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ПОСТАНОВЛЕНИЕ K A P A P 

«22» апрель 2019ел №100 

«2019 - 2021 елларга «Шушмабаш авыл жирлеге» 
муниципаль берэмлегендэ кече пэм урта 
эшмэкэрлекне устеру» муниципаль максатчан 
программасы турында 

«Россия Федерациясендэ кече пэм урта эшмэкэрлекне устеру турында» 2007 
елныц 24 июлендэге 209-ФЗ номерлы, «Россия Федерациясендэ жирле узидарэ 
оештыруныц гомуми принциплары турында» 2003 елныц 06 октябрендэге 131-ФЗ 
номерлы Федераль законнары нигезендэ Шушмабаш авыл жирлеге башкарма 
комитеы КАР АР БИРЭ: 

1. Бирелгэн «2019 - 2021 елларга Татарстан Республикасы Арча муниципаль 
районы «Шушмабаш авыл жирлеге» муниципаль берэмлегендэ кече пэм урта 
эшмэкэрлекне устеру» муниципаль программасын расларга. 

2. Чараларны башкаручыларга «2019 - 2021 елларга Татарстан Республикасы 
Арча муниципаль районы «Шушмабаш авыл жирлеге» муниципаль берэмлегендэ 
кече пэм урта эшмэкэрлекне устеру» муниципаль программасын гамэлгэ ашыруны 
тээмин итэргэ. 

3. Элеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мэгълуматыныц рэсми 
порталында (http://pravo.tatarstan.ru) пэм Татарстан Республикасы Арча муниципаль 
районы рэсми сайтында бастырырга. 

4. Элеге карар аны бастырып чыгарган кеннэн уз кеченэ керэ. 
5. Элеге карарныц утэлешен тикшереп торуны уз естемэ алам. 

Шушмабаш а в ь ш ^ ^ ^ ^ ^ С З ^ ^ 
жирлеге башл В.В.Сэгыйтов 

http://pravo.tatarstan.ru


РАСЛАНДЫ 
Татарстан Республикасы Арча 
муниципаль районы Шушмабаш 
авыл жирлеге башкарма 
комитетыньщ 2019 елныц 22 
апрелендэге 100 номерлы карары 
белэн 

«2019 - 2021 елларга Татарстан Республикасы Арча муниципаль районы 
* «Шушмабаш авыл жирлеге» муниципаль берэмлегендэ 

кече пэм урта эшмэкэрлекне устеру» 
муниципаль максатчан программасы 

Гомуми нигезлэмэлэр 

Программаныц теп максаты булып «2019 - 2021 елларга Татарстан 
Республикасы Арча муниципаль районы «Шушмабаш авыл жирлеге» муниципаль 
берэмлегендэ кече пэм урта эшмэкэрлекне устеругэ ярдэм курсэту пэм элеге нигездэ 
халыкныц тормыш дэрэжэсен пэм мэшгульлеген устеру, житештеру, акыл пэм 
интеллектуаль потенциалны устеру тора. 

Муниципаль программаныц паспорты 

1. Муниципаль программаныц исеме «2019 - 2021 елларга Татарстан 
Республикасы Арча муниципаль 
районы «Шушмабаш авыл жирлеге» 
муниципаль берэмлегендэ кече пэм 
урта эшмэкэрлекне устеру» 
муниципаль максатчан программасы 

2. Муниципаль программаны эшлэу очен 
нигез 

«Россия Федерациясендэ жирле 
узидарэ оештыруныц гомуми 
принциплары турында» 2003 елныц 
06 октябрендэге 131-ФЗ номерлы, 
«Россия Федерациясендэ кече пэм 
урта эшмэкэрлекне устеру турында» 
2007 елныц 24 июлендэге 209-ФЗ 
номерлы Федераль законнары; 
«Татарстан Республикасында кече 
пэм урта эшмэкэрлекне устеру 
турында» 2010 елныц 21 
гыйнварындагы 7-ТРЗ номерлы 
Татарстан Республикасы Законы 

3. Муниципаль программаныц 
муниципаль заказчысы 

Шушмабаш авыл жирлеге башкарма 
комитеты 

4. Муниципаль программаныц теп 
максаты 

- кече пэм урта эшмэкэрлекне устеру 
ечен уцай мохит тудыру; 

- эшлэп килуче кече пэм урта 



эшмэкэрлек субъектларын саклауга 
Ьэм яналарын булдыруга ярдэм 
курсэту; 

- базарны жирле житештеручелэр 
товарлары Ьэм хезмэтлэре белэн 
тулыландыру; 

-авыл жирлеге халкыныц 
мэшгульлеген тээмин иту. 

5. Муниципаль программаныц теп 
бурычлары 

- барлык дэрэжэдэ дэ бизнес пэм 
хакимият хезмэттэшлеген тээмин 
иту, жирле узидарэ органнары, кече 
Ьэм урта эшмэкэрлек субъектлары 
(алга таба - Субъектлар) Ьэм кече 
Ьэм урта эшмэкэрлек субъектларына 
ярдэм курсэту инфраструктурами 
тэшкил итуче оешмаларныц (алга 
таба - Оешмалар) узара 
хезмэттэшлек терлэрен Ьэм 
механизмнарын устеру Ьэм 
камиллэштеру; 

кече Ьэм урта эшмэкэрлек 
субъектларын устеру мониторингы; 

- жэмэгатьчелектэ кече Ьэм урта 
эшмэкэрлеккэ карата уцай караш 
тудыру; 

житештергэн товарларын (эш, 
хезмэт курсэту) жэелдерудэ кече Ьэм 
урта эшмэкэрлек субъектларына 
ярдэм курсэту. 

6. Муниципаль программаныц теп 
чараларын башкаручылар 

Шушмабаш авыл жирлеге башкарма 
комитеты 

7. Муниципаль программаны гамэлгэ 
ашыру вакыты Ьэм этаплары 

2019-2021еллар 

8. Муниципаль программаныц максатына 
ирешу индикаторлары 

кече эшмэкэрлек субъектлары 
санын арттыру; 

- естэмэ эш урыннары булдыру Ьэм 
кече бизнес белэн шегыльлэнучелэр 
санын арттыру; 

житештеру кулэмен арттыру, 
продукцияне сату базарын кицэйту; 



жирлек территориясендэ 
житештерелэ торган товар терлэрен 
арттыру. 

9. Муниципаль программаны финанслау 
кулэме Ьэм чыганаклары 

Жирле узидарэ органнарын 
агымдагы финанслау 

1 булек. МУНИЦИПАЛЬ ПРОГРАММАНЫЦ ПРОБЛЕМАСЫ Ь Э М 
МАКСАТЫ 

Кече эшмэкэрлек - икътисад Ьэм сэяси тотрыклылык, ижтимагый усеш. 
товарларныц яца терлэрен узлэштеру, хезмэт курсэтуне устерудэ меЬим роль 
уйнаучы икътисадныц естенлекле секторы. 2019 елныц 1 гыйнварына Татарстан 
Республикасы Арча муниципаль районы «Шушмабаш авыл жирлеге » муниципаль 
берэмлегендэ 18 кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъекты уз эшен алып бара. 

2 булек. МУНИЦИПАЛЬ ПРОГРАММАНЫ Г А М Э Л Г Э АШЫРУ 
ВАКЫТЫ 

Программаны гамэлгэ ашыру вакыты - 2019 елдан 2021 елга кадэр 

3 булек. ПРОГРАММА ЧАРАЛАРЫНЫЦ ИСЕМЛЕГЕ Ь Э М 
ТАСВИРЛАМАСЫ 

№ Чараныц 
исеме 

Башкару вакыты Чараларны 
башкаручы 

лар 

Финанслау кулэме 
(еллап) жирле бюджет 

хисабына 

№ Чараныц 
исеме 

Башкару вакыты Чараларны 
башкаручы 

лар 
1 ел 2 ел 3 ел Бар 

лыг 
ы 

Муниципаль программаныц максаты 
1.1 .Теп чаралар: 

- товар сату, эш, 
хезмэт курсэту 
базарын устеру 
максатында 
жирлектэге кече 
Ьэм урта 
эшмэкэрлек 
субъектларын 
кургэзмэ Ьэм 
ярминкэлэрдэ 
катнашуга тарту; 

2019-2021 еллар 

< 

Шушмабаш 
авыл 
жирлеге 
башкарма 
комитеты 

Агы 
мдаг 
ы 
фина 
слау 

Агымд 
агы 
финасл 
ау 

Агым 
дагы 
финас 
лау 

Агы 
мдаг 
ы 
фина 
слау 



1.2.Теп чаралар: 

- жирлектэге кече 
пэм урта 
эшмэкэрлек 
субъектлары ечен 

: : .... Шушмабаш 
авыл 
жирлеге 
башкарма 
комитеты 

Агы 
мдаг 
ы 
фина 
слау 

Агымд 
агы 
финасл 
ау 

Агым 
дагы 
финас 
лау 

Агы 
мдаг 
ы 
фина 
слау 

дэулэт ярдэме алу 
буенча 
консультациялэр 
уткэру. 

4 булек. МУНИЦИПАЛЬ ПРОГРАММАНЫЦ МАКСАТЫНА ИРЕШ Y 
ИНДИКАТОРЛАРЫ 

Индикатор исеме Улчэу берэмлеге 2018 
база 
елан 
дагы 
курса 
ткеч 

Муниципал 
ь 

программан 
ы гамэлгэ 
ашыруньщ 

1 елы 

Муниципал 
ь 

программан 
ы гамэлгэ 
ашыруньщ 

2 елы 

Муниципал 
ь 

программан 
ы гамэлгэ 

ашыруньщ 
3 елы 

- кече Ьэм урта 
эшмэкэрлек 
субъектлары 
санын арттыру 

билгелэнгэн 
тэртиптэ 
теркэлгэн кече 
Ьэм урта 
эшмэкэрлек 
субъектлары саны 

18 19 19 19 

- естэмэ эш 
урыннары 
б у л д ы р у Ьэм 
кече бизнес 
белэн 
шегыльлэнучелэ 
р санын арттыру; 

кече Ьэм урта 
эшмэкэрлек 
субъектлары 
тарафыннан 
булдырылган эш 
урыннары саны 

62 63 63 63 

-жирлек 
территориясендэ 
житештерелгэн 
товар терлэрен 
арттыру. 

кече Ьэм урта 
эшмэкэрлек 
субъектлары 
житештергэн 
товар терлэре 
саны 

15 16 17 18 



5 булек. МУНИЦИПАЛЬ ПРОГРАММА ЧАРАЛАРЫН ГАМЭЛГЭ 
АШЫРУ ОЧЕН КИРЭК БУЛГАН РЕСУРСЛАР 

Финанслау 
чыганаклары 

Еллар Финанслау 
чыганаклары 

Муниципаль 
программаны 

тормышка 
ашыруньщ 1 

елы 

Муниципаль 
программаны 

тормышка 
ашыруньщ 2 

елы 

Муниципаль 
программаны 

тормышка 
ашыруньщ 3 

елы 

Муниципаль 
программаны 

гамэлгэ ашыру 
чорында барлыгы 

Жирле бюджет Агымдагы 
финаслау 

Агымдагы 
финаслау 

Агымдагы 
финаслау 

Агымдагы 
финаслау 

Программаны финанслау чаралары авыл жирлеге бюджеты хисабына 
башкарыла. 

Бюджет чаралары кулэме фараз характерында билгелэнэ Ьэм ел саен 
билгелэнгэн тэртиптэ чираттагы бюджет проектларын тезегэндэ исэпкэ алына. 


