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районы» муниципаль берәмлеге территориясендә кече һәм урта эшмәкәрлекне 

үстерү муниципаль Программасын раслау турында 
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таләпләрен үтәү максатында, «Россия Федерациясендә кече һәм урта 

эшмәкәрлекне үстерү турында» 2007 елның 24 июлендәге 209-ФЗ номерлы, 

шулай ук тулаем территориаль продуктта кече һәм урта бизнес өлешен 

арттыру,    Татарстан Республикасы «Лениногорск муниципаль районы» 

муниципаль берәмлеге территориясендә кече һәм урта бизнесның тотрыклы 

үсешен стимуллаштыра торган  уңайлы икътисадый мохит формалаштыру 

максатларында, «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге 

Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 
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Муниципаль программа паспорты 

Программаның исеме «2019-2023 елларга Татарстан Республикасы 

 «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль 

берәмлеге территориясендә кече һәм урта 

эшмәкәрлекне үстерү» муниципаль программасы 

 

 

 

 муниципаль Программасы 

 

Программаны төп 

эшкәртүчеләр 

Татарстан Республикасы «Лениногорск муниципаль 

районы» муниципаль берәмлеге Башкарма 

комитетының икътисад бүлеге 

Максатлары һәм 

бурычлары 
Максатлары:  
Хокукый һәм икътисадый шартлар тудыру: 

Лениногорск районы территориясендә кече һәм урта 

эшмәкәрлек предприятиеләренең тотрыклы эшчәнлеге 

һәм үсеше;  

эшмәкәрлек секторының социаль җаваплылыгын 

формалаштыру; 

хакимият һәм бизнесның үзара хезмәттәшлеге 

формаларын тирәнәйтү. 

 

Бурычлары:  

Кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары өчен финанс 

ресурсларыннан файдалану мөмкинлеген арттыру; 

эшмәкәрлекнең кадрлар потенциалын үстерү; 

кече һәм урта эшкуарлык субъектларына муниципаль 

хезмәтләр күрсәтүнең сыйфатын арттыру, кече һәм 

урта эшкуарлык субъектларын фәнни – методик, 

норматив – хокукый һәм консультация белән тәэмин 

итү; 

кече һәм урта эшкуарлык субъектлары өчен бизнес-

белем алу мөмкинлеген арттыру һәм эшкуарлыкны 

пропагандалау (кече һәм урта эшкуарлык 

субъектларына дәүләт ярдәменең гамәлдәге чаралары 

турында консультация бирү һәм мәгълүмат бирү, 

гражданнарга, шул исәптән яшьләргә дә, эшкуарлык 

эшчәнлеген гамәлгә ашыруга кызыксындыру); 

тышкы икътисадый элемтәләрне үстерү, кече һәм 

урта эшкуарлык субъектлары тарафыннан 

җитештерелә торган продукцияне региональ һәм 

региональ сатып алу өчен шартлар тудыру һәм үстерү 

Кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары өчен финанс 

ресурсларыннан файдалану мөмкинлеген арттыру; 

эшмәкәрлекнең кадрлар потенциалын үстерү; 

кече һәм урта эшкуарлык субъектларына муниципаль 

хезмәтләр күрсәтүнең сыйфатын арттыру, кече һәм 

урта эшкуарлык субъектларын фәнни – методик, 

норматив – хокукый һәм консультация белән тәэмин 

итү; 

кече һәм урта эшкуарлык субъектлары өчен бизнес-
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Индикаторлары һәм 

күрсәткечләре 

 

 

    Программа чараларын тулысынча гамәлгә ашыру 

2023 ел ахырына түбәндәге нәтиҗәләргә ирешергә 

мөмкинлек бирәчәк:  

1.Лениногорск районы территориясендә эшчәнлек 

алып баручы кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары 

санын, шәхси эшмәкәрләр санын арттыру;  

2.Кече һәм урта эшмәкәрлек секторында яңа эш 

урыннары булдыру. 

3.ВТП күләмендә продукция, эшләр, кече һәм урта 

эшкуарлык субъектлары хезмәтләре өлешен арттыру;  

4.Кече һәм урта предприятиеләр тарафыннан 

җитештерелә торган продукция (хезмәт күрсәтүләр) 

әйләнеше үсешенең еллык темпын, шул исәптән 

инфляция дәрәҗәсен арттыручы 

микропредприятиеләрне саклап калу. 

5.Кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары, шәхси 

эшмәкәрләр продукциясен экспортлау; 

6.Сәнәгать мәйданчыклары резидентлары һәм 

арендаторлары саны арту; 

7.Эре заказчыларның сатып алу өлешенең үсеше, 

аларда МСП субъектлары гына катнаша 

8.Кече һәм урта эшкуарлык предприятиеләре 

эшчәнлегеннән берләштерелгән бюджетка салым 

керемнәре күләме 

 

Этаплары һәм 

вакытлары 

 

2019 - 2023 еллар 

Башкаручылары “Лениногорск муниципаль районы» муниципаль 

берәмлеге Башкарма комитетының структур 

бүлекчәләре; 

Үзлегеннән җайга салынулы иҗтимагый оешмалар; 

Кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары. 
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Финанслау күләме һәм 

чыганагы 

Программаны тормышка ашыруга финанс 

чараларына гомуми ихтыяҗ 60 000 мең сум тәшкил итә 

(җирле бюджет средстволары): 

 

2019 ел-12 000 мең сум. 

2020 ел-12 000 мең сум. 

2021 ел-12 000 мең сум. 

2022 ел-12 000 мең сум. 

2023 ел-12 000 мең сум. 

Программа үтәлешенә 

контроль  

 

"Лениногорск муниципаль районы" муниципаль 

берәмлеге башкарма комитеты программа чараларын 

тормышка ашыру барышын ведомствоара 

координацияләү һәм контрольдә тота 

 муниципальный район» 

Нәтиҗәләре Муниципаль программа чараларының уңышлы 

үтәлеше 2023 ел ахырына ярдәм итәчәк: 

җирле үзидарә органнары һәм кече һәм урта 

эшкуарлык субъектлары арасында үзара 

хезмәттәшлек буенча уңай тенденцияләрне үстерү һәм 

ныгыту; 

тулаем территориаль продуктның гомуми күләмендә 

кече һәм урта эшкуарлык субъектларының 

продукциясе, эшләре, хезмәтләре өлешен 12% гә 

кадәр арттыр; 

кече һәм урта предприятиеләр, шулай ук шәхси 

эшмәкәрләр санын 3%кә арттыру; 

кече һәм урта предприятиеләрдә эшләүчеләр санын 

4%кә арттыру; 

Татарстан Республикасы чикләреннән читтә үз 

продукциясен сатучы КУЭ субъектлары һәм ИП 

үсеше, тышкы икътисадый элемтәләрне ныгыту, 2023 

елга 9 берәмлектән дә ким түгел; 

2023 елга карата КУЭ субъектлары гына да янып 

беткән эре заказчыларның сатып алу өлешен 30% ка 

кадәр арттыру; 

КУЭ субъектлары тарафыннан 2023 елга 

җитештерелә торган продукция (хезмәт күрсәтүләр) 

әйләнеше күләмнәре 29 процентка арттыру; 

сәнәгать мәйданчыкларын тутыру, 2023 елга 

резидентлар һәм арендаторлар санын 9 берәмлеккә 

арттыру яки 17% үсеш. 

кече һәм урта эшкуарлык предприятиеләре 

эшчәнлегеннән берләштерелгән бюджетка салым 

керемнәре күләме 2023 елга якынча 350 млн. сум 
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тәшкил итәчәк. 

I. Кыскача кереш 

 

Кече һәм урта эшмәкәрлек икътисадны тотрыкландыручы факторга ия - бу 

базарның конъюнктурасына сыгылмалык һәм җайлаштыру, җитештерү 

структурасын тиз арада үзгәртү, яңа технологияләр һәм фәнни эшләнмәләр 

булдыру һәм куллану сәләте. 

Кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерү социаль проблемаларны гына хәл итеп 

калмыйча, районның, республиканың һәм гомумән дәүләтнең икътисади үсеше 

өчен нигез булып тора. 

Хәзерге шартларда кече һәм урта эшкуарлыкның аерым ролен түбәндәге 

факторлар билгели: 

кече һәм урта эшмәкәрлек товарлар һәм хезмәтләр базарларында 

конкурентлык тудыра, эре бизнес белән шөгыльләнмәгән базар урыннарын 

тутыра; 

кече һәм урта эшмәкәрлекнең зур потенциалы булдыру өчен яңа эш 

урыннары, мөмкинлек тудырып, дәрәҗәсе эшсезлек һәм социаль киеренкелек; 

кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерү иҗтимагый психологияне һәм халыкның 

тормыш ориентирларын үзгәртә, эшмәкәрләр дәүләтнең сәяси һәм социаль 

тотрыклылыгы гаранты булып торучы урта сыйныфның нигезен тәшкил итә; 

кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү барлык дәрәҗәдәге бюджетларга салым 

керемнәре артуга ярдәм итә. 

 

 

II. Программаның гомуми өлеше 

1.Лениногорск муниципаль районында 2019-2023 елларга КУЭ үсеше 

муниципаль программасының максатлары һәм бурычлары 

 

Әлеге программаны гамәлгә ашыру максаты – кече һәм урта эшмәкәрлекне 

тотрыклы эшләтү һәм үстерү өчен шартлар тудыру, эшмәкәрлек секторының 

социаль җаваплылыгын формалаштыру, хакимият һәм бизнесның үзара 

хезмәттәшлеге формаларын тирәнәйтү, Лениногорск районының социаль – 

икътисадый үсеше бурычларын чишүгә керткән өлешен арттыру. 

Программа куйган максатка ирешү өчен беренче чираттагы бурычларны 

тормышка ашырырга кирәк. 

 

1.Эшсез гражданнарның үзмәшгульлегенә ярдәм итү буенча Татарстан 

Республикасы халкының эш белән тәэмин итү дәүләт программасын ел саен 

гамәлгә ашыру юлы белән, кече һәм урта эшкуарлык субъектлары өчен финанс 

ресурсларының ачыклыгын арттыру. Шул ук вакытта консультация ярдәме 
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күрсәтү, гамәлдәге дәүләт программалары һәм алга таба мәгълүмат белән 

тәэмин итү турында мәгълүмат бирү; 

Татарстан Республикасы Хөкүмәте Документлар ТР Хөкүмәте карарлары ТР 

Хөкүмәте карарлары Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 

"Шәһәр автотранспортында пассажирлар ташу эшчәнлеген гамәлгә ашыручы 

һәм җирле бюджеттан субсидияләр бүлеп бирү юлы белән мунча кер юу 

хезмәтләре күрсәтүче КУЭ-агросәнәгать комплексына финанс ярдәме күрсәтү 

тәртибен раслау турында» 2008 ел, 31 декабрь, 1101 нче карары 

Сәнәгать мәйданчыклары резидентлары өчен финанс йөкләнешен киметү 

максатында " Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге 

Советының 2017 елның 1 февралендәге 2 номерлы карары белән индустриаль 

(сәнәгать) парклар урнаштыру өчен бирелгән җир кишәрлекләренә карата 

аренда түләвен исәпләгәндә ташлама (җир салымы ставкасы 0,1%) билгеләнде. 

 

2. Эшмәкәрлекнең кадрлар потенциалын үстерү. 

КУЭ субъектларына кадрлар әзерләү, яңадан әзерләү һәм квалификацияләрен 

күтәрү өлкәсендә ярдәм итү күздә тотыла: 

КУЭ субъектларына кадрлар әзерләү, яңадан әзерләү һәм квалификацияләрен 

күтәрү өлкәсендә ярдәм күрсәтү;  

уку курсларын һәм һөнәри осталык курсларын үткәрү һәм оештыру;  

Лениногорск шәһәре халыкны эш белән тәэмин итү үзәге белән берлектә 

эшсез гражданнарны яңадан укыту яки аларның квалификациясен күтәрү 

буенча чаралар үткәрү.  

Лениногорск районы территориясендә эшче кадрлар әзерләү буенча заманча 

ресурс үзәге – Лениногорск нефть техникумы бар.  Һөнәри яңадан әзерләү 

юнәлеше оештырылган базада.  Һөнәри яңадан әзерләү программасы һөнәри 

эшчәнлекнең яңа төрен үтәү өчен кирәкле компетенция алуга, яңа 

квалификация алуга юнәлдерелгән.  Моннан тыш, ресурс үзәге базасында район 

территориясендә эшчәнлек алып баручы предприятиеләрнең ихтыяҗлары 

буенча өстәмә белем бирү программалары гамәлгә ашырыла-технологик торба 

үткәргечләрне монтажлау, контроль-үлчәү приборлары һәм автоматиканы 

җайга салучы, төрле юнәлештәге операторлар, Бораулаучыларның ярдәмчеләре, 

слесарь, стропальщиклар, электромонтерлар, токарьлар, машинистлар, 

бухгалтерлар. 

 

3. Кече һәм урта эшкуарлык субъектларына муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүнең сыйфатын арттыру, кече һәм урта эшкуарлык субъектларын 

фәнни – методик, норматив – хокукый һәм консультация белән тәэмин итү 

күздә тотыла: 

Лениногорск КФҮ базасында бер тәрәзә режимында бизнес өчен 14 

Хезмәт алу һәм төзелешкә рөхсәт бирү срокларын 7 көнгә кадәр кыскарту. 

 

4. Кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары өчен бизнес – белем алу 

мөмкинлеген арттыру һәм эшмәкәрлекне пропагандалау (кече һәм урта 



7 

 

эшкуарлык субъектларына дәүләт ярдәменең гамәлдәге чаралары 

турында консультация бирү һәм мәгълүмат бирү, гражданнарга, шул 

исәптән яшьләргә дә, эшмәкәрлек эшчәнлеген гамәлгә ашыруга 

кызыксындыру). 

Гамәлдәге эшмәкәрлекне җәлеп итү буенча актив эш алып бару һәм үз 

бизнесларын Россия Сбербанкының "Бизнес класс" бушлай белем бирү 

проектында һәм Гугл компаниясенең катнашу, «Бизнес-Десант» проектында 

катнашу, шулай ук остаз җитәкчелегендә үз бизнес проектларын гамәлгә ашыру 

буенча «Эшмәкәрлек фабрикасы» проектында катнашучыларга ярдәм итү, үз 

бизнесын үстерү өчен яңа күнекмәләр һәм инструментлар алу юлы белән.  

 

 

       5. Тышкы икътисадый элемтәләрне үстерү, кече һәм урта эшкуарлык 

субъектлары тарафыннан җитештерелә торган продукцияне төбәк һәм чит 

ил базарларына чыгару өчен шартлар тудыру: 

     кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларының тәҗрибә уртаклашу һәм яңа 

партнерлар алу максаты белән мастер-классларда, күргәзмәләрдә, 

ярминкәләрдә, семинарларда катнашуына ярдәм итү; 

    кече һәм урта бизнес һәм кулланучылар базары өлкәсендә тәҗрибә 

уртаклашу чараларында КУЭ субъектларының катнашуына ярдәм итү. 

    КУЭ субъектлары хезмәткәрләрнең һөнәри осталык конкурсларында 

катнашуына ярдәм итү; 

 

6. Инвестицион проектларны гамәлгә ашыру кысаларында 

административ киртәләрне бетерү КУЭ субъектлары өчен мәгълүматның 

ачыклыгын һәм һәркем файдалана алуын күздә тота. 

Лениногорск муниципаль районының рәсми порталында Татарстан 

Республикасы «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге 

Советының 2016 елның 14 июлендәге 69 номерлы карары белән кабул ителгән 

кече һәм урта эшкуарлык субъектларына озак сроклы нигездә файдалануга 

бирү өчен, өченче затларның хокукларыннан ирекле муниципаль мөлкәт 

исемлеге басылып чыкты.  

 Моннан тыш, Лениногорск муниципаль районының рәсми сайтында 

эшмәкәргә ярдәмгә мәгълүмати блок бар, анда кече һәм урта эшмәкәрлеккә 

ярдәм итүнең төрле төрләре, конкурслар, грантлар турында актуаль мәгълүмат 

урнаштырыла.  

КУЭДА сатып алулар өлешен арттыру максатында безнең тарафтан ел саен 

Гомумроссия рәсми сайтында урнаштырыла zakupki.gov.ru муниципаль 

ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар китерүгә, эшләр башкаруга, хезмәтләр 

күрсәтүгә сатып алу план-графиклары. "Биржа мәйданчыгы» порталы аша 

билгеле бер (детальләштерелгән исемлек буенча) буенча 100 мең сумга кадәр 

күләмдә сатып алулар үткәрелә, шул исәптән КУЭДА да. 

 Ул үткәрелә торган чаралар (укыту семинарлары, махсуслаштырылган 

күргәзмәләр, шул исәптән халыкара конкурслар), эшкуарлар өчен ярдәм 
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чаралары (ташламалы кредитлар, Лизинг грант, ФПП программалары һ.б.) һәм 

бизнес өлкәсендәге актуаль яңалыклар турында мәгълүмат белән тулылана. 

 

 

2. Агымдагы ситуацияне анализлау, Лениногорск муниципаль 

районында кече һәм урта эшмәкәрлек үсеше проблемаларын бәяләү 

 

Программаны гамәлгә ашыру өлкәсендә муниципаль сәясәт өстенлекләре  

формалаштырылган:  

2030 елга кадәр Татарстан Республикасын социаль-икътисадый үстерү 

стратегиясе 

Лениногорск муниципаль районының 2016-2021 елларга һәм 2030 елга 

кадәрге чорга социаль-икътисадый үсеш стратегиясе  

Лениногорск муниципаль районының 2016-2021 елларга һәм 2030 елга 

кадәрге чорга социаль-икътисадый үсеш стратегиясе нигезендә КУЭ һәм 

куллану базарын үстерү өлкәсендәге өстенлекләр түбәндәге төп бурычларга 

билгеләнде: 

эшмәкәрлек даирәсендә структур үзгәрешләргә ярдәм итү; 

Лениногорск районы халкын кече эшмәкәрлеккә җәлеп итү, яңа эш урыннары 

булдыру, икътисадый активлыкка ярдәм итү; 

эшмәкәрнең уңай имиджын формалаштыру; 

кече эшмәкәрлеккә нәтиҗәле консультация ярдәме күрсәтү. 

Лениногорск муниципаль районы икътисадында бизнесның төрле 

масштаблары күрсәтелә һәм эшли. Нефть тармагының эре предприятиеләре 

булу урта һәм кече җитештерү бизнесын үстерү өчен яхшы база булып тора. 

Әмма хәзерге вакытта муниципаль район икътисадының нефть-газ чыгару 

тармагына югары бәйлелеген, кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерү мөһим 

фактор булып тора.  

2017 елда территориаль төбәк продуктында кече һәм урта эшмәкәрлек өлеше, 

чагыштыру өчен 2016 елда 10,2% тәшкил итә,  12,4% тәшкил иткән. Бәяләү 

буенча 2018 елда ВТПда кече һәм урта эшмәкәрлек өлеше 10,4% тәшкил 

итәчәк. Нәтиҗәлелекнең төп күрсәткече (KRI) нигезендә, 2019 елда кече һәм 

урта эшкуарлык өлеше 10,5% тәшкил итәчәк, алга таба 2023 елга кадәр 12% ка 

кадәр, исәп-хисап счеты белән: 

мәдәният һәм ял паркын төзекләндерү мисалында муниципаль шәхси 

партнерлык бәяләмәсе; 

муниципаль милек исемлеген актуальләштерү; 

сәнәгать паркын һәм муниципаль мәйданчыкны үстерү һәм яңа 

резидентларны җәлеп итү, ташламалар бирү юлы белән (җир салымы ставкасы 

0,1%) сәнәгать паркларын урнаштыру өчен бирелгән җир кишәрлекләренә 

карата аренда түләвен исәпләгәндә, яңа резидентлар җәлеп итү юлы белән (җир 

салымы ставкасы 0,1%); 



9 

 

агросәнәгать комплексының кече һәм урта эшмәкәрлеккә ел саен финанс 

ярдәме күрсәтү, шулай ук шәһәр автотранспортында пассажирлар йөртүне 

гамәлгә ашыручы һәм мунча, прачечный хезмәтләре күрсәтүче; 

эшкуарлык инфраструктурасын барлыкка китерә торган очрашулар, оешмалар 

утырышларын уздыру елга 4тән дә ким түгел; 

сатып алуларда катнашуга җәлеп итү; 

“Биржа мәйданчыгы» порталы турында мәгълүмат бирү; 

кече һәм урта эшкуарлыкка ярдәм итү чараларын сайлап алуда, шулай ук 

әзерлек яки яңадан әзерләү һәм квалификация күтәрү өлкәсендә. 

 

 

 

 
 

2018 елның 1 гыйнварына икътисадый актив кече һәм урта предприятиеләр 

саны 564 берәмлек тәшкил итте, әлеге күрсәткеч 2016 ел дәрәҗәсендә калды. 

(2016 елда. - 570 берәмлек.). 2018 елның 9 ае нәтиҗәләре буенча КУЭ 

субъектлары саны 557 берәмлек тәшкил итте. 

Нәтиҗәлелек күрсәткече нигезендә, 2019 елда кече һәм урта эшкуарлык саны 

565 тәшкил итәчәк, алга таба 2023 елга 590 берәмлеккә кадәр артачак, ә шәхси 

эшмәкәрләр 2019 елдан 2023 елга 16га артачак һәм 1614 берәмлек тәшкил 

итәчәк. Шулай итеп, КУЭ һәм ИП саны арту эшчәнлекнең түбәндәге 

төрләрендә булачак: 

эшкәртү җитештерүе 1 берәмлеккә; 

кунакханәләр һәм җәмәгать туклануы предприятиеләре өлкәсендә 1 берәмлек; 

3 берәмлеккә мәдәният, спорт, ял һәм күңел ачу өлкәсендәге эшчәнлек; 

1 берәмлеккә төзелеш; 

сәүдә өлкәсендә 3 берәмлек; 

20 ИП эшсез гражданнарның үзмәшгульлегенә булышлык итү буенча 

Татарстан Республикасы халкының эш белән тәэмин итү программасы 

хисабына; 

2014 2015 2016 2017 2018*

11,2 12,9 12,4
10,2

10,4

ВТПта урта һәм кече эшмәкәрлекнең 

өлеше
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21 берәмлек үзмәшгуль халыкны легальләштерү исәбенә; 

9 сәнәгать паркларының яңа резидентларын җәлеп итү хисабына. 

 

Түбәндәгеләр хисабына: 

              Уңайлы шәһәр мохите булдыру буенча иң яхшы проектлар 

конкурсында җиңүче дотацияләрне мәдәният һәм ял паркын төзекләндерү юлы 

белән үзләштерү (балалар кафесы, ипподром төзелеше, уен мәйданчыклары 

урнаштыру, шул исәптән күзәтү көпчәкләре, парк скейтлары төзү); 

эшсез гражданнарның үзмәшгульлегенә ярдәм итү буенча Татарстан 

Республикасы халыкны эш белән тәэмин итү дәүләт программасын ел саен 

тормышка ашыру; 

яңа сәүдә объектларын һәм җәмәгать туклануы предприятиеләрен ачу; 

2020 елда район территориясендә чүп эшкәртү заводын төзү һәм файдалануга 

тапшыру; 

яңа резидент-компанияләрне сәнәгать паркларын җәлеп итү һәм җитештерүне 

киңәйтү; 

кече һәм урта эшкуарлык субъектларына муниципаль хезмәтләр күрсәтү 

сыйфатын күтәрү; 

мәктәп базасында сыйныфтан тыш дәресләр кертү, бизнес һәм эшмәкәрлек 

эшчәнлеге нигезләре, тәҗрибәле эшмәкәрләр тарафыннан мастер-класслар 

үткәрү турында;   

2020 елдан башлап, яшьләрне, үзмәшгуль халыкны, бизнес вәкилләрен җәлеп 

итеп, шәһәр бизнес клубы оештыру күздә тотыла, анда үз бизнесларын 

«нульдән» башларга теләүчеләр һәм үз бизнесларын грамоталылыкны 

арттырырга теләгән гамәлдәге эшкуарлар өчен тренинглар, мастер класслар, 

укыту семинарлары узачак; 

«Бизнес-Десант», Эшмәкәрлек фабрикасы” һәм кредит оешмалары вәкилләре 

белән кимендә 4 укыту семинары үткәрү турында (КУЭ өчен кредит 

продуктлары турында). 

 

  

Кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары саны арту нәтиҗәсендә мәшгульләр 

саны 254 берәмлеккә арта, һәм 2023 елда максатчан күрсәткеч 6838 берәмлек 

тәшкил итә: 

Мәдәният һәм ял паркын төзекләндерү уңаеннан 45 эш урыны булдырылган; 

Йомырка сортировкалау автомат электрон системасын файдалануга кертүгә 

бәйле рәвештә, Лениногорск кошчылык фабрикасында 5 эш урыны бар; 

20 эш урыны - «Кама Нефть» ҖЧҖ, бораулау каланчаларын монтажлау, 

ремонтлау һәм демонтажлау буенча хезмәт күрсәтүче; 

Сәүдә объектларын һәм җәмәгать туклануы предприятиеләрен ачу 

нәтиҗәсендә 32 эш урыны булдырылган; 

40 эш урыны-Виктория КФХ, проектның агохимикатларын кулланмыйча, 

Россия җитештерүчеләренең яңа технологияләрен кулланып, теплица 

комплексын гамәлгә ашыруның 1 этабын башлап җибәрү белән бәйле; 
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Эшсез гражданнарның үзмәшгульлегенә ярдәм итү буенча Татарстан 

Республикасы халкының еллык эш белән тәэмин итү программасы хисабына 20 

эш урыны; 

10 эш урыны - «Капрон» ҖЧҖ нефть тармагы өчен өслекле актив матдәләр, 

техник юу композицияләре һәм махсус химреагентлар җитештерүнең беренче 

этабы кысаларында; 

Чүп эшкәртү заводын файдалануга тапшыру хисабына 52 эш урыны бар; 

21 берәмлек үзмәшгуль халыкны легальләштерү исәбенә; 

9 сәнәгать паркларының яңа резидентларын җәлеп итү хисабына. 

 

Эксперт-юнәлешле бизнес-ул күрсәткечләрне арттыру өчен җитди потенциал. 

Инде бүген үк, Лениногорск районының географик яктан отышлы булуы 

хисабына 3 кече предприятие Россия Федерациясенең башка субъектларында 

һәм БДБ илләрендә продукцияне актив рәвештә сата, бу предприятиеләр к: 

«ЛС» ҖЧҖ нефть һәм газ сәнәгате өчен җиһазлар һәм автоматлаштыру 

чаралары җитештерүче булып тора. Россия һәм БДБ илләре базарларында «НК 

«РОСНЕФТЬ» ҖАҖ һәм «ЛУКОЙЛ " ҖАҖ кебек эре предприятиеләр белән 

хезмәттәшлек итә; 

 «Модуль» ҖЧҖ-йорт, офис һәм җәмәгать туклануы предприятиеләре өчен 

металл җиһаз җитештерүче, Татарстан Республикасы, Россия Федерациясе 

территориясендә, шулай ук Беларусь һәм Казахстан Республикасы 

базарларында хезмәттәшлек итә. 

"Агропак-Татарстан» ҖЧҖ минераль сулар һәм алкогольсез эчемлекләр 

җитештерү заводы, Татарстан Республикасы, Россия Федерациясе 

территориясендә хезмәттәшлек белән. 

2023 елга Татарстан Республикасыннан читкә продукция сатучы КУЭ күләмен 

9 берәмлеккә кадәр арттыру планлаштырыла: 

кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларының продукция күргәзмәләрендә, 

ярминкәләрдә, семинарларда, тәҗрибә уртаклашу һәм яңа партнерлар сатып алу 

максатында, әйдәп баручы эшкуарлардан мастер-классларда катнашуына ярдәм 

итү; 

хезмәткәрләрнең һөнәри осталыгы конкурсларында; 

финанслау кысаларында милли проектлар, федераль һәм республика 

программалары; 

 Лениногорск муниципаль районының КУЭ перспективалы предприятиеләре 

турындагы материалларны һәркем өчен мөмкин булган каналларда һәм 

сайтларда бастырып чыгару. 

Лениногорск районы КУЭ субъектларын чит ил базарларына чыгаруны 

стимуллаштыру чаралары:  

1. Тышкы икътисадый эшчәнлек мәсьәләләре буенча консультация бирү;  

2.Татарстан Республикасы кече һәм урта эшкуарлык субъектларының төбәк 

һәм халыкара күргәзмә-ярминкә чараларында катнашуын оештыру;  

3. Дәүләт программаларында катнашу буенча консультацияләр 
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Шулай итеп, 2023 елга сөт һәм урта эшкуарлык әйләнеше 1,2 тапкыр артачак, 

бу өлкәдә эшләүчеләр санын 4% ка арттырырга, ә кече һәм урта бизнесның 

ВТПГА керткән өлеше гомуми күләмнең 12% ка кадәр артырга тиеш. 

 

Лениногорск районында КУЭның агымдагы хәлен анализлау 

 

Икътисади актив кече һәм урта предприятиеләр һәм аларда эшләүчеләр саны 

динамикасы 

 

Таблица 1. 

Күрсәткеч 201

3 

2014 2015 2016 2017 2018

* 

Икътисади актив 

кече һәм урта 

предприятиеләр саны 

(бер.) 

636 548 656 570 564 557 

Эшләүчеләр саны 4 

955 
5 185 5 443 5158 4983 4934 

*2018 елның 9 ае 

 

Кече бизнес 

2018 елның 1 гыйнварына кече предприятиеләрдә эшләүчеләр саны 4 259 

кеше тәшкил итте, 2016 ел белән чагыштырганда 31 кешегә яки 0,7% ка артты.  

Кече предприятиеләр әйләнеше структурасында икътисадый эшчәнлекнең 

түбәндәге төрләре алда бара: күпләп һәм ваклап сату - 36%, хезмәт күрсәтү 

сервисы-27%, сәнәгать -16%, төзелеш-15%, шул ук вакытта авыл хуҗалыгы һәм 

башка секторларга нибары 6% туры килә (АПК-4% һәм башкалар-2 %).    

Кече эшмәкәрлек субъектларының әйләнеше 2017 елда 9% ка артты һәм 10 

млрд.261 млн. сум тәшкил итте.  

Кече предприятиеләрдә уртача айлык хезмәт хакы 2017 ел нәтиҗәләре буенча 

17 979,8 сум яки 2016 ел дәрәҗәсенә карата 107% тәшкил иткән.  

Кече предприятиеләр хезмәткәрләренең уртача айлык эш хакы район буенча 

57,2% тәшкил иткән (ягъни кече предприятиеләр хезмәткәрләренең хезмәт хакы 

район буенча уртача күрсәткечтән 42,8% ка кимрәк). 

 

Урта бизнес 

2018 елның 1 гыйнварына урта предприятиеләрдә эшләүчеләр саны 723 кеше 

тәшкил итте, 2016 ел белән чагыштырганда 206 кешегә кимеде.   

«УралСтройНефть» ҖЧҖне эре катламнан урта категориягә күчерү хисабына, 

әйләнешнең кимүенә һәм урта предприятиеләрнең саны кимүгә сәбәпләрнең 

берсе булып, хезмәткәрләр саны 1186 кешегә арткан һәм предприятие әйләнеше 

3 млрд.сумга кадәр арткан. 

Кече эшмәкәрлек субъектларының әйләнеше 2017 елда 7,1% ка кимеде һәм 2 

млрд.892 млн. сум тәшкил итте.  
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2017 ел нәтиҗәләре буенча урта предприятиеләрдә уртача айлык хезмәт хакы 

24 231,4 сум тәшкил итте. 

Урта предприятиеләр хезмәткәрләренең уртача айлык эш хакы район буенча 

уртача хезмәт хакы 77,1% тәшкил иткән (ягъни урта предприятиеләр 

хезмәткәрләренең хезмәт хакы район буенча уртача күрсәткечтән 22,9% ка 

кимрәк). 

 

Шәхси эшмәкәрлек 

2018 елның 1 гыйнварына шәһәрдә һәм районда теркәлгән шәхси эшмәкәрләр 

саны 1581 кеше тәшкил итте, ягъни 2016 елга карата 102,1%, 2018 елның 1 

октябренә 1566 шәхси эшмәкәр эшли. 1000 кешегә исәпләгәндә шәхси 

эшмәкәрләр саны район халкының 18,9% тәшкил итә. 

 

 

Шәхси эшмәкәрләр саны динамикасы 

                                                                                                   Таблица 2. 

*2018 елның 9 ае нәтиҗәләре буенча 
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Районның КУЭ субъектлары күпләп һәм ваклап сату, автотранспорт 

чараларын, көнкүреш әйберләрен һәм шәхси файдалану предметларын 

ремонтлау белән мәшгуль. 2018 ел башына аларның саны 2145 булган, шул 

исәптән кече предприятиеләр – 557, урта предприятиеләр – 7, шәхси 

эшмәкәрләр - 1581. 

 

2017 елда 98 кече предприятие, шулай ук төзелеш өлкәсендә эшләүче 66 

шәхси эшмәкәр исәпләнә. Кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары арасында 

эшчәнлек төрләрен бүлү структурасында әлеге өлкә 17,4 % тәшкил итә.  

44,2%

13,1%

0,10%

0,30%
4,20%

44,20%13,10%

2,50%

1,50%

0,40%

4,00%

4,70%

2,00%

0,80%

0,90%
1,60%

11,30%

Шәхси эшмәкәрләрне эш төрләре буенча бүлү, %

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство

Обрабатывающие производства

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха

Водоснабжение

Строительство

Торговля оптовая и розничная

Транспортировка и хранение

Деятельность гостиниц и предприятий общественного 
питания

Деятельность в области информации и связи

Деятельность финансовая и страховая

Деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом

Деятельность профессиональная, научная и 
техническая

Деятельность административная и сопутствующие 
дополнительные услуги

Образование

Деятельность в области здравоохранения и социальных 
услуг

Деятельность в области культуры, спорта, организации 
досуга и развлечений

Предоставление прочих видов услуг

Категория 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 

 

Шәхси 

эшмәкәрләр 

1600 1576 1560 1548 1581 1566 
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2017 елда 67 кече предприятие, шулай ук эшкәртү җитештерүе белән 

шөгыльләнүче 74 шәхси эшмәкәр бар иде. Кече һәм урта эшмәкәрлек 

субъектлары арасында эшчәнлек төрләрен бүлү структурасында 12% - ны 

эшкәртү производстволары тәшкил итә.  

2018 ел башына 35 кече предприятие, шулай ук күчемсез милек белән 

операцияләр ясаучы 63 шәхси эшмәкәр исәпләнде. Кече һәм урта эшмәкәрлек 

субъектлары арасында эшчәнлек төрләрен бүлү структурасында әлеге өлкә 6,3 

% тәшкил итә.  

2018 ел башына электр энергиясе, газ, пар һәм кайнар су җитештерү, тапшыру 

һәм бүлү белән шөгыльләнүче 12 кече предприятие исәпләнде. Эшчәнлек 

төрләрен бүлү структурасында кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары 

арасында электр энергиясе, газ, пар һәм кайнар су җитештерү, тапшыру һәм 

бүлү 2,2 % тәшкил итә.  

Лениногорск районында файдалы казылмалар чыгаруны 21 кече предприятие 

башкара. Кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары арасында эшчәнлек төрләрен 

бүлү структурасында файдалы казылмалар чыгару 3,8 % тәшкил итә. 

 

3.  Икътисадның төрле секторларында КУЭ үсеше 

 

Авыл хуҗалыгы 

 

Лениногорск муниципаль районында авыл хуҗалыгында 10 предприятие һәм 

28 крестьян фермер хуҗалыгы эшли. 2018 елның 1 гыйнварына авыл хуҗалыгы 

товар җитештерүчеләре продукциясенең тулаем күләме 2,1 млрд. сум тәшкил 

итте, узган елның шул ук чоры белән чагыштырганда 2% ка артты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авыл хуҗалыгы продукциясенең тулаем күләме, млн.сум. 

 



16 

 

 
 

Районның авыл хуҗалыгы предприятиеләре һәм крестьян-фермер 

хуҗалыклары-бодай, арыш, арпа, солы, карабодай, бәрәңге, шикәр чөгендере, 

терлекчелек продукциясе-сөт, сыер ите, дуңгыз ите, шулай ук йомырка 

җитештерүчеләр. Авыл товар җитештерүчеләре табышының гомуми күләмендә, 

ашлык җитештерүдән кергән табыш-17%, үсемлекчелек-24%, терлекчелек 

продукциясе 68% тәшкил итә.  

Районда яшелчәчелекне Ә. К. Кәримов крестьян-фермер хуҗалыгы тәкъдим 

итә, ул кәбестә үстерә. 2017 елда тулай җитештерү 183 тонна тәшкил итте. 

Үстерелгән ашлык эчке базарда да сатыла һәм терлек азыгы җитештерүгә дә, 

районның читкә дә икмәк кабул итү пунктларына да бара.  Ашлыкның сыйфаты 

түбән. Үстерелгән ашлык продукциясенең сыйфатын яхшырту өчен булган 

орлык фондын бодайның, арышның элиталы сортларына яңарту таләп ителә. 

2018 елда районның авыл хуҗалыгы предприятиеләре һәм крестьян (фермер) 

хуҗалыклары тарафыннан барлыгы 15431 тонна сөт савылган, ул «Торос 

Молоко» ҖЧҖ, «МК Групп» ҖЧҖ, «Милк Транс» ҖЧҖ, шулай ук шәһәр 

базарларында сатылган. 2018 елда сөт эшкәртү предприятиеләренә җирле 

бюджеттан барлыгы 8 млн. сум субсидия бүлеп бирелгән.  

«Торос Молоко» эшкәртү сөт заводы продукциясен популярлаштыру, 

җитештерү күләмнәрен арттыру максатларында, муниципаль берәмлек 

Башкарма комитеты ярдәме белән шәһәр территориясендә шәхси җитештерү 

продукциясен сату өчен 7 стационар булмаган сәүдә киосклары 

урнаштырылды. Моннан тыш, уртача вакытка тагын 4 мәйданчык бүлеп бирү 

карала.  

2018 елда 3949 тонна терлек һәм кош ите җитештерелгән (сатылган). ИТ 

Татарстан, Чувашия, Башкортстан, Удмуртия ит эшкәртү предприятиеләренә, 

шулай ук Лениногорск, Әлмәт, Бөгелмә базарларына һәм 

«Бәкер»шифаханәләренә сатыла. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
(ожид)

1 327,20
1 541,70

1 708,10

2 058,40
2 107,90

2 023,00
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Авыл хуҗалыгы продукциясе җитештерү динамикасы (тонн) 
Таблица 3. 

Җитештере

лгән 

2013 2014 2015 2016 2017 

Ашлык 61 995 61 647 59 692 80508 98293 

Сөт 15 172 15 946 16 206 16774 17699 

Ит 6 436 6 256 4 507 4090 4008 

Йомырка 37 935 33 290 57 428 56174 56142 

Бәрәңге 1 928 2 458 2 722 2431 2872 

Шикәр 

чөгендере 
69 373 66 238 80 760 59264 80800 

 

Авыл хуҗалыгының ресурс потенциалын бәяләү авыл хуҗалыгы 

продукциясен җитештерүне шактый арттыру, шулай ук эчке базарда аның 

конкуренциягә сәләтен арттыру өчен нигез бирә. 

Районның авыл хуҗалыгы икътисадын диверсификацияләү максатларында 

көнбагыш, кукуруз кебек югары маржиналь культуралар үстерелә торган 

исемлеген киңәйтү планлаштырыла. 

Татарстан Республикасында АПКда кече хуҗалыкларны үстерүгә зур 

игътибар бирелә. Шәхси ярдәмче хуҗалыкларны үстерүне стимуллаштыру 

чаралары буенча «Татарстан Республикасы территориясендә шәхси ярдәмче 

хуҗалыкларны үстерүгә дәүләт ярдәме турында» Татарстан Республикасы 

Законы кабул ителде.  Авылда халыкны эш белән тәэмин итүне арттыру 

максатында Лениногорск муниципаль районында шәхси ярдәмче 

хуҗалыкларны алга таба үстерү зарур. 

Авыл хуҗалыгы кооперациясен үстерү авыл хуҗалыгы җитештерүенең 

рентабельлеген тәэмин итү өчен кирәкле шарт булып тора. Кооперациянең 

потенциаль социаль базасы барлык авыл кешеләре генә түгел, шәхси 

эшмәкәрләрне дә кертеп крестьян (фермер) хуҗалыклары да булып тора. 

Крестьян (фермер) хуҗалыкларын һәм шәхси ярдәмче хуҗалыкларны 

кооперация авыл халкының керемнәре дәрәҗәсен арттырырга мөмкинлек 

бирәчәк. 

Авыл хуҗалыгы предприятиеләре һәм шәхси хуҗалыкларның үзара 

хезмәттәшлеге кече эшкуарлык субъектлары өчен авыл хуҗалыгы 

продукциясен гарантияле сату системасын булдырып кына калмыйча, 

продукцияне ике як өчен дә файдалы шартларда эшкәртүнең һәм саклауның 

заманча инфраструктурасына керү мөмкинлеген дә тәэмин итә. 

 

Эре һәм вак җитештерүне берләштерү авылның тотрыклы үсеше нигезе булып 

тора. Районда авыл хуҗалыгы продукциясенең яртысына кадәр крестьян 

(фермер) хуҗалыклары һәм шәхси хуҗалыклар өлешенә туры килә.  

Районда проект - Зәй-Каратай авылында Ипеев В. П. крестьян-фермер 

хуҗалыгы (1000 баштан артык сугым) сугым цехы динамик үсеш ала. 2017 ел 

ахырында эшмәкәр шәһәрдә үз продукциясен, шул исәптән 
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ярымфабрикатларны сату буенча кибет ачты, ул шәһәрлеләрдә бик популяр. 

Ярты ел эчендә керем якынча 25 млн. сум тәшкил иткән. Алдагы планнарда 

өстәмә 4 эш урыны булдыру белән ярымфабрикатлар ясау цехын киңәйтү. 

Җирле бюджеттан 2018 елда эшмәкәргә сугым цехын техник 

модернизацияләүгә 290 мең сум акча бүлеп бирелгән. 

Лениногорск кошчылык фабрикаларын модернизацияләү төгәлләнде, 

тавыкларны тоту өчен Италия кошчылык җиһазлары комплекты куелды. Әлеге 

җиһазлар 55 мең баш йомырка сала торган тавыклар санын һәм 15 миллион 

данәгә йомырка җитештерүне арттырырга мөмкинлек бирә. 2019 елда йомырка 

сортировкалау һәм аларны төрү буенча автомат электрон системасын 

файдалануга тапшыру планлаштырыла, сәгатенә 45 мең йомырка максималь 

җитештерүчәнлек белән һәм яңа 5 эш урыны булдыру планлаштырыла; 

Күптән түгел Шөгер авылында эшмәкәр Садыйков Ринат Әнәс улы 

культивацияләнгән гөмбәләр (шампиньонов) үстерү белән шөгыльләнә. 

Продукциянең барлык кирәкле сертификатлары бар. Фермер үстергән 

гөмбәләргә район кибетләрендә һәм кафеларында ихтыяҗ зур. Предприятие 

тарафыннан ай саен 100 мең сумлык 500кг гөмбә сатыла.  

2016 елда агу химикатлар кулланмыйча Россия җитештерүчеләренең яңа 

технологияләрен кулланып, «Виктория» КФХ теплица комплексын төзү буенча 

социаль әһәмиятле проектны гамәлгә ашыру башланды. 2019 елдан комплекс 

территориясендә елына 3600 тоннага кадәр кыяр һәм помидор үстерү 

планлаштырыла. Шул ук вакытта 100 дән артык эш урыны булдыру белән. 

Әлеге проект теплица хуҗалыгы төзелешен субсидияләү һәм ташламалы кредит 

бирү федераль программасына кертелгән.  

Бүгенге көнгә проектка 218 млн. сум кертелгән (шуларның 136 млн.кредит 

һәм 82 млн. үз акчалары). Шул исәптән Россельхозбанк аша кредит буенча 98 

млн. сум күләмендә «Татарстан Республикасы Гарантия фонды» коммерцияле 

булмаган оешмасы тарафыннан бурычка югары технологияле җиһазлар сатып 

алынды. Әйтик, 2018 елның көзендә муниципаль берәмлек Башкарма комитеты 

тарафыннан " Виктория КФХ «ҖЧҖ теплицасына алып баручы юл полотносы 

алмаштырылды.  

Лениногорск муниципаль районында 2019 елга терлекчелек тармагының 

продуктлылыгын һәм тотрыклылыгын арттыру, ныклы азык базасын булдыру, 

терлекләрнең сакланышын яхшырту һәм эпизоотик иминлекне тәэмин итү, 

авыл хуҗалыгын химияләштерү һәм механикалаштыру комплекслы 

программасын гамәлгә ашыру, ашлык һәм терлек азыгы җитештерүнең матди-

техник базасын көчәйтү беренчел әһәмияткә ия. 

2019 елда көтелгән тулай продукция күләме 1999 млн. сум тәшкил итәчәк, 

шул исәптән үсемлекчелек -805, терлекчелек-1194, алга таба 2023 елга 2,6 млрд. 

сумга кадәр артачак. 

 

2023 елга көтелгән җитештерү: 

Продукөия атамасы Исәпл. 

берәмлеге 

Күләме 
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Ашлык Тонн 84 760 

Шикәр чөгендере Тонн 45 500 

Бәрәңге Тонн  4 030 

Сөт Тонн 25 070 

Ит Тонн   5 434 

Йомырка Мең данә 81 900 

 

Авыл хуҗалыгы продукциясен җитештерү күләме үсеше түбәндәге 

юнәлешләр нигезендә терлекчелек продукциясен җитештерү күләмнәре арту 

хисабына тәэмин ителәчәк: 

терлекчелек фермаларын модернизацияләү өчен заманча технологик җиһазлар 

куллану; 

 

нәселле терлек сатып алу; 

терлекләрне ашату дәрәҗәсен арттыру һәм тоту шартларын яхшырту; 

яшь терлекләрне ремонтлау юнәлешендә; 

терлекләрнең продуктлылыгын арттыру; 

авыруларны иртә диагностикалау алымнарын куллану. 

Терлекчелек продукциясе җитештерүнең үсеше терлекләрнең һәм кош-

кортларның продуктлылыгын арттыру, терлекләрнең баш санын арттыру, 

терлекләрне баланслы тукландыру, тармакка зооветеринария хезмәте күрсәтүне 

яхшырту, хезмәт җитештерүчәнлеген арттыру исәбенә башкарылачак.  

Игенчелектә төп максат-үсемлекчелек продукциясенең төп төрләрен 

җитештерүне арттыру, тармакның барлык авыл хуҗалыгы предприятиеләрендә 

рентабель эшчәнлеге һәм табыш алу, районның авыл хуҗалыгы 

предприятиеләренең зыянсыз эшләвен тәэмин итү. 

Үсеш программасы җирләрнең продуктлылыгын арттыруны, туфракның 

уңдырышлылыгын саклап калуны һәм арттыруны, барлык авыл хуҗалыгы 

оешмаларында тармакны нәтиҗәле алып баруны тәэмин итә торган чаралар 

комплексын эшләргә һәм бер үк вакытта беркетергә тиеш. 

Игенчелек һәм үсемлекчелекне үстерү ярдәмче программасын гамәлгә ашыру 

шартлары: 

а) заманча энергия саклау технологияләрен үзләштерү, ел саен тирән сөрүдән 

баш тарту, ятсыз вак эшкәртүгә күчү, аны минимальләштерүдән баш тарту, 

хезмәт, матди һәм энергетика ресурсларыннан нәтиҗәле файдалануга 

нигезләнгән интенсификацияләрнең яңа дәрәҗәсенә күчүне, үсемлекләрнең һәм 

агроэкологик ресурсларның продуктивлылыгын, икътисадый яктан отышлы 

авыл хуҗалыгы культураларын җитештерүдә специализацияләүне исәпкә алып, 

авыл хуҗалыгы продукциясенең хәзерге сортларының һәм агроэкологик 

ресурсларның продуктивлылыгын; 

б) булган матди-техник базадан нәтиҗәле файдалану һәм заманча технологик 

комплекслар сатып алу; 

в) чәчүлек мәйданнары структурасын дөрес билгеләү.  
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Планнарны сортларга алыштыру һәм сортларны яңарту өчен ел саен 17 тонна 

югары репродуктив орлыклар һәр 1000 гектарда бөртекле һәм кузаклы 

культуралар чәчүлекләренә яңа һәм перспективалы сортлар сатып алырга 

кирәк.   

Ашламаларны куллануның нәтиҗәлелеге, барыннан да элек, әче туфракларны 

известьлау һәм үсемлекләрне известьлауга ярдәмчеллекне исәпкә алып, кырлар 

буенча дөрес урнаштыру белән билгеләнә. Артык кислоталыкны бетерү 

Минераль ашламаларның нәтиҗәлелеген ике тапкыр диярлек арттыра.  

2019 елга түбәндәге инвестицион проектларны гамәлгә ашыру 

планлаштырыла:  

1. Нәбиуллин Ф. М. крестьян-фермер хуҗалыгы базасында татар токымнарын 

торгызу планлаштырыла, Россия авыл хуҗалыгы министрлыгының 

Терлекчелек һәм нәсел эше Департаментында токымнарның нәсел статусын 

раслау буенча эш алып барыла.  

Моннан тыш, ел саен «Алмакай» ат утары территориясендә (Лениногорск 

районының Югары Каран авылы) ат чабышлары, төгәлрәге, төрки халыкларның 

«Байга» традицион милли күңел ачулары уздырыла.  Башкарма комитет 

тарафыннан бәйрәм концерты, спорт уеннары, кул эшләре эшләнмәләренең 

милли күргәзмәсе, бәйрәм сәүдәсе һәм традицион ризыклар оештырыла. 

Нәбиуллин Ф. М. крестьян-фермер хуҗалыгы Татарстан Республикасы Авыл 

хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының 7 млн.сум күләмендә 2018 елда 

грант алучы булып тора.  

2. "Спартак агрофирмасы «ҖЧҖнең 400 башка исәпләнгән сөт-товар фермасы 

төзүнең икенче этабы тәмамланды. Әлеге проект кысаларында җирле бюджет 

акчаларыннан 3 млн.сум бүлеп бирелгән һәм сөт товар фермасы чикләрендә 

урнашкан үләт базының санитар-яклау зонасын киметү буенча чара 

уздырылган. 

3. Фермерлар тагын да продуктиврак эшчәнлек өчен үз ресурсларын 

берләштерәчәк авыл хуҗалыгы җитештерү кооперативларын төзү. 

 

4. Куллану базары үсеше 

 

Халыкка сәүдә һәм хезмәт күрсәтү базары муниципалитетның социаль-

икътисадый үсешенең мөһим индикаторы булып тора. Лениногорск 

муниципаль районының ваклап сату сәүдәсе икътисадның динамик үсеш 

кичерә торган тармагы булып тора. Эшчәнлекнең күләме - ваклап сату 

әйләнеше нигездә югары һәм тотрыклы үсеш темпларын күрсәтә. 

Кече предприятиеләрне исәпкә алып, ваклап сату әйләнеше 2018 елның 1 

гыйнварына 5 179,45 млн.сум тәшкил итте, 2018 елда 5 230,37 млн. сум (2017 

елга карата 101%). 

2018 елның 1 гыйнварына җәмәгать туклануы предприятиеләренең әйләнеше 

гамәлдәге бәяләрдә 112,5 млн.сум тәшкил итте, 2018 елда 120,3 млн. сум (2017 

елга карата 107%). 
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Агымдагы ел башыннан районда яшәүче 1 кешегә Җәмәгать туклануы 

әйләнеше 1,4 мең сум тәшкил иткән. 

 

 

Сәүдә һәм җәмәгать туклануы әйләнеше динамикасы, (млн. сум.) 

Таблица 4. 

Күрсәткеч 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Сәүдә әйләнеше 
4 261,25 

4 595,8

6 

4 653,6

6 

4 965,0

9 

5 179,4

5 
5 230,37 

Җәмәгать 

туклануы 

әйләнеше 

89 101 107 108 112,5 120,3 

 

Соңгы еллардә сәүдә мәйданнары артуы күзәтелә 

Таблица 5 

Күрсәткеч атамасы 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1000 кешегә сәүдә 

мәйданчыклары белән 

тәэмин ителеш,  

мең кв. м. торак 

файдалануга 

тапшырылган. 

465 509 570 600 656 796 

 

 

2019 елда яңа сәүдә объектларын ачу планлаштырыла: Пятерочка сәүдә 

челтәре кибете, «Красное & Белое» сәүдә челтәре кибете, 1 җәмәгать туклануы 

предприятиесе, шул рәвешле кулланучылар товарлары һәм хезмәтләре секторы 

инфляция дәрәҗәсеннән югарырак үсеш белән динамик рәвештә үсә. 

Хезмәт күрсәтү өлкәсе, сәүдә кебек үк, социаль-демографик процессларның 

көчле тәэсирләрен, шулай ук халыкның акча керемнәре һәм чыгымнары белән 

бәйле кайбер факторларны кичерә. Халык тарафыннан түләүле хезмәтләрдән 

файдалану дәрәҗәсе гаиләләрнең матди тәэмин ителешенә турыдан-туры бәйле.  

Шул ук вакытта хезмәт күрсәтү өлкәсе, өстәмә эш урыннары булдырып, эшче 

көчләр җәлеп итү өчен, бик зур әһәмияткә ия, эш белән тәэмин итүне җайга 

сала.    

2018 елның 1 гыйнварына гамәлдә булган бәяләрдә халыкка түләүле хезмәт 

күрсәтүне гамәлгә ашыру күләме 1997,74 млн. сум тәшкил итте, 2016 ел белән 

чагыштырганда 1,1% ка артты. 2018 елда халыкка түләүле хезмәтләрнең 

гомуми күләмендә: 

Торак һәм коммуналь хезмәтләргә 36% туры килә; 

11% - элемтә хезмәтләре;  

3% - сәламәтлек саклау һәм социаль хезмәт күрсәтү,  

1% – ял һәм күңел ачу, мәдәният һәм спорт өлкәсендә хезмәт күрсәтүгә; 

Санатор-сәламәтләндерү хезмәтләренә-32%,  
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7% - мәгариф системасы хезмәтләренә,  

Башка хезмәтләр дә 8% тәшкил итә.   

СЭР фаразына караганда 2019 елда халыкка түләүле хезмәт күрсәтүне гамәлгә 

ашыру күләме гамәлдәге бәяләрдә 2112,49 млн сум тәшкил итәчәк. 

Әлеге мәгълүматлардан күренгәнчә, Мәдәният, ял, спорт, медицина 

хезмәтләре күрсәтү өлкәсе җитәрлек дәрәҗәдә үсеш алган. 

2017 елда сәүдә һәм хезмәт күрсәтү өлкәсе предприятиеләре саны. 787 кеше 

тәшкил итте, бу узган елның шул ук чоры күрсәткеченнән 12% ка артыграк 

(2016 елда. - 701 ед.), шул исәптән: 

ваклап сату сәүдә 583 берәмлек (үсеш 16%); 

(үсеш 1%); 

көнкүреш хезмәте күрсәтү 104 берәмлек (үсеш 1%). 

Ваклап сату буенча эре операторлар катнашуның уңай тенденцияләренә 

карамастан, җирле товар җитештерүчеләр продукциясен федераль һәм 

региональ әһәмияттәге ваклап сату сәүдә челтәрләренә сатуның кайбер 

кыенлыклары бар. Бүгенге көндә җирле бизнес өчен бу иң нәтиҗәле, тиз һәм 

арзанлы каналлар чыгару продукция базарга. Әмма, кызганычка каршы, сәүдә 

челтәрләре җитәкчеләре җирле товар җитештерүчеләр продукциясенең 

популярлыгын һәм башка өлкәләрдәге эре продукция җитештерүчеләр белән 

көндәшлек итү мөмкинлеген исәпкә алмыйлар һәм шул рәвешле хезмәттәшлек 

өчен уңай шартлар тудыралар. Ваклап сату челтәре операторлары товар 

җитештерүчеләргә азык-төлек продукциясе белән тәэмин итүнең зур күләменә 

һәм товар җитештерүчеләрнең тәэмин итә алмавына карата таләпләр куя. 

Җирле тәэмин итүчеләр өчен шактый кыенлык челтәр операторлары арасында 

киң таралган сатып алуларның үзәкләштерелүе тәкъдим итә. Бу очракта тәэмин 

итүнең төп өлеше челтәр структурасына керүче үзәк бүлү үзәкләре (күпләп сату 

складлары) аша гамәлгә ашырыла. Товарлар белән тәэмин итү үзәкләре аша 

азык-төлек сәнәгате предприятиесе сәүдә челтәренең күпчелек өлеше 

ихтыяҗларын канәгатьләндерә алырлык шактый җитештерү егәрлегенә ия 

булырга тиеш. 

 

5. Яшьләр арасында эшмәкәрлек үсеше 

 

Программа чаралары кече һәм урта предприятиеләрнең гамәлдәге күләмен 

саклап калуга гына түгел, ә аларның эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген арттыруга, 

Лениногорск районы территориясендә тулысынча эшкуарлык ресурсын гамәлгә 

ашыруга бәйле чаралар комплексын гамәлгә ашыруга да юнәлдерелгән. 

Татарстан Республикасында соңгы елларда кече эшкуарлыкка финанс ярдәме 

күрсәтү инфраструктурасы булдырылды, аның ярдәмендә ташламалы 

кредитлау, лизинг килешүләре программалары, гарантияле, компенсацион, 

грант механизмнары эшләнде һәм гамәлгә ашырыла.  

Район территориясендә кече һәм урта бизнесны үстерү өчен барлык шартлар 

да бар: 
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Лениногорск муниципаль районының иҗтимагый эшмәкәрләр Советы 

уңышлы гына эшләп килә; 

квартал саен кече бизнес форумнары үткәрелә;  

анда үткәрелә торган чаралар турында актуаль яңалыклар (укыту 

семинарлары, махсуслаштырылган күргәзмәләр, шул исәптән халыкара, 

конкурслар) һәм эшкуарлар өчен ярдәм чаралары ( ташламалы кредитлар, 

Лизинг грант, ФПП программалары һ.б.) басыла.  

Лениногорск муниципаль районы сайтында кирәкле барлык мәгълүмат 

урнаштырыла: кече һәм урта бизнеска бирелә торган кредитлар, муниципаль 

һәм республика программаларында катнашу өчен чакырулар, Татарстан 

Республикасы һәм Россия Федерациясе Хөкүмәте кабул иткән норматив актлар.  

Яшьләрне Бизнеска җәлеп итү максатыннан, түбәндәге чаралар 

планлаштырылган: 

2020 елга яшьләрне, үзмәшгуль халыкны, бизнес вәкилләрен җәлеп итеп, 

шәһәр бизнес клубы булдыру, анда тренинглар, мастер-класслар, үз 

бизнесларын «нульдән» башларга теләүчеләр һәм грамоталылыкны арттырырга 

теләгән гамәлдәге эшкуарлар өчен өйрәтү семинарлары үткәреләчәк. Җирле 

үзидарә органнарының бурычы, Татарстан Республикасы Икътисад 

министрлыгы, Көньяк-Көнчыгыш Сәүдә-сәнәгать палатасы һәм Татарстан 

Республикасы бизнес бергәлекләренең башка вәкилләре ярдәме белән 

эшмәкәрне бизнесны башлап җибәрү этабыннан алып тотрыклы эшли 

башлаганчы һәрьяклап ярдәм итү һәм озата бару. 

2019 елда мәктәпләр базасында бизнес һәм эшмәкәрлек эшчәнлеге нигезләре 

турында сыйныфтан тыш дәресләр, шулай ук тәҗрибәле эшмәкәрләр 

тарафыннан мастер класс үткәрү планлаштырыла. Әлеге чараларны үткәрү 

максаты булып яшь буынны «эшмәкәрлек» төшенчәсе, бизнесны оештыру 

схемасы, эш процессын төзү һәм, әлбәттә, район, республика һәм тулаем дәүләт 

өчен эшмәкәрлек роле белән таныштыру тора. 

Алга таба кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларын инновацион эшчәнлекне 

гамәлгә ашыручы кече эшмәкәрлек субъектларына һәм социаль якланмаган 

халык төркемнәре арасыннан кече эшмәкәрлек субъектларына ярдәм 

күрсәтеләчәк Республика һәм муниципаль программаларда катнашуга активрак 

җәлеп итәргә кирәк.   

Кече һәм урта бизнес предприятиеләрендә халык куллану товарлары 

җитештерүне арттыру, җитештерелә торган продукциянең сыйфатын һәм 

конкуренциягә сәләтен арттыру максатларында предприятиеләр һәм 

эшмәкәрләргә субъект, Төбәкара, Дәүләт һәм башка дәрәҗәләрдә оештырыла 

торган күргәзмәләр һәм ярминкәләр турында хәбәр итәргә кирәк. Уздырыла 

торган чараларда катнашу продукцияне төбәк һәм Россия базарларына этәрергә 

ярдәм итә. Кече бизнес продукциясенең күргәзмә-ярминкәләрен оештыру, бу 

авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләре продукциясен сату өчен аеруча 

актуаль. 

 

6. Промышленность мәйданчыклары үсеше һәм резидентлар тарту  
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Лениногорск районы территориясендә 2 сәнәгать мәйданчыгы эшли, икесе дә 

Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгында аккредитация алды.  

Әйтик, 2004 елдан башлап «Идея-Юго - Восток» сәнәгать паркы эшли (үз 

эшен республикада беренчеләрдән булып башлады), бөтен кирәкле 

инфраструктуралы. Мәйданчык территориясенең гомуми күләме-16 га, 

гамәлдәге җитештерү һәм склад биналарының мәйданы – 33 833,6 кв.м., 

җитештерү күчемсез мөлкәтенең ирекле мәйданы – 10 522,2 кв. м. Технопарк 

мәйданчыкларында урнаштырылган предприятиеләрнең гомуми саны-49 

берәмлек,шул исәптән 12 резидент. 

 

 

 

 

Күрсәткечләр 2017 2018 Динамик

а, 

% 

Резидентлар саны 10 13 130 

Эш урыннары 340 328 97 

Уртача хезмәт хакы   18,0 16,0 89 

1 эшләүчегә әйләнеш 1,3 1,4 107,7 

Салым күләме 37,6 52,2 138,8 

Предприятие эше регионның сәнәгать предприятиеләре инфраструктурасын 

яңартуга һәм аның үсеше өчен иң оптималь шартлар тудыруга юнәлдерелгән. 

Технопарк Татарстан Республикасы көньяк-көнчыгышының ирекле 

мәйданнарын, җиһазларын һәм квалификацияле персоналын бизнесның яңа 

юнәлешләрен формалаштыру бурычларын хәл итү өчен файдаланырга 

мөмкинлек бирүче структура буларак оештырылган.  

Үсеш алган инфраструктура булу технопарк территориясендә урнашкан 

предприятиеләргә, бизнесны үстерү һәм үстерү өчен кирәкле хезмәтләрнең 

тулы комплексын күрсәтергә мөмкинлек бирә.  

Яңа резидентларны җәлеп итү, парк территориясен нәтиҗәле файдалану 

максаты белән ел башыннан ике яңа җитештерү корпусы төзелә. 2018 елда 

Лениногорск районы Башкарма комитеты көче белән индустриаль парк 

территориясенә керү юлларына ремонт ясалды. 

2014 елдан «Шөгер " муниципаль дәрәҗәдәге сәнәгать мәйданчыгы үсеш ала.  

Мәйданчык (парк) территориясенең гомуми күләме – 31 800 м2. Сәнәгать 

мәйданчыгы (паркның) ирекле территориясе күләме 14 800 м2.  
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Күрсәткечләр 201

7 

2018 Динамик

а, 

% 

Резидентлар саны 5 5 100 

Эш урыннары 33 33 100 

Уртача хезмәт хакы   10,3 12,0 117 

1 эшләүчегә әйләнеш 5,77

8 

2,780 48,1 

Салым күләме 4,2 1,3 30,9 

 

Күрсәткечләр кимү әзер продукцияне сату һәм заказлар кимү белән бәйле, 

товар бәяләре (бензин, электр энергиясенә бәяләр арту) арту белән бәйле. 

Оренбург-Казан этан үткәргече сак зонасы-безнең районның Ормышлы, 

Аланлык, Шөгер авыллары территориясендә уза торган сәнәгать мәйданчыгы 

күрсәткечләре кимүнең төп сәбәпләреннән берсе булып тора. Хәзерге вакытта 

резидентларның эшчәнлеге җитештерү күләмен арттыруга һәм яңа эш 

урыннары булдыруга юнәлдерелгән. 

Сәнәгать мәйданчыкларының төп максаты-хезмәт күрсәтү өлкәсендә яңа 

производстволар һәм компанияләрне ачу өчен шартлар тудыру һәм киңәйтү 

юлы белән төбәкнең социаль икътисади дәрәҗәсен яхшырту.  

Нәтиҗәлелекнең төп күрсәткече (KRI) буенча 2023 елга кадәр сәнәгать 

мәйданчыклары резидентлары һәм арендаторлары санын 63 берәмлеккә кадәр 

арттыру планлаштырыла: 

 сәнәгать паркларын урнаштыру өчен бирелгән җир кишәрлекләренә карата 

аренда түләвен исәпләгәндә (җир салымы ставкасы 0,1%) ташламалар бирү 

(җир салымы ставкасы 0,1%); 

сәнәгать мәйданчыклары материалларын ачык каналларда һәм сайтларда 

бастырып чыгару; 

сәнәгать мәйданчыклары эшчәнлеген мәгълүмати яктырту;  

аккредитацияләнгән сәнәгать парклары резидентлары өчен субсидияләүнең 

льготалары һәм дәүләт программалары турында мәгълүмат бирү;    

2015 елда эшләнгән Лениногорск муниципаль районының инвестицион 

паспортын районның рәсми порталына урнаштыру 

http://leninogorsk.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_446714.pdf һәм 2018 

актуальләштерелгән 

http://leninogorsk.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_446717_enc_100718.pptx  

2019 елда Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгы белән берлектә, 

мәйданчыкларның буш мәйданнары һәм тармак юнәлешендәге куәте 

күрсәтелгән кече һәм урта эшкуарлык субъектларына ярдәм инфраструктурасы 

объектлары буенча бердәм мәгълүмат системасы булдыру планлаштырыла. 

 



26 

 

7. Үзмәшгульләр өчен программа булдыру 

 

2019 елның 1 гыйнварыннан Россиядә «һөнәри керемгә салым»салым салуның 

яңа системасы старт ала.  

Салым салуның яңа системасы салымга һөнәри эшчәнлектән кергән керемнәр 

салыначак дип күздә тота. Мондый керемнәр товарлар (эшләр, хезмәт 

күрсәтүләр, милек хокуклары) сатудан алынырга мөмкин. 

 

Эшмәкәрлекне үстерү һәм " күләгә бизнесы» ннан чыгу өчен яңа система 

мөмкинлек бирәчәк:  

гражданнарга үз эшчәнлек төре буенча эшкуар статусы алырга;  

кредит алуга юл ача торган рәсми статус;  

хезмәт стажын теркәү мөмкинлеге барлыкка киләчәк, бу мөһим очракта алга 

таба эшкә урнашу сыйфатында наемного хезмәткәр; 

салым түләү пенсия тупланмаларын җитештерергә мөмкинлек бирә; 

алу мөмкинлеге гамәлгә кече бизнеска ярдәм итү программалары.  

Шулай итеп, 2019 елга «һөнәри керемгә салым», нәтиҗәлелекнең төп 

күрсәткече (KRI) нигезендә, безнең районга кече һәм урта эшмәкәрлек 

субъектлары санын 862 берәмлеккә арттырырга мөмкинлек бирәчәк һәм 

бюджетка салым керемнәре суммасын 2,6 млн.сумга якын тәшкил итәчәк.  

 Лениногорск муниципаль районының үзмәшгуль Башкарма комитеты 

статусын теркәүне стимуллаштыру максатларында Лениногорск муниципаль 

районы территориясендә һөнәри керемгә салым рәвешендә махсус салым 

режимын куллану буенча пилот проектын гамәлгә ашыру буенча чаралар планы 

(«юл картасы») эшләнде һәм кабул ителде.   

Әлеге " юл картасы» нигезендә түбәндәге чаралар планлаштырылган һәм 

үтәлә:  

1. Лениногорск районының рәсми сайтында «үзмәшгуль халык өчен 

мәгълүмат» бүлеге булдырылды, анда «профессиональ керемгә салым " салым 

салуның яңа системасы өстенлекләре турында мәгълүмат урнаштырылган»  

2. Ведомство карамагындагы учреждениеләр стендларында салым салуның 

яңа системасы өстенлекләре турында мәгълүмат урнаштыру планлаштырыла»   

3. Лениногорск районының рәсми порталында һәм массакүләм мәгълүмат 

чараларында үзмәшгуль халык өчен мәгълүмат бастырып чыгаруның вакытлы 

булуы билгеләнде.  

4. Үзмәшгуль халык өчен мәгълүмат урнаштыру, мәгълүмат кергән саен 

актуальләштерү белән.  

5. Федераль салым хезмәте, Пенсия фонды һәм кызыксынучы ведомстволар 

вәкилләрен чакырып, елга 2 тапкыр семинарлар оештыру һәм үткәрү 

планлаштырыла.  

6. Кварталга 1 тапкыр идарә компанияләре һәм ТМШ белән берлектә салым 

түләмичә тапшырыла торган күчемсез милек объектларын ачыклау өлешендә 

эшне оештыру буенча очрашулар үткәрү. 
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8. Социаль эшмәкәрлеккә ярдәм 

 

Хәзерге вакытта социаль эшмәкәрлек күп кенә илләрдә үсә, чөнки ул социаль 

һәм базар мотивларын берләштерү, шулай ук инновацион алымнар куллану 

аркасында иҗтимагый проблемаларны нәтиҗәле хәл итәргә мөмкинлек бирә. 

 

Шул ук вакытта социаль эшмәкәрләр, гадәттә, кече һәм урта эшмәкәрлек 

субъектлары булып торалар.  

Социаль эшмәкәрлек субъектлары-продукция җитештерү яки социаль яклауга 

мохтаҗ һәм аз керемле гражданнар төркеме мәнфәгатьләрендә хезмәт күрсәтү 

белән шөгыльләнүче яки алар өчен эш урыннары булдыручы предприятиеләр.  

Эшчәнлек алып баручы кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары: 

авыр тормыш шартларында инвалидларга, өлкәннәргә һәм өлкәннәргә эш 

белән тәэмин итү һәм ярдәм итү 

гражданнарның тормыш шартларын яхшырту 

гражданнарның төп тормыш ихтыяҗларын тәэмин итү мөмкинлекләрен 

киңәйтү 

Социаль эшмәкәрлек субъектлары - бу предприятиеләр, алар 

специализируются җитештерүдә продукция яки хезмәтләр күрсәтү 

мәнфәгатьләрендә социаль яклауга мохтаҗ һәм аз керемле төркемнәр 

гражданнарның яки тудыра эш урыннары алар өчен.  

Эшчәнлек алып баручы кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары: 

авыр тормыш шартларында инвалидларга, өлкәннәргә һәм өлкәннәргә эш 

белән тәэмин итү һәм ярдәм итү 

гражданнарның тормыш шартларын яхшырту 

гражданнарның төп тормыш ихтыяҗларын тәэмин итү мөмкинлекләрен 

киңәйтү  

 

Халыкны эш белән тәэмин итү категориясе социаль эшмәкәрлек тарафыннан 

таныла: 

гарип 

ятимнәр һәм балалар йортларын тәмамлаучылар 

хатын-кызлар белән 7 яшькә кадәр 

өлкән яшьтәге гражданнар 

авыр тормыш хәлендә калган затлар 

2 елга кадәр иректән мәхрүм итү урыннарыннан азат ителгән 

Әлеге категорияләрдәге хезмәткәрләр өлеше 50% тан да ким булмаска тиеш, ә 

хезмәт өчен түләү фондында аларның өлеше 25% тан да ким булмаска тиеш. 

Лениногорск муниципаль районының рәсми сайтында Кече һәм урта 

эшмәкәрлеккә ярдәм бүлегендә социаль эшмәкәрлеккә ярдәм буенча махсус 

бүлек булдырылды, анда актуаль мәгълүмат бирелә.  

Шулай ук Башкарма комитет дәрәҗәсендә эш бирүчеләр белән социаль яктан 

якланмаган катлау/халык төркемнәре вәкилләрен һәм үз сәләтләрен үстерү һәм 
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тормышка ашыру өчен аерым ярдәмгә мохтаҗ кешеләрне эшкә урнаштыруга 

ярдәм итү буенча комиссияләр үткәрелә. 

 

 

Халыкны эш белән тәэмин итү категориясе социаль эшмәкәрлек 

тарафыннан таныла: 

гарип 

ятимнәр һәм балалар йортларын тәмамлаучылар 

хатын-кызлар белән 7 яшькә кадәр 

өлкән яшьтәге гражданнар 

авыр тормыш хәлендә калган затлар 

2 елга кадәр иректән мәхрүм итү урыннарыннан азат ителгән 

Әлеге категорияләрдәге хезмәткәрләр өлеше 50% тан да ким булмаска тиеш, ә 

хезмәт өчен түләү фондында аларның өлеше 25% тан да ким булмаска тиеш. 

Лениногорск муниципаль районының рәсми сайтында Кече һәм урта 

эшмәкәрлеккә ярдәм бүлегендә социаль эшмәкәрлеккә ярдәм буенча махсус 

бүлек булдырылды, анда актуаль мәгълүмат бирелә.  

Шулай ук Башкарма комитет дәрәҗәсендә эш бирүчеләр белән социаль яктан 

якланмаган катлау/халык төркемнәре вәкилләрен һәм үз сәләтләрен үстерү һәм 

тормышка ашыру өчен аерым ярдәмгә мохтаҗ кешеләрне эшкә урнаштыруга 

ярдәм итү буенча комиссияләр үткәрелә. 

 

9. Авыл хуҗалыгында кооперация үсеше 

 

Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Нургали улы кушуы буенча 

районда " Шөгер РАЙПО» кулланучылар кооперативы төзелде (2018 елның 16 

августында теркәлде). Район халкын азык-төлек товарлары, утын һәм төзелеш 

материаллары белән тәэмин итүдән тыш, кооператив халыктан артык авыл 

хуҗалыгы продукциясе, йон һәм күн чималы сатып алырга планлаштыра. 

Бүгенге көндә ярымфабрикатлар һәм икмәк-күмәч эшләнмәләре җитештерү 

проекты эшләнә. Әлеге максатлар өчен район кулланучылар җәмгыяте буш 

бина бүлеп биргән. Ел ахырына кадәр район бюджетыннан техника сатып алуга 

1 млн. сум күләмендә субсидия бүлеп бирү планлаштырыла. 

 

III. Территориянең инвестицион җәлеп итүчәнлеген бәяләү, 

эшкуарлыкны үстерү юнәлешләрен һәм конкрет чаралар исемлеге 

 

Лениногорск муниципаль районының инвестицион җәлеп итүчәнлеген 

анализлау шуны күрсәтә: районда Инвестицион потенциал һәм эшлекле 

мохитне үстерү өлкәсендә конкурентлы өстенлекләр бар, шул исәптән: 

 транспорт коридорлары (тиз йөрешле автомагистраль Кытай-Көнбатыш 

Европа, район северда — Әлмәт, көнчыгышта — Бөгелмә, көнбатыш — 

Чирмешән районнары, көньякта — Самара өлкәсе белән чиктәш; 

тимер юл элемтәсе булу; 
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алга киткән профильле (техник) һөнәри белем бирү системасы; 

район җирлекләре территорияләрен үстерү һәм төзекләндерү буенча чаралар; 

яңа производстволар урнаштыру өчен буш җитештерү мәйданчыклары булу;  

районда булган известь чыганаклары 300 мең тоннага кадәр күләмдә көньяк-

көнчыгыш зонасы төзелеш тармагы ихтыяҗлары өчен цемент җитештерүне 

оештырырга мөмкинлек бирә. 

 

IV. Программаны ресурслар белән тәэмин итү 

 

КУЭ үсеше программасын гамәлгә ашыру өчен түбәндәге ресурслар җәлеп 

ителәчәк: 

финанс ярдәме; 

мөлкәт ярдәме; 

мәгълүмати-консультация ярдәме; 

кадрлар потенциалы;Финансовая поддержка: 

 

Программаны тормышка ашыруга финанс чараларына гомуми ихтыяҗ 60 млн 

сум тәшкил итә (җирле бюджет акчалары): 

2019 ел-12 млн. сум. 

2020 ел-12 млн. сум. 

2021 ел-12 млн. сум. 

2022 ел-12 млн. сум. 

2023 ел-12 млн. сум. 

 

Мөлкәти ярдәм: 

 

Татарстан Республикасы «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль 

берәмлеге Советының 2016 елның 14 июлендәге 69 номерлы карары белән кече 

һәм урта бизнес вәкилләренә мөлкәти ярдәм күрсәтү максатларында кече һәм 

урта эшкуарлык субъектларына озак сроклы нигездә файдалануга бирү өчен 

муниципаль мөлкәт, өченче затларның хокукларыннан ирекле рәвештә 

муниципаль милек исемлеге расланды. Мөлкәт исемлеге Лениногорск 

муниципаль районының рәсми сайтында урнаштырылган. 

 

Мәгүлүмати-консультация, кадрлар потенциалы: 

Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгы, Эшмәкәрлеккә ярдәм 

фонды, Әлмәт шәһәре Сәүдә-сәнәгать палатасы вәкилләрен, Бизнес-Десант, 

Эшкуарлык фабрикасы һәм башка белем бирү программалары вәкилләрен 

чакырып, кече һәм урта бизнеска ярдәм чаралары турында семинарлар даими 

рәвештә уздыру. 

Интернет челтәренең җирле мәгълүмати каналларында мәгълүматны 

вакытында актуальләштерү-рәсми сайт, Инстаграмм. 

Үз бизнесларын барлыкка килгән мәсьәләләр буенча эшләүче эшмәкәрләр һәм 

гражданнар өчен бушлай консультацияләр үткәрү. 
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V. Хәвеф-хәтәрләрне бәяләү, аларны киметү буенча чаралар 

 

Основным фактором, влияющим на результативность достижения целей и 

задач программы в ходе ее реализации, представляется финансовый фактор. 

Появление данного фактора обусловлено текущим состоянием экономики 

страны и района и как следствие ограничением возможностей местного 

бюджета. 

Программаның максатларына һәм бурычларына ирешү нәтиҗәлелегенә 

йогынты ясаучы төп фактор буларак, аны тормышка ашыру барышында финанс 

факторы тәкъдим ителә. 

Әлеге факторның барлыкка килүе ил һәм район икътисадының агымдагы 

торышына һәм, нәтиҗәдә, җирле бюджет мөмкинлекләрен чикләүгә бәйле. 

Чараларны тиешле дәрәҗәдә үтәү һәм программаның максатларына ирешүгә 

янаучы тискәре тышкы факторларга кертергә мөмкин: 

гамәлдәге законнарның тотрыксызлыгына һәм агымдагы икътисадый 

вәзгыятькә бәйле факторлар; 

колебания базар конъюнктуры, бәяләр һәм тарифлар өчен товарлар һәм 

хезмәтләр; 

өстенлекле чимал секторлары шартларында икътисадның Начар 

дифференциациясе; 

мәгълүматның җитәрлек булмавы һәм вакытында булмавы, билгесезлек 

булуы; 

эшчәнлек өлкәсе буларак кече бизнесның җәлеп итүчәнлеген киметү; 

тиешле инфраструктура белән кече эшкуарлыкны тәэмин итү дәрәҗәсен 

киметү; 

икътисади үсеш темпларын киметү, инфляцияне тизләтү, халыкның түләү 

сәләтен киметү. 

Куркынычларны киметү буенча чаралар: 

эшкуарлык җәмәгатьчелегенең эшлекле активлыгын саклап калу; 

бизнеска дәүләт ярдәме чаралары турында үз вакытында мәгълүмат бирү; 

дәүләт программаларында, конкурсларда катнашуга җәлеп итү; 

эшлекле грамоталыкны арттыруга җәлеп итү; 

җирле үзидарә органнары вәкаләтләре кысаларында Бизнеска инфраструктур 

ярдәм күрсәтү вариантлары һәм ысуллары мониторингы; 

бюджет финанславы. 

 

 

 

VI. Программаның планлаштырылган икътисадый нәтиҗәлелеге, 

программа белән идарә итү һәм гамәлгә ашыруны контрольдә тоту 

 

Программа чараларын тулысынча гамәлгә ашыру 2024 ел ахырына түбәндәге 

нәтиҗәләргә ирешергә мөмкинлек бирәчәк:  
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1. Лениногорск районы территориясендә эшчәнлек алып баручы кече һәм урта 

эшмәкәрлек субъектлары саны 3кә арткан% ;  

2. Кече һәм урта эшмәкәрлек секторында яңа эш урыннары булдыру. Кече һәм 

урта бизнес предприятиеләрендә эшләүчеләр саны 4кә арткан %;  

3. ВТП күләмендә продукция, эшләр, Кече һәм урта эшкуарлык субъектлары 

хезмәтләре өлешен арттыру. Лениногорск районының ВТП күләмендә кече һәм 

урта эшмәкәрлек субъектларының продукциясе, эшләре, хезмәтләре өлеше 

12дән дә ким түгел %;  

4. Кече һәм урта предприятиеләр тарафыннан җитештерелә торган продукция 

(хезмәт күрсәтүләр) әйләнеше үсешенең еллык темпын, шул исәптән инфляция 

дәрәҗәсен арттыручы микропредприятиеләрне саклап калу. Кече һәм урта 

предприятиеләр тарафыннан җитештерелә торган продукция (хезмәт 

күрсәтүләр) әйләнешенең еллык үсеше 5% тан да ким түгел. 

5.Экспортлаучы кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары, шәхси эшмәкәрләр 

санын 9 берәмлеккә арттыру; 

6.Сәнәгать мәйданчыклары резидентлары һәм арендаторлары санын 9 

берәмлеккә арттыру; 

7.2023 елга карата бары тик КУЭ субъектлары гына катнашкан зур 

заказчыларның сатып алу өлешен арттыру. 

 

Программа белән идарә итү һәм Программаны тормышка ашыруны 

контрольдә тоту:  

"Лениногорск муниципаль районы»муниципаль берәмлеге башкарма 

комитеты программ чараларны тормышка ашыру барышын ведомствоара 

координацияләү һәм контрольдә тота. 

 

VII. Нәтиҗә һәм кушымталар (таблицалар) 

 

Программаны тормышка ашыру мониторингы статистик хисаплылык нигезендә 

агымдагы елның 1 маеннан да соңга калмыйча башкарыла. 

Программа белән билгеләнгән бурычларны хәл итүнең нәтиҗәлелеген һәм 

нәтиҗәлелеген бәяләү өчен Программаны гамәлгә ашыру барышын характерлаучы 

максатчан индикаторлар һәм нәтиҗәлелек күрсәткечләре тәкъдим ителә. 

 

1. Шәхси эшмәкәрләрне исәпкә алып, кече һәм урта эшмәкәрлек 

өлкәсендә эшләүчеләр саны: 

Чмсп = Чмп + Чсп + Чип , 

 

кайда: 

Чмсп – эшмәкәрләр саны; 

1. Чмп-кече эшмәкәрлек һәм 15 кешедән артык булмаган 

микропредприятиеләр предприятиеләрендә эшләүчеләр саны); 

2. Чсп-урта эшмәкәрлек предприятиеләрендә хезмәткәрләр саны (101 дән 

алып 250 кешегә кадәр булган)); 
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3. Чип-шәхси эшмәкәрләр саны; 

 

4. Тулаем төбәк продуктында кече һәм урта эшмәкәрлекнең өлеше: 

 

Дмсп = ВТПмсп / ВТП * 100%   

 

где: 

Дмсп -  МСП өлеше 

ВТПмсп –МСП субъектлары өлеше; 

ВТП – тулаем төбәк продукты. 

 

5. Шәхси эшмәкәрләрне исәпкә алып, кече һәм урта эшмәкәрлек 

субъектлары саны: 

 

КСП = Ксп + КСП + Кип , 

 

кайда: 

КУЭ субъектлары саны; 

Кмп – кече эшмәкәрлек субъектлары һәм микропредприятиеләр саны; 

 

КУЭ-урта эшмәкәрлек субъектлары саны; 

Кип-шәхси эшмәкәрләр саны; 

 

6. Татарстан Республикасы чигеннән продукция сатучы шәхси 

эшкуарларны исәпкә алып, кече һәм урта эшкуарлык субъектлары саны: 

 

Ксп_экс = Кмп_экс + Ксп_экс + Кип_экс , 

 

кайда: 

Ксп_экс – Татарстан Республикасыннан читтә продукция сатучы КУЭ 

субъектлары саны; 

Кмп_экс – Татарстан Республикасыннан читтә продукция сатучы кече 

эшмәкәрлек субъектлары һәм микропредприятиеләр саны; 

Ксп_экс – Татарстан Республикасыннан читтә продукция сатучы урта 

эшмәкәрлек субъектлары саны; 

Кип_экс-Татарстан Республикасыннан читтә продукция сатучы шәхси 

эшмәкәрләр саны. 

 

 

 

 

5. Сәнәгать мәйданчыклары резидентлары һәм арендаторлары саны: 

 

Крез_п1 + Крез_П2 + ... . + КРЕЗ _n 
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кайда: 

Крез-КУЭ субъектлары саны; 

Крез_П1 – №1 сәнәгать мәйданчыгы резидентлары һәм арендаторлары саны; 

Крез_П2 – 2нче сәнәгать мәйданчыгы резидентлары һәм арендаторлары саны; 

Крез_N-N сәнәгать мәйданчыгы резидентлары һәм арендаторлары саны. 

 

6. Кече һәм урта эшкуарлык предприятиеләре эшчәнлегеннән 

берләштерелгән бюджетка салым керемнәре күләме:  

 

ШКХ = Nмал + Nип+ ПСР, 

 

кайда: 

Nкб – консолидацияле бюджетка салым керемнәре күләме; 

Nмал – кече эшмәкәрлек предприятиеләре эшчәнлегеннән берләштерелгән 

бюджетка салым керемнәре күләме; 

Nип – шәхси эшкуарлык предприятиеләре эшчәнлегеннән берләштерелгән 

бюджетка салым керемнәре күләме; 

КУЭ – урта эшкуарлык предприятиеләре эшчәнлегеннән берләштерелгән 

бюджетка салым керемнәре күләме;                                                                                           

                                                                                                                           

Кушымта:  

 

2019-2023 елларга Лениногорск муниципаль районында КУЭ үсеше буенча 

төп күрсәткечләр 

 

№ 

п/п 

Күрсәткечләрнең 

атамалары 

Берәм

л. 
2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 

2023

г. 

1 
Шәхси эшмәкәрләрне 

исәпкә алып, кече һәм 

урта предприятиеләрдә 

эшләүчеләр саны 

кеше 7 705* 8 576 8 696 8 886 9 215 9 508 

2 ВТПда кече һәм урта 

эшмәкәрлек өлеше 

% 

 

10,4* 10,5 10,7 11,0 11,5 12,0 

3 

КУЭ субъектлары саны 

шәхси эшмәкәрләрне 

исәпкә алып 

берәм

лек 
2 123* 2 163 2 174 2 184 2 194 2 204 



34 

 

4 

КУЭ субъектлары саны 

ШЭ продукциясен 

Татарстан 

Республикасыннан читкә 

сата 

ед. 

 

 

2 
4 5 7 8 9 

5 

Эре заказчыларның 

сатып алу өлеше, аларда 

КУЭ субъектлары гына 

катнаша 

% 

 

 

18 
20 23 25 28 30 

6 

Кече һәм урта 

предприятиеләр 

җитештерә торган 

продукция (хезмәт 

күрсәтүләр) әйләнеше 

млрд. 

руб. 

 

13,8* 14,0 14,7 15,5 16,2 17,0 

7 

Сәнәгать 

мәйданчыклары 

резидентлары һәм 

арендаторлары саны 
ед. 56 54 56 58 60 63 

8 

Кече һәм урта 

эшкуарлык 

предприятиеләре 

эшчәнлегеннән 

берләштерелгән 

бюджетка салым 

керемнәре күләме 

млн. 

сум 
159,7 186,8 218,6 255,7 299,2 350,1 

* 2018 ел буенча 
 

  

 

 

Исемлек  

муниципаль программаның төп чаралары  

Лениногорск муниципаль районында КУЭ үсеше  

2019-2023 елларга 

Бурычның 

атамасы 
Төпчарлар атамасы башкаручы 

Үтәү 

вакыты 

Финансл

ау 

чыганагы 



35 

 

1 2 3 4 5 

Кече һәм 

урта 

эшмәкәрлек 

субъектлары 

өчен финанс 

ресурсларынн

ан файдалану 

мөмкинлеген 

арттыру 

Татарстан 

Республикасының 

халыкны эш белән 

тәэмин итүгә ярдәм 

күрсәтү дәүләт 

программасы; 

консультация 

ярдәме; гамәлдәге 

дәүләт 

программалары һәм 

алга таба мәгълүмат 

белән тәэмин итү 

турында мәгълүмат 

бирү; 

шәһәр 

автотранспортында 

пассажирлар йөртүне 

гамәлгә ашыручы 

агросәнәгать 

комплексының 

КУЭЫНА финанс 

ярдәме күрсәтү һәм 

мунча кер юу 

хезмәтләре күрсәтү; 

индустриаль 

(сәнәгать) парклар 

урнаштыру өчен 

бирелгән җир 

кишәрлекләренә 

карата аренда түләвен 

исәпләгәндә җир 

салымының 

ташламалы ставкасы 

0,1% тәшкил итә. 

 «ЛМР» 

Башкарма 

комитеты 

даими 
Җирле 

бюджет 

Эшмәкәрлек

нең кадрлар 

потенциалын 

үстерү. 

 

КУЭ субъектларына 

әзерлек, яңадан 

әзерләү һәм арттыру 

өлкәсендә ярдәм 

күрсәтү, Лениногорск 

нефть техникумы  

ресурс үзәге 

базасында кадрлар 

квалификациясе; 

 

«ЛМР»Башкарм

а комитеты 

даими - 
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Бурычның 

атамасы 
Төпчарлар атамасы башкаручы 

Үтәү 

вакыты 

Финансл

ау 

чыганагы 

1 2 3 4 5 

Лениногорск шәһәре 

халыкны эш белән 

тәэмин итү үзәге 

белән берлектә эшсез 

гражданнарны яңадан 

укыту яки аларның 

квалификациясен 

күтәрү һәм 

вакансияләр 

ярминкәсе үткәрү 

буенча чаралар 

үткәрү. 

Кече һәм 

урта 

эшкуарлык 

субъектларын

а муниципаль 

хезмәтләр 

күрсәтүнең 

сыйфатын 

арттыру, кече 

һәм урта 

эшкуарлык 

субъектларын 

фәнни – 

методик, 

норматив – 

хокукый һәм 

консультация 

белән тәэмин 

итү 

Лениногорск КФҮ 

базасында бизнес 

өчен бер тәрәзә 

режимында 14 Хезмәт 

алу һәм төзелешкә 

рөхсәт бирү 

срокларын 7 көнгә 

кадәр киметү. 

МФЦ, 

Архитектура 

бүлеге 

даими - 

Кече һәм 

урта 

эшкуарлык 

субъектлары 

өчен бизнес – 

белем алу 

мөмкинлеген 

арттыру һәм 

Россия Саклык 

Банкының «Бизнес 

класс» бушлай белем 

бирү проектында һәм 

Гугл компаниясенең 

«Бизнес-Десант» 

проектында 

катнашуга җәлеп 

 «ЛМР» 

Башкарма 

комитеты 

даими - 
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Бурычның 

атамасы 
Төпчарлар атамасы башкаручы 

Үтәү 

вакыты 

Финансл

ау 

чыганагы 

1 2 3 4 5 

эшкуарлыкны 

пропагандалау 

(кече һәм урта 

эшкуарлык 

субъектларын

а дәүләт 

ярдәменең 

гамәлдәге 

чаралары 

турында 

консультация 

бирү һәм 

мәгълүмат 

бирү, 

гражданнарга, 

шул исәптән 

яшьләргә дә, 

эшкуарлык 

эшчәнлеген 

гамәлгә 

ашыруга 

кызыксындыр

у). 

итү,шулай ук остаз 

җитәкчелегендә үз 

бизнес проектларын 

гамәлгә ашыру 

буенча «Эшкуарлык 

фабрикасы» 

проектында 

катнашучыларга 

ярдәм күрсәтү һәм үз 

бизнесын үстерү өчен 

яңа күнекмәләр һәм 

инструментлар алу. 

Ярминкә «җирле 

газетасында» уңышлы 

эшкуар «рубрикасын 

дәвам итәргә»; шәһәр 

бизнес клубы 

булдыру, яшьләрне, 

үзмәшгуль халыкны, 

бизнес вәкилләрен 

җәлеп итеп, 

тренинглар, мастер-

класслар, үз 

бизнесларын 

«нульдән» башларга 

теләүчеләр һәм үз 

бизнесларын 

грамоталылыкны 

арттырырга теләгән 

эшмәкәрләр өчен 

өйрәтү семинарлары 

үткәреләчәк; 

2019 елда мәктәпләр 

базасында бизнес һәм 

эшмәкәрлек 

эшчәнлеге нигезләре 

турында сыйныфтан 

тыш дәресләр кертү, 

шулай ук тәҗрибәле 
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Бурычның 

атамасы 
Төпчарлар атамасы башкаручы 

Үтәү 

вакыты 

Финансл

ау 

чыганагы 

1 2 3 4 5 

эшмәкәрләр 

тарафыннан мастер 

класс үткәрү. 

Тышкы 

икътисадый 

элемтәләрне 

үстерү, кече 

һәм урта 

эшкуарлык 

субъектлары 

тарафыннан 

җитештерелә 

торган 

продукцияне 

төбәк һәм чит 

ил 

базарларына 

чыгару өчен 

шартлар 

тудыру 

КУЭ 

субъектларының 

алдынгы 

эшкуарлардан мастер-

классларда, 

күргәзмәләрдә, 

ярминкәләрдә, 

семинарларда 

катнашуы, тәҗрибә 

уртаклашу һәм яңа 

партнерлар алу 

максаты белән; 

Кече һәм урта 

бизнес һәм 

кулланучылар базары 

өлкәсендә тәҗрибә 

уртаклашу 

чараларында; 

Хезмәткәрләрнең 

һөнәри осталыгы 

конкурсларында 

 «ЛМР» 

Башкарма 

комитеты 

даими - 

Инвестицион 

проектларны 

гамәлгә 

ашыру 

кысаларында 

администрати

в киртәләрне 

бетерү КУЭ 

субъектлары 

өчен 

мәгълүматның 

ачыклыгын 

һәм һәркем 

файдалана 

алуын күздә 

Кече һәм урта 

эшкуарлык 

субъектларына озак 

сроклы нигездә 

файдалануга бирү 

өчен муниципаль 

мөлкәтнең, өченче 

затларның 

хокукларыннан 

ирекле исемлеген 

бастырып чыгару, 

мәгълүмати блоктан 

өстәмә рәвештә 

эшмәкәргә ярдәм итү, 

конкурслар, грантлар, 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ЛМР»башкарм

а комитеты 

 

 

 

 

 

 

 

даими 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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Бурычның 

атамасы 
Төпчарлар атамасы башкаручы 

Үтәү 

вакыты 

Финансл

ау 

чыганагы 

1 2 3 4 5 

тота кече һәм урта 

эшкуарлыкка ярдәм 

итүнең төрле төрләре 

турында актуаль 

мәгълүмат 

урнаштыру белән. 

Ел саен 

Гомумроссия рәсми 

сайтында урнашу 

zakupki.gov.ru 

муниципаль 

ихтыяҗларны тәэмин 

итү өчен товарлар 

китерүгә, эшләр 

башкаруга, хезмәтләр 

күрсәтүгә сатып алу 

план-графиклары. 

Билгеле 

(детальләштерелгән 

исемлек буенча) 100 

мең сумга кадәр 

сатып алуларны 

үткәрү, шул исәптән 

МСПның «Биржа 

мәйданчыгы " 

порталы аша да» 

Инстаграмм-

каналны 

тулыландыру, 

үткәрелә торган 

чаралар (укыту 

семинарлары, 

махсуслаштырылган 

күргәзмәләр, шул 

исәптән халыкара 

конкурслар), 

эшкуарлар өчен 

ярдәм чаралары 

(ташламалы 
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Бурычның 

атамасы 
Төпчарлар атамасы башкаручы 

Үтәү 

вакыты 

Финансл

ау 

чыганагы 

1 2 3 4 5 

кредитлар, Лизинг 

грант, ФПП 

программалары һ. б.) 

һәм бизнес 

өлкәсендәге актуаль 

яңалыклар турында 
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Төп күрсәткеч ( 1 ) :  

Кече һәм урта эшмәкәрлек өлкәсендә эшләүчеләр саны,  

шәхси эшмәкәрләрне исәпкә алып 

 

Лениногорск муниципаль районы  2019 – 2023 еллар 

 

ел Исәпләү 

берәмлеге 

Максатчан 

күрсәткеч 

Максатчан күрсәткечкә ирешәчәк 

конкрет чаралар исемлеге  

(турыдан-туры йогынты) 

Максатчан күрсәткечкә ирешәчәк 

конкрет чаралар исемлеге  

(арадаш йогынтысы) 

2019 

 

кеше 8 576 2018 елда КУЭ һәм ШЭ өлкәсендә 

мәшгульләр саны 7384 кеше тәшкил 

итте. 2019 елда 1192 кешегә артачак 

шул исәптән: 

«Минем салымым» кушымтасына 

тоташтырып, үзмәшгуль халык 

сыйфатында теркәү исәбенә 1080 кеше 

теркәлгән»; 

Уңайлы шәһәр мохитен булдыруның 

иң яхшы проектлары конкурсында 

җиңүче-дотацияләрне үзләштерүгә 

бәйле рәвештә, балалар кафесы, 

ипподром, уен мәйданчыклары 

урнаштыру, шул исәптән күзәтү 

көпчәкләре, скейт-парк төзелешен 

исәпкә алып, мәдәният һәм ял паркын 

төзекләндерү, шулай ук объектның 

эшләве белән бәйле эш урыннары 

булдыру планлаштырыла; 

Йомырка сортировкалау автомат 

электрон системасын файдалануга 

"Лениногорск нефть техникумы» 

ДАҺБУ ресурс үзәге базасында яңадан 

әзерләү һәм квалификация күтәрү 

өлкәсендә өстәмә белем бирү 

программаларын гамәлгә ашыруны 

дәвам итү; 

Лениногорск шәһәре халыкны эш 

белән тәэмин итү үзәге белән берлектә 

эшсез гражданнарны яңадан укыту һәм 

аларның квалификациясен күтәрү 

буенча эшне дәвам итү һәм 

вакансияләр ярминкәсе үткәрү буенча 

елга 9 тапкырдан да ким түгел; 

«Бизнес-Десант», Эшмәкәрлек 

фабрикасы һәм кредит оешмалары 

вәкилләре белән кимендә 4 укыту 

семинары үткәрергә (франшиз буенча 

КУЭ өчен кредит продуктлары 

турында); 

Ярминкә «җирле газетасында» 

уңышлы эшкуар «рубрикасын дәвам 
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ел Исәпләү 

берәмлеге 

Максатчан 

күрсәткеч 

Максатчан күрсәткечкә ирешәчәк 

конкрет чаралар исемлеге  

(турыдан-туры йогынты) 

Максатчан күрсәткечкә ирешәчәк 

конкрет чаралар исемлеге  

(арадаш йогынтысы) 

кертүгә бәйле рәвештә, Лениногорск 

кошчылык фабрикасында 5 эш урыны 

бар; 

20 эш урыны-Кама Нефть ҖЧҖ 

ачылу хисабына-бораулау 

каланчаларын монтажлау, ремонтлау 

һәм демонтажлау буенча хезмәт 

күрсәтүче;   

Сәүдә объектларын ачу нәтиҗәсендә 

20 эш урыны (Пятерочка сәүдә челтәре, 

Кызыл һәм Ак); 

Җәмәгать туклануы яңа 

предприятиеләрен ачу хисабына 12 эш 

урыны; 

Эшсез гражданнарның 

үзмәшгульлегенә ярдәм итү буенча 

Татарстан Республикасы халкының 

еллык эш белән тәэмин итү 

программасы хисабына 10 яңа ИП.  

итәргә»; 

Җитештерү мәйданнарын тутыру 

максатларында сәнәгать парклары өчен 

резидентлар Эзләүгә ярдәм күрсәтү; 

Уку курсларын үткәрү; һөнәри 

осталык курсларын оештыру һәм 

уздыру 

2020 

 

кеше 8 696  120 кешегә арту: 

«Минем салымым» кушымтасына 

тоташтырып, үзмәшгуль халык 

сыйфатында теркәү исәбенә 60 кеше 

теркәлгән»; 

10 ШЭ эшсез гражданнарның 

үзмәшгульлегенә ярдәм итү буенча 

Татарстан Республикасы халкын эш 

2019 елгы эшне дәвам итәргә; район 

территориясендә чүп эшкәртү заводын 

төзү;  

шәһәр бизнес клубы булдыру, 

яшьләрне, үзмәшгуль халыкны, бизнес 

вәкилләрен җәлеп итеп, тренинглар, 

мастер-класслар, үз бизнесларын 

«нульдән» башларга теләүчеләр һәм 
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ел Исәпләү 

берәмлеге 

Максатчан 

күрсәткеч 

Максатчан күрсәткечкә ирешәчәк 

конкрет чаралар исемлеге  

(турыдан-туры йогынты) 

Максатчан күрсәткечкә ирешәчәк 

конкрет чаралар исемлеге  

(арадаш йогынтысы) 

белән тәэмин итү программасы 

хисабына; 

40 яңалык.проектның 1 этабын 

башлап җибәрү белән бәйле Виктория 

КФХ; 

10 яңалык. «Капрон» ҖЧҖ нефть 

тармагы өчен өслекле актив матдәләр, 

техник юу композицияләре һәм махсус 

химреагентлар җитештерүнең беренче 

этабы кысаларында; 

аң-белемнәрен арттырырга теләгән 

эшмәкәрләр өчен өйрәтү семинарлары 

үткәреләчәк. 

2021 

 

кеше 8 886 190 кешегә артуы: 

128 кеше үзмәшгуль халык буларак 

теркәлгән һәм «минем салымым " 

кушымтасына тоташтырып теркәлгән»; 

50 яңалык.Кол урыны-чүп эшкәртү 

заводын файдалануга тапшыру 

хисабына; 

7-үзмәшгуль халыкны легальләштерү; 

5-пром җәлеп ителгән яңа 

резидентлар хисабына.парклар 

Эшне 2019 һәм 2020 елларда дәвам 

итәргә. 

2022 

 

кеше 9 215 Артым 329 кешегә: 

 

«Минем салымым» кушымтасына 

тоташтырып, үзмәшгуль халык 

сыйфатында теркәү исәбенә 309 кеше 

теркәлгән»; 

Җәлеп ителгән яңа резидентлар 
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ел Исәпләү 

берәмлеге 

Максатчан 

күрсәткеч 

Максатчан күрсәткечкә ирешәчәк 

конкрет чаралар исемлеге  

(турыдан-туры йогынты) 

Максатчан күрсәткечкә ирешәчәк 

конкрет чаралар исемлеге  

(арадаш йогынтысы) 

хисабына 20 яңа эш урыны бар.  

2023 

 

Чел. 9 508 Увеличение на 293 человека: 

«Минем салымым» кушымтасына 

тоташтырып, үзмәшгуль халык 

сыйфатында теркәү исәбенә 273 кеше 

теркәлү; 

Җәлеп ителгән яңа резидентлар 

хисабына 20 яңа эш урыны бар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Төп күрсәткеч ( 2 ) :  

ВТПда кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары өлеше 

Лениногорск муниципаль  районы  2019 – 2023еллар  

 

ел Исәпләү 

берәмлеге 

Максатчан 

күрсәткеч 

Максатчан күрсәткечкә ирешәчәк 

конкрет чаралар исемлеге  

(турыдан-туры йогынты) 

Максатчан күрсәткечкә  ирешәчәк 

конкрет чаралар исемлеге 

2019 

 

% 10,5 2019 елда ВТП 85 015,07 млн. сум 

дәрәҗәсендә фаразлана, шул ук вакытта 

Эшмәкәрлек инфраструктурасын 

барлыкка китерә торган очрашулар, 
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ел Исәпләү 

берәмлеге 

Максатчан 

күрсәткеч 

Максатчан күрсәткечкә ирешәчәк 

конкрет чаралар исемлеге  

(турыдан-туры йогынты) 

Максатчан күрсәткечкә  ирешәчәк 

конкрет чаралар исемлеге 

КУЭ өлеше (10,5% максатчан күрсәткеч 

белән) 8 927 млн.сум тәшкил итәчәк. 

Яңа резидентларны җәлеп итү һәм 

сәнәгать паркын һәм муниципаль 

мәйданчыкны үстерү хисабына; 

Мәдәният һәм ял паркын төзекләндерү 

мисалында муниципаль-шәхси 

портнерлыкны төзү; 

Муниципаль милек исемлеге; 

Агросәнәгать комплексының МСП 

финанс ярдәме, шулай ук шәһәр 

автотрантпортында пассажирлар йөртүне 

гамәлгә ашыручы һәм мунча прачечлы 

хезмәт күрсәтүне гамәлгә ашыручы. 

оешмалар утырышларын үткәрү елга 

4тән дә ким түгел; 

Гомумроссия рәсми сайтында 

урнаштыру юлы белән сатып 

алуларда катнашуга җәлеп итү 

zakupki.gov.ru муниципаль 

ихтыяҗларны тәэмин итү өчен 

товарлар китерүгә, эшләр 

башкаруга, хезмәтләр күрсәтүгә 

сатып алу план-графиклары. Моннан 

тыш, «Биржа мәйданчыгы» порталы 

турында билгеле бер 

(детальләштерелгән исемлек буенча) 

буенча 100 мең сумга кадәр сатып 

алулар турында мәгълүмат бирү, 

шул исәптән КУЭ янында да.; 

резидентларны сәнәгать 

мәйданчыкларына җәлеп итүгә 

ярдәм итү; 

дәүләт программаларында, 

конкурсларда катнашуга җәлеп итү; 

КУЭ субъектларының 

күргәзмәләрдә, ярминкәләрдә 

катнашуына ярдәм итү; 

- финанс ярдәме чараларын җыюда 

КУЭка ярдәм итү; 

- әзерлек яки яңадан әзерләү, 

2020 

 

% 10,7 2020 елда ВТП 89 316,83 млн. сум 

дәрәҗәсендә фаразлана, шул ук вакытта 

КУЭ өлеше (10,7% максатчан күрсәткеч 

белән) 9 557 млн.сум тәшкил итәчәк. 

 

Яңа резидентларны җәлеп итү һәм 

сәнәгать паркын һәм муниципаль 

мәйданчыкны үстерү хисабына; 

Мәдәният һәм ял паркын төзекләндерү 

мисалында муниципаль-шәхси 

портнерлыкны үстерү; 

Мөнипаль малтабары; 

Шәһәр автотранстпортында 
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ел Исәпләү 

берәмлеге 

Максатчан 

күрсәткеч 

Максатчан күрсәткечкә ирешәчәк 

конкрет чаралар исемлеге  

(турыдан-туры йогынты) 

Максатчан күрсәткечкә  ирешәчәк 

конкрет чаралар исемлеге 

пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыручы 

агросәнәгать комплексының МСП финанс 

ярдәме күрсәтү һәм мунча прачечлы 

хезмәтләр күрсәтүне гамәлгә ашыручы. 

шулай ук квалификация күтәрү 

өлкәсендә ярдәм итү.  

2021 

 

% 11,0 2021 елда ВТП 95 584,91 млн. сум 

дәрәҗәсендә фаразлана, шул ук вакытта 

КУЭ өлеше 10 143 млн.сум тәшкил 

итәчәк. 

Яңа резидентларны җәлеп итү һәм 

сәнәгать паркын һәм муниципаль 

мәйданчыкны үстерү хисабына; 

Мәдәният һәм ял паркын төзекләндерү 

мисалында муниципаль-шәхси 

портнерлыкны үстерү; 

Мөнипаль малтабары; 

Шәһәр автотранстпортында 

пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыручы 

агросәнәгать комплексының МСП финанс 

ярдәме күрсәтү һәм мунча прачечлы 

хезмәтләр күрсәтүне гамәлгә ашыручы. 

2022 

 

% 11,5 2022 елда ВТП 100 367,15 млн. сум 

дәрәҗәсендә фаразлана, шул ук вакытта 

КУЭ өлеше 11,5% тәшкил итәчәк. 

Яңа резидентларны җәлеп итү һәм 

сәнәгать паркын һәм муниципаль 

мәйданчыкны үстерү хисабына; 

Мәдәният һәм ял паркын төзекләндерү 
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ел Исәпләү 

берәмлеге 

Максатчан 

күрсәткеч 

Максатчан күрсәткечкә ирешәчәк 

конкрет чаралар исемлеге  

(турыдан-туры йогынты) 

Максатчан күрсәткечкә  ирешәчәк 

конкрет чаралар исемлеге 

мисалында муниципаль-шәхси 

портнерлыкны үстерү; 

Шәһәр автотранстпортында 

пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыручы 

агросәнәгать комплексының МСП финанс 

ярдәме күрсәтү һәм мунча прачечлы 

хезмәтләр күрсәтүне гамәлгә ашыручы. 

2023 

 

% 12,0 2023 елда ВТП 105 385,51 млн. сум 

дәрәҗәсендә фаразлана, шул ук вакытта 

КУЭ өлеше 12 646 млн.сум тәшкил 

итәчәк. 

Яңа резидентларны җәлеп итү һәм 

сәнәгать паркын һәм муниципаль 

мәйданчыкны үстерү хисабына; 

Мәдәният һәм ял паркын төзекләндерү 

мисалында муниципаль-шәхси 

портнерлыкны үстерү; 

Мөнипаль малтабары; 

Шәһәр автотранстпортында 

пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыручы 

агросәнәгать комплексының МСП финанс 

ярдәме күрсәтү һәм мунча кер юу 

хезмәтләре күрсәтү. 
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Төп күрсәткеч ( 3 ) :  

Кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары саны,  

шәхси эшмәкәрләрне исәпкә алып 

Лениногорск муниципаль районы  2019 – 2023 еллар  

 

ел Исәпләү 

берәмлеге 

Максатчан 

күрсәткеч 

Максатчан күрсәткечкә ирешәчәк 

конкрет чаралар исемлеге  

 

(турыдан-туры йогынты) 

Максатчан күрсәткечкә ирешәчәк 

конкрет чаралар исемлеге  

(арадаш йогынтысы) 

2019 

 

Берәмлек 2 163 2018 елның 1 гыйнварына КУЭ һәм 

ШЭ саны 2145 тәшкил итте. 2019 елда 

18 берәмлеккә артачак: 

Бу исә балалар кафесы, ипподром, 

уен мәйданчыклары урнаштыру, шул 

исәптән колесо обозрение, скейт-парк 

төзү керә; 

сәүдә объектларын ачу хисабына (2 

сәүдә челтәре Пятерочка, Кызыл Ак); 

җәмәгать туклануы яңа 

предприятиеләрен ачу хисабына; 

Шәһәр автотранспортында 

пассажирлар йөртүне гамәлгә 

ашыручы агросәнәгать комплексының 

МСП финанс ярдәме күрсәтү һәм 

җирле бюджеттан субсидияләр 

рәвешендә мунча кер юу хезмәтләре 

күрсәтү; 

Сәнәгать паркларын урнаштыру өчен 

бирелгән җир кишәрлекләренә карата 

аренда түләвен исәпләгәндә 

ташламалар (җир салымы ставкасы 
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ел Исәпләү 

берәмлеге 

Максатчан 

күрсәткеч 

Максатчан күрсәткечкә ирешәчәк 

конкрет чаралар исемлеге  

 

(турыдан-туры йогынты) 

Максатчан күрсәткечкә ирешәчәк 

конкрет чаралар исемлеге  

(арадаш йогынтысы) 

10 ШЭ эшсез гражданнарның 

үзмәшгульлегенә ярдәм итү буенча 

Татарстан Республикасы халкын эш 

белән тәэмин итү программасы 

хисабына. 

0,1%) бирү (җир салымы ставкасы 

0,1%); 

Яңа резидентларны җәлеп итү һәм 

сәнәгать паркын һәм муниципаль 

мәйданчыкны үстерү хисабына; 

Лениногорск шәһәре халыкны эш 

белән тәэмин итү үзәге белән берлектә 

эшсез гражданнарның 130ы буенча 

яңадан укыту яки квалификацияләрен 

күтәрү эшен дәвам итәргә; 

 Кече һәм урта эшкуарлык 

субъектларына муниципаль хезмәтләр 

күрсәтү сыйфатын арттыру, фәнни – 

методик, норматив – хокукый һәм 

консультация белән тәэмин итү (бер 

тәрәзә режимында 14 Хезмәт алу юлы 

белән һәм төзелешкә рөхсәт бирү 

срокларын 7 көнгә кадәр кыскарту 

юлы белән)); 

«Бизнес-Десант», Эшмәкәрлек 

фабрикасы һәм кредит оешмалары 

вәкилләре белән кимендә 4 укыту 

семинары үткәрергә (КУЭ өчен кредит 

продуктлары турында); 

 2019 елда мәктәпләр базасында 

бизнес һәм эшмәкәрлек эшчәнлеге 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бер. 2 174 2020 елда 11 берәмлеккә артачак: 

 Эшсез гражданнарның 

үзмәшгульлегенә ярдәм итү буенча 

Татарстан Республикасы халкын эш 

белән тәэмин итү программасының 10 

Хэ; 

Район территориясендә чүп эшкәртү 

заводын төзү һәм файдалануга 

тапшыру 

2021 

 

 

 

 

 

 

бер. 2 184 2021 елда 10 берәмлеккә артачак: 

 

5-үзмәшгуль халыкны 

легальләштерү; 

5- яңа резидентлар хисабына 

2022 

 

бер. 2 194 Җәлеп ителгән яңа резидентлар 

хисабына 10 берәмлеккә арттыру, 

паркларны киңәйтү һәм үзмәшгуль 2023 бер. 2 204 
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ел Исәпләү 

берәмлеге 

Максатчан 

күрсәткеч 

Максатчан күрсәткечкә ирешәчәк 

конкрет чаралар исемлеге  

 

(турыдан-туры йогынты) 

Максатчан күрсәткечкә ирешәчәк 

конкрет чаралар исемлеге  

(арадаш йогынтысы) 

 халыкны легальләштерү. нигезләре турында сыйныфтан тыш 

дәресләр кертү, шулай ук тәҗрибәле 

эшмәкәрләр тарафыннан мастер класс 

үткәрү;  

эшлекле активлыкка ярдәм итү; 

финанс ярдәме чараларын җыюда 

КУЭка ярдәм итү;  

2020 елдан башлап, яшьләрне, 

үзмәшгуль халыкны, бизнес 

вәкилләрен җәлеп итеп, шәһәр бизнес 

клубы булдыру, анда тренинглар, 

мастер-класслар, үз бизнесларын 

«нульдән» башларга теләүчеләр һәм 

гыйлемен арттырырга теләгән 

гамәлдәге эшкуарлар өчен өйрәтү 

семинарлары үткәреләчәк. 
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Төп күрсәткеч ( 4 )  :  

Татарстан Республикасыннан читкә продукция сатучы шәхси эшмәкәрләрне дә кертеп, кече һәм урта 

эшмәкәрлек субъектлары саны 

Лениногорск  муниципаль  районы 2019 – 2023 еллар 

 

Ел Исәпләү 

берәмлеге 

Максатчан 

күрсәткеч 

Максатчан күрсәткечкә ирешәчәк 

конкрет чаралар исемлеге  

 

(турыдан-туры йогынты) 

Максатчан күрсәткечкә ирешергә 

ярдәм итәчәк конкрет чаралар 

исемлеге 

2019 

 

берәмлек 4 Бүген 3 ЛМР предприятиесе күрше 

төбәкләр белән эшли - ЛС ҖЧҖ нефть 

һәм газ сәнәгате өчен җиһазлар һәм 

автоматлаштыру чаралары җитештерүче 

булып тора. Россия һәм БДБ илләре 

базарларында «НК «РОСНЕФТЬ» 

җәмгыяте һәм «ЛУКОЙЛ» җәмгыяте 

кебек кебек эре предприятиеләр белән 

хезмәттәшлек итә. Йорт, офис һәм 

җәмәгать туклануы предприятиеләре өчен 

металл мебель җитештерү буенча Модуль 

җәмгыяте Татарстан Республикасы, 

Россия Федерациясе территориясендә, 

шулай ук Беларусь һәм Казахстан 

Республикасы базарларында 

хезмәттәшлек белән. 

Кече һәм урта эшмәкәрлек 

субъектларының продукция 

күргәзмәләрендә, ярминкәләрдә, 

семинарларда, тәҗрибә уртаклашу 

һәм яңа партнерлар сатып алу 

максаты белән әйдәп баручы 

эшкуарлардан мастер-классларда 

катнашуына ярдәм итү; 

 

Хезмәткәрләрнең һөнәри осталыгы 

конкурсларында катнашуга ярдәм 

итү; 

Милли проектлар, федераль һәм 

республика программалары 

кысаларында финанслау; 

Гомумфайдалану каналларында 
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Ел Исәпләү 

берәмлеге 

Максатчан 

күрсәткеч 

Максатчан күрсәткечкә ирешәчәк 

конкрет чаралар исемлеге  

 

(турыдан-туры йогынты) 

Максатчан күрсәткечкә ирешергә 

ярдәм итәчәк конкрет чаралар 

исемлеге 

 

«Агропак-Татарстан» җәмгыяте 

минераль сулар һәм алкогольсез 

эчемлекләр җитештерү буенча завод, ТР, 

РФ базарларында хезмәттәшлек итә.  

2019 елда Татарстан һәм Россиянең 

көньяк-көнчыгыш кече нефть чыгару 

компанияләренең нефть ятмаларын 

эшкәртү һәм эксплуатацияләү өчен 

җиһазлар һәм материаллар комплекслы 

тәэмин итү белән шөгыльләнүче РНК 

җәмгыяте Казахстанда күрсәтелә торган 

хезмәтләр спектрын киңәйтүне 

планлаштыра. 

һәм сайтларда КУЭның 

перспективалы предприятиеләре 

турында материалларны бастырып 

чыгару. 

2020 

 

 

 

 

берәмлек 5 Предприятиеләрнең тышкы икътисадый 

элемтәләргә чыгуы транспорт 

коридорлары (тиз йөрешле 

автомагистраль Кытай-Көнбатыш Европа) 

барлыкка килә торган уңайлы географик 

нигезләмә аркасында, район төньякта — 

Әлмәт, көнчыгышта — Бөгелмә, 

көнбатыш — Чирмешән районнары, 

көньякта-Самара өлкәсе белән чиктәш. 

2021 

 

берәмлек 7 

2022 

 

берәмлек 8 

2023 

 

берәмлек 9 
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Төп күрсәткеч ( 5 )  :  

КУЭ субъектлары гына катнаша ала торган эре заказчыларның сатып алу өлеше 

 

Лениногорск муниципаль районы 2019 – 2023 еллар 

 

Ел Исәпләү 

берәмлеге 

Максатчан 

күрсәткеч 

Максатчан күрсәткечкә ирешәчәк 

конкрет чаралар исемлеге  

 

(турыдан-туры йогынты) 

Максатчан күрсәткечкә ирешәчәк 

конкрет чаралар исемлеге 

2019 

 

% 20 2018 ел нәтиҗәләре буенча ЛМР эре 

заказчылары (сатып алуларның гомуми 

еллык күләме) янып беткән 198,1 млн. 

сум тәшкил иткән. 

 2019 елда янган КУЭ субъектлары 

белән кимендә 41,6 млн сумлык 

контрактлар төзеләчәк. 

Привлечение к участию в закупках, 

путем размещения на 

Общероссийском официальном 

сайте zakupki.gov.ru план-графиков 

закупок на поставку товаров, 

выполнение работ, оказания услуг 

для обеспечения муниципальных 

нужд. Кроме того, информирование 

о портале «Биржевая площадка» о 

билгеләнгән (детальләштерелгән 

исемлек буенча), шул исәптән 

КУЭДА 100 мең сумга кадәр сатып 

алулар үткәрелә. 

2020 

 

% 23 КУЭ субъектлары белән 48 млн. сумнан 

да ким булмаган суммага контрактлар 

төзү планлаштырыла. 

2021 

 

% 25 Кече һәм урта эшмәкәрлек белән 

кимендә 52 млн. сумлык контрактлар төзү 

планлаштырыла. 

2022 

 

% 28 Кече һәм урта эшмәкәрлек белән 58 млн. 

сумнан да ким булмаган суммага 
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Ел Исәпләү 

берәмлеге 

Максатчан 

күрсәткеч 

Максатчан күрсәткечкә ирешәчәк 

конкрет чаралар исемлеге  

 

(турыдан-туры йогынты) 

Максатчан күрсәткечкә ирешәчәк 

конкрет чаралар исемлеге 

контрактлар төзү планлаштырыла. 

2023 

 

% 30 Кече һәм урта эшмәкәрлек белән 62 млн. 

сумнан да ким булмаган суммага 

контрактлар төзү планлаштырыла. 

 

 

 

 

Төп күрсәткеч  ( 6 )  :  

КУЭ субъектлары тарафыннан җитештерелә торган продукция (хезмәт күрсәтүләр) әйләнеше 

Лениногорск муниципаль  районы 2019 – 2023 еллар 

 

Ел Исәпләү 

берәмлеге 

Максатчан 

күрсәткеч 

Максатчан күрсәткечкә ирешәчәк 

конкрет чаралар исемлеге  

(турыдан-туры йогынты) 

Максатчан күрсәткечкә ирешәчәк 

конкрет чаралар исемлеге 

(опосредованное влияние) 

2019 

 

Млн.сум 14 000,00 2018 елның 1 гыйнварына кече бизнес 

буенча продукция әйләнеше -10 261 

млн.сум,. уртача-2 892 млн. сум.  

2019 һәм аннан соңгы елларда 

әйләнешләрнең артуы алдагы чорга 

карата 5% тан ким булмаячак, ягъни 

елына 700 млн. сум тирәсе. 

Кече һәм урта эшмәкәрлек 

субъектларының продукция 

күргәзмәләрендә, ярминкәләрдә, 

семинарларда, тәҗрибә уртаклашу 

һәм яңа партнерлар сатып алу 

максаты белән әйдәп баручы 

эшкуарлардан мастер-классларда 

катнашуына ярдәм итү; 

 

Хезмәткәрләрнең һөнәри осталыгы 

конкурсларында катнашуга ярдәм 

2020 

 

Млн.сум 14 700,00 

2021 

 

Млн.сум 15 500,00 

2022 

 

Млн.сум 16 200,00 

2023 

 

Млн.сум 17 000,00 
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Ел Исәпләү 

берәмлеге 

Максатчан 

күрсәткеч 

Максатчан күрсәткечкә ирешәчәк 

конкрет чаралар исемлеге  

(турыдан-туры йогынты) 

Максатчан күрсәткечкә ирешәчәк 

конкрет чаралар исемлеге 

(опосредованное влияние) 

итү; 

Милли проектлар, федераль һәм 

республика программалары 

кысаларында финанслау; 

Гомумфайдалану каналларында 

һәм сайтларда КУЭның 

перспективалы предприятиеләре 

турында материалларны бастырып 

чыгару. 

Гомумроссия рәсми сайтында 

урнаштыру юлы белән сатып 

алуларда катнашуга җәлеп итү 

zakupki.gov.ru муниципаль 

ихтыяҗларны тәэмин итү өчен 

товарлар китерүгә, эшләр 

башкаруга, хезмәтләр күрсәтүгә 

сатып алу план-графиклары. Моннан 

тыш, «Биржа мәйданчыгы» порталы 

турында билгеле бер 

(детальләштерелгән исемлек буенча) 

буенча 100 мең сумга кадәр сатып 

алулар турында мәгълүмат бирү, 

шул исәптән КУЭ янында да.; 
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Төп күрсәткеч ( 7 )  :  

Промышленность мәйданчыклары резидентлары һәм арендаторлары саны 

Лениногорск муниципаль районы  2019 – 2023 еллар 

 

Ел Исәпләү 

берәмлеге 

Максатчан 

күрсәткеч 

Промышленность мәйданчыклары 

резидентлары һәм арендаторлары саны 

Максатчан күрсәткечкә ирешәчәк 

конкрет чаралар исемлеге  

2019 

 

берәмлек 54 2018 елның 1 гыйнварына технопарк 

һәм муниципаль плащадкалар 

резидентлары һәм арендаторлары саны 50 

берәмлек тәшкил итте. 

2019 елда Идея – Юго-востокта 2 

потенциаль резидент җәлеп итү 

планлаштырыла (Кама Нефть - бораулау 

каланчаларын монтажлау, ремонтлау һәм 

демонтажлау буенча хезмәт күрсәтүче  

җәмгыять һәм Модус җәмгыяте – төзелеш 

металл конструкцияләрен һәм 

эшләнмәләрне җитештерү). 

 Промышленность паркларын 

урнаштыру өчен бирелгән җир 

кишәрлекләренә карата аренда 

түләвен исәпләгәндә ташламалар 

(җир салымы ставкасы 0,1%) бирү 

(җир салымы ставкасы 0,1%); 

Сәнәгать мәйданчыклары 

материалларын ачык каналларда һәм 

сайтларда бастырып чыгару; 

Сәнәгать мәйданчыклары 

эшчәнлеген мәгълүмати яктырту; 

Аккредитацияләнгән сәнәгать 

парклары резидентлары өчен 2020 берәмлек 56 2020 һәм аннан соңгы елларда Идея-
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Ел Исәпләү 

берәмлеге 

Максатчан 

күрсәткеч 

Промышленность мәйданчыклары 

резидентлары һәм арендаторлары саны 

Максатчан күрсәткечкә ирешәчәк 

конкрет чаралар исемлеге  

 Юго-востокта промышленность паркы 

мәйданын киңәйтү хисабына 2 

берәмлеккә арттыру планлаштырыла, 

моннан тыш, резидентларны җәлеп итү 

өчен, шулай ук Шөгер мәйданчыгында 5 

резидентны җәлеп итеп, җитештерүне 

киңәйтү сәбәпле, ике җитештерү 

мәйданчыгы төзелә башлады. 

субсидияләүнең льготалары һәм 

дәүләт программалары турында 

мәгълүмат бирү; 

2019 елда, республика Икътисад 

министрлыгы белән берлектә, 

мәйданчыктагы буш мәйданнар һәм 

тармак юнәлеше күрсәтелгән кече 

һәм урта эшкуарлык субъектларына 

ярдәм инфраструктурасы 

объектлары буенча бердәм 

мәгълүмат системасын булдыру 

планлаштырыла. 

2021 

 

берәмлек 58 

2022 

 

берәмлек 60 

2023 

 

берәмлек 63 

 

 


