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КАРАР
№ 22

Азнакай муниципаль районы Башкарма
комитетының 2014 елның 19 декабрендҽге
45 номерлы карары белҽн расланган 20152018 елларга Татарстан Республикасы
Азнакай муниципаль районының Азнакай
шҽһҽрендҽ кече һҽм урта эшмҽкҽрлекне
үстерү программасына үзгҽрешлҽр кертү
турында
«Россия Федерациясендҽ кече һҽм урта эшкуарлыкны үстерү турында»
2007 елның 24 июлендҽге 209-ФЗ номерлы Федераль законга, «Россия
Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында»
2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль законга, «Татарстан
Республикасында кече һҽм урта эшкуарлыкны үстерү турында» 2010 елның
21 гыйнварындагы 7-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законына,
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Азнакай шҽһҽре»
муниципаль берҽмлеге Уставына таянып, карар чыгарам:
1. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 2014 елның
19 декабрендҽге 45 номерлы карары белҽн расланган 2015-2018 елларга
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының Азнакай
шҽһҽрендҽ кече һҽм урта эшмҽкҽрлекне үстерү программасына түбҽндҽге
үзгҽрешлҽрне кертергҽ:
1.1. Исемендҽ һҽм
атамасыныҽ 1 пунктында "2015-2021 елларга
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының
Азнакай шҽһҽрендҽ кече һҽм урта эшмҽкҽрлек субъектларын
үстерү программасы» турында түбҽндҽге редакциядҽ бҽян
итҽргҽ;
1.2. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 2014
елның 19 декабрендҽге 45 номерлы карары белҽн расланган 2015-2018
елларга Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының Азнакай
шҽһҽрендҽ кече һҽм урта эшмҽкҽрлек субъектларын үстерү программасында
(алга таба - Программа):

- программаның исемен «2015 -2021 елларга Татарстан Республикасы
Азнакай муниципаль районының Азнакай шҽһҽрендҽ кече һҽм урта
эшмҽкҽрлек субъектларын үстерү «программасы турында " килҽсе
редакциядҽ бҽян итҽргҽ»;
- текст буенча «2015-2018» саннарын
«2015-2021» санына
алмаштырырга»;
1.3. Программа паспортында:
- "Программа исеме» юлын түбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:" 2015 2021 елларга Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының
Азнакай шҽһҽрендҽ кече һҽм урта эшмҽкҽрлек субъектларын үстерү»;
- «2015-2018» программасын гамҽлгҽ ашыру сроклары «строгында
"2015-2021" саннарын алмаштырырга»;
- программаның көтелгҽн нҽтиҗҽлҽре» юлын түбҽндҽге редакциядҽ
бҽян итҽргҽ:
Программаның 2018 елга тулай территориаль продуктта кече һҽм урта
көтелгҽн
эшмҽкҽрлек субъектлары өлешен арттыру - 8 проценттан
нҽтиҗҽ
да ким түгел (2017 елга-6,7%);
шҽһҽр бюджетының салым керемнҽре суммасында кече
һҽм урта бизнес субъектларыннан салым керемнҽре
өлешен кимендҽ 25% ка кадҽр арттыру (2017 ел-17%);
кече предприятиелҽр хезмҽткҽрлҽренең исемлек буенча
уртача санын 22% ка кадҽр арттыру (2017 ел - 17,9%)%);
кече предприятиелҽр хезмҽткҽрлҽренең хезмҽт
күлҽмен 20,0-30,0 мең сумга кадҽр арттыру.

хакы

1.2.кече предприятиелҽр хезмҽткҽрлҽренең хезмҽт хакы күлҽмен 20,030,0 мең сумга кадҽр арттыру.
2. Ҽлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мҽгълүмат рҽсми
порталында»
түбҽндҽге
адрес
буенча
бастырып
чыгарырга:
http://pravo.tatarstan.ru «Идарҽ» дҽүлҽт автоматлаштырылган мҽгълүмат
системасында Азнакай муниципаль районының рҽсми сайтында Интернет
мҽгълүмати-телекоммуникация челтҽрендҽ түбҽндҽге адрес буенча
урнаштырырга: http://aznakayevo.tatar.ru.
Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны үзем артыннан калдырам.
Җитҽкче

М.И. Солтанов

"2015 -2021 елларга Татарстан Республикасы
Азнакай муниципаль районының Азнакай шҽһҽрендҽ
кече һҽм урта эшкуарлык субъектларын үстерү»
программасына кушымта
“2015-2021 елларга Азнакай муниципаль районының Азнакай шәһәрендә кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү”
Программа чаралары исемлеге
№
п/п

Чаралар исемлеге

1
2
1. Оештыру
1.
Дҽүлҽт һҽм муниципаль
ихтыяҗлар өчен товарлар,
эшлҽр, хезмҽт күрсҽтүлҽрне
сатып алу өлкҽсендҽ контракт
системасы турында
муниципаль контроль

2.

Чараның максаты:

3

Үткҽрүдҽ законнарны саклауны
тҽэмин итү
2008 елның 19 декабрендҽге 294ФЗ номерлы Федераль закон
нигезендҽ кече эшкуарлык
субъектлары эшчҽнлеген дҽүлҽт
һҽм муниципаль контрольнең
вҽкалҽтле органнары тарафыннан
вҽкалҽтле органнар тарафыннан
кече эшкуарлык субъектлары
эшчҽнлеге
Җир кишҽрлеклҽре, торак
Кече предприятиелҽрне җир белҽн
булмаган урыннар белҽн
тҽэмин итү
тҽэмин итүдҽ кече
участоклар, торак булмаган
эшмҽкҽрлек субъектларына
сату һҽм җитештерү биналары
булышлык күрсҽтү
максатларында
җитештерү эшчҽнлеген
икътисадның өстенлекле
үстерү максатларында
юнҽлешлҽрен үстерү,
Азнакай муниципаль
эшкуарларның шҽһҽрдҽ үткҽрелҽ
районының Азнакай
торган тендерлар, аукционнар
шҽһҽрендҽ урнашкан биналар турында хҽбҽрдарлыгын арттыру
белҽн идарҽ итү

Башкаручылар

4
Исполнительный комитет
города Азнакаево
Азнакаевского
муниципального района,
Прокуратура г.Азнакаево (по
согласованию),
Палата земельных и
имущественных отношений
Азнакаевского
муниципального района (по
согласованию)

Азнакай шҽһҽре Башкарма
комитеты
муниципаль районы,
Азнакай муниципаль
районы Җир һҽм мөлкҽт
мөнҽсҽбҽтлҽре палатасы
(килешү буенча)

финансла
у
яыганакла
ры

5

Финансла
усыз

Финансла
усыз

Еллар буенча чыгымнар суммасы,
мең сумнарда

Башкару
вакыты

20152016

20172018

2019

2020

2021

Барлыгы

6

7

8

9

10

11

Үз эшен ачарга телҽүче эшсез Җҽлеп итү кече
гражданнарга ярдҽм итү
эшсез гражданнарның
эшмҽкҽрлек. Уңайлы шартлар
тудыру
кече һҽм урта эшмҽкҽрлекне
үстерү өчен шартлар тудыру.
4.
Эшкуарлык буенча форумнар, Кече субъектларның үзара
съездлар, конференциялҽр,
хезмҽттҽшлеген җайга салу
семинарлар оештыру һҽм
эшмҽкҽрлекне
үткҽрү
һҽм җирле үзидарҽ органнары
массакүлҽм мҽгълүмат
җирле үзидарҽ органнарына
чараларында мҽгълүмати
эшмҽкҽрлек үсешенең актуаль
материаллар
мҽсьҽлҽлҽрен яктырту
һҽм аларны хҽл итү турында уртак
тҽкъдимнҽр һҽм тҽкъдимнҽр
эшлҽү, эшкуарларның
контрольлек итүче, күзҽтчелек
һҽм хокук саклау органнары
эшчҽнлеге турында
хҽбҽрдарлыгын арттыру
2. Финанс-кредитлы
1.
Үткҽрелҽ торган чараларны
Кече һҽм урта бизнес субъектлары
мҽгълүмати-консультация
тарафыннан федераль һҽм төбҽк
белҽн алып бару юлы белҽн
программаларында катнашу юлы
бизнес-проектларны
белҽн финанс ресурсларын
тормышка ашыруга финанс
тулыландыру мөмкинлеген алу
чаралары алу өчен
республика министрлыклары
һҽм ведомстволары үткҽрҽ
торган программалар һҽм
конкурсларда катнашу өчен
кече бизнес оешмаларына
булышлык күрсҽтү
2.
Муниципаль заказлар өчен
Муниципаль заказчылар төзегҽн
кече
муниципаль контрактларның
эшмҽкҽрлек субъектларын
өлешен тҽэмин итү,
җҽлеп итү
кече эшкуарлык субъектлары
тарафыннан муниципаль
контрактларның гомуми
күлҽмендҽ кимендҽ 10%
3.

Башкарма
Азнакай шҽһҽре комитеты
ДБУ "Үзҽк"
Азнакай шҽһҽре" халыкны
эш белҽн тҽэмин итү үзҽге
(килешү буенча)
Башкарма
Азнакай шҽһҽре комитеты
муниципаль районнар
төбҽк,
эшмҽкҽрлҽр (килешү
буенча),
"Маяк" газетасы
редакциясе (килешү
буенча); АРТ Азнакай
телерадиокомпаниясе
(килешү буенча).

Финансла
усыз

Финансла
усыз

Башкарма
Финансла
Азнакай шҽһҽре комитеты усыз
муниципаль районнар
төбҽк,
Азнакай муниципаль
районы Башкарма
комитетының территориаль
үсеш һҽм сҽүдҽ бүлеге
(килешү буенча)

Азнакай шҽһҽре Башкарма
комитеты
муниципаль районы,
Азнакай муниципаль
районы Башкарма
комитетының сатып алу
секторы (килешү буенча)

Финансла
усыз

3.

Кече һҽм урта эшмҽкҽрлек
субъектларына субсидиялҽр
бирү тҽртибе турында:
- инновацион һҽм югары
технологияле яңа продуктлар
җитештерүне гамҽлгҽ
ашыручы

3. Мҽгълүмати-консультация
1.
"Интернет "челтҽрендҽ
мҽгълүмати ресурска ярдҽм
итү муниципаль берҽмлек
сайтында

Кече һҽм урта эшмҽкҽрлек
МКУ «Финансовосубъектларын стимуллаштыру һҽм бюджетная палата
җҽлеп итү
Азнакаевского
муниципального района»
(по согласованию);
отдел учета и отчетности
Исполнительного комитета
Азнакаевского
муниципального района
(по согласованию)

Расланган
бюджет
ассигнован
иелҽре
кысаларын
да район
бюджеты

Азнакай муниципаль районының
рҽсми сайтында Кече бизнеска
ярдҽм чаралары турында
мҽгълүмат урнаштыру

Финансла
усыз

Башкарма
Азнакай шҽһҽре комитеты
муниципаль районнар
район Советының
массакүлҽм мҽгълүмат
чаралары бүлеге (килешү
буенча), башкарма
комитетның территориаль
үсеш һҽм сҽүдҽ бүлеге
(килешү буенча)
2.
Шҽһҽрдҽ кече һҽм урта
Кече һҽм урта бизнес
Башкарма
эшмҽкҽрлеккҽ ярдҽм һҽм аны вҽкиллҽренең алдынгы эш
Азнакай шҽһҽре комитеты
үстерү өлкҽсендҽ үткҽрелҽ
тҽҗрибҽсен системалаштыру һҽм муниципаль районнар
торган мҽгълүмати чаралар.
тарату. Кече эшмҽкҽрлек
төбҽк,
Газетада Кече эшмҽкҽрлекне субъектларын шҽһҽр Башкарма
эшмҽкҽрлҽр (килешү
үстерү мҽсьҽлҽлҽре буенча
комитеты үткҽрҽ торган
буенча) ,
материалларны бастырып
конкурсларда, күргҽзмҽлҽрдҽ,
"Маяк "газетасы (килешү
чыгару, телетапшырулар
башка чараларда катнашуга җҽлеп буенча), АРТ Азнакай
булдыру
итү
телерадиокомпаниясе
(килешү буенча)
3.
Яшьлҽрне эшкуарлыкка
Яшьлҽрне җҽлеп итү
Башкарма
җҽлеп итүгҽ ярдҽм итүче
эшмҽкҽрлек
Азнакай шҽһҽре комитеты
чаралар комплексын үткҽрү, эш. Яшьлҽрне эшкҽ урнаштыру
муниципаль районнар
шул исҽптҽн укыту,
мҽсьҽлҽсен өлешчҽ хҽл итү
төбҽк,
мҽгълүмат белҽн тҽэмин итү, белгеч
Азнакай шҽһҽре " халыкны
конкурслар һҽм ярышлар,
эш белҽн тҽэмин итү үзҽге»
ярминкҽлҽр, конференциялҽр,
ДБУ (килешү буенча)
бизнес-фестивальлҽр уздыру
һ. б.
4. Тармаклы

Финансла
усыз

Финансла
усыз

300,0

2019-2021

1.

2.

3.

Эшкуарлык өлкҽсендҽ аларны
оештыру өчен халык сҽнгать
кҽсеплҽрен үстерү
Халык һҽм шҽһҽр
предприятиелҽре тарафыннан
Яңа кирҽкле хезмҽт күрсҽтүне
өйрҽнү, эшмҽкҽрлҽргҽ
мондый хезмҽт күрсҽтүне
оештыру тҽкъдиме,
җҽмҽгатьчелек фикерен
өйрҽнү.
Кече эшмҽкҽрлек
субъектлары продукциясен
алга этҽрүдҽ ярдҽм итү,
ярминкҽлҽр, күргҽзмҽлҽр,
презентациялҽр, бизнесочрашулар һҽм т. т. к., кече
субъектларның катнашуына
ярдҽм итү
региональ һҽм федераль
күргҽзмҽлҽрдҽ бизнес.

Халык сҽнгатен үстерү һҽм
Саклап калу
кҽсеп
Халык ихтыяҗларын һҽм
көнкүреш тармагын үстерү аеруча
киң колачлый
хезмҽт күрсҽтү

Азнакай шҽһҽре Башкарма
комитеты

Финансла
усыз

Азнакай муниципаль
районы Башкарма
комитетының шҽһҽр
хуҗалыгы бүлеге

Финансла
усыз

Кече эшмҽкҽрлек субъектлары
продукциясен сату базарларын
булдыру

Башкарма
Азнакай шҽһҽре комитеты
муниципаль районнар
төбҽк

Финансла
усыз

