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Татарстан Республикасы Сарман 
муниципаль районы Җəлил шəһəр тибындагы 
поселогы башкарма комитеты 

Программаның 
Максаты 

Кече һəм урта эшмəкəрлекне тотрыклы 
үстерү өчен уңай шартлар тудыру һəм аның 
Сарман муниципаль районының Җəлил шəһəр 
тибындагы поселогы муниципаль 
берəмлегенең социаль - икътисадый үсешенə 
йогынтысын арттыру һəм халыкның тормыш 
сыйфатын күтəрү өчен уңай шартлар тудыру 

Программаның 
Бурычлары 

- - кече һəм урта эшмəкəрлекнең 
җитештерү һəм инновацион потенциалын 
үстерү; 

- - социаль эшкуарлыкны үстерү; 
- - кече һəм урта эшкуарлык 

субъектларына финанс ярдəме күрсəтү 
механизмнарын үстерү; 

- - эшмəкəрлек эшчəнлеген башлап 
җибəрү өчен шартлар тудыру; 

- эшмəкəрлек эшчəнлегенең абруен 
күтəрүгə ярдəм итү 

Программаны 
тормышка ашыру вакыты 

2019-2021 еллар 



һəм этаплары 

Чыганаклар 
финанслау программасы 

-Федераль бюджет, Татарстан 
Республикасы бюджеты акчалары, гамəлдəге 
законнар белəн тыелмаган башка чыганаклар. 

- Россия Федерациясе һəм Татарстан 
Республикасы бюджеты акчалары-конкурс 
нигезендə сайлап алу нəтиҗəлəре буенча 
грант рəвешендə.  

-Кече һəм урта эшмəкəрлек 
субъектларының үз акчалары. 

Программаның 
максатларын һəм 
бурычларын тормышка 
ашыруның көтелгəн соңгы 
нəтиҗəлəре һəм 
программаның 
нəтиҗəлелеге күрсəткечлəре 

муниципаль программаның аерым 
чараларын гамəлгə ашыру 2020 ел ахырына 
кече һəм урта эшкуарлыкны үстерү өчен уңай 
шартлар тудырырга мөмкинлек бирəчəк, бу 
исə артуга китерəчəк: 

- тулай территориаль продуктта (ВТП) 
кече эшмəкəрлек өлешен 7,8 кə кадəр 
арттыру%; 

- кече һəм урта эшмəкəрлек субъектлары 
(шəхси эшмəкəрлəрне дə кертеп) саны 
154едтəн 10 мең кешегə исəплəнгəн. 168 
берəмлеккə кадəр.; 

- кече һəм урта предприятиелəр 
хезмəткəрлəренең исемлек буенча уртача саны 
(Тышкы уртак предприятиелəрдəн башка) 
барлык предприятиелəр һəм оешмалар 
хезмəткəрлəренең уртача саны (Тышкы уртак 
предприятиелəрдəн башка) 8,5% тан 12% ка 
кадəр%; 

- кече һəм урта эшкуарлык секторында 
яңа төзелгəн эш урыннары (яңадан теркəлгəн 
индивидуаль эшкуарларны да кертеп) саны 20 
дəн 35кə кадəр.; 

- кече һəм урта эшкуарлыкның гамəлдəге 
1 мең субъектына яңа теркəлгəн субъектлар 
саны 21дəн 23кə кадəр. 

Финанс елы дəвамында ярдəм алган кече 



һəм урта эшкуарлык субъектлары саны-2 
берəмлек; 

Программаның Исеме «2019-2021 елларга Татарстан 
Республикасы Сарман муниципаль 
районының Җəлил шəһəр тибындагы 
поселогы муниципаль берəмлегендə Кече һəм 
урта эшмəкəрлекне үстерү» муниципаль 
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1. Муниципаль программаны гамəлгə ашыру өлкəсенең агымдагы 

халəтенең Гомуми характеристикасы (шул исəптəн төп проблемалар) һəм 
аның үсеш фаразы. 

Кече эшмəкəрлек-хуҗалык итүнең заманча базар системасының 
аерылгысыз элементы, аннан башка Икътисад һəм җəмгыять нормаль яши һəм 
үсə алмый. Ул демократиягə һəм шəхси милеккə нигезлəнгəн базар 
мөнəсəбəтлəрен ныгытуны тəэмин итə. Шəхси эшмəкəрлəр үзлəренең 
икътисади халəте һəм яшəү шартлары буенча халыкның күпчелек өлешенə 
якын һəм җəмгыятьнең социаль һəм сəяси тотрыклылыгы гаранты булган урта 
сыйныф нигезен тəшкил итə. 

Кече һəм урта эшмəкəрлек яңа эш урыннары булдыра, продукциянең яңа 
төрлəрен һəм икътисадый юнəлешлəрне аеруча тиз үзлəштерə, эре бизнес өчен 
конкурентлыкка сəлəтле булмаган тармакларда үсə. 

Районның кече предприятиелəре икътисадый эшчəнлек төрлəре буенча 
түбəндəгечə бүленде: авыл хуҗалыгы - 7; файдалы казылмалар чыгару - 2, 
эшкəртү производстволары - 9; электр энергиясе, газ һəм су җитештерү һəм 
бүлү - 3; төзелеш - 10; күплəп һəм ваклап сату - 18; транспорт һəм элемтə - 2; 
финанс эшчəнлеге - 1, күчемсез милек белəн операциялəр, аренда һəм 
хезмəтлəр күрсəтү - 16, башка төр эшчəнлек - 2. 

2016 елның 1 декабренə "Җəлил бистəсе" муниципаль берəмлеге буенча 
теркəлгəн эшкуарлар саны -215 кеше. 

«Җəлил бистəсе» муниципаль берəмлегендə шəхси эшмəкəрлəр төп 
эшчəнлек төре буенча түбəндəгечə бүленде: такси һəм автомобиль транспорты 
эшчəнлеген - 28; сəүдə эшчəнлеген-112; чəчтараш хезмəтлəре - 10; 
терлекчелек һəм умартачылык - 5; аяк киеме һəм башка көнкүреш əйберлəрен 
ремонтлау - 6; торак булмаган бинаны наемга тапшыру – 2; туристлык 
агентлыклары эшчəнлеге – 3; бөртекле һəм башка культуралар үстерү – 2; 
телефон хезмəте күрсəтү үзəклəре - 2; башка хезмəтлəр – 45.   

Җəлил бистəсе территориясендə супермаркетлар, махсуслаштырылган 
сəүдə челтəрлəре эшли : Магнит - 3; Пятерочка - 2; Эссен - 1;базар -1, 
«Колор», «Кызыл Яр», «йорт һəм ремонт өчен барысы да» төзелеш 
материаллары кибетлəре, ит-сөт, икмəк-күмəч продукциясен сату буенча 
кибетлəр челтəре киңəя, барлыгы 78 сəүдə ноктасы бар. 



2017 елда «Грант» программасы буенча теплица хуҗалыгы үз эшчəнлеген 
башлап җибəрде, шулай ук, өстəмə эш урыннары булдырып, ит эшкəртү 
комбинаты җитештерүне киңəйтə. 

Сарман муниципаль районының «Җəлил ш.т. п.» МБ территориясендə 
кече һəм урта эшмəкəрлек аның эшчəнлегенең алга таба үсешен һəм өлкəсен 
киңəйтүне тəэмин итəргə мөмкинлек бирə. 

Əмма кече эшмəкəрлекне үстерү процессын тоткарлаучы факторлар бар. 
Бу продукцияне сату кыенлыклары, старт капиталының җитəрлек булмавы, 
кече предприятиелəрнең матди-техник җиһазланышы белəн кыенлыклар, 
коммуналь хезмəтлəр һəм электр энергиясенə югары тарифлар, базар 
динамикасы һəм конъюнктурасы турында объектив мəгълүмат җитмəве, кече 
предприятиелəр өчен кредитларның югары бəясе, ликвидлы тəэмин ителеш 
җитмəве, халыкның кайбер катламнарының еш очрый торган тискəре яклары, 
эшмəкəрлəрнең иҗтимагый активлыгы аз булуы, аларның таркаулыгы, 
эшмəкəрлəр иҗтимагый берлəшмəлəренең тиешенчə үсмəве һəм башка 
факторлар җитəрлек түгел. 

Билгелəнгəн проблемаларны хəл итү программ-максатчан методны 
куллануны талəп итə, ул хакимият органнары сəясəтен кече һəм урта 
эшкуарлыкка ярдəмнең инфраструктур объектларын үстерүгə һəм кече һəм 
урта эшкуарлык субъектларына ярдəм күрсəтүнең кирəкле механизмнарын 
үстерүгə юнəлдерелгəн чараларны гамəлгə ашыру юлы белəн кече һəм урта 
эшкуарлыкны үстерү өчен шартлар тудыруга юнəлдерергə мөмкинлек 
бирəчəк, бу бюджет акчаларыннан максатчан һəм нəтиҗəле файдаланырга 
мөмкинлек бирəчəк. 

Сарман муниципаль районы «Җəлил ш.т. п. «муниципаль районында 
2019-2021 елларга кече һəм урта эшмəкəрлекне үстерү» муниципаль 
программасы муниципаль районның» Россия Федерациясендə җирле 
үзидарəне оештыруның гомуми принциплары турында «2003 елның 6 
октябрендəге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 15 статьясындагы 25 
пунктында каралган җирле əһəмияттəге мəсьəлəне гамəлгə ашыру 
кысаларында эшлəнде. 

"2019-2021 елларга Татарстан Республикасы Сарман муниципаль 
районының Җəлил поселогында кече һəм урта эшкуарлыкны үстерү 
«муниципаль программасы районның бизнес-җəмəгатьчелеге вəкиллəренə 
яхшы үсеш алырга, үз потенциалыңны тупласыннар өчен ярдəм итүгə 
юнəлдерелгəн, бу икътисадның тотрыклы базар секторы һəм конкурентлы 
мохит, барлык дəрəҗəдəге бюджетлар өчен салым салу базасын 
формалаштыруга уңай йогынты ясаячак. 

Кече һəм урта эшкуарлыкны үстерү проблемаларын хəл итүнең 
программалы-максатчан ысулын гамəлгə ашыручы муниципаль программаны 
эшлəүнең максатка ярашлы булуы түбəндəге факторлар белəн билгелəнə: 

- кече һəм урта эшкуарлык субъектлары очраша торган проблемалар хəл 
ителə торган һəм төрле характерда булуы кыен, бу аларны хəл итүгə 
системалы якын килү, аларны карап тоту, гамəлгə ашыру һəм гамəлгə ашыру 



вакыты буенча муниципаль сəясəтнең аерым юнəлешлəрен Килештерү 
кирəклеген билгели; 

- чараларның максатларын, бурычларын, составын һəм структурасын һəм 
планлаштырылган нəтиҗəлəрне билгелəү зарури; 

- бюджет, финанс һəм матди кертемнəр нəтиҗəлелеген арттыру буенча 
үзара бəйлəнгəн чаралар комплексын гамəлгə ашыру зарури. 

Сарман муниципаль районының " Җəлил шəһəр тибындагы 
поселогы»муниципаль берəмлеге территориясендə кече һəм урта 
эшкуарлыкны үстерү перспективалары кече һəм урта эшкуарлык өчен уңай 
климат тудыруга бəйле. Кече бизнеска (федераль бюджет, республика 
бюджеты һəм Сарман муниципаль районы бюджеты), өстенлекле 
юнəлешлəрдə каралган барлык финанс чараларын туплауга игътибарны 
юнəлтергə кирəк. Һəр кече предприятие муниципаль һəм республика 
программаларында катнашу, маркетинг стратегиясе, үз мəнфəгатьлəрен яклау 
мəсьəлəлəре буенча консультация һəм бушлай ярдəм алу мөмкинлегенə ия 
булырга тиеш. Кече бизнес субъектларын хезмəтне саклау һəм янгын 
куркынычсызлыгы, хезмəт һəм салым законнары буенча укытуга ярдəм итү 
актуаль бурыч булып тора. 

2. Муниципаль берəмлекнең муниципаль сəясəтенең өстенлеклəре-
муниципаль программаны гамəлгə ашыру өлкəсендə Сарман муниципаль 
районының Җəлил шəһəр тибындагы поселогы, муниципаль программаның 
максатлары һəм бурычлары. 

Россия Федерациясенең икътисадый үсеше эшкуарлык инициативасы 
өчен максималь уңай шартлар булдыруны, Россия һəм чит ил инвесторларына 
капитал салу өчен территориялəрнең инвестициялəр җəлеп итүчəнлеген 
булдыруны, Россия товарларының дөнья базарында конкуренциягə сəлəтен 
арттыруны талəп итə. 

Сарман муниципаль районы Татарстан Республикасының иң кызыклы 
территориялəренең берсе булып тора. 

Өстенлек районның уңайлы логистика урнашуында. 
«Яр Чаллы - Сарман» һəм «Җəлил - Сарман» автомобиль юллары Сарман 

районын Тукай һəм Əлмəт районнары белəн Север һəм көньяктан бəйлəгəн 
меридион юллардан тора. 

"Зəй-Сарман «һəм" Əлмəт-Мөслим»Сарман автомобиль юллары Зəй һəм 
Мөслим районнары белəн тыгыз элемтəдə тора. 

Тагын бер планнарны «Əлмəт - Мөслим» автомобиль юлы тəшкил итə, 
Сарман районын төньяк-көнчыгыштан көньяк-көнбатышка таба кисеп үтə. 

Шулай итеп, Сарман муниципаль районында радиальноузеллы структура 
оештырылган, аның үзəгендə Сарман авылы һəм Җəлил поселогының 
көньягында. 

Əлмəт шəһəренə кадəр ераклык-30 км, Яр Чаллы-90 км, Азнакай-35 км, 
Казан-280 км 

Мондый урнашу машина төзелеше һəм нефть химиясе комплексларында 
хезмəт күрсəтүче аутсорсингка чыгарырга мөмкин. Сарман муниципаль 



районы халкын эш белəн тəэмин итү. Күрше эре шəһəрлəрдə яшəүчелəр өчен 
экологик чиста продукция җитештерүне үстерү. 

Моннан тыш, Сарман муниципаль районының «Җəлил ш. т. б.» МБ 
территориясендə рекреацион зона үсеше барышында туризмның тагын бер 
юнəлешен үстерергə мөмкинлек бирəчəк. 

Муниципаль программаның максаты һəм бурычлары «Россия 
Федерациясендə кече һəм урта эшкуарлыкны үстерү турында " 2007 елның 24 
июлендəге 209-ФЗ номерлы Федераль законда билгелəнгəн максатларны 
тормышка ашыруга юнəлдерелгəн һəм дəүлəт сəясəте һəм стратегиясе 
өстенлеклəренə туры килə. 

 
3. Муниципаль программаның максатлары һəм бурычлары. 

 
Муниципаль программаның максаты-кече һəм урта эшмəкəрлекне 

тотрыклы үстерү өчен уңай шартлар тудыру һəм аның Сарман муниципаль 
районының «Җəлил ш.т. б.» МБ Социаль-икътисадый үсешенə йогынтысын 
арттыру һəм халыкның тормыш сыйфатын күтəрү. 

Муниципаль программаның бурычлары: 
- кече һəм урта эшмəкəрлекнең җитештерү һəм инновацион потенциалын 

үстерү; 
- социаль эшкуарлыкны үстерү; 
- кече һəм урта эшкуарлык субъектларына финанс ярдəме күрсəтү 

механизмнарын үстерү; 
- эшмəкəрлек эшчəнлеген башлап җибəрү өчен шартлар тудыру; 
- эшмəкəрлек эшчəнлегенең абруен күтəрүгə ярдəм итү. 
Сарман муниципаль районы икътисадының гамəлдəге структурасын 

исəпкə алып, кече һəм урта эшкуарлык эшчəнлегенең түбəндəге юнəлешлəре 
аларның үсешен стимуллаштыру максатларында, шул исəптəн муниципаль 
программа аша да өстенлекле итеп билгелəнде: 

- авыл хуҗалыгы; 
- инновацион эшчəнлек; 
- эшкəртү производстволары; 
- хезмəт күрсəтү: социаль, торак-коммуналь, көнкүреш (чəчтарашханəлəр 

һəм матурлык салоннарыннан тыш)); 
- авыл хуҗалыгы продукциясен җитештерү һəм эшкəртү; 
- туризмны һəм кунакханə бизнесын үстерү. 
Программа чараларын гамəлгə ашыру гамəлдəге һəм яңа төзелгəн кече 

һəм урта эшкуарлык субъектларын саклап калу өчен шартлар тудыруны күздə 
тота, бу исə эш урыннары санын арттыруны, кече һəм урта бизнес 
предприятиелəрендə хезмəт хакын арттыруны тəэмин итəргə һəм шуның белəн 
Сарман муниципаль районының «Җəлил ш.т. б.» МБ территориясендə 
халыкның тормыш дəрəҗəсен күтəрергə мөмкинлек бирəчəк. 

Программаны гамəлгə ашыру нəтиҗəлəре буенча түбəндəге нəтиҗəлəр 
алу планлаштырыла: 

- районның ВТПДА кече эшмəкəрлек өлешен арттыру ; 



- кече һəм урта бизнес предприятиелəре эшчəнлегеннəн җирле бюджетка 
салым керемнəре үсешен тəэмин итү; 

- икътисадка кече һəм урта эшмəкəрлек керткəн өлешне арттыру; 
- кече эшмəкəрлеккə инвестициялəр җəлеп итү; 
- кече эшмəкəрлектə эшлəүче хезмəткəрлəр санын арттыру; 
- муниципаль милекне хосусыйлаштыру хисабына кече һəм урта 

эшмəкəрлек субъектларын капиталлаштыруны арттыру; 
-эшмəкəрлек эшчəнлеге өчен уңай климат тəэмин итү, социаль-

икътисадый проблемаларны хəл итүдə эшкуарларның актив позициясен 
булдыру. 

 
4. Подпрограммалар һəм аерым чаралар муниципаль программасы 

составында гамəлгə ашырыла торган гомумилəштерелгəн характеристика. 
 
Муниципаль программаның максатчан юнəлеше буенча түбəндəге аерым 

чаралар бүлеп бирелгəн: 
1. Кече һəм урта эшкуарлыкка мəгълүмати ярдəм, шул исəптəн: 

Интернет челтəрендə Сарман муниципаль районы рəсми порталының «кече 
һəм урта бизнес субъектлары өчен мəгълүмат» битенең эшлəвен тəэмин итү. 

2. Кадрлар əзерлəү, яңадан əзерлəү һəм квалификациялəрен күтəрү, 
хезмəтне саклау һəм янгын куркынычсызлыгы талəплəренə өйрəтү өлкəсендə 
кече һəм урта эшмəкəрлек субъектларына ярдəм итү. Хезмəтне саклау, хезмəт 
шартларын, хезмəт законнарын махсус бəялəү мəсьəлəлəре буенча методик 
ярдəм. 

3. Эшмəкəрлек эшчəнлеген пропагандалау һəм популярлаштыру. 
Чара үз эченə түгəрəк өстəллəрне, кече һəм урта эшкуарлык субъектларының 
хакимият органнары, федераль контрольлек органнары вəкиллəре белəн 
очрашуларын оештыруны һəм уздыруны ала. 

4. Кече һəм урта эшмəкəрлек субъектларына финанс ярдəме күрсəтү. 
Чара Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2014-2020 

елларга Татарстан Республикасы халкының эш белəн тəэмин ителешенə 
булышлык күрсəтү» дəүлəт программасын раслау турында «2013 ел, 9 август, 
553 нче карары белəн расланган «2014-2020 елларга Татарстан Республикасы 
халкының эш белəн тəэмин ителешенə булышлык күрсəтү»дəүлəт 
программасы буенча субсидиялəр бирү юлы белəн тормышка ашырыла. 

 
5. Муниципаль программаны гамəлгə ашыру механизмы. 

 
Муниципаль программа кече һəм урта эшкуарлык субъектларына 

түбəндəге төр ярдəм күрсəтү юлы белəн гамəлгə ашырыла: кадрлар əзерлəү, 
яңадан əзерлəү һəм аларның квалификациясен күтəрү, финанс, шулай ук 
эшкуарлык эшчəнлеген пропагандалау һəм популярлаштыру өлкəсендə. 

Кече һəм урта эшмəкəрлек субъектларына мəгълүмати ярдəм Сарман 
муниципаль районының Рəсми порталының Интернет челтəрендə «кече һəм 
урта бизнес субъектлары өчен мəгълүмат» битенең эшлəвен тəэмин итү; 



Сарман муниципаль районының массакүлəм мəгълүмат чараларында кече һəм 
урта эшмəкəрлек субъектлары эшчəнлеге өчен файдалы мəгълүмат 
урнаштыру; ярдəм алучы кече һəм урта эшкуарлык субъектлары реестрын 
алып бару күздə тотыла. 

Кече һəм урта эшмəкəрлек субъектларына кадрлар əзерлəү, яңадан 
əзерлəү һəм квалификациялəрен күтəрү өлкəсендə ярдəм итү хезмəтне саклау 
һəм янгын куркынычсызлыгы буенча укулар оештыруны, гамəлдəге законнар 
буенча укыту семинарлары оештыруны, хезмəтне саклау, хезмəт шартларын 
махсус бəялəү, хезмəт законнарын махсус бəялəү мəсьəлəлəре буенча методик 
ярдəм күрсəтүне үз эченə ала 

Эшкуарлык эшчəнлеген пропагандалау һəм популярлаштыру муниципаль 
программаны гамəлгə ашыру кысаларында түгəрəк өстəллəр, кече һəм урта 
эшкуарлык субъектларының хакимият органнары, федераль контроль 
органнары вəкиллəре белəн очрашулары юлы белəн тормышка ашырыла. 

Сарман муниципаль районы бюджетыннан муниципаль программада 
каралган финанс ярдəме Сарман муниципаль районының " Җəлил шəһəр 
тибындагы поселогы «муниципаль берəмлеге территориясендə теркəлгəн һəм 
эшчəнлек алып баручы кече һəм урта эшмəкəрлек субъектларына субсидиялəр 
рəвешендə күрсəтелə. 

 
6. Муниципаль программаны тормышка ашыруны ресурслар белəн 

тəэмин итү. 
 

Муниципаль программа чаралары республика бюджеты, Сарман 
муниципаль районы бюджеты һəм Россия Федерациясе һəм Татарстан 
Республикасы бюджеты акчалары исəбеннəн - кече һəм урта эшкуарлык 
субъектларын конкурс нигезендə сайлап алу нəтиҗəлəре буенча грант 
рəвешендə гамəлгə ашырыла.2019-2021 елларда муниципаль программаны 
финанслауның гомуми күлəме 3832,9 мең сум тəшкил итəчəк, шул исəптəн: 

2019 ел - 1 338,0 мең сум.; 
2020 ел-1 220,4 мең сум. 
        2021 ел-1274,5 мең сум. 
Муниципаль программа чараларын гамəлгə ашыруга чыгымнар күлəме ел 

саен муниципаль программаны тормышка ашыруның нəтиҗəлелеген бəялəү 
нигезендə һəм Чираттагы финанс елына Сарман муниципаль районы 
бюджетының расланган бюджет ассигнованиелəреннəн һəм бюджет 
йөклəмəлəре лимитларыннан чыгып төгəллəштерелергə мөмкин. 

Сарман муниципаль районының «Җəлил ш.т. п.» муниципаль берəмлеге 
кече һəм урта эшмəкəрлеккə ярдəм кысаларында Татарстан Республикасы һəм 
федераль бюджетлар акчалары исəбеннəн субсидиялəр алучы дип танылган 
очракта əлеге акчалар муниципаль программаны финанслау чыганагы буларак 
карала. 

Муниципаль программаны ресурс белəн тəэмин итү турында мəгълүмат 
муниципаль программага 3 нче кушымтада күрсəтелгəн. 



7. Муниципаль программаны гамəлгə ашыру вакыты һəм 
этаплары. 

 
Муниципаль программаны тормышка ашыру 2019-2021 еллар дəвамында 

бер этапка башкарыла. 
 

8. Муниципаль программаның нəтиҗəлелеген бəялəү 
 

Муниципаль программаны тормышка ашыруның нəтиҗəлелеген бəялəү, 
муниципаль программа тарафыннан билгелəнгəн максатларга һəм бурычларга 
ирешү дəрəҗəсенə бəйле рəвештə, Сарман муниципаль районының Кече һəм 
урта эшкуарлыкка ярдəм итү чараларын оптималь туплау максатында, 
муниципаль программа чараларының үтəлешен контрольдə тоту механизмы 
булып тора. 

Муниципаль программаны тормышка ашыруның нəтиҗəлелеген бəялəү 
муниципаль программаның җаваплы башкаручысы тарафыннан хисап финанс 
елы нəтиҗəлəре буенча, шулай ук муниципаль программаны тормышка 
ашыруны тəмамлау нəтиҗəлəре буенча үткəрелə. 

Муниципаль программаны гамəлгə ашыру нəтиҗəлелеген бəялəүнең 
мəҗбүри шарты булып муниципаль программаны гамəлгə ашыруның 
планлаштырылган арадаш нəтиҗəлəрен (максатчан индикаторлар, муниципаль 
программа күрсəткечлəре) үтəү тора. 

Муниципаль программаны гамəлгə ашыруның нəтиҗəлелеген бəялəү 
түбəндəге критерийлар буенча үткəрелə: 

- муниципаль программа максатларына ирешү дəрəҗəсе; 
- муниципаль программа бурычларына ирешү дəрəҗəсе; 
- бюджет акчаларын куллануның нəтиҗəлелеге дəрəҗəсе. 
Муниципаль программаны тормышка ашыру нəтиҗəлелеген бəялəү 

критерийларын исəплəү: 
1) муниципаль программа максатларына ирешү дəрəҗəлəрен исəплəү: 
а) максатчан индикаторлар өчен кулланыла, аларда максатчан 

индикаторның фактик мəгънəсеннəн артып китүе уңай нəтиҗə булып санала 
максатчан индикаторның планлы əһəмияте: 
- 10 мең кешегə исəплəнгəн кече һəм урта эшмəкəрлек субъектлары саны 

(индивидуаль эшкуарларны да кертеп) ; 
- кече һəм урта предприятиелəр хезмəткəрлəренең исемлек буенча уртача 

саны (Тышкы уртак предприятиелəрдəн башка) барлык предприятиелəр һəм 
оешмалар хезмəткəрлəренең исемлек буенча уртача саны (Тышкы уртак 
предприятиелəрдəн башка). 

           1 факт 
I ц = -------------х 100%, анда: 

                             I план 
1Ц - муниципаль программа максатларына фактта ирешү; 
I факт - максатчан индикаторның факттагы əһəмияте; 
I план - максатчан индикаторның планлы əһəмияте; 



б) муниципаль программа максатларына ирешүнең уртача əһəмияте: 
 

                                 SUM1 
I максатлары = ----------------х 100%, анда: 

                                                и 
 

 I максатлары - муниципаль программа максатларына ирешүнең уртача 
əһəмияте; 

SUM1ц - муниципаль программа максатларына ирешүнең суммар 
əһəмияте; 

п - муниципаль программаның максатлары саны; 
2) муниципаль программа бурычларын үтəү дəрəҗəлəрен исəплəү: 
а) күрсəткечнең план күрсəткеченнəн факттагы күрсəткечтəн артып китүе 

уңай нəтиҗə булган күрсəткечлəр өчен кулланыла: 
- финанс елы дəвамында ярдəм алган кече һəм урта эшмəкəрлек 

субъектлары саны; 
- кече һəм урта эшкуарлык секторында яңа төзелгəн эш урыннары (яңадан 

теркəлгəн индивидуаль эшкуарларны да кертеп) санын арттыру; 
- яңа теркəлгəн кече һəм урта эшмəкəрлек субъектлары саны 1 мең булган 

кече һəм урта эшкуарлык субъектларына арткан. 
 

                    I факт 
I бурыч = --------------х 100%, анда: 

                              I план 
 

I бурыч муниципаль программа бурычларына фактта ирешү ~ ; 
I Факт - күрсəткечнең факттагы əһəмияте; 
I план - күрсəткечнең планлы əһəмияте; 
б) муниципаль программа бурычларына ирешүнең уртача əһəмияте: 

        SUMIзадача 
I з = ----------------х 100%, анда: 

                          и 
13 - муниципаль программа бурычларына ирешүнең уртача əһəмияте; 
SUMI бурыч - муниципаль программа бурычларын фактта ирешүнең 

гомуми əһəмияте; 
п - муниципаль программаның бурычлары саны; 
3) чагыштыру урта əһəмияткə ия ирешү муниципаль программа 

максатлары белəн урта əһəмияткə ия ирешү муниципаль программасы 
бурычларын урта əһəмияткə ия: 

а) максатка ирешүнең уртача күрсəткече арасындагы аерма булса 
муниципаль программа (1ц) һəм бурычларга ирешүнең уртача əһəмияте 
муниципаль программа (13) 10% тан артык түгел, ə бурычлар 

күрсəткечлəре муниципаль программа максатларына тулысынча ирешергə 
ярдəм итə; 



б) очракта əгəр аерма арасында уртача значением ирешү максатлары 
муниципаль программа (1ц) һəм бурычларга ирешүнең уртача əһəмияте 
муниципаль программа (13) 10% тан артык тəшкил итə, шул ук вакытта 

бурычлар күрсəткечлəре муниципаль программа максатларына ирешми; 
4) Ярдəмче программалар максатларына ирешүнең уртача əһəмияте, 

аерым чаралар муниципаль программа максатларына ирешүне исəплəү 
бəялəмəсе булып торачак: 

а) 1ц>= 80% очракта, муниципаль программаны тормышка ашыру 
максаты үтəлə; 

б) 1ц< 80% булса, муниципаль программаны тормышка ашыру максаты 
үтəлми. 

5) бюджет һəм бюджеттан тыш акчалардан файдалануның нəтиҗəлелеген 
исəплəү: 

             Ф факт 
Эбв= ----------------х 100%, анда: 

                       Ф планы 
Э бв-бюджет акчаларын һəм бюджеттан тыш акчаларны куллануның 

планлаштырылган дəрəҗəсенə һəм нəтиҗəлелегенə туры килү дəрəҗəсе; 
Ф факт-хисап чорында бюджет акчаларын һəм бюджеттан тыш акчаларны 

фактик үзлəштерү; 
I план — хисап чорында бюджет һəм бюджеттан тыш чаралар 

планлаштырылган күлəмдə. 
 

9. Муниципаль программаны гамəлгə ашыру планы 
 

Муниципаль программаны гамəлгə ашыру планы муниципаль 
программага 3 нче кушымтада китерелгəн. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сарман муниципаль районы 
Җəлил шəһəр тибындагы поселогы 

башкарма комитетының 
2019 елның 25 апрель 

40 номерлы карарына 1 нче кушымта 
 

Муниципаль программа составында тормышка ашырыла торган аерым чаралар исемлеге. 
  

/п 

 Ярдəмче 
программаның исеме, 
аерым чара 

Җаваплы 

башкаручы, 
башкаручылар 

Вакыт Көтелгəн 
турыдан-туры 

нəтиҗə (кыскача 
тасвирламасы) 

Муници
паль 

программаны, 
ярдəмче 

программаны, 
аерым 

чараларны 
тормышка 

ашыру 
нəтиҗəлəре 

Муниципаль 
программа 

күрсəткечлəре белəн 
элемтə 

Баш 

гамəлг
ə ашыру 

Тор
мышка 
ашыру 

тəмамлан
у 

2 3 4 5 6 7 8 

«2019-2021 елларга Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районында кече һəм урта эшмəкəрлекне үстерү» муниципаль 
программасының аерым чаралары 

Кече эшкуарлыкка 
мəгълүмати ярдəм, шул 
исəптəн: «кече һəм урта 

бизнес субъектлары 
өчен мəгълүмат " 

битенең эшчəнлеген 

Сарман 
муниципаль 

районы 
Башкарма 

комитетының 
территориаль 

2019 2021 Сарман 
муниципаль 
районы кече 
эшмəкəрлек 

субъектларының 
көндəшлеккə 
сəлəтлелеген 

Эшмəкəр
лек 

субъектларына 
тиешле 

мəгълүмат 
җиткермəү 

Программаның 
барлык 

күрсəткечлəренə 
турыдан туры йогынты 

ясый: кече һəм урта 
эшмəкəрлек 

субъектлары (шəхси 



тəэмин итү» 

Сарман 
муниципаль районының 

Интернет челтəрендə 
рəсми порталы 

үсеш бүлеге арттыру эшмəкəрлəрне дə 
кертеп) саны арту); 

 кече һəм урта 
предприятиелəр 

хезмəткəрлəренең 
исемлек буенча уртача 

саны (Тышкы уртак 
предприятиелəрдəн 

башка) барлык 
предприятиелəр һəм 

оешмалар 
хезмəткəрлəренең 

исемлек буенча уртача 
саны кече һəм урта 

эшкуарлык секторында 
яңа төзелгəн эш 

урыннары (яңадан 
теркəлгəн индивидуаль 

эшкуарларны да 
кертеп) санын арттыру 

Кадрлар əзерлəү 
һəм квалификациялəрен 
күтəрү өлкəсендə кече 

эшмəкəрлек 
субъектларына ярдəм 

итү, хезмəтне саклау һəм 
янгын 

куркынычсызлыгы 
талəплəренə өйрəтү, 

Сарман 
муниципаль 

районы 
Башкарма 

комитетының 
территориаль 
үсеш бүлеге. 

Сарман 
муниципаль 

2019 2021 Сарман 
муниципаль 
районы кече 
эшмəкəрлек 

субъектларының 
көндəшлеккə 
сəлəтлелеген 
арттыру, кече 

һəм урта бизнес 

Эшмəкəр
лек 

субъектларына 
тиешле 

мəгълүмат 
җиткермəү, 

хезмəтне 
саклау һəм 

янгын 

Программаның 
барлык 

күрсəткечлəренə 
турыдан туры йогынты 

ясый: кече һəм урта 
эшмəкəрлек 

субъектлары (шəхси 
эшмəкəрлəрне дə 



хезмəтне саклау, хезмəт 
шартларын махсус 

бəялəү, хезмəт 
законнары буенча 

методик ярдəм күрсəтү 

районы башкарма 
комитеты 

каршындагы 
хезмəтне саклау 

буенча 
Координация 

советы 

белəн 
шөгыльлəнүчелəр
нең эш сыйфатын 

һəм хезмəт 
шартларын 
яхшырту 

куркынычсызл
ыгы өлкəсендə 

гамəлдəге 
законнарны 

бозу. 

кертеп) саны арту); 

 кече һəм урта 
предприятиелəр 

хезмəткəрлəренең 
исемлек буенча уртача 

саны (Тышкы уртак 
предприятиелəрдəн 

башка) барлык 
предприятиелəр һəм 

оешмалар 
хезмəткəрлəренең 

исемлек буенча уртача 
саны кече һəм урта 

эшкуарлык секторында 
яңа төзелгəн эш 

урыннары (яңадан 
теркəлгəн индивидуаль 

эшкуарларны да 
кертеп) санын арттыру 

Эшкуарлык 
эшчəнлеген 

пропагандалау һəм 
популярлаштыру 

Сарман 
муниципаль 

районы 
Башкарма 

комитетының 
территориаль 
үсеш бүлеге 

2019 2021 Кече һəм 
урта эшмəкəрлек 
субъектларының 

эшлекле 
активлыгы.эшмəк
əрлек эшчəнлеге 
имиджын күтəрү 

Бизнес 
үсеше 

темпларының 
кимүе 

Программаның 
барлык 

күрсəткечлəренə 
турыдан туры йогынты 

ясый: кече һəм урта 
эшмəкəрлек 

субъектлары (шəхси 
эшмəкəрлəрне дə 

кертеп) саны арту); 



 кече һəм урта 
предприятиелəр 

хезмəткəрлəренең 
исемлек буенча уртача 

саны (Тышкы уртак 
предприятиелəрдəн 

башка) барлык 
предприятиелəр һəм 

оешмалар 
хезмəткəрлəренең 

исемлек буенча уртача 
саны кече һəм урта 

эшкуарлык секторында 
яңа төзелгəн эш 

урыннары (яңадан 
теркəлгəн индивидуаль 

эшкуарларны да 
кертеп) санын арттыру 

Кече һəм урта эшмəкəрлек субъектларына финанс ярдəме күрсəтү, шул исəптəн: 

Кече һəм урта 
эшкуарлык 

субъектларына 
аккредитация узган 

оешмалар тарафыннан 
хезмəт шартларын 

махсус бəялəүгə бəйле 
чыгымнарның бер 

өлешен каплау өчен 

Сарман 
муниципаль районы 
Башкарма 
комитетының 
территориаль үсеш 
бүлеге, Сарман 
муниципаль районы 
Финанс-бюджет 
палатасы. 

201
9 

2021 Сарман 
муниципаль 
районы кече 
эшмəкəрлек 

субъектларының 
икътисадның 
өстенлекле 

өлкəлəрендə 
көндəшлелеккə 

сəлəтлелеген 

Бизнес 
үсеше 

темпларының 
акрынаюы, 
кече бизнес 

белəн 
шөгыльлəнүче
лəр саны кимү 

Программаның 
барлык 

күрсəткечлəренə 
турыдан туры йогынты 

ясый: кече һəм урта 
эшмəкəрлек 

субъектлары (шəхси 
эшмəкəрлəрне дə 

кертеп) саны арту); 



субсидиялəр бирү. арттыру, 
эшмəкəрлəр саны 

арту. 

 кече һəм урта 
предприятиелəр 

хезмəткəрлəренең 
исемлек буенча уртача 

саны (Тышкы уртак 
предприятиелəрдəн 

башка) барлык 
предприятиелəр һəм 

оешмалар 
хезмəткəрлəренең 

исемлек буенча уртача 
саны кече һəм урта 

эшкуарлык секторында 
яңа төзелгəн эш 

урыннары (яңадан 
теркəлгəн индивидуаль 

эшкуарларны да 
кертеп) санын арттыру. 

 

 

 

 

 

 



 

Сарман муниципаль районы 
Җəлил шəһəр тибындагы поселогы 

башкарма комитетының 
2019 елның 25 апрель 

40 номерлы карарына 2 нче кушымта 
 
 

«2019-2021 елларга Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының Җəлил шəһəр тибындагы 
поселогы муниципаль берəмлегендə кече һəм урта эшмəкəрлекне үстерү» муниципаль программасын гамəлгə 

ашыруны ресурслар белəн тəэмин итү 

 

№
п/п 

Муниципаль программа, ярдəмче 
программа, аерым чара Исеме 

Җаваплы башкаручы, 
башкаручылар 

Чыгымнар (мең сум), ел 

2019 
год 

2020 
год  

2021 
год 

1 Кече һəм урта эшкуарлыкны 
үстерү  муниципаль программасы 2019-
2021 елларга Татарстан Республикасы 
Сарман муниципаль районы Җəлил 
шəһəр тибындагы поселогы» 
муниципаль берəмлеге 

 Сарман муниципаль районы 
Башкарма комитетының территориаль 

үсеш бүлеге 

508,4 463,8 484,3 

2. Ярдəмче программа чаралары 

2
.1 

Мəгълүмати ярдəм күрсəтүне 
гамəлгə ашыру 

Сарман муниципаль районы 
Башкарма комитетының территориаль 

үсеш бүлеге 

0 0 0 



2
.2 

Кадрлар əзерлəү яңадан əзерлəү 
һəм квалификациялəрен күтəрү 

өлкəсендə кече һəм урта эшмəкəрлек 
субъектларына ярдəм итү 

Сарман муниципаль районы 
Башкарма комитетының территориаль 

үсеш бүлеге 

285,0 285,0 297,4 

2
.3 

Эшкуарлык эшчəнлеген 
пропагандалау һəм популярлаштыру 

Сарман муниципаль районы 
Башкарма комитетының территориаль 

үсеш бүлеге 

0 0 0 

2
.4 

Кече һəм урта эшмəкəрлек 
субъектларына субсидиялəр бирү 

Сарман муниципаль районы 
Башкарма комитетының территориаль 

үсеш бүлеге 

223,4 178,8 186,9 

 


