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2019-2023 елларга Питрәч муниципаль  

районында кече һәм урта эшмәкәрлеккә  

ярдәм итү һәм аны үстерү программасын  

раслау турында 

 

Кече һәм урта эшмәкәрлекне нәтиҗәле эшләтү һәм үстерү өчен шартлар 

тудыру максатларында Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы 

башкарма комитеты карар бирә: 

1. 2019-2023 елларга Питрәч муниципаль районында кече һәм урта 

эшмәкәрлеккә ярдәм итү һәм аны үстерү программасын расларга. 

2. Питрәч муниципаль районы Башкарма комитетының икътисад бүлегенә 

программаны үтәү буенча чаралар үтәлешен оештыруны тәэмин итәргә 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үземдә калдырам. 

 

 

 

 

Муниципаль район  

башкарма комитеты җитәкчесе                                           А. В. Хәбибуллин 
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2019-2023 елларга Питрҽч муниципаль 

районында кече һҽм урта эшкуарлыкка 

ярдҽм һҽм аны ҥстерҥ муниципаль 

программасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 ел 

 



Муниципаль программа паспорты 

 

I

№ 

Программаның 

исеме 

«2019-2023 елларга Питрәч муниципаль районында кече 

һәм урта эшмәкәрлеккә ярдәм итү һәм үстерү» (алга таба 

- программа) 

1 

Төп эшләүчеләр 

программасы 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы 

башкарма комитеты 

2 

Программаның 

максатлары 

Питрәч муниципаль районы территориясендә тотрыклы 

үсеш, кече һәм урта эшкуарлык субъектларының (алга 

таба - КУЭ) эшчәнлеге өчен уңай шартлар тудыру 

3 

Программаның 

бурычлары 

1. КУЭ субъектларының дәүләт һәм муниципаль 

хакимият органнары белән үзара хезмәттәшлеген 

тәэмин итү. 

2. КУЭ субъектларына финанс һәм мөлкәти ярдәм 

күрсәтү мөмкинлеген киңәйтү. 

3. Муниципаль районның инвестицион җәлеп 

итүчәнлеген арттыру. 

4. Фермерларга ярдәм итү системасын булдыру һәм 

авыл кооперациясен үстерү. 

5. Халыкның төрле төркемнәре арасында эшмәкәрлек 

үсешен стимуллаштыру. 

4 

Максатчан 

индикаторлары 

һәм 

күрсәткечләр 

программасы 

1. Количество субъектов МСП, ед. 

2. Доля малого и среднего предпринимательства в 

валовом территориальном продукте (далее – ВТП),%. 

3. Численность занятых на малых и средних 

предприятиях, с учетом индивидуальных 

предпринимателей, чел. 

4. Оборот продукции (услуг) малых и средних 

предприятий млрд. руб. 

5. Доля закупок крупнейших заказчиков, участниками 

которых являются только субъекты МСП, %. 

6. Среднемесячная заработная плата у субъектов 

МСП,руб. 

7. Доля (не)/налоговых поступлений от субъектов МСП 

в бюджет района, %.  

8. Площадь инвестиционных площадок, оборудованных 

объектами инженерной и транспортной 

инфраструктуры, га. 

9. Численность субъектов сельскохозяйственной 

кооперации, ед. 

10. Численность субъектов МСП получивших поддержку 

за 1 год (фед., респ., муниц.), ед. 



11. Численность предпринимателей в возрасте до 30 лет, 

получивших поддержку (фед., респ., муниц.), чел. 

12.  Численность мероприятий, проведенных за 1 год с 

участием предпринимателей (прием, заседание 

совета), ед. 

13.  Численность обучающихся в техникуме 

Пестречинского района, чел.  

14. Численность самозанятых, чел. 

5 

Программаны 

гамәлгә ашыру 

сроклары 

2019- 2023 годы 

6 

Программаны 

башкаручылар 

Исполнительный комитет Пестречинского 

муниципального района. 

Совет предпринимателей при исполнительном комитете 

Пестречинского муниципального района. 

7 

Программаның 

үтәлешен 

контрольдә тоту 

Совет Пестречинского муниципального района 

8 

Программаны 

тормышка 

ашыруның 

көтелгән 

нәтиҗәләре 

1. Кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары саны-1516 

берәмлек. 

2. Тулаем территориаль продуктта кече һәм урта 

эшмәкәрлек өлеше-42%. 

3. Шәхси эшмәкәрләрне исәпкә алып, кече һәм урта 

предприятиеләрдә эшләүчеләр саны-3005 кеше. 

4. Кече һәм урта предприятиеләр һәм шәхси 

эшмәкәрләр продукциясе (хезмәт күрсәтүләр) 

әйләнеше-8,41 млрд. сум. 

5. Иң эре заказчыларның сатып алу өлеше, аларда КУЭ 

субъектлары гына катнаша, 50%. 

6. Уртача айлык хезмәт хакы-28267руб. 

7. Район бюджетына СМСП дан салым керемнәре 46% 

тәшкил итә. 

8. Инженерлык һәм транспорт инфраструктурасы 

объектлары белән җиһазландырылган инвестицион 

мәйданчыклар мәйданы-90 га.  

9. Авыл хуҗалыгы кооперациясе субъектлары саны – 11 

берәмлек. 

10. Елына ярдәм алган КУЭ саны (фед. респ., 

муниципаль районы.) - 10 берәмлек. 

11. Ярдәм алган (фед. респ., муниципаль районы.)- 8 

берәмлек.  

12. Эшмәкәрләр катнашында ел саен үткәрелгән чаралар 

саны (кабул итү, утырыш Советы,) – 52 берәмлек. 



13. Питрәч районы техникумында укучылар саны - 232 

кеше.  

14. Үзмәшгульләр саны-673 кеше. 

9 

Программаны 

финанслау 

Чыганаклар финанслау программасы: 

-Россия Федерациясе бюджеты*; 

-Татарстан Республикасы бюджеты*; 

- Питрәч муниципаль районы бюджеты (программаны 

муниципаль район бюджеты хисабына финанслау 

күләме ел саен законнар нигезендә ачыкланачак); 

- инвесторлар акчалары; 

- гамәлдәге законнар белән тыелмаган башка 

чыганаклар. 

Ел Программаны финанслауны Питрәч 

муниципаль районы бюджеты акчалары 

исәбеннән еллар буенча бүлү, мең сум 

2019 500 

2020 500 

2021 500 

2022 500 

2023 500 

* Программаны Россия Федерациясе бюджеты һәм 

Татарстан Республикасы бюджеты акчаларын гамәлгә 

ашыру хисабына ресурслар белән тәэмин итү күләме, 

конкрет суммалар күрсәтмичә, мөмкин булган чыганак 

буларак, фаразлана. 

 



 I. КЕРЕШ 

 

Икътисадны реформалауның һәм цивилизацияле базар мөнәсәбәтләре 

торгызуның хәзерге шартларында, эчке һәм халыкара базарларда 

конкуренция үсешенең кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү аеруча мөһим 

роль уйный. Шуны да билгеләп үтәргә кирәк, алга киткән илләрдә нәкъ менә 

урта сыйныфның тотрыклы финанс хәле төбәкнең барлык халкының чәчәк 

атуына нигез булып тора. Бүген Питрәч муниципаль районында да кече һәм 

урта эшмәкәрлекнең ролен көчәйтүгә басым ясалды. 

Питрәч районы — Татарстан Республикасының тартып тору ноктасы. 

Татарстан Республикасының үзәгендә урнашкан уңайлы климат һәм 

кешеләрнең яшәү һәм үсеше өчен уңайлы шартлар булган уникаль, матур, 

экологик чиста, куркынычсыз территория.  

Питрәч районының җәлеп итүчәнлеге географик яктан отышлы, чөнки 

район республика башкаласы чигендә урнашкан, 50 километр радиуста 

Татарстан халкының 40% ын үз аша федераль һәм төбәк дәрәҗәсендәге 

автомагистральләрне уздыра, шулай ук башкала һава, елга һәм тимер юл 

юлларының барлык өстенлекләреннән дә файдалана.  

Кече эшмәкәрлек Питрәч муниципаль районы икътисадында, салым 

салу базасын формалаштыруда һәм халык ихтыяҗларын тәэмин итүдә зур 

роль уйный. Нәкъ менә кече бизнес күпләргә тормышта үз урынын табарга, 

иҗади һәм эшлекле сыйфатларны күрсәтергә һәм үстерергә, гаиләне тәэмин 

итәргә ярдәм итә.  

Шуңа Күрә Питрәч районы муниципаль берәмлек үсешенең өстенлекле 

юнәлешләреннән берсе кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерүгә ярдәм күрсәтә. 

 

 

 

 



II. УЗГАН ХИСАП ЧОРЫНДА ИКЪТИСАДИ 

КҤРСҼТКЕЧЛҼР ДИНАМИКАСЫ 

 

Күрсәткеч атамасы 2015 год 2016 год 2017 год Темп роста 

Тулаем территориаль 

продукт күләме 

6,4 млрд 

руб. 

7,5 млрд 

руб. 

8,5 млрд 

руб. 
132% 

КУЭ субъектлары саны, 

ИПны исәпкә алып 
884 ед. 970 ед. 1059 ед. 119,8% 

Шәхси эшмәкәрләрне 

исәпкә алып кече һәм 

урта предприятиеләрдә 

эшләүчеләр саны 

2164 чел. 2304 чел. 2432 чел. 112% 

Кече һәм урта 

предприятиеләр 

продукциясе 

(хезмәтләре) әйләнеше 

4,6 млрд 

руб. 

5,6 млрд 

руб. 

5,8 млрд 

руб. 
126% 

КУЭ субъектлары 

арасында уртача айлык 

хезмәт хакы 

17048 руб. 17154 руб. 20424 руб. 119,8% 

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
Хәзерге вакытта кече һәм урта предприятиеләр Питрәч муниципаль 

районы икътисадының барлык тармакларында да эшчәнлек алып бара. Кече 

һәм урта бизнесның районның социаль-икътисади үсешенә керткән өлеше 

елдан-ел арта бара. Кече һәм урта эшмәкәрлек халыкны эш белән тәэмин итү 

проблемаларын хәл итүне, базаны төрле товарлар һәм хезмәт күрсәтүләр 

белән баетуны яңа предприятиеләр һәм эш урыннары булдыру юлы белән 

тәэмин итә. 

Питрәч муниципаль районында соңгы еллар дәвамында тулаем 

территориаль продуктның югары үсеш темпы күзәтелә. 2014 ел белән 

чагыштырганда тулай территориаль продукт 68% ка арткан һәм 9,3 

млрд.сумга җиткән.  

Эре предприятиеләр белән беррәттән, район икътисадында кече һәм 

урта бизнес төп роль уйный, ул 2018 ел нәтиҗәләре буенча тулай 



территориаль продуктның 38% тан артыграгын җитештерә. Моннан тыш, 

кече һәм урта бизнес субъектлары район бюджетына салым һәм салым 

булмаган барлык керемнәрнең 42% ын тәэмин итә.   

2018 ел нәтиҗәләре буенча Питрәч муниципаль районында КУЭның 

1269 субъекты теркәлгән. Бер ел эчендә аларның саны 210 берәмлеккә артты. 

Төп үсеш сәүдә, төзелеш һәм авыл хуҗалыгы өлкәләрендә шәхси эшмәкәрләр 

санын арттыру хисабына барлыкка килде. 

Кече һәм микропредприятиеләр эшчәнлегенең тармак структурасын 

анализлау шәхси эшмәкәрләрне исәпкә алып, 37% - сәүдә өлкәсендә, 10% – 

транспорт өлкәсендә, 9% – төзелештә, 8% - авыл хуҗалыгында, 7% - эшкәртү 

производствосында үз эшчәнлеген гамәлгә ашыруын күрсәтте.  

Шәхси эшмәкәрне исәпкә алып, барлыгы 2690 кеше кече бизнес 

структураларында эшли. 2018 ел нәтиҗәләре буенча КУЭ хезмәткәрләренең 

уртача айлык хезмәт хакы 20730 сум тәшкил итә.  

Питрәч муниципаль районының агросәнәгать секторы этаплап үсешен 

дәвам итә. Бүгенге көндә район территориясендә елына 3,8 млрд. сумнан 

артык продукция җитештерүче 103 авыл хуҗалыгы оешмасы эшчәнлек алып 

бара. Шулай ук районда 9500 дән артык шәхси ярдәмче хуҗалык һәм 76 

фермер хуҗалыгы эшли.  

2018 елда, мөгезле эре терлекнең баш саны берникадәр кимүгә 

карамастан, район авыл хуҗалыгы оешмаларында тулаем сөт һәм 

сыерларның продуктлылыгы артты (2017 ел күрсәткеченә 101%). Шуның 

белән беррәттән, 2018 елда ит җитештерүдә кайбер үсеш күзәтелә. Районда 

барлыгы 33 мең 700 мең тонна ит җитештерелгән, шул исәптән 32 мең тонна 

кош ите җитештерелгән.  

Кече һәм урта эшкуарлык торышына Анализ уңай якларны да, районда 

КУЭ үсешенә йогынты ясый торган проблемаларны да аерып чыгарырга 

мөмкинлек бирә. 



Ҿстенлеклҽр:  

 Географик яктан уңайлы урын; 

 Җир кишәрлекләре һәм файдаланылмый торган биналардан файдалану 

Доступность; 

 Уңайлы эш көче; 

 Уңайлы климат шартлары; 

 Экологик чиста мохит; 

 Хайваннар авырулары буенча иминлек; 

 Муниципаль хакимият тарафыннан ярдәм күрсәтү.   

Җитешсезлек: 

 Транспорт һәм инженерлык инфраструктурасы белән 

җиһазландырылган әзер инвестицион мәйданчыклар булмау; 

 Төп фондларның тузуының югары дәрәҗәсе һәм җитештерүне 

модернизацияләүнең түбән дәрәҗәсе; 

 КУЭ вәкилләрендә бизнес алып бару күнекмәләренең, идарә, юридик 

һәм икътисадый белемнәрнең җитәрлек булмавы; 

 Квалификацияле кадрларга кытлык;  

 Түбән хәбәрдарлык чаралары турында дәүләт ярдәме күрсәтү; 

 Яшьләрне эшмәкәрлеккә тарту түбән дәрәҗәдә; 

 Авыл хуҗалыгы хезмәткәрләрен кызыксындыру Түбән Низкая; 

 Эшкәртү булмау; 

 Маятник миграциясе.  

Бизнесны үстерүгә йогынты ясый торган өстенлекләрне һәм 

җитешсезлекләрне игътибарга алып, шулай ук КУЭ субъектларының 

тотрыклы үсешен һәм муниципаль районның икътисадый үсешен тәэмин итү 

максатларында эшкуарлык эшчҽнлегенең ҿстенлекле тҿрлҽре билгелҽнде:  

 Азык-төлек җитештерү кластеры;  

 Төзелеш материаллары кластеры; 

 Пластмасса эшләнмәләре кластеры; 

 Логистика үзәкләре; 

 Халыкның ялын оештыру; 

 Юл буе сервисы.   

 

IV. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2019-2023 елларга Питрәч муниципаль районында кече һәм урта 

эшкуарлыкка ярдәм итү программасы җирле үзидарә органнарының кече һәм 



урта эшкуарлык субъектларына ярдәм итү һәм аларны үстерү, кече 

эшкуарлык субъектларына ярдәм инфраструктурасын оештыру, кече һәм 

урта эшкуарлык субъектлары белән икеяклы элемтәне тәэмин итүгә 

юнәлдерелгән. 

Программаның төп максаты-Питрәч муниципаль районы 

территориясендә тотрыклы үсеш, кече һәм урта эшкуарлык субъектларының 

эшчәнлеге өчен уңай шартлар тудыру. 

Куелган максатка ирешү өчен түбәндәге бурычларны хәл итәргә кирәк: 

1. КУЭ субъектларының дәүләт һәм муниципаль хакимият органнары 

белән үзара хезмәттәшлеген тәэмин итү. 

2. КУЭ субъектларына финанс һәм мөлкәти ярдәм күрсәтү мөмкинлеген 

киңәйтү. 

3. Муниципаль районның инвестицион җәлеп итүчәнлеген арттыру. 

4. Фермерларга ярдәм итү системасын булдыру һәм авыл кооперациясен 

үстерү. 

5. Халыкның төрле төркемнәре арасында эшмәкәрлек үсешен 

стимуллаштыру. 

Программа Питрәч муниципаль районында Кече эшмәкәрлекне алга таба 

үстерү өчен уңай шартлар тудыруга юнәлдерелгән чаралар комплексын үз 

эченә ала. 

V. МУНИЦИПАЛЬ ПРОГРАММАЛАРНЫ ГАМҼЛГҼ 

АШЫРУ ВАКЫТЫ ҺҼМ ЭТАПЛАРЫ.  

 

Программа бер этапка тормышка ашырылачак, бу каралган чараларның 

өзлексез һәм дәвамчанлыгын тәэмин итәчәк.  

Программаны гамәлгә ашыру вакыты: 2019-2023 еллар. 

 

VI. МУНИЦИПАЛЬ ПРОГРАММАНЫҢ АХЫРГЫ 

НҼТИҖҼЛҼРЕ ФАРАЗ (KPI).  

 

Программаның нәтиҗәлелеге 2023 елда түбәндәге күрсәткечләр нигезендә 

бәяләнәчәк: 



1. Кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары саны-1516 берәмлек. 

2. Тулаем территориаль продуктта кече һәм урта эшмәкәрлек өлеше-42%. 

3. Шәхси эшмәкәрләрне исәпкә алып, кече һәм урта предприятиеләрдә 

эшләүчеләр саны-3005 кеше. 

4. Кече һәм урта предприятиеләр продукциясе (хезмәтләре) әйләнеше 

һәм ИП – 8,41 млрд. сум. 

5. Иң эре заказчыларның сатып алу өлеше, аларда КУЭ субъектлары гына 

катнаша, 50%. 

6. Уртача айлык хезмәт хакы-28267 сум. 

7. Район бюджетына СМСПДАН салым керемнәре 46% тәшкил итә. 

8. Инженерлык һәм транспорт инфраструктурасы объектлары белән 

җиһазландырылган инвестицион мәйданчыклар мәйданы-90 га.  

9. Авыл хуҗалыгы кооперациясе субъектлары саны – 11 берәмлек.  

10. Елына ярдәм алган КУЭ саны (фед. респ.,  

ончы.) – 10 берәмлек.  

11. Ярдәм алган (фед. респ., муниципаль районы.)- 8 берәмлек.  

12. Эшмәкәрләр катнашында елга үткәрелгән чаралар саны (кабул итү, 

Совет утырышы, һ. б.) - 52 берәмлек.  

13. Питрәч техникумында укучылар саны 

район буенча-232 кеше.  

15. Үзмәшгульләр саны-673 кеше. 

 

VII. КЕЧЕ ҺҼМ УРТА ЭШКУАРЛЫКНЫ ҤСТЕРҤ БУЕНЧА 

ТҾП КҤРСҼТКЕЧЛҼР 
 

№ Индикатор атамасы 2018 

күрсәткече 

Максатчан индикаторы әһәмияте (фараз) 

На 2019 

год 

На 2020 

год 

На 2021 

год 

На 2022 

год 

На 2023 

год 

1 КУЭ субъектлары саны, ед 1269 1292 1348 1404 1460 1516 

2 Тулаем территориаль 

продуктта кече һәм урта 

эшмәкәрлек өлеше, % 

38,5 39 40 41 41 42 

3 Шәхси эшмәкәрләрне исәпкә 

алып, кече һәм урта 

предприятиеләрдә 

эшләүчеләр саны 

2690 2753 2816 2879 2942 3005 

4 Кече һәм урта 

предприятиеләрнең 

продукция (хезмәт 

күрсәтүләр) әйләнеше, млрд. 

сум. 

6 6,42 6,87 7,35 7,86 8,41 



5 Эре заказчыларның сатып 

алу өлеше, аларда КУЭ 

субъектлары гына катнаша, 

% 

43 45 46 48 49 50 

6 КУЭ субъектлары арасында 

уртача айлык хезмәт хакы, 

сум; 

20730 21930 23292 24689 26418 28267 

7 КУЭ субъектларыннан район 

бюджетына салым 

керемнәре өлеше(түгел), %;  

43 44 44 45 45 46 

8 Инженерлык һәм транспорт 

инфраструктурасы 

объектлары белән 

җиһазландырылган 

инвестицион мәйданчыклар 

мәйданы, га; 

2,2 30 60 60 90 90 

9 Авыл хуҗалыгы 

кооперациясе субъектлары 

саны, бер.; 

5 6 8 9 10 11 

10 Елына ярдәм алган КУЭ 

субъектлары саны (фед. 

респ., муниципаль районы.), 

азык; 

7 8 8 9 9 10 

11 Ярдәм алган (фед. респ., 

муниципаль районы.), кеше; 

1 2 3 5 7 8 

12 Эшмәкәрләр катнашында 

елга үткәрелгән чаралар 

саны (кабул итү, Совет 

утырышы) бер.; 

40 52 52 52 52 52 

13 Питрәч районы 

техникумында белем 

алучылар саны 

128 160 184 199 215 232 

14 Үзмәшгульләр саны, кеше 46 510 566 617 639 673 

VIII. ПРОГРАММАНЫ ФИНАНСЛАУ 

 

Чыганаклар финанслау программасы: 

- Россия Федерациясе бюджеты*; 

- Татарстан Республикасы бюджеты*; 

- Питрәч муниципаль районы бюджеты (программаны муниципаль 

район бюджеты хисабына финанслау күләме ел саен законнар 

нигезендә ачыкланачак); 

- инвесторлар акчалары; 

- гамәлдәге законнар белән тыелмаган башка чыганаклар. 

 



Ел  Программаны финанслауны Питрәч муниципаль районы 

бюджеты акчалары исәбеннән еллар буенча бүлү, мең сум 

2019 500 

2020 500 

2021 500 

2022 500 

2023 500 

 

* Программаны Россия Федерациясе бюджеты һәм Татарстан 

Республикасы бюджеты акчаларын гамәлгә ашыру хисабына ресурслар белән 

тәэмин итү күләме, конкрет суммалар күрсәтмичә, мөмкин булган чыганак 

буларак, фаразлана. 

 

IX. МУНИЦИПАЛЬ ПРОГРАММАНЫҢ НОРМАТИВ-

ХОКУКЫЙ НИГЕЗЕ 

 

Программа түбәндәге норматив-хокукый актлар нигезендә 

булдырылган: 

• «Россия Федерациясендә кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү турында 

" 2007 елның 24 июлендәге 209-ФЗ номерлы Федераль закон»; 

• "Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында" 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы 

Федераль закон"; 

• "2024 елга кадәр Россия Федерациясе үсешенең милли максатлары 

һәм стратегик бурычлары турында «Россия Федерациясе Президенты 

Указы»; 

• «Татарстан Республикасында кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү 

турында " 2010 елның 21 гыйнварындагы 7-ТРЗ номерлы Татарстан 

Республикасы законы»; 

 Питрәч муниципаль районы Уставы. 



X. 2019-2023 ЕЛЛАРГА ПИТРҼЧ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ КЕЧЕ ҺҼМ УРТА ЭШМҼКҼРЛЕККҼ 

ЯРДҼМ ҺҼМ АНЫ ҤСТЕРҤ «МУНИЦИПАЛЬ ПРОГРАММАСЫ ЧАРАЛАРЫ ИСЕМЛЕГЕ» 

 

Бурычлар исеме Чаралар исеме Башкаручы Финанслау Вакыты 

1 2 3 4 5 

1. КУЭ 

субъектларының 

дҽҥлҽт һҽм 

муниципаль 

хакимият 

органнары белҽн 

ҥзара 

хезмҽттҽшлеген 

тҽэмин итҥ. 

1.1. КУЭ субъектларына 

консультацион һәм оештыру-

методик ярдәм күрсәтүне тәэмин 

итү 

1. Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района 
- 

2019-2023гг. 

1.2. Кече һәм урта эшмәкәрлек 

субъектлары эшчәнлегенә 

кагылышлы норматив-хокукый 

базаны камилләштерү 

1. Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района. 

2. Совет Пестречинского 

муниципального района 

- 

2019-2023гг. 

1.3. Питрәч муниципаль районы 

Башкарма комитетының 

дәүләтнеке булмаган иҗтимагый 

фондлар, берләшмәләр һәм 

ассоциацияләр белән 

хезмәттәшлеге, шул исәптән кече 

эшмәкәрлеккә ярдәм өлкәсендә 

үзара хезмәттәшлек турында 

килешүләр төзү  

1. Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района. 

2. Совет Пестречинского 

муниципального района - 

2019-2023гг. 

1.4. Кече һәм урта эшмәкәрлек 

реестрын формалаштыру һәм 

алып бару 

1. Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района 

- 

2019-2023гг. 

1.5. Кече һәм урта эшмәкәрлекне 

үстерү өлкәсендә координация 

советы эшчәнлеген тәэмин итү 

1. Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района. 

- 

2019-2023гг. 



2. Совет предпринимателей 

при исполнительном 

комитете Пестречинского 

муниципального района 

1.6. Эшкуарлыкны үстерү 

мәсьәләләре буенча социологик 

сораштырулар үткәрелде 

1. Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района. 

Бюджет Пестречинского 

муниципального района 

2019-2023гг. 

1.7.Питрәч муниципаль 

берәмлеге территориясендә кече 

һәм урта эшкуарлыкны 

үстерүнең финанс, икътисадый, 

социаль һәм башка 

күрсәткечләрен һәм аны үстерү 

чараларын куллануның 

нәтиҗәлелеген, кече һәм урта 

эшкуарлыкны үстерү фаразын 

анализлау 

1. Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района 

- 

2019-2023гг. 

1.8. Инвестицион проектлар 

буенча фикер алышу, шулай ук 

эш барышында барлыкка килгән 

сорауларны һәм кыенлыкларны 

хәл итү өчен районның яңа һәм 

гамәлдәге эшкуарларын атна 

саен кабул итүне оештыру (район 

башлыгы һәм тиешле 

учреждениеләр катнашында) 

1. Совет Пестречинского 

муниципального района. 

2. Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района - 

2019-2023гг. 

1.9. Эшлекле тәэмин итү 1. Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района 

Бюджет Пестречинского 

муниципального района 

2019-2023гг. 



1.10. МСП субъектларының 

Татарстан Республикасы 

Икътисад министрлыгы, 

Татарстан Республикасы 

Инвестицион үсеш агентлыгы, 

Татарстан Республикасында 

эшкуарлар хокуклары буенча 

вәкаләтле вәкил һәм 

хакимиятнең башка органнары 

вәкилләре белән очрашулары 

1. Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района 

- 

2019-2023гг. 

1.11. Реализация мероприятий, 

направленных на поддержку 

экспортно ориентированных 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

1. Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района - 

2019-2023гг. 

1.12.Создание и обеспечение 

деятельности инвестиционных 

площадок 

1. Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района. 

2. Совет Пестречинского 

муниципального района 

Бюджет Российской 

Федерации, бюджет 

Республики Татарстан, 

бюджет Пестречинского 

муниципального района 

2019-2023гг. 

1.13. Содействие реализации 

инвестиционных и 

инновационных проектов на 

территории Пестречинского 

муниципального района 

1. Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района - 

2019-2023гг. 

1.14. Организация транспортного 

сообщения между поселениями 

1. Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района 

Бюджет Пестречинского 

муниципального района 

2019-2023гг. 

1.15. Осуществление 

интеграции электронных 

1. Исполнительный комитет 

Пестречинского 
- 

2019-2023гг. 



ресурсов (Портал Бизнес-

навигатора МСП, Центр «Мой 

бизнес», smb.tattis.ru) в целях 

реализации дополнительных 

функциональных возможностей 

для субъектов МСП 

муниципального района. 

2. Совет предпринимателей 

при исполнительном 

комитете Пестречинского 

муниципального района 

1.16. Проведение 

информационно-

консультационных мероприятий 

по стимулированию 

фиксирования своего статуса 

самозанятыми 

1. Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района 

2. Филиал АО «Татмедия» 

«Пестрецы-информ» 

- 

2019-2023гг. 

1.17. Совершенствование 

механизмов предоставления 

муниципальных услуг 

1. Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района 

- 

2019-2023гг. 

1.18. Информационное 

сопровождение мероприятий, 

проводимых в сфере поддержки 

и развития малого 

предпринимательства 

Пестречинского муниципального 

района 

 

1. Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района 

2. Филиал АО «Татмедия» 

«Пестрецы-информ» 
- 

2019-2023гг. 

1.19. Организация 

взаимодействия субъектов 

предпринимательской 

деятельности с высшими 

учебными заведениями и 

Центром занятости населения 

Пестречинского муниципального 

1. Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района.  

2. ГКУ «Центр занятости 

населения Пестречинского 

района»  

- 

2019-2023гг. 



района  с целью информирования 

о возможности привлечения 

инициативных, ответственных 

лиц к организации собственного 

бизнеса (самозанятости) в 

приоритетных для района 

отраслях экономики. 

1.20. Проведение «круглых» 

столов, семинаров, конференций 

с участием субъектов малого 

предпринимательства, органов 

местного самоуправления 

района; оказание адресной 

юридической помощи 

предпринимателям по вопросам 

ведения предпринимательской 

деятельности 

1 Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района, 

2. Совет предпринимателей 

при исполнительном 

комитете Пестречинского 

муниципального района 
 

Бюджет Песречинского 

муниципального района 

2019-2023гг. 

2. Расширение 

доступа к 

финансовой и 

имущественной 

поддержке 

субъектов МСП 

2 3 4 5 

2.1. Содействие субъектам 

МСП в вопросах подключения к 

инженерной инфраструктуре 

1. Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района 

Бюджет Российской 

Федерации, бюджет 

Республики Татарстан, 

бюджет Пестречинского 

муниципального района 

2019-2023гг. 

2.2. Обеспечение опубликования 

на официальном сайте 

Исполнительного комитета 

сведений об объектах имущества, 

включенных в реестры 

муниципального имущества в 

1. Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района. 

2. Палата имущественных и 

земельных отношений  

- 

2019-2023гг. 



объеме и порядке, 

установленном 

ст. 18 Федерального закона «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства», в целях 

последующего использования 

такого имущества субъектами 

МСП 

2.3. Предоставление,  

в рамках законодательства, 

муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц, 

в пользование на долгосрочной 

основе субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

1. Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района. 

2. Палата имущественных и 

земельных отношений 

- 

2019-2023гг. 

2.4. Стимулирование 

и привлечение субъектов малого 

предпринимательства к 

выполнению муниципального 

заказа 

1. Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района. 

2. Совет предпринимателей 

Пестречинского 

муниципального района 

- 

2019-2023гг. 

 2.5. Строительство стационарных 

торговых точек товарами первой 

необходимости в 

труднодоступных, 

малонаселенных пунктах 

Пестречинского муниципального 

района. Развитие выездной 

торговли товарами первой 

необходимости в 

1. Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района. 

Бюджет Российской 

Федерации, бюджет 

Республики Татарстан, 

бюджет Пестречинского 

муниципального района 

2019-2023гг. 



труднодоступных, 

малонаселенных пунктах района. 

 2.6. Привлечение субъектов 

малого предпринимательства к 

участию в выставках, ярмарках, 

конкурсах, проводимых в 

Республике Татарстан 

1. Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района. - 

2019-2023гг. 

3. Повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

муниципального 

района 

2 3 4 5 

3.1. Актуализация состояния 

Инвестиционного паспорта 

Пестречинского муниципального 

района 

1. Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района 

Бюджет Песречинского 

муниципального района 

2019-2023гг. 

3.2. Информирование 

потенциальных инвесторов о 

реализуемых программах и 

мероприятиях по поддержке 

субъектов МСП 

1. Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района - 

2019-2023гг 

3.3. Поддержка районных 

субъектов МСП в части 

установления контактов за 

пределами муниципального 

района 

1. Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района - 

2019-2023гг. 

3.4. Создание и поддержание 

бренда Пестречинского 

муниципального района 

1. Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района 

Бюджет Песречинского 

муниципального района 

2019-2023гг. 

3.5. Продвижение в средствах 

массовой информации и сети 

«Интернет» товаров и услуг, 

произведенных 

1. Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района 

2. Филиал АО «Татмедия» 

Бюджет Песречинского 

муниципального района 

2019-2023гг. 



в муниципальном районе «Пестрецы-информ» 

3.6. Организация ежегодной 

выставки продукции, 

изготовленной на территории 

района 

1. Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района. 

2. Управление сельского 

хозяйства и продовольствия 

Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Татарстан в 

Пестречинском 

муниципальном районе. 

Бюджет Песречинского 

муниципального района 

2019-2023гг. 

4. Создание системы 

поддержки 

фермеров и 

развитие сельской 

кооперации. 

2 3 4 5 

4.1. Консультация граждан, 

желающих заниматься сельским 

хозяйством 

 

1. Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района. 

2. Управление сельского 

хозяйства и продовольствия 

Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Татарстан в 

Пестречинском 

муниципальном районе 

- 

2019-2023гг. 

4.2. Налаживание 

взаимодействия субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

с учебными центрами  

компетенций в сфере 

сельскохозяйственной 

1. Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района. 

2. Управление сельского 

хозяйства и продовольствия 

Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

- 

2019-2023гг. 



кооперации и поддержки 

фермеров 

Республики Татарстан в 

Пестречинском 

муниципальном районе 

4.3. Организация и проведение 

ежегодного мероприятия, 

связанного с подведением итогов 

года и награждением фермеров 

1. Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района 

2. Управление сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Татарстан в 

Пестречинском 

муниципальном районе. 

Бюджет Песречинского 

муниципального района 

2019-2023гг. 

4.4. Внедрение инновационных 

технологий в производстве 

сельского хозяйства 

1. Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района 

2. Управление сельского 

хозяйства и продовольствия 

Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Татарстан в 

Пестречинском 

муниципальном районе. 

- 

2019-2023гг. 

4.5. Предоставление КФХ 

муниципальных площадок для 

ведения торговли 

1. Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района. 

2. Управление сельского 

хозяйства и 

- 

2019-2023гг. 



продовольствия 

Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Татарстан в 

Пестречинском 

муниципальном районе. 

5. Стимулирование 

развития 

предпринимательст

ва среди разных 

групп населения. 

2 3 4 5 

5.1. Проведение 

социологических исследований в 

целях выявления наиболее 

значимых факторов, 

определяющих интерес граждан 

к осуществлению 

предпринимательской 

деятельности. 

1. Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района 

- 

2019-2023гг. 

5.2. Разработка рекламно-

информационной кампании по 

формированию благоприятного 

образа предпринимательства 

и стимулированию интереса 

к осуществлению 

предпринимательской 

деятельности. 

1. Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района 

 

Бюджет Песречинского 

муниципального района 

2019-2023гг. 

5.3. Реализация 

в образовательных учреждениях 

практикоориентированных 

и акселерационных программ по 

формированию и развитию 

предпринимательских 

1. Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района 
- 

2019-2023гг. 



компетенций через обучение, 

менторство и экспертную 

поддержку. 

5.4. Переформирование 

Пестречинского техникума 

в ресурсный центр. 

1. Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района 

- 

2020 г. 

5.5. Содействие организации 

стажировок для выпускников и 

студентов учебных заведений  

1. Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района 

- 

2019-2023гг. 

5.6. Организация встреч с 

успешными предпринимателями 

в школах с целью ознакомления 

с навыками ведения бизнеса 

1. Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района 
- 

2019-2023гг. 

 


