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I.  
ПРОГРАММА ПАСПОРТЫ 

 

Наеменова 
ние 
программас
ы 

  2019-2023 елларга Татарстан Республикасы Буа муниципаль районында кече 
һәм урта эшкуарлыкны үстерү муниципаль программасы 

Программа
ның төп 
эшләнмәлә
ре 

  Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы башкарма комитеты 

Программа
ның 
максатлар
ы һәм 
бурычлары 

  Программаның максаты-кече һәм урта эшкуарлык субъектларының эшчәнлеге 
һәм үсеше өчен уңай шартлар тудыру, шулай ук аларның Татарстан 
Республикасы Буа муниципаль районының социаль-икътисадый үсеше 
бурычларын хәл итүгә керткән өлешен арттыру, шулай ук Буа муниципаль 
районының Кече һәм урта эшкуарлык субъектларының көндәшлеккә 
сәләтлелеген арттыру. 
  Программаның бурычлары түбәндәгеләр: 
 
1. Бизнесны нәтиҗәле үстерүгә комачаулаучы норматив-хокукый, 
административ һәм оештыру барьерларын төшереп калдыру юлы белән уңай 
эшкуарлык климатын тәэмин итү;             
2. Эшкуарлык субъектларының финанс ресурсларына, шул исәптән бюджеттан 
тыш акчаларны җәлеп итү аша да файдалана алуын киңәйтү;   
3. Җиһазлар һәм технологияләр лизингын үстерү;  
4. Эшкуарлык субъектларына финанс-мөлкәти һәм оештыру – методик ярдәм 
күрсәтү; 
5. Кече бизнесны үстерү инфраструктурасы объектларын булдыру һәм үстерү; 
6. Авыл хуҗалыгы кулланучылар кооперациясен үстерү; 
7. Шәхси ярдәмче хуҗалыкларны үстерү өчен шартлар тудыру 
8. Кече бизнес үсешенең өстенлекле юнәлешләренә ярдәм итү; 
9. Эшсез халыкны кече бизнес өлкәсенә җәлеп итү өчен өстәмә стимуллар 
булдыру 

Максатчан 
индикаторл
ары һәм 
күрсәткечл
әр 
программас
ы 

1. Муниципаль районда теркәлгән кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларының 
гомуми саны бер., 
2. ВТПДА кече һәм урта эшмәкәрлек өлеше, % 
3. Шәхси эшмәкәрләрне дә кертеп, кече һәм урта эшмәкәрлек өлкәсендә 
эшләүчеләр саны, 
4. Кече һәм урта предприятиеләр һәм шәхси эшмәкәрләр продукциясе (хезмәт 
күрсәтүләр) әйләнеше, млн. сум., 
5. Кече һәм урта эшкуарлык субъектлары эшчәнлегеннән берләштерелгән 
бюджетка салым керемнәре күләме, млн. сум.  
6. Эре заказчыларның сатып алу өлеше, аларда КУЭ субъектлары гына 
катнаша, %, 

Гамәлгә 
ашыру 
вакыты 

2019-2023 еллар 

Программа
ны үтәрме 

  Буа муниципаль районы Башкарма комитетының структур бүлекчәләре, Буа 
муниципаль районының Кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары, Буа 
муниципаль районында авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе (килешү 
буенча), Буа районының ТКН ГКУ (килешү буенча), территориаль статистика 
бүлеге (килешү буенча), Буа районының җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре 
палатасы (килешү буенча)) 

Күләме һәм 
чыганаклар
ы 
финанслау 
вания 

  Финанслауның гомуми күләме 169338,0 мең сум, шул исәптән: 
  Буа муниципаль районының бюджет чаралары хисабына 169362,0 мең сум  
  (еллар буенча) 2019-169091,0 мең сум 
                  2020-62,7 мең сум 
                  2021-66,2 мең сум 



                  2022-70,3 мең сум 
                   2023-71,8 мең сум 
Искәрмә.  Финанслау күләме фаразлау рәвешендә бирелә һәм аңа, тиешле 
бюджет мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр кертелергә тиеш. 

Программа
ның 
үтәлешен 
контрольдә 
тоту 

   Программаны гамәлгә ашыру буенча эшләрне координацияләүне Буа 
муниципаль районы эшмәкәрләренең Координация советы, ярдәм 
инфраструктурасы вәкилләре һәм барлык кызыксынучы яклар катнашында Буа 
муниципаль районы башкарма комитеты гамәлгә ашыра.  
   Территориаль үсеш бүлеге ел саен программа буенча эшләр башкару 
барышын һәм аларның нәтиҗәләрен анализлый, карарлар эшкәртә, эшләрнең 
үтәлеше турындагы хисапларны карый. 
   Программаны үтәү барышы ел саен Буа муниципаль районы 
эшмәкәрләренең Координация советы утырышында карала 

«Программ
аны 
гамәлгә 
ашыруның 
көтелгән 
нәтиҗәләр
е 

 тулаем территориаль продуктта кече һәм урта бизнес өлешен 25,20 
процентка кадәр арттыру 

 СМП өчен уңай климат тәэмин итү; 

  яңа производстволар булдыру; 

  халыкны эш белән тәэмин итү;  

  халык саны арту; 
 

  бюджетка салым керемнәренең гомуми күләмендә кече эшмәкәрлек 
субъектларыннан салым керемнәре өлешен арттыру; 

 районның товар базарын көндәшлеккә сәләтле продукция һәм җирле 
производство хезмәтләре белән тәэмин итү 

                                                                                                   
                                                                       II. Кереш 

 
2019-2023 елларга Буа муниципаль районында кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү 

программасы, 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законны, Россия 
Федерациясе Хөкүмәтенең 2016 елның 2 июнендәге 1083-р номерлы күрсәтмәсен, 2010 елның 
21 гыйнварындагы 7-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законын, 2015 елның 17 
июнендәге 40-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законын гамәлгә ашыру максатларында 
эшләнде. 

Кече һәм урта эшкуарлык субъектларына ярдәм - Россия Федерациясе дәүләт хакимияте 
органнары, Россия Федерациясе субъектларының дәүләт хакимияте органнары, җирле 
үзидарә органнары, Россия Федерациясе субъектларының дәүләт программалары 
(подпрограммалары), Россия Федерациясе субъектларының дәүләт программалары 
(подпрограммалары) һәм муниципаль программалары (Ярдәмче программалар) нигезендә 
кече һәм урта эшкуарлык үсешенә юнәлдерелгән чараларны үз эченә алган чаралар (алга 
таба-Россия Федерациясе дәүләт программалары (ярдәмче программалары), Россия 
Федерациясе субъектларының дәүләт программалары (подпрограммалары), Россия 
Федерациясе субъектларының дәүләт программалары (подпрограммалары), муниципаль 
программалар (Ярдәмче программалар). 

Кече һәм урта эшкуарлык субъектларына Россия Федерациясе законнары нигезендә 
теркәлгән һәм федераль законда билгеләнгән тиешле шартлар, Хуҗалык җәмгыятьләре, 
хуҗалык партнерлыгы, җитештерү кооперативлары, авыл хуҗалыгы кулланучылар 
кооперативлары, крестьян (фермер) хуҗалыклары һәм Буа муниципаль районы 
территориясендә эшчәнлек алып баручы шәхси эшмәкәрләр керә: 

1) юридик затлар өчен-Россия Федерациясенең, Россия Федерациясе субъектларының, 
муниципаль берәмлекләрнең, чит ил юридик затларының, чит ил гражданнарының, җәмәгать 
һәм дини оешмаларның (берләшмәләрнең), Күрсәтелгән юридик затларның устав (склад) 
капиталында (пай фонды) хәйрия һәм башка фондларның гомуми өлеше егерме биш 
проценттан артмаска тиеш (акционер инвестиция фондлары активларыннан һәм ябык пай 
инвестиция фондлары активларыннан тыш), кече һәм урта эшкуарлык субъектлары булмаган 
бер яки берничә юридик затларга туры килә торган катнашу өлеше егерме биш проценттан 
артмаска тиеш (; 



2) хезмәткәрләрнең уртача саны алдагы календарь елы эчендә кече һәм урта эшкуарлык 
субъектларының һәр категориясе өчен хезмәткәрләрнең уртача санының түбәндәге чик 
күрсәткечләреннән артмаска тиеш: 

а) урта предприятиеләр өчен йөздән ике йөз илле кешегә кадәр; 
б) кече предприятиеләр өчен йөзгә кадәр кеше; кече предприятиеләр арасында 

микропредприятиеләр бүлеп бирелә - унбиш кешегә кадәр; 
3) доход хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, соответствующих одному из 

требований, в федеральном законе, производственных кооперативов, сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей, полученный от осуществления предпринимательской деятельности за 

предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем 

осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, не должен 

превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для 

каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства. 

- кече предприятиеләр өчен-120-800 млн. сум. 

- урта предприятиеләр өчен-801 млн.сумнан 2 млрд. сумга кадәр. 

Кече һәм урта эшкуарлык субъектларына ярдәм инфраструктурасы булып кече һәм урта 

эшкуарлык субъектларын булдыру өчен шартлар тәэмин итүче һәм аларга ярдәм күрсәтү өчен 

товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрне сатып алуны гамәлгә ашыру өчен тәэмин итүчеләр 

(башкаручылар, подрядчылар) сыйфатында җәлеп ителә торган коммерциячел һәм 

коммерцияле булмаган оешмалар системасы тора. 

Юридик затларга субсидияләр (дәүләт (муниципаль) учреждениеләренә, индивидуаль 
эшкуарларга, шулай ук товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр җитештерүчеләргә 
субсидияләрдән тыш), алынмаган керемнәрне һәм (яки) товарлар җитештерүгә (сатуга) бәйле 
чыгымнарны каплау (Россия Федерациясе территориясендә үстерелгән җиңел һәм 
мотоцикллардан, винодель продуктлары, виноград автомобильләреннән тыш), эшләр 
башкаруга, хезмәтләр күрсәтүгә бәйле чыгымнарны каплау максатларында түләүсез һәм кире 
кайтарылмый торган нигездә бирелә. 

Юридик затларга, шәхси эшмәкәрләргә, шулай ук физик затларга - товарлар, эшләр, 
хезмәт күрсәтүләр җитештерүчеләргә субсидияләр бирелә: җирле бюджеттан - җирле бюджет 
турында муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органы карарында һәм аның нигезендә кабул 
ителә торган җирле хакимиятнең муниципаль хокукый актларында яисә аның вәкаләтле җирле 
үзидарә органнары актларында каралган очракларда һәм тәртиптә. Гамәлдәге законнар 
нигезендә. 

Текстта түбәндәге кыскартулар кулланыла: 
КУЭ - Кече һәм урта эшмәкәрлек; 
Координация Советы - Буа муниципаль районы эшмәкәрләренең координацион советы; 
ИП – юридик зат оештырмыйча гына эшмәкәрлек эшчәнлеген алып баручы шәхси 

эшмәкәрләр; 
КФХ - крестьян (фермер) хуҗалыгы; 
ШЯХ - шәхси ярдәмче хуҗалык; 
ТТП - тулай территориаль продукт; 
ММЧ – массакүләм мәгълүмат чаралары; 
АХһАТИ – төлек идарәсе-Буа муниципаль районы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек 

идарәсе; 
АХКуК - Авыл хуҗалыгы кулланучылар кооперативы;  
МР - Муниципаль районы; 
ЭЯИҮ - Эшкуарлыкка ярдәм итү үзәге; 
МЭТ - Мөгезле эре терлек; 
ХЭТИҮ - халыкны эш белән тәэмин итү үзәге; 
МБ - Муниципаль берәмлек. 

 
           Программада Буа муниципаль районының Кече һәм урта эшкуарлык торышына гомуми 
характеристика бирелде, аларның эшчәнлеге, проблемалары һәм төп үсеш юнәлешләре 
чагылыш тапты. 
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1. 2019-2023 елларга Буа муниципаль районында кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү 
муниципаль программасының максатлары һәм бурычлары 

 
Программаның төп максатлары булып тора: 
- Буа муниципаль районының тулай территориаль продуктында эшмәкәрлек секторы 

өлешен арттыру,  
- район бюджетына салымнар һәм башка түләүләр керүне арттыру, 
- кече бизнес өлкәсендә эшләүче хезмәткәрләр санын арттыру. 

Куелган максатка ирешү өчен чираттагы чиратлы бурычларны хәл итү таләп ителә: 
1. Район территориясендә кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларын үстерү өчен уңай 

мохит формалаштыру. 
2. Кече һәм урта эшкуарлык субъектларына бизнесны алып баруның заманча 

технологияләрен гамәлгә кертү буенча мәгълүмати һәм консультацион ярдәм күрсәтү. 
3. Кече һәм урта эшкуарлык субъектлары тарафыннан күрсәтелә торган товарлар һәм 

хезмәтләр спектрын киңәйтү өчен шартлар тудыру. 
4. КУЭ субъектлары үсеше муниципаль мониторингын оештыру. 
5. Кече һәм урта эшкуарлык субъектларының үз эшчәнлекләрендә кирәкле ресурслар 

(мөлкәт, Мәгариф һ.б.) өчен үтемлелеген тәэмин итү. 
 
2. Агымдагы ситуацияне анализлау, Буа муниципаль районында үсеш алган һәм урта 

эшкуарлык проблемаларын бәяләү. 
 

         Предпринимательство играет важную роль в решении экономических и социальных задач 
Буинского муниципального района, так как способствует созданию новых рабочих мест, 
насыщению потребительского рынка товарами и услугами, формированию конкурентной 
среды, обеспечивает экономическую самостоятельность населения района, стабильность 
налоговых поступлений. Развитие предпринимательства является одной из приоритетных 
задач социально-экономического развития Буинского  муниципального района.Именно в сфере 
малого и среднего предпринимательства формируется новый средний класс – основа 
становления гражданского общества, которому так много внимания уделяется в последнее 
время. 

Кече һәм урта эшмәкәрлек-районның икътисади үсеш темпларын, тулаем территориаль 
продуктның структурасын һәм сыйфатын, халыкны эш белән тәэмин итү торышын һәм социаль 
тотрыклылыкны билгели торган бизнесның динамик үсеш секторы. 

Аның төп үзенчәлеге-инвестицияләрне тизләтелгән рәвештә үзләштерү сәләте, 
әйләнештәге акчаларның зур әйләнүе, актив инновацион эшчәнлек. Шуның белән бергә, бу төр 
бизнес свойственны чагыштырмача түбән керемлелек, югары хезмәт интенсивлыгы, 
кыенлыклар кертү белән яңа технологияләр, чикләнгән үз ресурслары һәм югары куркынычын 
кискен конкурентлы көрәш. 

Сегодня на этот сектор приходится 20% валового территориального продукта. 
                                                                                                                              1 нче таблица 

 



Шуны да билгеләп үтәргә кирәк, нәкъ менә реаль секторда кече һәм урта эшкуарлыкны 
үстерү дәрәҗәсенә күбесенчә уртача сроклы перспективада икътисадый үсешнең 
тотрыклылыгы бәйле. 

  Хәзерге вакытта Буа районы территориясендә 1330 кече һәм урта эшмәкәрлек субъекты 
теркәлгән, шуларның 1110сы – шәхси эшмәкәрләр, кече предприятиеләр саны 216 берәмлек 
тәшкил итә, уртача предприятиеләр – 4 берәмлек.   
         Районның кече һәм урта бизнесында 3135 кеше, ягъни районда эшләүчеләрнең гомуми 
санының 19% ы эшли. 

                                                                                                                               2 нче таблица 
 

Буа муниципаль районының эшмәкәрлек өлкәсен үстерүнең төп тенденцияләре  

Күрсәткеч атамасы үл.бер. 

        

2015 2016 2017 
 2018 
(бәя) 

Урта предприятиеләр саны бер. 6 6 5 4 

Кече предприятиеләр саны бер. 241 231 213 216 

Шәхси эшмәкәрләр саны бер. 977 1023 1067 1110 

Барлык кече һәм урта эшмәкәрлек 
субъектлары 

бер. 
1224 1260 1285 1330 

 узган елга карата % МБ % 102,0 102,9 102,0 103,5 

ВТПДА кече һәм урта эшмәкәрлек 
субъектлары өлеше 

% 
25,5 24,8 20,0 20,0 

Урта предприятиеләр 
хезмәткәрләренең исемлек буенча 
уртача саны 

кеше 
817 794 660 477 

Кече предприятиеләр 
хезмәткәрләренең исемлек буенча 
уртача саны 

кеше 
1267 1311 1422 1328 

Кече, урта предприятиеләр һәм 
шәхси эшмәкәрләр 
хезмәткәрләренең исемлек буенча 
уртача саны барлык 
предприятиеләр һәм оешмалар 
хезмәткәрләренең уртача санында 

% 

19,7 19,8 20,2 18,56 

Урта предприятиеләр әйләнеше 
млн. 

сумнар
да 1085,7 1161,8 743,7 564,6 

Кече предприятиеләр әйләнеше 

млн. 
сумнар

да 1968,10 2056,70 2017,4 2583,2 

Барлык кече һәм урта 
предприятиеләр әйләнеше  

млн. 
сумнар

да 3053,8 3218,5 2761,1 3147,8 

 узган елга карата % МБ % 109,5 105,4 85,8 114,0  

 
Кече предприятиеләрне дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗлар өчен товарлар, эшләр һәм 

хезмәт күрсәтүләрне сатып алу системасына кертү-базар мөнәсәбәтләрен үстерү өчен уңай 
шарт, югары квалификацияле яңа эш урыннары булдыруны тәэмин итә ала, кече һәм эре 
предприятиеләрнең хезмәттәшлегенә ярдәм итә ала. Дәүләт һәм муниципаль заказ системасы 
үтә күренмәле һәм ачык. 
         РФ Законының 15 статьясы нигезендә 94-ФЗ номерлы Федераль закон конкурс 
процедуралары үткәрелә, аларда заказны урнаштыруда кече эшмәкәрлек субъектлары гына 
катнаша. Всего в 2018 году по результатам торгов и котировок для субъектов малого и 
среднего предпринимательства заключено муниципальных контрактов на общую сумму 135 
млн. 657 тыс. 815,73 рублей, или 54,72 % от всей суммы контрактов. 



        Кече бизнес субъектларын финанслауның традицион чыганаклары тотрыклы үсә. 
Банклар, нигездә, бюджет каршында бурычлары булмаган һәм финанс-тотрыклы хәле булган, 
рәсми рәвештә салым документларында декларацияләнгән предприятиеләргә кредитлар 
бирә. Бу, үз чиратында, кече эшмәкәрлек субъектларыннан салым түләүләре хисабына 
бюджет керемнәрен арттыруга китерә. 
        2018 елның гыйнвар-сентябрь айларында икътисадта эшләүче кече һәм урта 
предприятиеләрдә уртача еллык Сан 1886 кеше тәшкил итте, бу икътисадтагы мәшгульнәрнең 
гомуми саныннан 9% һәм эшләүче районның 19% тәшкил итә. 

Кече һәм урта эшмәкәрлектә уртача айлык хезмәт хакы күрсәткече 2018 елда 16801,19 
сум тәшкил итте. 

Хәзерге вакытка эшмәкәрлекне үстерү дәрәҗәсе яңа эш урыннары тиз арада булдыру, 
базарда ихтыяҗны һәм тәкъдимнәрне җанландыру, халыкның икътисади актив өлешеннән 
шәхси эшмәкәрлек инициативасы хисабына мөстәкыйль керем чыганаклары барлыкка килү 
өчен җитәрлек түгел. 

Соңгы елларда кече һәм урта предприятиеләрнең тармак структурасы үзгәрмәде диярлек. 
Эшчәнлекнең җитештерү булмаган өлкәсе (иң беренче чиратта сәүдә) җитештерү өлкәсенә 
караганда кызыклырак булып кала. Хәзерге вакытта район халкының зур ихтыяҗы-җитештерү 
предприятиеләре юк, ял итү һәм ял итү урыннары аз.  Эшмәкәрләр өчен азык-төлек, төзелеш 
эшләнмәләре җитештерү, туристлык индустриясен үстерү буш урын булып кала. 

Кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларының, бигрәк тә җитештерү өлкәсендәге эшчәнлеге 
күбесенчә башкарма хакимият органнары эшчәнлегенә бәйле. Программаның төп чаралары, 
барыннан да элек, эшкуарлык үсешен тоткарлаучы проблемаларны хәл итүгә юнәлдерелгән: 

- Кече эшмәкәрлекне финанслауның айныклыгы; 
- самофинанслау механизмнары булмау (кредит берлекләре, үзара иминият җәмгыяте 

һ. б.); 
- ышанычлы социаль якланганлык һәм эшмәкәрләрнең иминлегенең булмавы; 
- кече һәм урта бизнесның базар һәм дәүләт структуралары белән хезмәттәшлеген 

оештыру проблемалары; 
- кече эшмәкәрлек субъектларының гамәлдәге законнарга үзгәрешләр, Кече 

эшмәкәрлекне үстерү юлында административ киртәләр турында җитәрлек мәгълүмат 
бирмәве. 

Эшмәкәрлек эшчәнлеге субъектлары тарафыннан карарлар кабул итүне таләп итә торган 
проблемалар булып тора: 

- кече эшмәкәрлек субъектларының зур булмаган социаль җаваплылыгы (ялланган 
хезмәткәрләр белән хезмәт мөнәсәбәтләрен рәсмиләштермәү, хезмәткә түләү фондын киметү 
һәм аны конвертлы формада түләү, мәҗбүри пенсия иминияте һәм социаль иминият 
турындагы законнарны үтәмәү); 

- кече эшмәкәрлек субъектлары (эшмәкәрләр җитештерү белән шөгыльләнми, сәүдә 
өлкәсе үсеш алган) эшчәнлек алып барган икътисад тармаклары диспропорциясе. 

 Районда кече һәм урта эшмәкәрлекне алга таба алга таба алга таба да үстерү, 
мәгълүмат, консультация, финанс юнәлешләренә комплекслы һәм адреслы ярдәм күрсәтү, 
мөлкәти тәэмин итү, эшлекле хезмәтләр күрсәтү, эшлекле элемтәләр һәм кооперацияне җайга 
салу, шулай ук башка аспектларда ярдәм күрсәтү юлы белән, аны үстерү өчен уңайлы 
шартлар тудыру буенча урыннарда максатчан эш алып бару нигезендә генә мөмкин. 
Программа билгеләнгән максатларга ирешү өчен җирле хакимият органнарының тырышлыгын 
берләштерергә һәм оптимальләштерергә мөмкинлек бирәчәк. 
         Бизнес алып баруның гомуми шартлары кече эшмәкәрлек субъектлары эшчәнлегенә 
төрлечә йогынты ясый торган факторлардан барлыкка килә. Эшкуарлык эшчәнлегенә йогынты 
ясау һәм йогынтысын бәяләү өчен эшкуарлык эшчәнлегендәге иң кискен проблемаларны 
аерып бирергә (билгеләргә) мөмкин.  
         Арасында иң еш телгә алына торган проблемалар: высокий уровень налогообложения, 
недостаток финансовых средств, неплатежеспособность потребителей, недостаточный спрос 
на продукцию предприятия. Шулай ук алдынгы позицияләрдә кредит алу һәм квалификацияле 
кадрлар җитмәү белән кыенлыклар тора. Предприятиенең тотрыклы эшчәнлеге өчен, ким 
дигәндә, мөһим фактор булып тора владение мәгълүмат, консультация бирү буенча 
коммерция һәм юридик мәсьәләләр.  
         Социаль – икътисадый проблемалардан тыш, кече эшмәкәрлек вәкилләре бизнес алып 
баруны катлауландыра торган административ киртә турында хәбәр итәләр. 



         2007 елның 24 июлендәге Федераль закон нигезендә Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетының "Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының" Татарстан 
Республикасында кече һәм урта эшмәкәрлеккә булышлык күрсәтү һәм аны үстерү 
мәсьәләләре буенча яраштыру советын төзү турында "2008 ел, 12 август, 581 нче карары 
белән расланган Татарстан Республикасында кече һәм урта эшмәкәрлеккә булышлык күрсәтү 
һәм аны үстерү мәсьәләләре буенча яраштыру советы составына үзгәрешләр кертү хакында" 
2010 ел, 10 декабрь, 978 нче карары Совет составы муниципаль район башлыгы итеп 
сайланды һәм расланды (Буа муниципаль районы Башлыгының 2014 елның 14 мартындагы 36 
номерлы карары). Совет Совет Рәисе, Совет рәисе урынбасары, Советның җаваплы 
секретаре һәм Совет әгъзалары (район эшкуарлары) составында оештырылган, алар аның 
эшендә җәмәгать башлангычларында катнаша. 

Эшлекле очрашуларда җир кишәрлеге бүлеп бирүгә, төзелешкә рөхсәт бирүгә, кече һәм 
урта бизнеска субсидия бирүгә (Лизинг-грант, Яшь фермер) кагылышлы төп мәсьәләләр 
тикшерелә. Аларны чишү өчен чаралар: консультация, аңлату эшләре, эшмәкәрләргә ярдәм 
программасында катнашу шартлары, дәүләт ярдәмен кабат алу мөмкинлеге турында, катгый 
хисап шартларын үтәгәндә, алынган субсидияләр буенча хисап төзүдә ярдәм күрсәтелә, 
лизинг компанияләрен сайлауда практик ярдәм күрсәтелә, җиһазлар эзләүдә ярдәм күрсәтелә. 
 

3. Кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерү 
икътисадның төрле тармакларында 

 
       Районда кече һәм урта бизнес әйләнешенең төп өлеше сәүдә өлкәсенә туры килә - 42% 
тан артык. Төзелештә 15,95%, эшкәртү производстволары – 15,72%, авыл хуҗалыгында 9,21% 
тәшкил итә . 

                                                                                                   
                                                                                                                                     11 нче 

таблица 
 

Эшкуарлык эшчэнлегснең төре 

 

Кече предприятиеләр 

саны 

(микропредприятиеләрне 

кертеп), берәмлек 

Шәхси 

эшмәкәрләр 

саны, 

берәмлек 

Авыл хуҗалыгы  20 191 

Эшкәртү производстволары 23 42 

Төзелеш  36 28 

Сату күпләп һәм ваклап сату; автотранспорт 

чараларын һәм мотоциклларны ремонтлау 

71 403 

Транспорт һәм саклау 14 276 

Җәмәгать туклануы предприятиеләре һәм 

кунакханәләр эшчәнлеге 

4 26 

Мәгълүмат һәм элемтә өлкәсендә эшчәнлек 2 11 

Эшчәнлек финанс һәм иминиятләштерү 2 3 

Күчемсез милек белән операцияләр буенча 

эшчәнлек  

мөлкәт 

5 13 

Һөнәри, фәнни һәм техник эшчәнлек 13 23 

Сәламәтлек саклау һәм социаль хезмәтләр 

өлкәсендә эшчәнлек 

7 7 

Башкалар 23 87 

БАРЛЫГЫ 220  1110 

 
        Бүгенге көндә җитештерү икътисад үсешенең иң өстенлекле юнәлешләренең берсе булып 
тора.  



        Районда шәхси эшмәкәрлек өчен иң кызыклысы-сәүдә тармагы. 360 сәүдә 
предприятиесенең 95 % ы кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына карый. Барлыкка килгән 
базар халыкның азык-төлек һәм сәнәгать товарлары, төзелеш материаллары, катлаулы 
көнкүреш техникасы һәм төрле юнәлештәге хезмәт күрсәтүләр ихтыяҗларын канәгатьләндерә. 
Җиңел автомобильләрне ремонтлау һәм техник хезмәт күрсәтү, шиномонтаж, 
автомобильләрне диагностикалау, автомойкалар буенча станцияләр уңышлы эшләп килә. 
Шулай ук районда кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары арасында Сәламәтлек саклау 
өлкәсендә хезмәт күрсәтелә. 
        Кече һәм урта бизнеска ярдәм итү максатында финанс ярдәме күрсәтү буенча берничә 
программа гамәлгә ашырыла.  
        Районда кече эшмәкәрлек авыл хуҗалыгы тармагында 80нән артык крестьян фермер 
хуҗалыгы тәкъдим ителгән. 2018 елның 1 гыйнварына районның крестьян фермер 
хуҗалыкларында 21315 га сөрүлек җире исәпләнә. 2017 елда районның крестьян фермер 
хуҗалыклары тарафыннан 38258 ц ашлык, 650 ц яшелчә, 550 ц бәрәңге җитештерелгән. 
         Бу юнәлештә эшне үстерү өчен инициативалы һәм хезмәт сөючән кешеләр өчен гаилә 
фермалары төзү программалары, «яңа эш башлаучы фермер»программасы эшли.  
         Бүген кулдан Азат итүче югары технологияле гаилә фермаларын оештыру мөмкинлеге дә 
бар. Хәзерге вакытта районда 17 гаилә фермасы бар, шуларның 13е «Яшь фермер» 
программасы буенча 24,367 млн.сум, 4 гаилә «гаилә терлекчелек фермаларын үстерү» 
программасы буенча 9,752 млн. сум күләмендә ярдәм алган. Программаның шарты-яңа эш 
урыннары булдыру. 

Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы тарафыннан 2018 
елда да гамәлгә ашырыла торган программалар зур ярдәм булды: 11 шәхси ярдәмче хуҗалык 
башлыгы 1700 мең сумлык мини-ферма төзүгә субсидия алды, 1 Шәхси ярдәмче хуҗалык 
башлыгы 30 мең сумлык таналар сатып алуга, 3 шәхси ярдәмче хуҗалык 45,0 мең сумлык 
субсидия алды. 

Буа муниципаль районы Башкарма комитетының 2018 елның 26 мартындагы 84/ИК-п 
номерлы карары белән "2018 елда терлекләрнең баш санын арттыру максатларында шәхси 
ярдәмче хуҗалыкларга сөт сыерларын тоту чыгымнарының бер өлешен каплауга субсидияләр 
бирү тәртибе" расланды». Субсидияләр бирү һәр арттырылган башка 3000 сум исәбеннән 
хуҗалык кенәгәсе нигезендә башкарыла. Түләү квартал нәтиҗәләре буенча башкарыла. 2018 
елның 9 ае эчендә 504,0 мең сум акча түләнгән. Шундый ук карар 2019 елда да кабул ителде. 
2015 елның 25 мартында Буа муниципаль районы башкарма комитетының 156/ИК-п номерлы 
карары белән " 2019 елда терлекләрнең баш санын арттыру максатларында шәхси ярдәмче 
хуҗалыкларга сөт сыерларын тоту чыгымнарының бер өлешен каплауга субсидияләр бирү 
тәртибе «расланды. 

Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы 2016 елда шәхси 
хуҗалыкларда авыл хуҗалыгы җитештерүен үстерүгә юнәлдерелгән Ярдәмче программалар 
исемлеген киңәйтте. Һәм муниципалитет бурычларының берсе - халыкны дәүләт ярдәме 
белән үз хуҗалыкларын ныгытуда кызыксыну уяту.  
         Бүгенге көндә программа кысаларында эшмәкәрлек үсешенең өстенлекле юнәлешләре 
булып тора: 

 авыл хуҗалыгы продукциясен җитештерү һәм эшкәртү; 

 азык-төлек продуктлары җитештерү; 

 төзелеш материаллары җитештерү; 

 туризмны үстерү; 

 халыкка көнкүреш хезмәтләре күрсәтү; 

 җәмәгать туклануы; 

 торак-коммуналь хуҗалыкка хезмәт күрсәтү; 

 кунакханә бизнесы. 
 

4. Куллану базарын үстерү. 
 

         Кулланучылар базары Буа районы яшәешен тәэмин итүдә сәүдә, җәмәгать туклануы һәм 
көнкүреш хезмәте күрсәтүдә мөһим сегментларның берсе булып тора, халыкның икътисади 
үсешенә һәм мәшгульлеген үстерүгә, кече һәм урта бизнесны үстерүгә ярдәм итә, Буа районы 
бюджетына зур өлеш кертә.  



         Кулланучылар базары башка базарларга турыдан-туры бәйле, акча керемнәренә, 
халыкның түләү сәләтенә тәэсир итә, товар-акчалата мөнәсәбәтләрне җайга сала һәм шуңа 
күрә куллану базарын нәтиҗәле үстерү шартларын булдыру районның икътисадый сәясәтенең 
иң мөһим өлеше булып тора. 
         Буа районында кулланучылар базарының тотрыклы булуы белән характерлана, 
территориаль яктан халыкка азык-төлек, товарлар һәм беренче кирәк-яраклар белән өзлексез 
тәэмин итә торган инфраструктурасы җитәрлек үсеш алган. 
         2018 елның 1 гыйнварына районда кулланучылар базары объектларының гомуми саны 
483 берәмлек тәшкил итә, шул исәптән: 
            - 383 ваклап сату объекты;  
            - 29 җәмәгать туклануы объекты;  
            - 2 икмәк пешерү объекты;  
            - Түләүле хезмәтләр өлкәсендә 3 объект;  
            - Көнкүреш хезмәтләре өлкәсендә 66 объект. 
         2017 елда тикшерелгән предприятиеләр даирәсе буенча ваклап сату товар әйләнеше 
күләме 3482,99 млн сум яки узган елның шул ук чоры дәрәҗәсенә карата 104,00% тәшкил итте 
(чагыштырма бәяләрдә). 35 сәүдә объекты Буа Райпосын алып тора, аларга 40 ерак һәм аз 
халык яши торган авыл пунктларында күчмә сәүдә оештырылган. Ике ваклап сату базары, өч 
сәүдә үзәге эшли.  
         Эре сәүдә челтәрләре урнаштырылган: «Тандер» ЯАҖ (5 кибет), «Агроторг» ҖЧҖ (5 
кибет), «Бристоль» (2), «Красное и белое» (2), «РусАлко». 
         Тиешле предприятиеләр буенча җәмәгать туклануы әйләнеше 2017 елда 160,90 млн. сум 
яки 2016 ел дәрәҗәсенә карата 107,32% (чагыштырма бәяләрдә) тәшкил итте. 
         2017 елда халыкка түләүле хезмәт күрсәтү күләме 966,20 млн. сум яки 2016 ел 
дәрәҗәсенә карата 106,55% тәшкил иткән. 
         Гомумән алганда, Буа районының кулланучылар базары тотрыклы һәм тотрыклы, товар 
белән тәэмин ителеш дәрәҗәсе шактый югары һәм үсеш динамикасына ия. 
        Базарда көндәшлекне анализлау түбәндәге проблемаларны ачыклады: 
        - эре челтәр компанияләрен гамәлгә кертү һәм «якында» объектлар саны кимү аркасында 
көндәшлекне көчәйтү; 
        - эре сәүдә челтәрләре объектлары аша җирле продукцияне сату белән кыенлыклар: 
        - логистика чылбырлары булмау һәм товар бәясе арту; 
        - энергоресурслар, кредитлар буенча ставкалар арту, халыкның сатып алу сәләте кимү 
һәм кадрлар җитмәү 
         Кулланучылар базарын муниципаль җайга салуның төп бурычлары: 
- базарга товарлар белән тулуны һәм халыкның товарларга һәм хезмәт күрсәтүләргә 
ихтыяҗын канәгатьләндерүне тәэмин итү; 
- халыкның түбән керемле төркемнәре мәнфәгатьләрен яклау; 
- намуслы көндәшлекне тәэмин итү, базарның монополияләнүенә юл куймау; 
- кулланучылар хокукларын яклау. 
          Бу очракта җайга салу механизмнары булып торалар: 
         - салым ташламаларын һәм ташламалы кредитлар билгеләү                 
         - объектларны урнаштыру өчен җир участоклары бүлеп бирү, биналарны арендага бирү  
         - заемнар буенча гарантияләр бирү           
         - муниципаль заказ бирү    
         - аренда түләве ставкаларын үзгәртү        
         - социаль әһәмиятле товарларның мәҗбүри (минималь) ассортиментын билгеләү 
          - кулланучылар хокукларын, сәүдә, санитария, әйләнә-тирә мохитне саклауны 
административ контрольдә тоту. 
 

5. Яшьләр арасында эшкуарлыкны үстерү 
 
          Теләсә кайсы илнең икътисадын формалаштыру өчен яшьләр эшкуарлыгын үстерү 
мөһим моментларның берсе булып тора. Яшь кешеләрне эшмәкәрлек эшчәнлегенә җәлеп итү-
бу кече бизнес өлешен арттыру гына түгел, ә яшьләрне эш белән тәэмин итү проблемасын да 
хәл итү. Федераль законнар яшь эшкуарларны аерым категориягә бүлми, аларга башка кече 
эшмәкәрлек субъектлары белән гомуми нигезләрдә ярдәм күрсәтә.          



         Муниципаль дәрәҗәдә яшьләр эшкуарлыгын үстерүдә түбәндәге кайбер проблемаларны 
күрсәтергә мөмкин: 
   - ел саен районнан актив яшьләрнең килүе (Казан, Ульяновск шәһәрләрендә)); 
   - яшьләр эшкуарлыгын җайга сала торган федераль законнар базасы булмау шуның 
аркасында: 
   - конкрет яшьләр эшмәкәрлегенә дәүләт ярдәме системасы, финанс элементларын да 
кертеп, Начар үсеш алган; 
   - яшьләр эшкуарлыгына ярдәм итү һәм аны үстерү инфраструктурасының җитәрлек 
булмавы; 
   - яшьләр эшкуарлыгына мәгълүмати ярдәм күрсәтү, эшмәкәрлек нигезләрен белмәү, көчле 
салым кебек авыр йөк; 
        Шуның белән бергә, Татарстан Республикасында бу юнәлештә, кайдадыр караганда, 
күбрәк эш башкарылган. Икътисад министрлыгы системасында (кече һәм урта эшкуарлык 
субъектларына финанс ярдәме фонды), Сәүдә – сәнәгать палатасы (яшьләр эшкуарлыгын 
үстерү комитеты), бизнес-инкубаторлар, эшмәкәрләргә ярдәм итү үзәкләре бар. 2012 елның 
июлендә «Татарстан Республикасында яшьләр эшкуарлыгы»озак сроклы максатчан 
программасы расланды. Яңа эш башлаучы эшмәкәрләр, эшмәкәрлек ликбез мәктәбе, бизнес-
класслар өчен укыту программалары актив тормышка ашырыла. Татарстан Республикасы 
Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының яшь фермерларга грант ярдәме 
программасы эшли. Яшь эшкуарлар конкурсының республика һәм төбәк этаплары үткәрелә. 
        Буа районының Яшь эшкуарлары бизнес-яшьләр өчен программалар кысаларындагы күп 
кенә чараларда актив катнашалар. "Бизнес-класс» проектында 71 яшь эшмәкәр теркәлде, 
шуларның 49ы укуны тәмамлады. Шәхси эшмәкәр Галиев Алмаз Сөләйман улы «Россиянең 
яшь эшкуары-2018 " Бөтенроссия конкурсының республика этабында дипломант булды. 13 
буалы 24367 мең сумлык «Яшь фермер» грант ярдәме программасында катнашты, шул 
исәптән 6ы - 2018 елда. 
 

6. “Буа” Сәнәгать мәйданчыгы үсеше  
 һәм резидентларны җәлеп итү 

 
          Буа районында потенциаль резидентлар тарафыннан Инвестицион проектларны гамәлгә 
ашыру максатларында файдаланырга мөмкин булган буш җир участоклары, шулай ук 
потенциаль резидентларны кирәкле инженерлык ресурслары белән тәэмин итү 
мөмкинлекләре бар. 
          2017 елның июлендә районда «Буа " муниципаль сәнәгать паркын төзү буенча актив эш 
башланды. Сәнәгать паркы инфраструктурасы төзелеше буенча Дәүләт экспертизасының 
расланган смета бәясе 257,675 млн. сум тәшкил итә, 2018 елга Татарстан Республикасы 
бюджетыннан проектны гамәлгә ашыруның беренче этабына 88,675 млн.сум күләмендә акча 
бүлеп бирелде.  

Беренче этап үз эченә ала: автоном скважина белән газ белән тәэмин итү, электр белән 
тәэмин итү челтәрләрен төзү, өлешчә юллар, шулай ук су белән тәэмин итү челтәрен төзү. 
Потенциаль резидентлар белән 6 алдан килешү төзелде. Төзелеш эшләре башланды. 

 
7. Үзмәшгуль халык өчен программа булдыру 

 
          Хәзерге вакытта үзмәшгульлек икътисадның " күләгәле» сегменты буларак кабул ителә. 
Әмма самозанятые булырга мөмкин, аның яңа двигатель. Микропредприниматчылар санының 
үсеше югары технологияләр заманында илебезнең уңышлы үсешенә нигез булып тора. 
         Базарның эшләү шартлары бар, аларны исәпкә алырга кирәк  
1. Технологияләрне үстерү 
   - Интернет ярдәмендә ерактан торып эшләү мөмкинлеген арттыру, 
   - җитештерү процессларын автоматлаштыру, 
   - халыкның техник грамоталылыгын арттыру, 
   -онлайн-бирж хезмәтләре барлыкка килү һәм таләбе буенча икътисадның популярлыгы арту, 
 2. Кризис, санкцияләр 
   - эшсезлек үсеше һәм халыкның керемнәре кимү, 
   - социаль түләүләр кимү, 
3. Үзгәртү ихтыяҗларын эш бирүче 



    - югары квалификацияле белгечләрне тиз эзләү зарур, 
    - чыгымнарны оптимальләштерергә омтылу, 
4. Үзгәртү ихтыяҗларын хезмәткәре 
   - эш һәм шәхси тормыш арасында баланс эзләү, 
   - табышларны контрольдә тоту теләге, 
   - сыгылмалы хезмәт шартларына омтылу 

Термин «үзмәшгульлек» күздә тота инициативасын гражданин булдыру буенча үзенә 

керем чыганагы, өстәвенә рәсми. Әлеге исем белән Программа актив рәвештә эшчәнлек 
урыннарын эзләүдә булган кешеләргә генә юнәлдерелгән. Эшчәнлекнең закон нигезендә 
әлеге формасы 2005-2020 елларга кече һәм урта бизнеска ярдәм итү федераль 
программасында беркетелгән. Моннан тыш, эшнең төп мизгелләре 1995 елның 14 июнендәге 
88-ФЗ номерлы Федераль закон белән җайга салына. Әлеге актларда үз предприятиеләрен 
оештыру өчен төрле ярдәм төрләре, шул исәптән финанс, гражданнарга да бирү мөмкинлеге 
бар. 2018 елда Буа муниципаль районында 18 граждан үз бизнес-проектларын эшләгән, шәхси 
эшмәкәр сыйфатында теркәлгән һәм 117,6 мең сум күләмендә субсидия алган. 2019 елда 7 
гражданны теркәү күздә тотыла.  

  Буа муниципаль районы Башкарма комитетының 2018 елның 26 мартындагы 84/ИК-п 
номерлы карары белән " 2018 елда терлекләрнең баш санын арттыру максатларында шәхси 
ярдәмче хуҗалыкларга сөт сыерларын тоту чыгымнарының бер өлешен каплауга субсидияләр 
бирү тәртибе «расланды. Субсидияләр бирү һәр баш терлеккә 3000 сум исәбеннән 
(терлекләрнең баш саны артуы) хуҗалык кенәгәсе нигезендә башкарыла. Түләү квартал 
нәтиҗәләре буенча башкарыла. 2018 елның 9 ае эчендә 504,0 мең сум акча түләнгән. 2015 
елның 25 мартында Буа муниципаль районы башкарма комитетының 156/ИК-п номерлы карары 
белән " 2019 елда терлекләрнең баш санын арттыру максатларында шәхси ярдәмче 
хуҗалыкларга сөт сыерларын тоту чыгымнарының бер өлешен каплауга субсидияләр бирү 
тәртибе «расланды. 

Хәзерге вакытта профессиональ керемгә салым кертү буенча сынау проекты әзерләнә, ул 
Россиянең дүрт субъектында сыналачак. Сүз үз өстенә эшләүче һәм еллык әйләнешкә ия 
булган гражданнарның кеременә салым салу турында бара. Бу статуста үтәлергә тиешле 
тагын бер шарт — ялланган хезмәткәрләрнең булмавы һәм мондый гражданнар шәхси 
эшмәкәр статусына ия булырга тиеш түгел. 
        Ставкалар: 4% физик затлар белән исәп-хисап ясаганда керемнең, 

                    6% керем белән исәп-хисап ясаганда юридик затлар. 
 

8. Авыл хуҗалыгында кооперацияне үстерү. 
Авыл халкының эшлекле активлыгын арттыру. 

 
Авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә ярдәм итү Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 2017 елның 10 февралендәге 77,78 номерлы «2017 елда 
агросәнәгать комплексына дәүләт ярдәме чаралары турында " карарлары белән гамәлгә 
ашырыла. 

Авыл хуҗалыгы кооперациясенә ярдәм күрсәтү һәм аны үстерүне стимуллаштыру 
вакытында берьюлы берничә проблема хәл ителә. Беренчедән, кече товар 
җитештерүчеләрнең үз продукциясен сатуның һәм ресурсларны үстерү өчен кирәкле сатып 
алуның гарантия каналы барлыкка килә. Икенчедән, җитештерүчеләрнең кооперативларына 
субсидияләр һәм субвенцияләр бирү агросәнәгать комплексында барлык кече формалардан 
да файдалана алачак базар инфраструктурасын үстерүгә йогынты ясый. Өченчедән, авыл 
хуҗалыгының нәтиҗәлелеген күтәрү генә түгел, ә авыл территорияләрен саклау һәм үстерү 
мәсьәләләре дә хәл ителә. Шуңа бәйле рәвештә хәзерге вакытта авыл хуҗалыгы 
кулланучылар кооперациясе системасын ныгытуның потенциаль роле бик югары. 

Буа муниципаль районында бу эш 2017 елда башланган. Казан кооператив институты 
һәм Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы белгечләренең 
оештыру ярдәме белән авыл җирлекләре башлыклары, КФХ башлыклары, актив гражданнар, 
шәхси ярдәмче хуҗалыклар башлыклары катнашында Координация советы утырышлары 
уздырылды һәм уздырыла. Бүгенге көндә, " Заготовитель» АХКЫННАН тыш, тагын биш авыл 
хуҗалыгы кулланучылар кооперативы теркәлгән. Кооперациягә ярдәм итүнең ведомство 
республика һәм федераль программаларында катнашу өчен бизнес-проектлар әзерләнә. 

                                                                                                 



 
                                                                                                                             4 нче таблица 

 

Авыл хуҗалыгы кулланучылар кооперативларының матди-техник базасын үстерүнең ведомство 
программасында катнашырга теләүче кооперативлар Исемлеге  

2018 елда Буа районы буенча 

 № 
т/б  

Кооператив 
исеме 

Кооператив 
рәисе 

вазыйфаларын 
башкаручы 

Торак пункт 
исеме 

Проектның юнәлеше 
Проектның 

куәте 

1 
Нур " 

АХКСЫ" 

Гайнетдинов 
Ринат Хафиз 

Улы 
Боерган авылы 

Үсемлекчелек өлкәсендә 
хезмәт күрсәтү 

  

2 
Боерган 
"СППК" 

Хисамов Раил 
Заһит Улы 

Боерган авылы Ит продукциясен эшкәртү 
аена 5 

тоннадан артык 

3 
"Буасэтэ 

"СПК" 
Фәсхиев Марат 

Әхкам Улы 
Буа шәһәре, 

Совет ур., 28А 
Эшкәртү (сөт, әче-сөт 

продуктлары) 
нче 4 тн 
көнендә 

4 
ССППК 

"Несушкин" 

Фәхретдинов 
Фаил Фидаил 

Улы 
Әлки авылы 

Кошчылык (йомырка 
инкубациясе) 

елына 50000 
баш  

5 
СССПК 

“Акыллы 
эшләр" 

Гатауллин 
Габделгани 

Зиннәтулла Улы 
Фролово авылы 

1. Сөт продукциясе; 2.Ит 
продукциясен эшкәртү 

1. көнгә 5 
тонна; 2. аена 5 
тоннадан артык 

 
 

Авыл җирлегендә Хуҗалык итүнең кече формаларын үстерүгә ярдәм итү - авылларның 
тормыш-көнкүреше, халыкның эшлекле активлыгын арттыру мәсьәләсе.  

Соңгы вакытта хуҗалык итүнең кече рәвешләре статусы җитди үсте, тулай продукция 
бәясендә шәхси ярдәмче хуҗалык күләмнәре артты, крестьян-фермер хуҗалыкларында 
продукция 3 тапкырга артты. Бик күп инициативалы гражданнар бар, алар җиренә ныклап 
тотындылар, КФХ, бөтен гаиләләре белән кордылар, кайчагында династияләр авыл бизнесы 
белән шөгыльләнәләр. Билгеле булганча, иң нәтиҗәле бизнес-аны балалар өчен сатып яки 
мирас итеп калдырырга мөмкин. Нәкъ менә фермерларның икенче, өченче буын балалары 
авылда уңышлы эшләвен дәвам итәләр. Бу инде аерым яшәү рәвеше. 

Татарстан, Россиянең бердәнбер төбәге, кече формаларга ярдәм итү һәм авыл 
халкының эшлекле активлыгын арттыру өчен ел саен 2 млрд. сумнан артык акча бүлеп бирә. 
Ел саен фермерларга грант ярдәме күрсәтү өчен акча арта. 

  



            
 
              Шәхси ярдәмче хуҗалыкларга ярдәм итү төрләреннән авыл кешеләре тарафыннан 5 
һәм 8 башка кадәр мини-фермалар төзүгә ихтыяҗ аеруча зур. 2012-2018 елларда районда 
«яшь фермерларга ярдәм итү» программасы буенча 13 граждан конкурста җиңүче булды, 
алынган ярдәм суммасы-24,4 млн. сум. "Гаилә терлекчелек фермаларын үстерү» программасы 
буенча конкурста 4 буалы җиңү яулады, ярдәм суммасы-9,8 млн. сум.               
             2016-2018 елларда районда шәхси ярдәмче хуҗалыкларга субсидияләр хисабына 26 
мини-ферма төзелде, алынган дәүләт ярдәме күләме 4 млн.460 мең сум тәшкил итте. 2018 
елда гына да 4 мини-ферма төзелгән, бу максатларга 480 мең сум субсидия алынган.   
             2018 елда. 2 шәхси ярдәмче хуҗалык 10 баш тана (һәркайсы 5әр баш) алган, 
республика бюджетыннан 150 мең сум субсидия алган (75әр мең сум).     
             232 шәхси ярдәмче хуҗалык 20199 баш кош-корт сатып алган, алынган субсидия 
күләме - 1 млн.315 мең сум. 
             Район дәрәҗәсендә дә ярдәм күрсәтү буенча эш алып барыла. Авыл җирлекләре 
башлыклары, шәхси ярдәмче хуҗалыклар, КФХ башлыклары, сөт җыйнаучылар белән даими 
рәвештә киңәшмәләр уздырыла. Шәхси ярдәмче хуҗалыклардан һәм КФХдан сатып алына 
торган авыл хуҗалыгы продукциясенә бәяләр мониторингы үткәрелә. 2015 елның 25 мартында 
Буа муниципаль районы башкарма комитетының 156/ИК-п номерлы карары белән " 2019 елда 
терлекләрнең баш санын арттыру максатларында шәхси ярдәмче хуҗалыкларга сөт 
сыерларын тоту чыгымнарының бер өлешен каплауга субсидияләр бирү тәртибе «расланды. 
Субсидияләр бирү һәр арттырылган башка 5000 сум исәбеннән хуҗалык кенәгәсе нигезендә 
башкарыла. Түләү квартал нәтиҗәләре буенча башкарыла.   
                                   

IV.  Программа чаралары 
 

             Буа районы-икътисадка үзебезнең, шулай ук изарубежный инвестицияләрне җәлеп итү 
өчен конкурентлы тормышка ия район. Аларга түбәндәгеләр керә: 
 
- районның электр энергиясе белән тәэмин ителеше (Буа РЭСы - җитештерелә торган электр 
энергиясе күләме 128,1 млн. кВт/сәг); 
- авыл хуҗалыгы өчен яраклы җирләр,җирлек җирләре, җитештерү мәйданчыклары булу; 
- җирнең чагыштырмача түбән бәясе; 
- чагыштырмача арзан квалификацияле хезмәт ресурслары булу; 
- торак, сәнәгать икоммерче күчемсез милек төзүнең үзкыйммәте түбән; 
- үсеш алган транспорт инфраструктурасы: 
тимер юл транспорты; 
автомобиль юллары; 
- элемтә һәм телекоммуникацияләр белән тәэмин ителеш; 
- үсеш алган банк һәм икътисадның иминият секторы; 



- этникара һәм конфессияара татулык; 
- районда сәяси тотрыклылык; 
        Булган конкурентлы өстенлекләр аркасында районда актив инвестицион сәясәт алып 
барылды. 2013-2017 еллар эчендә төп капиталга инвестицияләр үсеш тенденциясенә ия һәм 
16,3 млрд.сум тәшкил иткән. 

 
Программа чаралары программаның төп максатларыннан һәм куелган бурычлардан 

чыгып билгеләнгән. Программаны гамәлгә ашыру чаралары түбәндәге өстенлекле юнәлешләр 
буенча системалаштырыла: 

1. Кече эшмәкәрлекне норматив-хокукый тәэмин итү һәм административ киртәләрне 
киметү; 

2. Эшкуарлыкка ярдәм инфраструктурасы объектларын булдыру һәм үстерү; 
 
3. Кече эшмәкәрлек субъектларына финанс-кредит һәм мөлкәт ярдәме күрсәтү; 
4. Авыл хуҗалыгында кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү чараларын эшләү һәм 

гамәлгә ашыру; 
5. Кече эшмәкәрлек субъектларын мәгълүмати тәэмин итү; 
6. Массакүләм мәгълүмат чаралары белән үзара хезмәттәшлек; 

 
 

4.1.Эшкуарлык үсешен норматив-хокукый тәэмин итү һәм административ киртәләрне 
киметү 

 
Эшкуарлык эшчәнлеген норматив тәэмин итүне камилләштерү эшкуарлык үсешенең 

уңай шартларын булдыру өчен өстенлекле юнәлешләрнең берсе булып тора. Моның нигезе 
булып федераль норматив хокукый база тора. Федераль һәм республика норматив-хокукый 
базасын исәпкә алып, җирле үзидарә органнарының норматив хокукый актларын эшләү 
планлаштырыла. Эшмәкәрлекнең актив үсешенә комачаулаучы һәм эшкуарлар тарафыннан 
дәүләт һәм муниципаль хакимият органнарына ышанычсызлык элементы тудыра торган 
административ киртәләр хәл ителмәгән мәсьәләләр булып кала. Нигезсез килешүләр, 
рөхсәтләр, контроль тикшерүләр белән бәйле административ киртәләрне бетерү өчен дәүләт 
хакимияте органнарына югарыда аталган процедураларны гадиләштерергә ярдәм итәргә 
кирәк. 

Тулаем алганда, административ киртәләрнең эшкуарлар эшчәнлегенә йогынтысын 
киметү өчен иҗтимагый оешмалар эшкуарларның, закон чыгару һәм башкарма хакимият, хокук 
саклау органнары вәкилләренең тырышлыкларын берләштерү, эшкә квалификацияле 
белгечләрне җәлеп итү планлаштырыла. 

 
 

Чараларның аталышы Максат: Егу 
вакыты 

Башкаручыл
ар 

1. Районда кече һәм урта 
эшмәкәрлеккә ярдәм итү 
һәм үстерүгә кагылышлы 
норматив-хокукый актлар 
эшләү 

Эшкуарлыкны үстерү өчен уңай 
шартлар тудыру 

2019-
2023 
еллар 

Буа 
муниципаль 
районы 
башкарма 
комитеты 

2. Хисап формалаштыру 
һәм исәпкә алу системасын 
булдыру тәртибен кече һәм 
урта эшмәкәрлек 
субъектларына җиткерү. 

Алу тулы достоверной мәгълүмат 
анализлау һәм алга таба эшкәртү. 

2019-
2023 
еллар 

Бүлек  
статистика 
(ярашу 
буенча) 



3. Кече һәм урта эшкуарлык 
үсешенә комачаулаучы 
административ киртәләрне 
бетерү. Дәүләт, 
кулланучылар һәм 
эшмәкәрләр 
мәнфәгатьләрен 
берләштерүне тәэмин итү.  

 
 
 
 

Район хезмәтләре эшчәнлегенең 
төгәл, ачык регламентын булдыру, 
соратып алына торган документларның 
тулы исемлеген һәм һәр этапта 
аларны карап тикшерүнең төгәл 
срокларын күрсәтеп, шул исәптән: җир 
кишәрлекләрен милек итеп 
рәсмиләштерү(арендага), төзелеш һәм 
реконструкция өчен проект 
документларын карау, элмә такталарга 
һәм реклама мәгълүматларына 
рөхсәтләр рәсмиләштерү, биналарны 
торак булмаган һәм киресенчә торак 
пунктлардан күчерү, биналарны 
яңадан планлаштыруга рөхсәтләр 
рәсмиләштерү. 

2019-
2023 
еллар 

Җир һәм 
мөлкәт  
мөнәсәбәтл 

әре 
палатасы,  
Башкарма 
комитетның 
Архитектура 
бүлеге 

 
4.2. Эшкуарлыкка ярдәм итү инфраструктурасы объектларын үстерү 

 
Районда кече эшкуарлыкка ярдәм итү инфраструктурасы муниципаль район башкарма 

комитеты тарафыннан тәкъдим ителгән, аның төп юнәлешләре булып тора: 
- башкарма хакимият органнары белән хезмәттәшлек; 
- кредит бирү мәсьәләләре буенча кредит оешмалары белән хезмәттәшлек; 
- бизнес мәсьәләләре буенча укыту семинарлары һәм конференцияләр үткәрү; 
- хокук саклау органнары белән хезмәттәшлек; контроль-күзәтчелек органнары 
- ММЧ белән хезмәттәшлек. 

 Эшкуарлыкка ярдәм итү инфраструктурасы объектларын үстерү буенча төп программа 
чаралары булып тора: 

 

Чараларның аталышы Максат: Егу 
вакыты 

Башкаручыл
ар 

1. Районда, интернетны да 
кертеп, мәгълүмат-
консультация пункты 
булдыру, эшкуарларның 
мәгълүматка, белешмә 
материалларына, 
«Консультант+» һәм 
«Гарант " мәгълүмат 
базаларына ирекле үтеп 
керүләрен тәэмин итү» 
 
2. Эшмәкәрләр советы һәм 
активы утырышларын 
даими оештыру. 

 
 

 
 
 
3. КФХ башлыклары 
Советы һәм активы 
утырышларын даими 
оештыру. 
 
 
 
 

Кече һәм урта эшкуарлыкка ярдәм 
итүнең комплекслы үсеш алган 
инфраструктурасын булдыру 

 
 
 
 
 

 
 
 
Көн кадагында торган проблемалар 
һәм аларны хәл итү юллары буенча 
фикер алышу өчен эшкуарларның 
дәүләт һәм муниципаль хакимият 
вәкилләре белән конструктив 
диалогын гамәлгә ашыру. 
  
 
Көн кадагында торган проблемалар 
һәм аларны хәл итү юллары буенча 
фикер алышу өчен эшкуарларның 
дәүләт һәм муниципаль хакимият 
вәкилләре белән конструктив 
диалогын гамәлгә ашыру. 
 
 

2019-
2023 
еллар 
 

 

 

 

 

 

 

 

2019-
2023 
еллар 
 
 
 
 
 
2019-
2023 
еллар 
 

 

 

 

 

Буа 
муниципаль 
районы  
башкарма 
комитеты, 
эшмәкәрләр,  

 
 
 
 

 
Буа 
муниципаль 
районы  
башкарма 
комитеты, 
эшмәкәрләр, 
ЭЯИҮ  
 
Буа 
муниципаль 
районы  
башкарма 
комитеты, 
ЭЯИҮ  
 
 



4. “Буа” Сәнәгать 
мәйданчыгы үсеше 

КУЭ субьектлары, ВТПДА әйләнеш һәм 
өлешләрнең санын арттыру. сыйфатлы 
эш урыннары булдыру; 
 

2019-
2023 
еллар 

Башкарма 
комитет, ТР 
Министрлар 
Кабинеты 

 
 

4.3. Кече эшмәкәрлек субъектларына финанс-кредит һәм мөлкәт ярдәме күрсәтү 
 

Тәҗрибә күрсәткәнчә, кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларының күбесе залогка ия түгел 
һәм тәэмин итү таләп ителгән гадәти банк кредиты белән файдалана алмый. Бу очракта кече 
бизнесны финанслау өлкәсенә микрофинанслау системасын, залог кредитыннан башка, үзара 
кредит бирү системасын, эшкуарлык рискларын иминләштерү механизмнарын, лизинг 
схемаларын эшләү һәм гамәлгә кертү зур әһәмияткә ия. 

 

Чараларның аталышы Максат: Егу 
вакыты 

Башкаручыл
ар 

1. Кече һәм урта бизнес 
өлкәсенә шәхси 
инвестицияләрне, 
банкларның кредит 
ресурсларын, инвестиция 
фондлары чараларын һәм 
башка финанс ресурсларын 
җәлеп итү механизмын 
эшләү. 
2. Район икътисадының 
өстенлекле юнәлешләрен 
үстерү максатларында кече 
һәм урта эшмәкәрлек 
субъектларына җир 
кишәрлекләре, торак 
булмаган биналар белән 
тәэмин итүдә булышлык 
күрсәтү. 
3. Кече һәм урта 
эшмәкәрлек субъектларын 
муниципаль заказны үтәүгә 
кызыксындыру һәм җәлеп 
итү. 
 
 
 
4. Инвестицион 
проектларны гамәлгә 
ашыру өчен инвесторлар 
эзләүдә кече һәм урта 
эшмәкәрлек субъектларына 
ярдәм күрсәтү. 

 
 
 
5 .Куллану лизингов 
эшмәкәрлектә 

 
 
 
 
 

Кече һәм урта бизнес өлкәсенә 
ресурслар җәлеп итү 

 
 
 
 

 
 
 
Район икътисадының өстенлекле 
юнәлешләрен үстерү  

 
 
 
 
 
 
 
Үткәрелә торган торглар турында 
эшмәкәрләрнең хәбәрдарлыгын 
арттыру. Бюджет акчаларын 
экономияләү 
 
 
 
 
Кече һәм урта эшкуарлык 
субъектларының потенциаль 
инвесторлар белән үзара 
хезмәттәшлеген оештыру, КУЭ 
инвестицион проектларын гамәлгә 
ашыру өчен банктан финанслау һәм 
шәхси капитал җәлеп итү 
 
 
Лизинг шартларында заманча 
җиһазлар, технологияләр куллану 
өлешендә кече предприятиеләрнең 
мөмкинлекләрен киңәйтү. 
 
 
 

2019-
2023 
еллар 
 

 

 

 

 

 

2019-
2023 
еллар 
 
 
 
 
 
 
2019-
2023 
еллар 
 
 
 
 
 
2019-
2023 
еллар 
 
 
 
 
 
 
2019-
2023 
еллар 
 
 
 
 

Буа 
муниципаль 
районы  
башкарма 
комитеты, 
кредит 
оешмалары 
 
 
Мөлкәт 
палатасы 
ных и җир 
мөнәсәбәтлә
ре 
 

 
 
 
Буа 
муниципаль 
районы  
башкарма 
комитеты  
 
 

 
Буа 
муниципаль 
районы  
башкарма 
комитеты, 
ЭЯИҮ 
 

 

 
Буа 
муниципаль 
районы  
башкарма 
комитеты, 
АХһАТИ  
 



6. «Лизинг-грант»  

программасын тормышка 
ашыруда кече һәм урта 
эшмәкәрлек субъектларына 
ярдәм итү» 

 
 
 
7. Гаилә фермалары  
программасын гамәлгә 
ашыруда кече һәм урта 
эшмәкәрлек субъектларына 
ярдәм итү» 

КУЭ субъектларының заманча 
җиһазлар сатып алу өлешендә 
мөмкинлекләрен киңәйтү, эш 
урыннарын арттыру 
 
 
 
 
КУЭ субъектлары эшчәнлегенең уңай 
һәм тотрыклы финанс шартларын 
булдыру 

2019-
2023 
еллар 
 
 
 
 
 
2019-
2023 
еллар  

Буа 
муниципаль 
районы  
башкарма 
комитеты, 
АХһАТИ 
 

 
ЭЯИҮ 
Вәкиллеге  

 
 

4.4. Авыл хуҗалыгында кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерү, авыл халкының эшлекле 
активлыгын арттыру чараларын эшләү һәм тормышка ашыру. 

 
Районда, нигездә, финанс һәм мәгълүмати ресурслар булмау сизелә, Кече 

предприятиеләрне оештыру һәм финанслау мәсьәләләре буенча квалификацияле белгечләр 
юк. Программаның башка чараларын гамәлгә ашыру кысаларында, шул исәптән кече 
эшмәкәрлек инфраструктурасы аша кече эшмәкәрлек субъектларын мәгълүмат белән тәэмин 
итү буенча да, куелган проблемалар хәл ителәчәк. Авыл хуҗалыгында кече һәм урта 
эшмәкәрлекне үстерү буенча төп программа чаралары булып тора: 

 
 

Чараларның аталышы Максат: Егу 
вакыты 

Башкаручыл
ар 

1.  Мәгълүмат-
консультация, финанс һәм 
юридик хезмәтләр 
инфраструктурасын үстерү 
аша фермер хуҗалыкларын 
төзүгә һәм үстерүгә ярдәм 
итү 
 
 
2. Шәхси ярдәмче 
хуҗалыкларда 
җитештерелә торган 
продукция җитештерү 
кооперативлары көче белән 
әзерләү эшчәнлеген үстерү 
 
 
 
3. Даими (атнага 1 
тапкырдан да ким түгел) 
шәхси ярдәмче хуҗалык, 
КФХ, СПоК башлыклары 
белән грант ярдәме 
программаларында 
катнашу буенча очрашулар 
үткәрү  
 
 
 
 

Фермер хуҗалыклары санын арттыру 
һәм алар чыгара торган продукция 
күләмен арттыру, яңа эш урыннары 
булдыру, хезмәт хакы һәм социаль 
яклау дәрәҗәсен күтәрү 
 
 
 
 
Авыл хуҗалыгында КУЭка ярдәм итү 
һәм тотрыклы үсеш. 
 
 
 
 
 
 
 
Авылда КУЭ үсеше өчен федераль 
һәм республика субсидияләре 
акчаларын җәлеп итү 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019-
2023 
еллар 
 

 

 

 

 

 

2019-
2023 
еллар 
 
 
 
 
 
 
2019-
2023 
еллар 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Буа 
муниципаль 
районы  
АХһАТИ, Буа 
муниципаль 
районы  
башкарма 
комитеты. 
 
Буа 
муниципаль 
районы  
АХһАТИ, Буа 
муниципаль 
районы  
башкарма 
комитеты. 
 
Буа 
муниципаль 
районы  
АХһАТИ, Буа 
муниципаль 
районы  
башкарма 
комитеты, 
авыл 
җирлекләре 
башлыклары 
 



4. Һәр җирлек һәм эшкәртү 
предприятиеләре буенча 
сөт сатып алу бәяләре һәм 
халык белән исәп-хисап 
ясау дәрәҗәсенә һәркөнне 
мониторинг үткәрү; 
 
 
5. Авыл җирлеге 
башлыклары һәм сөт җыю 
һәм эшкәртү белән 
шөгыльләнүче эшкуарлар, 
предприятиеләр 
катнашында ай саен 
киңәшмәләр үткәрү 
 
6. Гаилә фермаларын һәм 
мини-фермаларны эш 
белән тәэмин итү буенча 
шәхси ярдәмче хуҗалыклар 
белән даими эш алып 
бару,шулай ук сөтчелек 
юнәлешендәге мини-
фермалар төзелешен 
субсидияләүнең 
муниципаль һәм 
республика 
программаларында 
катнашу буенча халыкны 
активлаштыру. 

Шәхси ярдәмче хуҗалыклар һәм КФХ 
продукциясе, терлекләрнең баш саны, 
шул исәптән продукция җитештерү һәм 
аларның сыйфатын арттыру. Мөгезле 
эре терлек 
 
 
 
Авыл хуҗалыгы продукциясенә сатып 
алу бәяләрен арттыру, шәхси ярдәмче 
хуҗалыклар һәм КФХ продукциясе 
җитештерүне һәм аларның сыйфатын, 
терлекләрнең баш санын арттыру, шул 
исәптән: Мөгезле эре терлек 
 
 
Грант ярдәме чараларын куллануны 
контрольдә тоту, яңа эш урыннары 
булдыру, салым керемнәрен арттыру, 
хезмәт хакы дәрәҗәсен күтәрү. 
Яңа мини-фермалар төзү 
 
 

2019-
2023 
еллар 
 
 
 
 
 
2019-
2023 
еллар 
 
 
 
 
 
2019-
2023 
еллар 
 
 
 
 
 
 

Буа 
муниципаль 
районы  
АХһАТИ, Буа 
муниципаль 
районы  
башкарма 
комитеты, 
авыл 
җирлекләре 
башлыклары 
 

 

 

 

 

Буа 
муниципаль 
районы  
АХһАТИ, Буа 
муниципаль 
районы  
башкарма 
комитеты, 
авыл 
җирлекләре 
башлыклары 

 
 

4.5. Мәгълүмати тәэмин итү 
кече һәм урта эшкуарлык субъектлары өчен мәгълүмат 

 
         Муниципаль берәмлекнең рәсми сайтында «район икътисады һәм күрсәткечләре» 
бүлегендә мәгълүмат чагылдырыла: 
        -кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерүгә юнәлдерелгән эш турында;  
        - кече һәм урта эшмәкәрлеккә ярдәм итүгә юнәлдерелгән муниципаль норматив актлар 
турында;  
        - муниципаль берәмлек территориясендә кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары белән 
үткәрелә торган чаралар турында.  
        - муниципаль мөлкәтне кече һәм урта эшкуарлык субъектларына һәм кече һәм урта 
эшкуарлык субъектларына ярдәм инфраструктурасын төзи торган оешмаларга озак сроклы 
нигездә биләү һәм (яки) файдалануга бирү максатларында өченче затлар хокукларыннан (кече 
һәм урта эшкуарлык субъектларының мөлкәт хокукларыннан тыш) ирекле муниципаль мөлкәт 
исемлеге. 
         Массакүләм мәгълүмат чараларында «Байрак», «Ялав», «Знамя» газеталарында, «Буа 
Дулкыннары» ТРК җирле телевидениесендә, «Инстаграмм» һәм «Контактта» челтәрләрендә, 
шулай ук Буа муниципаль районының рәсми сайтында Кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерүгә 
ярдәм итү һәм ярдәм күрсәтү темасына игъланнар, материаллар һәм чыгышлар урнаштырыла. 

Программа чаралары системасының мөһим юнәлешләренең берсе-эшмәкәрлек 
субъектлары өчен конференцияләр, эшлекле очрашулар, семинарлар оештыру, эшкуарлык 
субъектлары эшчәнлеген тәэмин итү өчен мәгълүмат - консультация хезмәтләренең һәркем 
өчен ачык системасын булдыру. Төп программа чаралары булып тора: 

 

Чараларның аталышы Максат: Егу 
вакыты 

Башкаручыл
ар 



1. Белем бирү чараларын 
оештыру: муниципаль 
район башкарма комитеты, 
район эчке эшләр бүлеге, 
Роспотребнадзор, ПФ, 
ИФНС, Дәүләт алкоголь 
инспекциясе вәкилләрен 
җәлеп итеп семинарлар, 
конкурслар, 
конференцияләр үткәрү һ. 
б. лар бар. 
 
 
2. Эшкуарларга социаль-
хезмәт мөнәсәбәтләре, 
хезмәтне саклау һәм башка 
мәсьәләләр буенча гамәли 
һәм методик ярдәм күрсәтү. 

 
3. Законнарны үзгәртү 
белән бәйле рәвештә кече 
һәм урта эшмәкәрлек 
мәсьәләләре буенча 
гамәли семинарлар 
оештыру 

Эшмәкәрләрнең белем дәрәҗәсен 
күтәрү 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Эшмәкәрләрнең хезмәт законнары 
өлкәсендә белем дәрәҗәсен күтәрү. 

 
 
 
 
Кече һәм урта эшмәкәрлек 
субъектларына закондагы үзгәрешләр 
турында хәбәр итү 

2019-
2023 
еллар 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
2019-
2023 
еллар 
 
 
 
2019-
2023 
еллар 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Буа 
муниципаль 
районы  
башкарма 
комитеты, 
ЭЯИҮ, 
РЭЭБ, 
Роспотребна
дзор, ПФ, 
ФСХИ. 
 

 

 

Госалкоголь-
инспекция, 
Буа 
муниципаль 
районы  
башкарма 
комитеты, 
ХЭТИҮ, Буа 
муниципаль 
районы  
башкарма 
комитеты, 
Башкарма 
комитетның 
территориал
ь үсеш 
бүлеге, 
ФСХИ, ПФ 

 
 

4.6. Массакүләм мәгълүмат чаралары белән хезмәттәшлек итү һәм эшмәкәрлек 
эшчәнлеген пропагандалау 

 
Эшкуарлык үсеше өчен уңай климат булдыруның мөһим элементы булып социаль 

сәясәт, икътисадны үстерү, халыкны эш белән тәэмин итү, эшкуарлык хезмәткәрләрен 
социаль һәм хокукый яклау өлкәсендә дәүләт хакимияте органнары, һөнәр берлекләре һәм 
Эшкуарларны уртак гамәлләр тора. Программа чаралары кысаларында эшмәкәрлек 
эшчәнлегенә ярдәм итү буенча уңай тәҗрибәне пропагандалау, тармак үсеше проблемаларын 
яктырту, эшмәкәрнең уңай имиджын булдыруга системалы якын килүне гамәлгә ашыру буенча 
массакүләм мәгълүмат чараларын җәлеп итү планлаштырыла.  

 

Чараларның аталышы Максат: Егу вакыты Башкаручылар 

1. Эшмәкәрнең уңай 
образын формалаштыруга 
юнәлдерелгән 
статьяларны, мәгълүмати 
материалларны бастырып 
чыгару. 
 
 
2. Районның кече һәм урта 
эшмәкәрлегенә ярдәм итү 
һәм аны үстерү өлкәсендә 
үткәрелә торган чараларны 

Эшкуарлык белән 
җәмәгатьчелекнең 
кызыксынуын һәм ышанычын 
арттыру 

 
 
 
 
КУЭ эшенең алдынгы 
тәҗрибәсен системалаштыру 
һәм тарату. КУЭ вәкилләрен 
Башкарма комитет үткәрә 

2019-2023 
еллар 
 

 

 

 

 

 

2019-2023 
еллар 
 
 

Буа муниципаль 
районы  башкарма 
комитеты, «Бай 
рак», «Знамя», 
«Ялав " район 
газетасы 
редакциясе» 
 
Буа муниципаль 
районы  башкарма 
комитеты, «Бай 
рак», «Знамя», 



мәгълүмати яктан тәэмин 
итү. 

 
 

 
3.Кече предприятиеләр 
продукциясе белән 
күргәзмә-ярминкәләр һәм 
күмәк стендлар оештыру 

торган конкурсларда, 
күргәзмәләрдә, башка 
чараларда катнашуга җәлеп 
итү. 
 
Продукция һәм хезмәтләр 
сатуга ярдәм итү 
 

 
 
 
 
 
2019-2023 
еллар 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Ялав " район 
газетасы 
редакциясе». 
ЭЯИҮ. 
 
Буа муниципаль 
районы  башкарма 
комитеты, 
эшмәкәрләр 

 
 

V. Программаны ресурслар белән тәэмин итү. 
 
         КУЭ субъектлары ресурслары белән тәэмин итү түбәндәге рәвешләрдә гамәлгә 
ашырыла: 
 - КУЭ финанс ярдәме;  
 – КУЭ мөлкәт ярдәме күрсәтү;  
 - КУЭ мәгълүмати ярдәм күрсәтү;  
 - КУЭ консультация ярдәме;  
 - КУЭ хезмәткәрләрен әзерләү, яңадан әзерләү һәм аларның квалификациясен күтәрү 
өлкәсендә ярдәм итү.  
        Программа чараларын финанс белән тәэмин итү Татарстан Республикасы бюджеты, Буа 
муниципаль районы бюджеты һәм бюджеттан тыш чыганаклар хисабына тормышка ашырыла. 
Программаны тормышка ашыру барышында 2019-2023 елларга акча чыганагы булып тора: 
Татарстан Республикасы бюджеты – 169000,0 мең сум, «Буа муниципаль районы» муниципаль 
берәмлеге бюджеты - 362 мең сум. Программаны финанслау күләме фаразланган характерда 
һәм чираттагы финанс елына бюджет проектларын формалаштыру һәм раслау һәм бюджеттан 
тыш чыганаклар күләмен тәгаенләүдә билгеләнгән тәртиптә ел саен төгәлләштерелергә тиеш. 
         Финанс ярдәме шулай ук үз эченә ала: КУЭ субъектлары һәм аларга ярдәм 
инфраструктурасын барлыкка китерүче оешмалар йөкләмәләре буенча субсидияләр, бюджет 
инвестицияләре, дәүләт һәм муниципаль гарантияләр бирү 
         Мөлкәт ярдәм башкарыла рәвешендә тапшыру вакытында владение яки файдаланган 
муниципаль милекне, шул исәптән җир кишәрлекләрен, биналарны, корылмаларны, торак 
булмаган биналарны, җиһазларны, машиналарны, транспорт чараларын һ. б., на возмездной, 
түләүсез нигездә яисә ташламалы шартларда. Буа районы буенча КУЭ субъектларына 
бирергә мөмкин булган мөлкәт (мөлкәт) исемлеге 2 нче кушымтада күрсәтелгән. 
          Мәгълүмати ярдәм федераль, региональ һәм муниципаль мәгълүмат системалары һәм 
мәгълүмати-телекоммуникация челтәрләрен булдыруны һәм КУЭ субъектларына ярдәм итү 
максатларында аларның эшчәнлеген тәэмин итүне күздә тота. 
         Кадрлар әзерләү, яңадан әзерләү һәм квалификацияләрен күтәрү өлкәсендә ярдәм итү. 
КУЭ субъектларына кадрлар әзерләү, яңадан әзерләү һәм квалификацияләрен күтәрү 
өлкәсендә ярдәм күрсәтү рәвешендә карала: 
    1) дәүләт белем бирү стандартлары нигезендә КУЭ субъектлары өчен кадрлар әзерләүгә, 
яңадан әзерләүгә һәм аларның квалификациясен күтәрүгә юнәлдерелгән якынча белем бирү 
программаларын эшләү; 
   2) халыкның социаль якланмаган төркемнәренә караган белгечләрнең һөнәри белемнәрен 
арттыру, аларның эшлекле сыйфатларын камилләштерү, КУЭ өлкәсендә яңа хезмәт 
функцияләрен үтәүгә әзерлек өчен шартлар тудыру;  
   3) КУЭ субъектларына укыту-методик, фәнни-методик ярдәм күрсәтү. 
 



VI. Куркынычларны бәяләү, аларны киметү буенча чаралар. 
 
         Программаны үтәгәндә түбәндәге куркынычлар исәпкә алынган: 
1. Рисклар белән бәйле недофинансированием программасы 
     республика бюджеты тарафыннан финансланмау, 
     федераль бюджет тарафыннан финансланмау, 
     җирле бюджетлар тарафыннан финансланмау, 
   Бу куркынычларның йогынтысын киметү чаралары: 
- бюджет кертемнәренең нәтиҗәлелеген мониторинглау; беренчел финанслау өчен 
өстенлекләрне билгеләү 
- муниципаль берәмлекләрнең программаны тормышка ашыруда катнашу өчен стимуллар 
булдыру, программа ярдәмендә тормышка ашырылган кече һәм урта эшкуарлыкка ярдәм итү 
буенча муниципаль берәмлекләрнең уңышлы проектларын популярлаштыру 
2. Хәтәр белән бәйле үзгәртү тышкы мохит  
    конкурентлылык сәләтен киметү һәм, нәтиҗә буларак, "күләгәгә" карау яки КУЭ 
предприятиеләрен ябу, 
    салым законнарын шактый үзгәртү 
    икътисадтагы кризис күренешләре 
    кече һәм урта эшкуарлыкка дәүләт ярдәме өлкәсендә федераль һәм республика законнары 
үзгәрешләре 
     Программа чараларының актуальлеген киметү 
   Бу куркынычларның йогынтысын киметү чаралары: 
- яңа шартларда эшләргә әзерлек буенча сектор предприятиеләре белән мәгълүмати-методик, 
белем бирү эшен үткәрү 
- Эшкуарларның иҗтимагый һәм һөнәри берләшмәләре белән үзара бәйләнештә законнарга 
үзгәрешләр кертү буенча тәкъдимнәр эшләү 
- Эшкуарларның иҗтимагый һәм һөнәри берләшмәләре белән үзара бәйләнештә барлык 
дәрәҗәләрдә кече һәм урта эшкуарлык субъектларына дәүләт ярдәме чараларын көчәйтү 
буенча тәкъдимнәр әзерләү һәм гамәлгә кертү 
- Программа чараларының нәтиҗәлелегенә еллык анализ; чараларны программа чаралары 
арасында яңадан бүлү. 
3. Хәтәр белән бәйле кеше факторы    
     Программа чараларының һәркем өчен мөмкин булуы ягыннан эшмәкәрләр тарафыннан 
ышанычсызлык 
     тиешле мәгълүмат булмау сәбәпле программа чараларының кирәк булмавы  
     КУЭ активлыгы җитәрлек түгел 
   Бу куркынычларның йогынтысын киметү чаралары: 
- эшкуарлык мохитенә даими нигездә башкарыла торган чаралар турында мәгълүмат бирү, 
дәүләт ярдәме чаралары ярдәмендә тормышка ашырылган уңышлы проектларны 
популярлаштыру хисабына ачыклыкны арттыру 
- программаның төрле коммуникация каналларын кулланып тормышка ашырыла торган 
чаралары турында эшмәкәрлек мохитенә даими рәвештә мәгълүмат бирүне гамәлгә ашыру 
(ММЧ, Координация советы, эшмәкәрлек оешмалары)) 
- КУЭ вәкилләрен җәлеп итеп, Программа чараларын корректировкалау. 
4. Куркынычлар белән бәйле недостоверностью мәгълүмат (статистик, салым һәм тд.) 
    дөрес булмаган мәгълүмат алу аркасында, эшмәкәрлек үсеше перспективаларын һәм 
программа чараларын гамәлгә ашыру нәтиҗәлелеген дөрес бәяләү дөрес түгел 
   Бу куркынычларның йогынтысын киметү чаралары: 
- МСП күрсәткечләре буенча үзара хезмәттәшлек һәм мәгълүмат алмашу турында салым 
органнары һәм статистика органнары белән килешүләр төзү; 
- эшмәкәрлек мохитенә тикшеренүләр үткәрү, программа чараларына төзәтмәләр кертү 
мөмкинлеге 
5. Тискәре табигать күренешләре белән бәйле куркынычлар 
    форс-мажор хәлләр-табигый бәла-казалар (урман янгыннары, су басу, корылык, җир 
тетрәү)) 
   Бу куркынычларның йогынтысын киметү чаралары: 
- нәтиҗәләрне бетерү буенча региональ хакимият органнарының, җирле үзидарә 
органнарының координацияләнгән гамәлләрен эшләү 



    Программаны тормышка ашыру һәм аңа үзгәрешләр кертү өчен Мониторинг программаны 
тормышка ашыру механизмының состав өлеше булачак. 
    Әлеге программаны үзгәртү аны гамәлгә ашыру барышын ел саен анализлау нәтиҗәләре 
буенча башкарыла. Үзгәрешләр булырга мөмкин: 
- искәрмә чаралар; 
- яңа чаралар кертү; 
- узган чорда Буа муниципаль районының Кече эшмәкәрлекне үстерү нәтиҗәләре. 

Буа муниципаль районы Башкарма комитетының структур бүлекчәләре, программа 
юнәлешләрен гамәлгә ашыру өчен җаваплы предприятиеләр һәм учреждениеләр ел саен, 
хисап артыннан соң килүче елның 15 февраленә кадәр ел саен Буа муниципаль районы 
Башкарма комитетының территориаль үсеш бүлегенә программаны гамәлгә ашыруның 
барышы турында хисап бирәләр. 

Программаны гамәлгә ашыру нәтиҗәләрен караганнан соң, кирәк булганда, программага 
үзгәрешләр кертелергә мөмкин. 

Программаны гамәлгә ашыруны Буа муниципаль районы Башкарма комитеты 
контрольдә тота. 

 
VII. Программаның Нәтиҗәлелеге 

 
Программаны тормышка ашыру нәтиҗәсе булачак: 
- КУЭ өчен уңай климат тәэмин итү; 
- яңа производстволар булдыру; 
- халыкның мәшгульлеген арттыру;  
- халыкның керемнәре үсеше; 
- кече эшмәкәрлек субъектларыннан бюджетка салым керемнәренең гомуми күләмендә 

салым керемнәре өлешен арттыру; 
- районның товар базарын көндәшлеккә сәләтле продукция һәм җирле производство 

хезмәтләре белән тәэмин итү. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                        1 нче номерлы кушымта 

Төп индикаторлары 
кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерү буенча  
Буа муниципаль районында 2019 - 2023 ел. 

 

N   
п/п 

Күрсәткечләрнең исеме 
ул. 
бер

. 

 
 2018 

ел 
 

 
 2019 

ел   
 

 
 2020 

ел   
 

 
 2021 
ел  
 

 
2022 

ел.  
 

 
2023 
ел.    
 

1 
Муниципаль районда теркәлгән кече 
һәм урта эшмәкәрлек субъектларының 
гомуми саны     

бер 1330 1970 2010 2090 2190 2310 

 шулардан:                           

1.1 
Муниципаль районда кече һәм урта 
предприятиеләр саны 
(шул исәптән микропредприятие)      

бер 220 220 225 240 255 260 

1.2 
Шәхси эшмәкәрләр сыйфатында 
теркәлгән физик затлар саны           

ке
ше 

1110 1750 1785 1850 1935 2050 

1.3 
Авыл хуҗалыгында эшләүче кече һәм 
урта эшмәкәрлек субъектлары саны      

бер 211 220 250 265 277 290 

2 
Кече һәм урта эшмәкәрлек өлкәсендә 
эшләүче хезмәткәрләр саны, шәхси 
эшмәкәрләрне дә кертеп 

ке
ше 

2915 4460 4522 4620 4790 4942 

 
 - урта предприятиеләрдә 
 - кече предприятиеләрдә 

 
477 
1328 

560 
2150 

570 
2167 

585 
2185 

590 
2265 

695 
2197 

4 

Хезмәт хакы фонды исәпләнгән 
 кече һәм урта предприятиеләр 
хезмәткәрләренә          

   
мең
сум. 

363913
, 

83 

5 
55291
3, 

17 

561272
, 

43 

56862
7, 
71 

58123
7, 

26 

  
62340

7, 
04 

5 
Кече һәм урта предприятиеләр 
хезмәткәрләренең уртача хезмәт 
хакы                

сум. 
16801, 

19 

17002
, 

25 

17089
, 

04 

17106
, 

73 

17025
, 

11 

17963
, 

55 

6 

Кече һәм урта предприятиеләр 
әйләнеше 
 

  млн. 
сум
нар
да  

3147,8 
3164,

7 
3388,

9 
3842,

4 
4348,

8 
4577,

3 

6 
Кече һәм урта бизнес өлеше 
тулай территориаль продуктта   

% 20,00 20,70 21,80 23,10 24,90 25,20 

7 

Удельный вес поступлений налогов, 
других платежей  от субъектов 
малого  и среднего    
предпринимательства в бюджете  
муниципаль районы       

% 31,50 32,42 31,62 31,39 31,75 31,80 

8 
Эре заказчыларның сатып алу өлеше, 
аларда КУЭ субъектлары гына катнаша 

   
   %  

 
54,72 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

9 

Шәхси эшкуарларны да кертеп, кече 
һәм урта эшкуарлык субъектлары 
булып торучы экспортерлар өлеше 
чимал булмаган экспортның гомуми 
күләмендә 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 



                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                    

Файдаланылмый торган күчемсез милек объектлары исемлеге 
 

                                                                                                          
6 нчы номерлы кушымта 

 

но
ме
рл
ы 

Баланста 
тотучы 
(Учрежден
ие исеме) 

Күчемсез 
милек 
объекты
ның 
исеме 
(бина, 
бина)          

Местонахождение   
(адрес) 

Гомуми 
мәйданы (кв. 
метр) 

Объектка һәм җир кишәрлегенә хокук билгеләүче 
документлар (кадастр исәбенә кую) булу) 

Объект Җир кишәрлеге 

Объ
ект 

Җир 
кишәр
леге 

кадастр исәбе хокук теркәү кадастр 
исәбе 

хокук 
теркәү 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 казна 
мөлкәте 

мәктәп 
бинасы 
остаханә 
бинасы 

ТР, Буа районы, Норлат 
авылы, Үзәк ур., 3 

290,1                   
 
47,2 

6193,6
7 

16: 
14:070301:153               
16:14: 070301: 
152 

16ан 661212   
 
16ан 661209 

16: 14: 
070301:1
20 

Бер 
миллион 
алты йөз 
алты мең 
алты йөз 
биш 

2 казна 
мөлкәте 

мәктәп 
бинасы 

ТР, Буа районы, Килдебәк 
авылы, Пионер урамы,1 а 

89,8 2101 16:14:050201:
149 

Сериясе 16-АК 
422259 

16: 
14:05020
1: 97 

Сериясе 
16-АМ 
896342 

3 казна 
мөлкәте 

мәктәп 
бинасы 

ТР, Буа районы, Тойгелде 
авылы, Школьная ур., 92 йорт 

163 2003 16: 
14:020301:244 

  16: 
14:02030
1: 92 

Сериясе 
16-АМ 
526785 

4 казна 
мөлкәте 

мәктәп 
бинасы 

ТР, Буа районы, Ямбулат 
авылы, Пролетар ур., 10 

157,8 1411 16: 14: 
110801: 139 

  16: 14: 
110801: 
68 

юк 

5 казна 
мөлкәте 

мәктәп 
бинасы 

ТР, Буа районы, Чурак авылы, 
Зеленая ур., 14 а  

66 3062 16: 14: 
080901: 312 

Серия16-АЕ 
924177 

16: 14: 
080901:1
49 

Сериясе 
16-АМ 
896348 

6 казна 
мөлкәте 

мәктәп 
бинасы 

ТР, Буа районы, Иске Суыксу 
Выселкасы авылы, Школьная 
ур., 1 

135 11273 16: 
14:210401:117 

  16: 
14:21040
1: 92 

Сериясе 
16-АМ 
896548 



7 казна 
мөлкәте 

мәктәп 
бинасы 

ТР, Буа районы, Килдюртели 
авылы, Школьная ур., 37 

  
228,9 

3348 16: 14:040401: 
242 

16-16-
16/005/2011-096 

16: 
14:04040
1: 204 

Сериясе 
16-АМ 
76428 

8 казна 
мөлкәте 

мәктәп 
бинасы 

ТР, Буа районы, Новоселки 
авылы, Шоссейная ур., 2 

 
141,
2 

975,31 16: 
14:230401:76 

Сериясе 16-АК 
531433 

16: 
14:23040
1: 18 

Сериясе 
16-
АМ76429 

9 казна 
мөлкәте 

мәктәп 
бинасы 

ТР, Буа районы, Исәк авылы, 
Мәктәп урамы, 27 

185
0,7 

20407 16: 
14:010401:224 

16-16/016-
16/061/001/2015-
1447/1 

16: 
14:01040
1:128 

Серия 16-
АН 767391 

10 казна 
мөлкәте 

мәктәп 
бинасы 

ТР, Буа районы, Яңа Мәртле 
авылы, Җиңү ур., 13В 

276 945 16: 14: 
150601:235 

св-во 2016 елның 
12 июлендә аа 
№863515 сериясе 

16: 14: 
150601:2
56 

2016 
елның 29 
июленнән 
Өземтә  

11 казна 
мөлкәте 

мәктәп 
бинасы 

ТР, Буа районы, Козловка 
авылы, Широкая ур., 22 йорт 

 
105,
1 

912 16:14:240601: 
158 

  16: 14: 
240601: 
72 

  

12 казна 
мөлкәте 

мәктәп 
бинасы 

ТР, Буа районы, Теңкәш 
авылы, Мәктәп урамы, 24 йорт 

 
347,
2 

992,85 16: 14:120501: 
373 

  16: 
14:12050
1: 213 

  

13 казна 
мөлкәте 

мәктәп 
бинасы 

ТР, Буа районы, Атабай-
Анкара авылы, Үзәк урамы, 19 
йорт 

 
249,
6 

          

14 казна 
мөлкәте 

мәктәп 
бинасы 

ТР, Буа районы, 
МулланурВахитова авылы, 
Зеленая урамы, 20 йорт 

200 1073 16: 14:120901: 
152 

  16: 
14:12090
1: 90 

  

15 казна 
мөлкәте 

мәктәп 
бинасы 

Буа районы, Тат.Биморза 30           

16 казна 
мөлкәте 

мәктәп 
бинасы 

ТР, Буа районы, Тимбай 
авылы, икенче пер., 3 йорт 

32 89 16: 14: 
200301: 86 

  16:14: 
200301:7
0 

  

17 казна 
мөлкәте 

мәктәп 
бинасы 

ТР, Буа районы, Яшевка 
авылы, Нагорная ур., 21 йорт  

 
245,
9 

5889,2
5 

16: 14:250501: 
230 

  16:14:25
0501: 
146 

  



18 казна 
мөлкәте 

хастахан
ә бинасы 

Буа районы, Янтуган авылы, 
Мәктәп урамы, 3 йорт 

727 12700 16: 14: 
180201: 454 

  16: 14: 
180201:1
84 

  

19 казна 
мөлкәте 

мәктәп 
бинасы 

Яскүл авылы, Ленин урамы, 
42 йорт 

112 871,95 16: 14: 
170401: 101 

  16: 
14:17040
1: 69 

  

20 казна 
мөлкәте 

мәктәп 
бинасы 

Иске Мәртле авылы. Мәктәп 
урамы, 4 йорт 

  
172,4 

2126 16: 14: 
160601:237 

  16: 
14:16060
1:149 

  

21 казна 
мөлкәте 

мәктәп 
бинасы 

Тойгелде авылы, Мәктәп 
урамы, 14 а йорты 

163 2003 16: 
14:020301:244 

  16: 
14:02030
1: 92 

  

22 казна 
мөлкәте 

мәктәп 
бинасы 

Беловолжкачуваш авылы, 
Мәктәп урамы, 30 йорт 

 
214,
7 

852 16: 14:020401: 
208 

  16: 
14:02040
1: 86 

  

23 казна 
мөлкәте 

мәктәп 
бинасы 

Әхмәт авылы, Үзәк урамы, 16 
а йорты 

 
101,
1 

2098 16: 
14:060301:165 

  16:14:06
0301: 
132 

  

24 казна 
мөлкәте 

КПМ 
бинасы 

Яңа Новоселки авылы, 
Шоссейная урамы, 67 йорт 

56,9 18500 16:14:230401:
114 

бар 16: 
14:23040
1: 67 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2019-2023 елларга Буа муниципаль районында КУЭ үсеше буенча төп күрсәткечләр. 

 
 

 № 
т/б  

Күрсәткечләрнең исеме 
үлчәү 

берәмлеге 
2018 ел 2017 ел 2017 ел 2017 ел 2017 ел 2017 ел 

1 
Муниципаль районда теркәлгән кече һәм урта 

эшмәкәрлек субъектлары саны 
бер.. 1330 1970 2010 2090 2190 2310 

3 

Шәхси эшмәкәрләрне дә кертеп, кече һәм урта 
эшмәкәрлек өлкәсендә эшләүчеләр саны 
(шул исәптән, үзмәшгуль гражданнарны 

легальләштерү) 

кеше 2915 4460 4522 4620 4790 4942 

2 
Кече һәм урта эшмәкәрлек өлеше 

тулай территориаль продуктта 
% 20,00 20,70 21,80 23,10 24,90 25,20 

4 
Кече һәм урта предприятиеләр һәм шәхси 

эшмәкәрләр продукциясе (хезмәт күрсәтүләр) 
әйләнеше 

млн. 
сумнарда  

3147,8 3164,7 3388,9 3842,4 4348,8 4577,3 

6 
Эре заказчыларның сатып алу өлеше, аларда 

КУЭ субъектлары гына катнаша 
 

% 

 
54,72 

 
50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

7 
Кече һәм урта эшкуарлык предприятиеләре 
эшчәнлегеннән берләштерелгән бюджетка 

салым керемнәре күләме 

млн. 
сумнарда 

 
 
 

359,96 
350,74 351,28 356,98 359,25 365,78 

    
 
 
 
 
 
 



 
2 нче номерлы кушымта 

 
Программа чаралары 

Буа районында Кече эшмәкәрлекне үстерү буенча киңәшмә 
муниципаль район Советының 2019-2023 елларга 

 

Чараның исеме 
Башкару  

арык 

Срок   
испол 
нения 

Источник   
финанси 
рования 

Чараларны тормышка ашыруга чыгымнар, 
мең сумнарда. 

Көтелә торган нәтиҗә: 
 Барл

ыгы  
2019 2020 2021 2022 

 
2023 

 

1. Эшкуарлык үсешен норматив-хокукый тәэмин итү һәм административ киртәләрне киметү 

Районда кече һәм урта 
эшмәкәрлеккә ярдәм итү 
һәм үстерүгә кагылышлы 
норматив-хокукый актлар 
эшләү 

Башкаручы 
муниципаль 
район 
комитеты 

2019-
2023 
годы 

МБ 
бюджет

ы 
10,2 1,5 1,5 1,8 1,8 1,8 

Эшкуарлыкны үстерү 
өчен уңай шартлар 
тудыру 

Хисап формалаштыру һәм 
исәпкә алу системасын 
булдыру тәртибен кече 
һәм урта эшмәкәрлек 
субъектларына җиткерү. 

Статистика 
бүлеге 
(килешү 
буенча) 

2019-
2023 
годы 

МБ 
бюджет

ы 
42,0 5,0 5,0 8,0 8,0 8,0 

Алу тулы достоверной 
мәгълүмат анализлау 
һәм алга таба эшкәртү 

Кече һәм урта эшкуарлык 
үсешенә комачаулаучы 
административ 
киртәләрне бетерү. 
Тәэмин итү ярашуы 
дәүләт, кулланучылар һәм 
эшмәкәрләр 
мәнфәгатьләре. 

Җир һәм 
мөлкәт 
палатасы  
мөнәсәбәт,  
Архитектура 
бүлеге 

2019-
2023 
годы 

- - - - - -  

Район хезмәтләре 
эшчәнлегенең төгәл, 
ачык регламентын 
булдыру, соралган 
документларның тулы 
исемлеген һәм һәр 
этапта, шул исәптән, 
аларның күзәтү 
срокларын күрсәтеп: 
собствода җир 
кишәрлекләрен 
рәсмиләштерү, төзелеш 



һәм реконструкция өчен 
проект документларын 
карау, вывескалар һәм 
реклама мәгълүматын 
рәсмиләштерү, 
биналарны торак 
булмаган һәм киресенчә 
торак пунктлардан 
күчерү, биналарны 
яңадан планлаштыру 
һәм башка карарларны 
рәсмиләштерү. 

2. Эшкуарлыкка ярдәм итү инфраструктурасы объектларын үстерү 

Районда, интернетны да 
кертеп, мәгълүмат-
консультация пункты 
булдыру, эшкуарларның 
мәгълүматка, белешмә 
материалларына, 
«Консультант+» һәм 
«Гарант»  мәгълүмат 

базаларына ирекле үтеп 
керүләрен тәэмин итү» 

МР башкарма 
комитеты, 
эшмәкәрләр 

2019-
2023 
годы 

МБ 
бюджет
ы 

46,6 40,0 1,2 1,2 1,2 1,5 

Кече һәм урта 
эшкуарлыкка ярдәм 
итүнең комплекслы үсеш 
алган 
инфраструктурасын 
булдыру 
 

Эшмәкәрләр советы һәм 
активы утырышларын 
даими оештыру. 

МР башкарма 
комитеты, 
район 
эшкуарлары,  
ЭЯИҮ    

2019-
2023 
годы 

- - - - - - - 

Дәүләт һәм муниципаль 
хакимият вәкилләре 
белән очрашуларны көн 
кадагында торган 
проблемалар һәм 
аларны хәл итү юллары 
буенча фикер алышу 
өчен алшартлар 
диалогын гамәлгә 
ашыру. 



КФХ башлыклары Советы 
һәм активы утырышларын 
даими оештыру 

МР башкарма 
комитеты, 
район 
эшкуарлары,  
ЭЯИҮ    

2019-
2023 
годы 

- - - - - - - 

Дәүләт һәм муниципаль 
хакимият вәкилләре 
белән очрашуларны көн 
кадагында торган 
проблемалар һәм 
аларны хәл итү юллары 
буенча фикер алышу 
өчен алшартлар 
диалогын гамәлгә 
ашыру. 

“Буа” сәнәгать 
мәйданчыгы үсеше» 

МР башкарма 
комитеты, ТР 
Министрлар 
Кабинеты 

2019-
2023 
годы 

МБ 
бюджет
ы, ТР 

бюджет
ы 

 
 Ике 
йөз 

егерм
е биш 
мең, 
00 

 
 

Бер 
йөз 
алтмы
ш 
тугыз 
мең, 

00 
 

10,0 10,0 12,0 12,0 

КУЭ субьектлары,  ТТП 
әйләнеш һәм 
өлешләрнең санын 
арттыру. сыйфатлы эш 
урыннары булдыру; 
 

3. Кече эшмәкәрлек субъектларына финанс-кредит һәм мөлкәт ярдәме күрсәтү 

Кече һәм урта бизнес 
өлкәсенә шәхси 
инвестицияләрне, 
банкларның кредит 
ресурсларын, инвестиция 
фондлары чараларын һәм 
башка финанс 
ресурсларын җәлеп итү 
механизмын эшләү 

МР башкарма 
комитеты, 
кредит 
оешмалары 2019-

2023 
годы 

- - - - - - - 

Кече һәм урта бизнес 
өлкәсенә ресурслар 
җәлеп итү 
 

Район икътисадының 
өстенлекле юнәлешләрен 
үстерү максатларында 
кече һәм урта эшмәкәрлек 
субъектларына җир 

  Җир һәм 
мөлкәт 
мөнәсәбәтләр
е палатасы, 
Буа 

2019-
2023 
годы 

МБ 
бюджет

ы 
30,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Район икътисадының 
өстенлекле 
юнәлешләрен үстерү  
 



кишәрлекләре, торак 
булмаган биналар белән 
тәэмин итүдә булышлык 
күрсәтү. 

муниципаль 
районы 
Башкарма 
комитеты 

Кече һәм урта эшмәкәрлек 
субъектларын муниципаль 
заказны үтәүгә 
кызыксындыру һәм җәлеп 
итү. 

Буа 
муниципаль 
районы 
Башкарма 
комитеты  

2019-
2023 
годы 

- - 

 
 
- 
 
 

- - - - 

Эшмәкәрләр өчен 
үткәрелә торган торглар 
турында мәгълүмат 
бирү. Бюджет акчаларын 
экономияләү 

Инвестицион проектларны 
гамәлгә ашыру өчен 
инвесторлар эзләүдә кече 
һәм урта эшмәкәрлек 
субъектларына ярдәм 
күрсәтү. 

Буа 
муниципаль 
районы 
Башкарма 
комитеты  2019-

2023 
годы 

МБ 
бюджет

ы 
18,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Кече һәм урта 
эшкуарлык 
субъектларының 
потенциаль инвесто 
рамалар белән үзара 
хезмәттәшлеген 
оештыру, КУЭ 
инвестиция проектларын 
гамәлгә ашыру өчен 
банкларны һәм шәхси 
капиталны җәлеп итү 

Куллану лизингов 
эшмәкәрлектә 

Буа 
муниципаль 
районы 
Башкарма 
комитеты, 
АХһАТИ 

2019-
2023 
годы 

МБ 
бюджет

ы 
12,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Кече һәм урта 
предприятиеләрнең 
заманча җиһазларны, 
лизинг шартларында 
технологияләрне 
куллану 
мөмкинлекләрен 
киңәйтү. 

Лизинг-грант " 
программасын тормышка 
ашыруда кече һәм урта 
эшмәкәрлек 
субъектларына ярдәм 
итү» 

Буа 
муниципаль 
районы 
Башкарма 
комитеты, 
АХһАТИ 
 

2019-
2023 
годы 

МБ 
бюджет

ы 
12,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Заманча җиһазлар 
сатып алу өлешендә 
КУЭ мөмкинлекләрен 
киңәйтү, эш урыннарын 
арттыру 



Гаилә фермалары " 
программасын гамәлгә 
ашыруда кече һәм урта 
эшмәкәрлек 
субъектларына ярдәм 
итү» 

АХһАТИ, Буа 
муниципаль 
районы 
Башкарма 
комитеты 
 

2019-
2023 
годы 

МБ 
бюджет

ы 
12,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

КУЭ эшчәнлегенең уңай 
һәм тотрыклы финанс 
шартларын булдыру 

4. Авыл хуҗалыгында кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү чараларын эшләү һәм гамәлгә ашыру.                                                                           
авыл халкының эшлекле активлыгын арттыру. 

Мәгълүмат-консультация, 
финанс һәм юридик 
хезмәтләр 
инфраструктурасын 
үстерү аша фермер 
хуҗалыкларын төзүгә һәм 
үстерүгә ярдәм итү 

АХһАТИ  

2019-
2023 
годы 

- - 

 

- - - - 

Фермер хуҗалыклары 
санын арттыру һәм алар 
чыгара торган продукция 
күләмен арттыру, ләкин 
эш урыннары булдыру, 
хезмәт хакы һәм 
социаль яклау дәрәҗәсе 
буенчатаркы 

Шәхси ярдәмче 
хуҗалыкларда 
җитештерелә торган 
продукцияне җитештерү 
кооперативлары көче 
белән әзерләү 
эшчәнлеген үстерү. 

АХһАТИ  

2019-
2023 
годы 

 МБ 
бюджет

ы 
9,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Авыл хуҗалыгында  КУЭ  
ярдәм итү һәм тотрыклы 
үсеш.  

3. Даими (атнага 1 
тапкырдан да ким түгел) 
шәхси ярдәмче хуҗалык, 
КФХ, СПоК башлыклары 
белән грант ярдәме 
программаларында 
катнашу буенча 
очрашулар үткәрү 

Буа 
муниципаль 
районы 
Башкарма 
комитеты,  
АХһАТИ 

2019-
2023 
годы 

МБ 
бюджет

ы 
6,0 1,0 1,0 1,2 1,3 1,5 

Авылда КУЭ үсеше өчен 
федераль һәм 
республика 
субсидияләре 
акчаларын җәлеп итү 

4. Һәр җирлек һәм 
эшкәртү предприятиеләре 
буенча сөт сатып алу 
бәяләре һәм халык белән 

Буа 
муниципаль 
районы 
Башкарма 

2019-
2023 
годы 

МБ 
бюджет

ы 
- - - - - - 

Шәхси ярдәмче 
хуҗалыклар һәм КФХ 
продукциясе, 
терлекләрнең баш саны, 



исәп-хисап ясау 
дәрәҗәсенә һәркөнне 
мониторинг үткәрү; 

комитеты,  
АХһАТИ, авыл 
җирлеге 
башлыклары 

шул исәптән продукция 
җитештерү һәм аларның 
сыйфатын арттыру. 
Мөгезле эре терлек 
 

5. Авыл җирлеге 
башлыклары һәм сөт җыю 
һәм эшкәртү белән 
шөгыльләнүче эшкуарлар, 
предприятиеләр 
катнашында ай саен 
киңәшмәләр үткәрү 

Буа 
муниципаль 
районы 
Башкарма 
комитеты,  
АХһАТИ, авыл 
җирлеге 
башлыклары 

2019-
2023 
годы 

МБ 
бюджет

ы 
5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Авыл хуҗалыгы 
продукциясенә сатып 
алу бәяләрен арттыру, 
шәхси ярдәмче 
хуҗалыклар һәм КФХ 
продукциясе 
җитештерүне һәм 
аларның сыйфатын, 
терлекләрнең баш 
санын арттыру, шул 
исәптән: Мөгезле эре 
терлек 

6. Гаилә фермаларын һәм 
мини-фермаларны эш 
белән тәэмин итү буенча 
шәхси ярдәмче 
хуҗалыклар белән даими 
эш алып бару,шулай ук 
сөтчелек юнәлешендәге 
мини-фермалар 
төзелешен 
субсидияләүнең 
муниципаль һәм 
республика 
программаларында 
катнашу буенча халыкны 
активлаштыру. 

Буа 
муниципаль 
районы 
Башкарма 
комитеты,  
АХһАТИ, авыл 
җирлеге 
башлыклары 

2019-
2023 
годы 

МБ 
бюджет

ы 
13,0 2,0 2,5 2,5 2,5 3,5 

Грант ярдәме 
чараларын куллануны 
контрольдә тоту, яңа эш 
урыннары булдыру, 
салым керемнәрен 
арттыру, хезмәт хакы 
дәрәҗәсен күтәрү. 
Яңа мини-фермалар 
төзү 

5. Кече эшмәкәрлек субъектларын мәгълүмати тәэмин итү 

Белем бирү чараларын 
оештыру: муниципаль 

Буа 
муниципаль 

2019-
2023 

МБ 
бюджет

66,0 10,0 10,0 10,0 12,0 12,0 
Эшмәкәрләрнең белем 
дәрәҗәсен күтәрү 



район башкарма 
комитеты, район эчке 
эшләр бүлеге, 
Роспотребнадзор, ПФ, 
ИФНС, Дәүләт алкоголь 
инспекциясе вәкилләрен 
җәлеп итеп семинарлар, 
конкурслар, 
конференцияләр үткәрү һ. 
Б. лар бар. 

районы 
Башкарма 
комитеты, 
ЭЯИҮ, РЭЭБ, 
Роспотребнад
зор, РФ УПФ 
ДУ, ТР буенча 
8 нче Россия 
Федераль 
салым 
хезмәте МРИ, 
дәүләталколь 
инспекциясе 
 

годы ы 

Эшкуарларга социаль-
хезмәт мөнәсәбәтләре, 
хезмәтне саклау һәм 
башка мәсьәләләр буенча 
гамәли һәм методик 
ярдәм күрсәтү. 

Буа 
муниципаль 
районы 
Башкарма 
комитеты,  
ХЭТИҮ,  
Хезмәт 
министрлыгын
ың социаль 
яклау бүлеге 
    

2019-
2023 
годы 

- - 

 

- - - 
- 
 

Эшмәкәрләрнең хезмәт 
законнары өлкәсендә 
белем дәрәҗәсен күтәрү 

Законнарны үзгәртү белән 
бәйле рәвештә кече һәм 
урта эшмәкәрлек 
мәсьәләләре буенча 
гамәли семинарлар 
оештыру 

Территориаль 
үсеш бүлеге,  
ХЭТИҮ,  
Хезмәт 
министрлыгын
ың социаль 
яклау бүлеге,  
ТР буенча 8 
нче Россия 
Федераль 

2019-
2023 
годы 

МБ 
бюджет

ы 
12,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Кече һәм урта 
эшмәкәрлек 
субъектларына 
закондагы үзгәрешләр 
турында хәбәр итү 



салым 
хезмәте МРИ, 
дәүләталколь 
инспекциясе, 
РФ Пенсия 
фонды Буа 
шәһәрендә  
  

6. Массакүләм мәгълүмат чаралары белән хезмәттәшлек итү һәм эшмәкәрлек эшчәнлеген пропагандалау 

Эшмәкәрнең уңай образын 
формалаштыруга 
юнәлдерелгән 
статьяларны, мәгълүмати 
материалларны бастырып 
чыгару 

Буа 
муниципаль 
районы 
Башкарма 
комитеты, 
«Байрак» 
район газы 
редакциясе, 
«Знамя», 
«Ялав», ЭЯИҮ 
 

2019-
2023 
годы 

МБ 
бюджет

ы 
18,0 

 
3,0 

 
3,0 3,0 3,0 3,0 

Эшкуарлык белән 
җәмәгатьчелекнең 
кызыксынуын һәм 
ышанычын арттыру 
 

Районның кече һәм урта 
эшмәкәрлегенә ярдәм итү 
һәм аны үстерү өлкәсендә 
үткәрелә торган 
чараларны мәгълүмати 
яктан тәэмин итү. 

Буа 
муниципаль 
районы 
Башкарма 
комитеты, 
редакция 
районной 
газеты 
Байрак», 
«Знамя», 
«Ялав»,  ЭЯИҮ 
  

2019-
2023 
годы 

- - 

 

- - - - 

КУЭ эшенең алдынгы 
тәҗрибәсен 
системалаштыру һәм 
тарату. КУЭ вәкилләрен 
Башкарма комитет 
үткәрә торган 
конкурсларда, 
күргәзмәләрдә, башка 
чараларда катнашырга 
җәлеп итү 
 



 
 

Кече һәм урта 
предприятиеләр 
продукциясе белән 
күргәзмә-ярминкәләр һәм 
күмәк стендлар оештыру 

Буа 
муниципаль 
районы 
Башкарма 
комитеты,  
эшмәкәрләр 

2019-
2023 
годы 

МБ 
бюджет

ы 
60,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Продукция һәм 
хезмәтләр сатуга ярдәм 
итү 


