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"Сарман муниципаль районы Иске Кәшер авыл җирлегендә 2019 -2023 

елларга кече һәм урта эшмәкәрлеккә ярдәм итү программасын кабул итү 

турында"» 

          Сарман муниципаль районы Иске Кәшер авыл җирлеге 

территориясендә кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары тарафыннан кече 

һәм урта эшмәкәрлек эшчәнлеге алып бару өчен уңай икътисадый мохит 

булдыру һәм кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерү максатларында, ст. 3 ө. 

нигезендә, "Сарман муниципаль районы Иске Кәшер авыл җирлеге" 

муниципаль берәмлеге территориясендә кече һәм урта эшмәкәрлек 

субъектлары тарафыннан эшмәкәрлек эшчәнлеге алып бару өчен уңай 

икътисадый мохит булдыру. "Россия Федерациясендә җирле үзидарә 

оештыруның гомуми принциплары турында «2003 елның 6 октябрендәге 131-

ФЗ номерлы Федераль закон,» Россия Федерациясендә кече һәм урта 

эшкуарлыкны үстерү турында «2007 елның 24 июлендәге 209-ФЗ номерлы 

Федераль закон,» Татарстан Республикасында кече һәм урта эшкуарлыкны 

үстерү турында «2010 елның 21 гыйнварындагы 7-ТРЗ номерлы Татарстан 

Республикасы Законы, Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы 

Иске Кәшер авыл җирлеге Уставы нигезендә, Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының» Татарстан Республикасында кече һәм урта 

эшкуарлыкны үстерү турында": 

1.Сарман муниципаль районы Иске Кәшер авыл җирлегендә 2019-2023 

елларга кече һәм урта эшмәкәрлеккә ярдәм итү программасын яңа 

редакциядә (1 нче 



 

 

 

 



                                                         1 нче кушымта  

                                                       Иске Кәшер авыл башкарма 

                                                       комитеты карарына  

                                                       «26» августа 2019 ел   

 

 Иске Кәшер авыл җирлегендә 2019-2023 елларга кече һәм урта эшкуарлыкка 

ярдәм итү  программасы  паспорты 

 

Программаның исеме: "2019-2023 елларга муниципаль районның Иске 

Кәшер авыл җирлегендә кече һәм урта эшмәкәрлеккә ярдәм итү 

программасы"» 

Программаның заказчысы: Татарстан Республикасы Сарман муниципаль 

районы Иске Кәшер авыл җирлеге башкарма комитеты 

Программаны эшләүчеләр: Татарстан Республикасы Сарман муниципаль 

районы Иске Кәшер авыл җирлеге башкарма комитеты 

Программаның Нигезе: 1. «Россия Федерациясендә җирле үзидарә 

оештыруның гомуми принциплары турында " 2003 елның 6 октябрендәге 

Федераль закон»; 

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

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

3. «Татарстан Республикасында кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү турында 

" 2010 елның 21 гыйнварындагы 7-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы 

законы»; 

4.Уставына Иске Кәшер авыл җирлеге Сарман муниципаль районы Татарстан 

Республикасы 

Программаның максаты: - Сарман муниципаль районы Иске Кәшер авыл 

җирлегендә кече бизнесны үстерү өчен оптималь шартлар тудыру. 

-халыкның икътисади күтәрелеше һәм мәшгульлеге проблемаларын кече һәм 

урта эшмәкәрлекне үстерү хисабына хәл итү; 

Программаның бурычлары: - Сарман муниципаль районы Иске Кәшер авыл 



җирлегендә кече һәм урта эшмәкәрлеккә ярдәм инфраструктурасын үстерү; 

-Барлык дәрәҗәдәге бюджетларга кече һәм урта бизнестан салым керемнәрен 

арттыру;; 

-Кече һәм урта эшмәкәрлекнең инвестицион активлыгын арттыру. 

-Җир мөнәсәбәтләрен камилләштерү һәм җир базарын үстерү;;  

-Минималь хезмәт хакы күләмен минималь куллану бюджетының бәя 

күләменнән ким булмаган күләмдә тәэмин итү;; 

- Бизнес-хакимият коммуникацияләр системасын үстерү-җәмгыять; 

-Халыкны эш белән тәэмин итү өлкәсендә баланслы икътисади сәясәтне 

исәпкә алып, халыкны кече бизнес өлкәсенә җәлеп итү өчен өстәмә 

стимуллар булдыру;; 

-Кече бизнес өлкәсендә мәшгуль кешеләрне социаль яклау белән тәэмин итү. 

-Халыкның тормыш шартларын яхшыртуда кече бизнесның ролен арттыру. 

2019-2023 елларга Программаны финанслау күләме һәм чыганаклары: 

-Татарстан Республикасы бюджеты акчалары кече һәм урта эшкуарлык 

субъектларына дәүләт ярдәме күрсәтүгә юнәлдерелгән (конкрет суммалар 

күрсәтмичә генә мөмкин булган акча чыганагы буларак фаразлана); 

- Сарман муниципаль районы Иске Кәшер авыл җирлеге бюджеты акчалары 

(программаны финанслау күләме фаразланган характерда һәм «Иске Кәшер 

авыл җирлеге " муниципаль берәмлеге бюджеты нигезендә ел саен 

төзәтмәләр кертергә тиеш): 

2019-50 мең сум.; 

2020-50 мең сум.; 

2021-50 мең сум.; 

2022-50 мең сум.; 

2023-50 мең сум.; 

 -бюджеттан тыш чыганаклар акчалары. 

Программа  Бүлекләре: 

 



1. Сарман муниципаль районы Иске Кәшер авыл җирлегендә кече 

эшмәкәрлекнең торышына Анализ 

2. Кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү проблемалары һәм аларны программа 

методлары белән хәл итү кирәклеген нигезләү. 

3. Программаның социаль-икътисадый нәтиҗәлелеген көтелгән бәяләү 

4. Эшмәкәрлек эшчәнлегенең өстенлекле төрләре. 

5. Программаның төп чаралары эшләнгән юнәлешләр 

6 программаны тормышка ашыру механизмы 

7. Сарман муниципаль районы Иске Кәшер авыл җирлегендә 2019-2023 

елларга кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерү программасының төп чаралары 

1. Сарман муниципаль районы Иске Кәшер авыл җирлегендә кече һәм 

урта эшкуарлыкның торышына Анализ 

 

Кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерү хуҗалык итүнең базар системасының 

аерылгысыз элементы булып тора. Базар икътисады алга киткән илләрдә кече 

эшкуарлык дәүләт икътисадының нигезе, хуҗалык үсешенең двигателе 

булып тора, чөнки бу теләсә кайсы җәмгыятьнең эшлекле тормышының 

динамик һәм сыгылмалы формасы. 

Хуҗалык итүнең базар системасы шартларында кече һәм урта эшкуарлыкның 

аерым ролен түбәндәге факторлар билгели::  

үзенең тормыш дәрәҗәсен һәм лаеклы яшәү дәрәҗәсен мөстәкыйль тәэмин 

итүче һәм гражданлык җәмгыятенең тотрыкландыручы сәяси көче булган 

урта класс өлешен арттыру;  

кече һәм урта эшкуарлык секторында яңа эш урыннары булдыру өчен зур 

потенциал булу, җәмгыятьтә эшсезлек дәрәҗәсен һәм социаль киеренкелекне 

киметү;  

халыкның төп массасының иҗтимагый психологиясен һәм тормыш 

ориентирларын үзгәртү; 

кече һәм урта эшкуарлыкның җитештерү структурасын тиз үзгәртеп коруы, 

яңа технологияләр һәм фәнни эшләнмәләр булдыру һәм куллану сәләте.  

Шуңа бәйле рәвештә, Сарман муниципаль районы Иске Кәшер авыл 



җирлегендә Кече эшмәкәрлекне үстерү программасын эшләү һәм тормышка 

ашыру зарурлыгы туа.  

Әлеге Программа «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның 

гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы, 

«Россия Федерациясендә кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү турында» 2007 

елның 24 июлендәге 209-ФЗ номерлы Федераль законнар, «Татарстан 

Республикасында кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү турында " 2010 елның 

21 гыйнварындагы 7-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы 

нигезендә эшләнде»; 

   Бүген безнең авыл җирлегендә бизнесны актив үстерү өчен барлык 

ресурслар да бар, ул Россия Федерациясе Хөкүмәте, Татарстан Республикасы 

Хөкүмәте һәм җирлекнең җирле үзидарә органының максатчан сәясәте 

аркасында көчәя бара. 

2019 елның 1 гыйнварына кече эшмәкәрлек түбәндәге күрсәткечләр белән 

характерлана: 

№ 

п/

п 

Наименование 

показателей 

Един

ицы 

измер

ения 

2019 г.  

отчет 

2020г. 

прогно

з 

   

2021г. 

прогн

оз 

2022г. 

прогн

оз 

2023г. 

прогн

оз 

1 

Иске Кәшер авыл 

җирлегендә теркәлгән 

кече эшмәкәрлек 

субъектларының гомуми 

саны 

берэм

лек 

8 

9 

 

 

 

 

 

9 

9 9 

  2  

Сарман муниципаль 

районы Иске Кәшер авыл 

җирлегендә теркәлгән 

кече предприятиеләр саны 

берэм

лек 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

3 3 

  Алардан:       

3 

авыл хуҗалыгы 
берэм

лек 8 

9 9 9 9 

Сәүдә һәм җәмәгать 

туклануы  

берэм

лек 3 

3 3 3 3 

Башка тармаклар 
берэм

лек  

    

 

 4 

шәхси эшмәкәр буларак 

теркәлгән физик затлар 

саны 

кеше 

3 

 

 

3 

 

 

3 

3 3 

5 
хезмәт хакы фонды  

70 

 

70 

 

90 

  



6 

уртача хезмәт хакы  

        11 

 

 

11 

 

 

11,5 

12 12,5 

 

2. Кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү проблемалары һәм нигезләү 

аларны программа ысуллары белән хәл итү зарурлыгы 

Хәзерге вакытта Сарман муниципаль районының Иске Кәшер авыл 

җирлегендә кече һәм урта эшкуарлык шактый ныклы позициядә булса да, 

кайбер проблемалар һаман да хәл ителмәгән булып кала.  

Авылда кече һәм урта эшкуарлык субъектлары эшчәнлеген үстерүне 

тоткарлаучы факторлар булып торалар: 

- инвестицион ресурслардан файдалану кыенлашты, кредит ресурсларының 

кыенлыгы шартларында үз финанс чараларың җитмәү; 

 


