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ПОСТАНОВЛЕНИЕ кАрАр

ль 116<< 22 >___апрель_2019 ел

<<20|9 - 202l елларга <Cexqe>
муниципаль берэмлегендэ кече hэм урта
эшмэкэрлекЕе YcTepY) муниципЕtпь максатчан
программасы турында

<<Россия Федерациясендэ кече hэм урта эшмэкэрлекне YcTepY турындD)
2007 елныц 24 июлендаге 209-ФЗ номерлы, <<Россия Федерациясендэ х(ирле
Yзидарэ оештыруныц гомуми принциплары турындa)) 2003 елныц 06
октябрендэге 1зl-ФЗ номерлы Федераль законнары Еигезендэ Cexqe авыо
щирлеге башкарма комитеы КАРАР БИРО:

1. Бирелгэн <<20119 - 202I елларга Татарстан Республикасы Дрча
муницип.lJIь районы <Cexqe> муницип.tль берамлегендэ кече hэм урта
эшмэкэрлекне YcTepp) муниципalль программасын расларга.2. Чараларны башкарl^rыларга <<2о19 2о2| елларга Татарстан
ресгryбликасы Арча муниципаль районы <<сетlе> муницип€lль берэмлегендэ
кече hэм урта эшмакэрлекне YcTepy>) муницип€tль программасын гамэлгэ
ашыруны тээмин итэргэ.

з. олеге карарнЫ Татарстан Ресuубликасы хокукый мэгъллматыныц
рэсми порт€tлында (http:фravo.tatarstan.ru) hэм Татарстан Республикасы
Арча муниципаль районы рэсми сайтында бастырырга.

4. Элеге карар аны бастырып ч :еннэн Yз коченэ керэ.
5. Олеге карарныц yтэлешен ы yз остемэ алам.
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рАслАнды
Татарстан Республикасы Арча
муниципЕrль районы Сеяqеавыл
)цирлеге башкарма комитетыныц
20|9 елныц <<22>> апрель
1 16 номерлы карары белэн

(2019 - 202l елларга Татарстан Республикасы Арча муниципаль

кече haM урта эшмакарлекне ycTepy>)
муниципаль максатчан проfраммасы

Гомуми нигезлэмэлэр

Программаныц топ максаты булып <2019 _ 2021 елларга Татарстан
Республикасы Арча муниципаль районы <<Сея(е> муницип€UIь берэмлегендэ
кече hэм урта эшмэкэрлекне yстерyгэ ярдэм курсэry hэм элеге нигездэ
х€tлыкныц тормыш дэрэжэсен hэм мэшryльлеген YcTepY, )цитештерY, акыл
hэм интеллекту€rлъ потенциЕlJIны ycTepy тора.

Муницип€tль про|рамманыц паспорты

d019 202I

районы <<Сея{е>> муниципаль берамлегенда

Республикасы
раионы <<Сех{е>>

берэмлегендэ
эшмэкэрлекне
максатчан п

кече

YcTepY>

елларга
Арча

Татарстав
муницип€tль
МУНИЦИПЕLЛЬ

hэм урта
муниципаль

1. Муницип€uIь программаныц исеме

2. Муницип€rлъ программаны эшлэy очен
нигез

3. Муниципаль программаныц

<<Россия Федерациясендэ х(ирле
yзидарэ оештыруныц гомуми
принциплары турындa>) 2003 елнын
06 октябрендэге 1З 1-ФЗ номерлы,
<Фоссия Федерациясендэ кече hэм
урта эшмэкэрлекне YcTepY турында)
2007 елныц 24 июлендэге 209-ФЗ
номерлы Федера-пь законнары;
<<Татарстан Республикасында
hэм урта эшмэкэрлекне ycTepy
турында> 2010 елныц 2I
гыйнварындагы 7-ТРЗ номерль]
т Рес икасы Законы



4. му"ййпБi

5. му""й"Бi программаныц топ

6. му""fr"Бi проIрамманыц топчараJIарын баш

ъ заказчысы
комитеты

_авыл

мэш лълеген таэмин
}Itирлеге х€lJIкыныЕ

:,__.-О"О КИЛlЧе кече hэм уртаэшмакэрлек счбъектларын .u*uy.uhэм 
"ц*uр"r.' буодiЙu 

"ро.,кYрсэтY;

лл_!*uRrr", _)цирле )цитештеручелэр
товарлары hап,
тулыландыру; 

t Хезметлэре белэн

YстерY

итy, щирле yзи
h.;' ;iТ;^"rrf,#ouoe 

ОРГаннары, кече

!алга 
" i uёч 

"_ 
ё}ът*lх;iЖ'хН:

НПуr:,1т:I"рлек субъектларына
':|a"* кyрсэтy 

""фр";"рr;;;;;;;
;ui-- т-" :ешмалар"i ц 

" 
(алга

хезмэттэшлек 
ОеШМалар) 

узараторлэрен hэммеханизмнарын устеру hэмкамиллэштерy;

_ кече hэм
.уо,.о.о"р;;;;.йТ1"";ilН;Н*

- ){амэгатъчелекта кече hэм уртаЭШмэкерлеккэ карата уцай караштудыру.

- }r(итештергэн товарларын (эш,
_"_::r.' 

курсаry) lr(еелдерyдэ кече hэм
l|]1 эшмэкёрлек .убu.оrrrарына
ЯРДЭМ КЧDСЭТУ

- --ъ_
оашкарма комитеты
2019-202j.*Б

: кече 
'шr.п.рп.п субъектлары



ирешy индикаторлары санын арттыру;

- остэмэ эш урыннары булдыру hэм
кече 0изнес 0елэн шогыльлэнr{елэр
санын арттыру;

1булек.МУНИI_[4ГlА*rЖЪr"iУ*IЦПРОБЛЕМАСЫhОМ

Кече эшмэкэрлек икътисад hэм сэяси тотрыкJIылык, ияqтимагый
yсеш, товарларныц яца торлэрен yзлэштерy, хезмэт кyрсэтyне yстерyдэ
меhим роль уйнаучы икътисадныц остенлекле секторы. 20119 елныц 1

гыйнварына Татарстан Республикасы Арча муницип€tль районы <<Сея{е>>

муниципалъ берэмлегендэ 13 кече hэм урта эшмэкэрлек субъекты yз эшен
€lлып бара.

2 булек. МУI]Ш_Ц{ГIАЛЬ ПРОГРАММАНЫ ГАМОJIГО АIПЫРУ
вАкыты

Программаны гамэлгэ ашыру вакыты - 201'9 елдан 2021r елга кадэр

- житештерy кyлэмен арттыру,
продукцияне сату базарын кицэйту;

- х(ирлек территориясендё
)цитештерелэ торган товар торлэрен

Х(ирле
агымдагы

Yзидара
финанслау

органнарыЕ



Jф Чараныц
исеме

Башкару вакыты Чаралар
ны

башкару
чылар

Финанслау кyлэме
(еллап) х1ирле бюджет

хисабына

1ел 2ел 3ел Бар
лыг
ы

Иуницип€tль программаныц максаты
1.1.Топ чаралар:

- товар сату, эш,
кезмэт IrypcaTY
базарын ycTepy
максатында
)цирлектэге кече
hэм урта
эшмэкэрлек
субъектларын
кlргазмэ heM
ярминкэлэрда
катнацrуга тартy;

2019-2021 еллар Сех(е
авыл
х(ирлеге
башкарм
а
комитет
ы

Агы
мдаг
ы
фина
слау

Агьшrлд

€tгы

финасл
ау

Агьrм
дагы
финас
лау

Агы
мдаг
ы
фина
слау

1.2.Топ чаралар:

- х(ирлектэге кече
hэм урта
эшмэкэрлек
субъектлары очен
цэyлэт ярдэме ulлу
буенча
консультациялэр
YткэрY.

20|9-2021 еллар Сенх{е
авыл
яqирлеТе
башкарм
а
комитет
ы

Агьт
мдаг
ы
фина
слау

Агьплд
агы
финасл
ау

Агьтпл

дЕгы
финас
лау

Агы
мдаг
ы
фина
слау

3 булек. ПРОГРАММА ЧАРАJIАРЫНЫЦ ИСЕМЛЕГЕ hЭМ
ТАСВИРЛАМАСЫ

4 булек. МУНИII4ГIАЛЬ ПРОГРАММАНЫЦ МАКСАТЫНА ИРЕШY
ИНД4КАТОРЛАРЫ

Индикатор исеме Yлчэу берэмлеге 2018
база
елан

дагы
кYрсэ
ткеч

Муниципал
ь

прогрчlп{ман
ы гflмэлгэ
ашыруныц

1 елы

Муниципал
ь

программан
ы га]\4элгэ

ашыр}.ныц
2 елы

Муниципал
ь

IIрограммаЕ
ы гамэлгэ
ашыруныц

3 елы



- кече haM урта
эшмэкэрлек
субъектлары
санын арттыру

билгелэнген
тэртиптэ
теркэлгэн кече
hэм урта
эшмекэрлек
субъектлары саны

sз ]4 |4 l4

- остэмэ эш
урыннары
булдыру hэм
кече бизнес
белэн
шогыльлэнlчелэ
р санын арттыру;

- х(ирлек
территориясендэ
х{итештерелган
товар торлэрен
арттыру.

кече hэм урта
эшмэкэрлек
субъектлары
тарафыннан
булдырылган эш
урыннары саны

кече haM урта
эшмэкэрлек
субъектлары
житештергэн
товар торлэре
саны

13

2

|4

2

|4

2

|4

2

Программаны финанслау чаралары авыл х{ирлеге бюджеты хисабына
башкарыла.

Бюджет чаралары кyлэме фараз характерында билгелэнэ hэм ел саен
билгелангэн тэртиптэ чираттагы бюджет проектларын тозегэндэ исэпкэ
€lJIына.

Финанслау
чыганаклары

Еллар

Мlтrиципаль
программаны

тормышка
ашьrylтlьщ 1

елы

Мlтrиципаль
программаны

тормышка
ашыруныц 2

елы

Муниципаль
прогрtlммЕlны

тормышка
ашьryуныц 3

елы

Муниципа-irь
IIрограмманы

гамэлгэ ашыру
чорында барлыгь

Х{ирле бюджет Агымдагьт
финаслау

Агымдагы
финаслау

Агьпrлдагы
финаслау

Агымдагы


