
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                 КАРАР 

15.05..2019  г.                                                                             № 4 
с. Алексеевка 

Муниципаль раслау турында 

Кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү " программасы  

Удмурт Ташлы авылында эшмәкәрлек белән шөгыльләнүчеләр  

Баулы авыл җирлегендә  

муниципаль районы  

Татарстан Республикасының 2019-2023 елларга» 
  

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 

2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы федераль закон, «Россия Федерациясендә 

кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү турында " 2007 елның 24 июлендәге 209-ФЗ номерлы 

Федераль закон нигезендә, Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы Удмурт 

Ташлы авыл җирлеге территориясендә кече һәм урта эшкуарлык субъектлары тарафыннан 

эшкуарлык эшчәнлеген алып бару өчен уңай икътисадый мохит булдыру һәм кече һәм 

урта эшкуарлык субъектлары тарафыннан эшкуарлык эшчәнлеген алып бару өчен уңай 

икътисадый», «Татарстан Республикасында кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү турында 

"2010 елның 21 гыйнварындагы 7-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы, 

Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районының" Удмурт Ташлы авыл җирлеге» 

муниципаль берәмлеге Уставы белән Татарстан Республикасы Баулы муниципаль 

районының Удмурт Ташлы авыл җирлеге башкарма комитеты  

БУ ХАКТА БҮГЕН ТР МИНИСТРЛАР КАБИНЕТЫНДА УЗГАН БРИФИНГТА ТР 

БУЕНЧА ЭЧКЕ ЭШЛӘР МИНИСТРЛЫГЫНЫҢ ЮХИДИ ИДАРӘСЕ БАШЛЫГЫ 

РИФКАТЬ МИҢНЕХАНОВ ХӘБӘР ИТТЕ: 

1.Татарстан Республикасы Хөкүмәте Документлар ТР Хөкүмәте карарлары ТР Хөкүмәте 

карарлары Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2019-2023 елларга 

Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районының Удмурт Ташлы авыл җирлегендә 

кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерү»муниципаль программасын расларга. 

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында 

түбәндәге адрес буенча бастырып чыгарырга: http://www.udtash.tatarstan.ru һәм Баулы 

муниципаль районы Удмурт Ташлы авыл җирлеге сайтында түбәндәге адрес буенча:  

3. Әлеге карар рәсми басылып чыккан көненнән соң үз көченә керә 

 4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам. 

 

                                                                                           Н.С. Дегтярев 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО  КОМИТЕТА 
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  Расланган 

Башкарма комитет карары белән  

                                                                                                                   Удмурт Ташлы комитеты                               

                                                                                                                   нче тоташу ноктасына кадәр уза  

                                                                                                                   муниципаль районы  

                                                                                                                                                                      15.05.2019 

ел № 4  

 

 

Муниципаль Программа 

"Кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерү 

Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы Удмурт Ташлы авыл җирлегендә 2019-2023 

елларга» 

 

1. ПРОГРАММА ПАСПОРТЫ 

 

2019-2023 елларга Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районының Удмурт Ташлы авыл 

җирлегендә кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү «муниципаль программасы исеме (алга таба-

Программа) 

Программаны эшләү өчен нигез 1. «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында " 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон»;  

2. «Россия Федерациясендә кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү турында " 2007 елның 24 

июлендәге 209-ФЗ номерлы Федераль закон»; 

3. «Татарстан Республикасында кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү турында " 2007 елның 21 

гыйнварындагы 7-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы»; 

4. Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районының " Удмурт Ташлы авыл җирлеге» 

муниципаль берәмлеге Уставы 

Программаның заказчысы Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы Удмурт Ташлы 

авыл җирлеге башкарма комитеты 

Программаны эшләүчеләр, башкаручылар, Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы 

Удмурт Ташлы авыл җирлеге башкарма комитеты 

Программаның максаты һәм бурычлары Баулы муниципаль районының Удмурт Ташлы авыл 

җирлеге территориясендә гражданнарның мөстәкыйль эшкуарлык эшчәнлеген гамәлгә ашыруга 

стимуллаштыручы һәм район өчен икътисадның өстенлекле тармакларында нәтиҗәле эшләүче 

кече һәм урта эшкуарлык субъектларының сыйфатлы һәм күләм үсешен тәэмин итүче шартлар 

(алга таба-җирлек) булдыру. 

Программаның бурычлары: 



- кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларын үстерү; 

- кече һәм урта бизнесны үстерү өчен уңайлы мохит булдыру, гамәлдә булган кече һәм урта 

эшкуарлыкның яңа субъектларын саклап калу һәм төзү; 

- салым салу базасын киңәйтү һәм салымнар һәм җыемнарның җыелуын арттыру хисабына 

бюджет формалаштыруга Кече һәм урта эшкуарлык керткән өлешне арттыру; 

- базарны җирле җитештерүчеләрнең товарлары һәм хезмәтләре белән баету; 

- җирлек халкын эш белән тәэмин итү; 

- Кече эшмәкәрлекне үстерү өчен хокукый, икътисадый һәм оештыру шартларын камилләштерү; 

- халыкның тормыш дәрәҗәсен күтәрү; 

- мәгълүмати, консультатив ярдәм күрсәтү белән Эшкуарлыкка ярдәм итү инфраструктурасын 

үстерү 

- кече һәм урта эшкуарлык субъектларына финанс һәм мөлкәти ярдәм күрсәтүне тәэмин итү; 

- кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларын мәгълүмати тәэмин итүнең нәтиҗәлелеген арттыру; 

- эшмәкәрлек эшчәнлеге мәсьәләләре, дәүләт ярдәме чаралары турында мәгълүматның 

ачыклыгын һәм һәркем өчен ачык булуын тәэмин итү 

Программаны гамәлгә ашыру сроклары 

 2019-2023 еллар 

Программаны гамәлгә ашыруның көтелгән соңгы нәтиҗәләре - кече эшкуарлык субъектлары 

санын арттыру; 

- җитештерү күләмнәре үсеше, продукцияне сату базарын киңәйтү; 

- авыл җирлеге бюджетына кече эшмәкәрлек субъектларыннан кергән керемнәр өлешен арттыру; 

- гаилә бизнесын үстерү, Җирлектә гаилә терлекчелек фермалары саны арту, авыл хуҗалыгы 

терлекләренең баш санын арттыру; 

- өстәмә эш урыннары булдыру һәм кече бизнес белән шөгыльләнүчеләр санын арттыру; 

- кече һәм урта эшкуарлыкны тотрыклы үстерү; 

- кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары саны арту; 

- кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары тарафыннан булдырылган эш урыннары санының артуы. 

Федераль, республика, җирле бюджет акчаларын финанслау күләме һәм чыганаклары, гамәлдәге 

законнар белән тыелмаган башка чыганаклар 

Программаның үтәлешен контрольдә тотуны оештыру системасы ел саен авыл җирлеге башкарма 

комитеты тарафыннан тормышка ашырыла.  Авыл җирлеге башкарма комитеты Программаны 

тормышка ашыру барышы турында мәгълүмат бирә.  

 

2. Гомуми нигезләмәләр 

 Программа «Россия Федерациясендә кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү турында» 2007 елның 24 

июлендәге 209-ФЗ номерлы Федераль закон, «Татарстан Республикасында кече һәм урта 



эшкуарлыкны үстерү турында " 2010 елның 21 гыйнварындагы 7-ТРЗ номерлы Татарстан 

Республикасы Законы нигезендә җирлек башкарма комитеты тарафыннан эшләнгән.  

Программада кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары – юридик затлар һәм шәхси эшмәкәрләр 

катнаша. 

Җайга салу предметы – кече һәм урта эшкуарлык субъектларына муниципаль ярдәм күрсәтү. 

Программаның гамәлдә булуы өлкәсе – җирлек Башкарма комитетының кече һәм урта 

эшмәкәрлек субъектларына муниципаль ярдәм күрсәтү. 

Кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары - хуҗалык итүче субъектлар (юридик затлар һәм шәхси 

эшмәкәрләр), «Россия Федерациясендә кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү турында» 2007 елның 

24 июлендәге 209-ФЗ номерлы Федераль закон белән билгеләнгән шартлар нигезендә, кече 

предприятиеләргә, шул исәптән микропредприятиеләргә, һәм урта предприятиеләргә, алар 

турында белешмәләр кече һәм урта эшкуарлык субъектларының Бердәм реестрына кертелгән 

хуҗалык субъектлары (юридик затлар һәм шәхси эшкуарлар); 

3. Җирлектә социаль-икътисадый вәзгыятьне анализлау, кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү 

торышын бәяләү. 

 

Удмурт Ташлы авыл җирлеге Попово, Патап-Тумбарлы авыл җирлекләре һәм Оренбург өлкәсе 

белән чиктәш. 

Удмурт Ташлы авыл җирлеге составына Алексеевск авылы-административ үзәк, Удмурт Ташлы 

авыллары, бай Чишмә - рядовой торак пунктлары керә. 

Административ үзәктән Баулы муниципаль районының административ үзәгенә кадәр ераклык 25 

км тәшкил итә. Җирлек территориясе-94,7 га.  

Җирлек территориясендә эшмәкәрлек эшчәнлеген алып баралар: 1 КФХ, 2 шәхси эшмәкәр, 2 

шәхси эшмәкәр-миниферма, 327 шәхси ярдәмче хуҗалык. 

2017, 2018 елларда эшмәкәрлек активлыгы үсеше күзәтелде. 

Җирлектә эшмәкәрлек үсешенең уңай тенденцияләренә карамастан, җирлектә кече һәм урта 

бизнесны үстерү мәсьәләсе актуаль булып кала.  

4. Ситуацияне (проблемаларны) анализлау һәм аларны хәл итү кирәклеген нигезләү 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында " 2003 

елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә җирле үзидарә органнарының 

җирле әһәмияттәге мәсьәләләренә кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерүгә ярдәм итү керә,ул 

кайбер социаль - икътисадый мәсьәләләрне хәл итүгә, беренче чиратта, яңа эш урыннары 

булдыруга, эшсезлек дәрәҗәсен киметүгә, урта сыйныф формалаштыру – дәүләтнең социаль һәм 

сәяси тотрыклыгының төп гаранты.  

Кече һәм урта эшкуарлык икътисадый үсешнең тотрыклылыгын тәэмин итүдә, икътисадның 

тышкы һәм эчке шартларга күчүчәнлеген арттыруда мөһим роль уйный. 


