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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

 «19» декабрь, 2019 ел                          № 2007 

 

Питрәч муниципаль районы Башкарма комитетының  

2019-«2023 елларга Питрәч муниципаль районында  

кече һәм урта эшмәкәрлеккә ярдәм һәм аны үстерү 

программасын раслау турында» 2019 ел, 16 май,  

764 номерлы карарына үзгәреш кертү хакында  

 

 

«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 таләпләрен үтәү йөзеннән, шулай ук тулаем 

территориаль продуктта кече һәм урта бизнес өлешен арттыру, кече һәм урта 

бизнесның, шул исәптән социаль эшмәкәрлекнең, тотрыклы үсешен 

стимуллаштыручы уңай икътисадый мохит булдыру максатларында Питрәч 

муниципаль районы Башкарма комитеты карар бирә: 

1. «2019-2023 елларга Питрәч муниципаль районы кече һәм урта 

эшкуарлыкка ярдәм итү һәм аны үстерү» муниципаль программасы чараларының 

исемлеге Х. пунктына үзгәрешләр кертергә, аны яңа редакциядә бәян итеп, 1 нче 

кушымта нигезендә. 

2. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотам. 

 

 

 

 



Питрәч муниципаль районы 

Башкарма комитеты карарына  

1 нче кушымта 

 __________2019 ел №  _________ 

 

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

ЯРДҼМ ҺҼМ АНЫ ҤСТЕРҤ» МУНИЦИПАЛЬ ПРОГРАММАСЫ ЧАРАЛАРЫ ИСЕМЛЕГЕ 

 

Бурычның исеме Чара исеме Башкаручы Финанслау Вакыты 

1 2 3 4 5 

1. КУЭ  (МСП) 

субъектларының 

дҽҥлҽт һҽм 

муниципаль 

хакимият 

органнары белҽн 

хезмҽттҽшлеген 

тҽэмин итҥ. 

1.1. КУЭ субъектларына 

консультацион һәм оештыру-

методик ярдәм күрсәтү 

1. Питрәч муниципаль 

районы башкарма комитеты - 

2019-2023 еллар. 

1.2. Кече һәм урта эшкуарлык 

субъектлары эшчәнлегенә 

кагылышлы норматив-хокукый 

базаны камилләштерү 

1. Питрәч муниципаль 

районы башкарма 

комитеты. 

2. Питрәч муниципаль 

районы Советы 

- 

2019-2023 еллар. 

1.3. Питрәч муниципаль районы 

Башкарма комитетының 

дәүләтнеке булмаган иҗтимагый 

фондлар, берләшмәләр һәм 

ассоциацияләр белән үзара 

хезмәттәшлеге, шул исәптән кече 

эшмәкәрлеккә ярдәм өлкәсендә 

үзара хезмәттәшлек турында 

килешүләр төзү 

1. Питрәч муниципаль 

районы башкарма 

комитеты. 

2. Питрәч муниципаль 

районы Советы - 

2019-2023 еллар. 

1.4. Кече һәм урта эшкуарлык 

реестрын формалаштыру һәм 

алып бару 

1. Питрәч муниципаль 

районы башкарма комитеты - 

2019-2023 еллар. 



1.5. Кече һәм урта эшкуарлыкны 

үстерү өлкәсендә координация 

советы эшчәнлеген тәэмин итү 

1. Питрәч муниципаль 

районы башкарма 

комитеты. 

2. Питрәч муниципаль 

районы башкарма комитеты 

каршындагы эшмәкәрләр 

советы 

- 

2019-2023 еллар. 

1.6. Эшкуарлыкны үстерү 

мәсьәләләре буенча социологик 

сораштырулар үткәрү 

1. Питрәч муниципаль 

районы башкарма 

комитеты. 

Питрәч муниципаль 

районы бюджеты 

2019-2023 еллар. 

1.7.Питрәч муниципаль районы 

территориясендә кече һәм урта 

эшкуарлыкны үстерүнең финанс, 

икътисадый, социаль һәм башка 

күрсәткечләрен һәм аны үстерү 

чараларын куллануның 

нәтиҗәлелеген анализлау, кече 

һәм урта эшкуарлыкны үстерү 

фаразы 

1. Питрәч муниципаль 

районы башкарма комитеты 

- 

2019-2023 еллар. 

1.8. Инвестицион проектлар 

турында фикер алышу, шулай ук 

эш барышында туган сорауларны 

һәм кыенлыкларны хәл итү өчен 

(район башлыгы һәм тиешле 

учреждениеләр катнашында)  

1. Питрәч муниципаль 

районы Советы. 

2. Питрәч муниципаль 

районы башкарма комитеты 
- 

2019-2023 еллар. 

1.9. КУЭ субъектларының 

Татарстан Республикасы 

Икътисад министрлыгы, 

Татарстан Республикасы 

Инвестицион үсеш агентлыгы, 

Татарстан Республикасында 

1. Питрәч муниципаль 

районы башкарма комитеты 

Питрәч муниципаль 

районы бюджеты 

2019-2023 еллар. 



эшкуарлар хокуклары буенча 

вәкаләтле вәкил һәм 

хакимиятнең башка органнары 

вәкилләре белән эшлекле 

очрашуларын тәэмин итү 

1.10. Эшкуарлык эшчәнлеген 

гамәлгә ашырганда кече бизнес 

субъектларында административ 

киртәләрне һәм проблемаларны 

мониторинглау һәм бетерү 

1. Питрәч муниципаль 

районы башкарма комитеты 

- 

2019-2023 еллар. 

1.11. Экспорт юнәлешле кече һәм 

урта эшкуарлык субъектларына 

ярдәм итүгә юнәлдерелгән 

чараларны тормышка ашыру 

1. Питрәч муниципаль 

районы башкарма комитеты 
- 

2019-2023 еллар. 

1.12.Инвестицион мәйданчыклар 

булдыру һәм аларның 

эшчәнлеген тәэмин итү 

1. Питрәч муниципаль 

районы башкарма 

комитеты. 

2. Питрәч муниципаль 

районы Советы 

Россия Федерациясе 

бюджеты, Татарстан 

Республикасы бюджеты, 

Питрәч муниципаль районы 

бюджеты 

2019-2023 еллар. 

1.13. Питрәч муниципаль районы 

территориясендә инвестицион 

һәм инновацион проектларны 

тормышка ашыруга ярдәм итү 

1. Питрәч муниципаль 

районы башкарма комитеты 
- 

2019-2023 еллар. 

1.14. Җирлекләр арасында 

транспорт элемтәсен оештыру 

1. Питрәч муниципаль 

районы башкарма комитеты 

Питрәч муниципаль 

районы бюджеты 

2019-2023 еллар. 

1.15. Электрон ресурсларны 

интеграцияләүне гамәлгә ашыру 

(КУЭ Бизнес-навигаторы 

Порталы, «минем бизнес» үзәге, 

smb.tattis.ru КУЭ субъектлары 

1. Питрәч муниципаль 

районы башкарма комитеты 

2. Питрәч муниципаль 

районы башкарма комитеты 

каршындагы эшмәкәрләр 

- 

2019-2023 еллар. 



өчен өстәмә функциональ 

мөмкинлекләрне гамәлгә ашыру 

максатларында 

советы 

1.16. Үз статусыңны 

үзмәшгульләр итеп теркәүне 

стимуллаштыру буенча 

мәгълүмати-консультация 

чаралары үткәрү 

1. Питрәч муниципаль 

районы башкарма комитеты 

2. «Татмедиа» АҖ филиалы 

Питрәч-информ 

- 

2019-2023 еллар. 

1.17. Муниципаль хезмәтләр 

күрсәтү механизмнарын 

камилләштерү 

1. Питрәч муниципаль 

районы башкарма комитеты - 

2019-2023 еллар. 

1.18. Питрәч муниципаль районы 

кече эшмәкәрлеккә ярдәм һәм 

аны үстерү өлкәсендә үткәрелә 

торган чараларны мәгълүмати 

яктан тәэмин итү 

1. Питрәч муниципаль 

районы башкарма комитеты 

2. «Татмедиа» АҖ филиалы 

Питрәч-информ 

- 

2019-2023 еллар. 

1.19. Утырышта район өчен 

икътисадның өстенлекле 

тармакларында үз бизнесын 

(үзмәшгульлеген) оештыруга 

инициативалы, җаваплы 

затларны җәлеп итү мөмкинлеге 

турында мәгълүмат бирү 

максатыннан, Питрәч 

муниципаль районының югары 

уку йортлары һәм халыкны эш 

белән тәэмин итү үзәге белән 

эшкуарлык эшчәнлеге 

субъектларының үзара 

хезмәттәшлеген оештыру 

мәсьәләләре каралды. 

1. Питрәч муниципаль 

районы башкарма 

комитеты.  

2. «Питрәч районы 

халыкны эш белән тәэмин 

итү үзәге»  ДКУ 

 

 - 

2019-2023 еллар. 



1.20. Кече эшкуарлык 

субъектлары, районның җирле 

үзидарә органнары катнашында 

«түгәрәк өстәл» ләр, семинарлар, 

конференцияләр үткәрү; 

эшмәкәрләргә эшкуарлык 

эшчәнлеген алып бару 

мәсьәләләре буенча адреслы 

юридик ярдәм күрсәтү 

1 Питрәч муниципаль 

районы башкарма комитеты 

2. Питрәч муниципаль 

районы башкарма комитеты 

каршындагы эшмәкәрләр 

советы 
 

Питрәч муниципаль 

районы бюджеты 

2019-2023 еллар. 

2. Расширение 

доступа к 

финансовой и 

имущественной 

поддержке 

субъектов МСП 

2 3 4 5 

2.1. Инженерлык 

инфраструктурасына тоташтыру 

мәсьәләләрендә КУЭ 

субъектларына ярдәм итү 

1. Питрәч муниципаль 

районы башкарма комитеты 

Россия Федерациясе 

бюджеты, Татарстан 

Республикасы бюджеты, 

Питрәч муниципаль районы 

бюджеты 

2019-2023 еллар. 

2.2. Башкарма комитетның рәсми 

сайтында муниципаль милек 

реестрына кертелгән мөлкәт 

объектлары турындагы 

мәгълүматларны билгеләнгән 

күләмдә һәм тәртиптә бастырып 

чыгаруны тәэмин итү 

1. Питрәч муниципаль 

районы башкарма комитеты 

2. Мөлкәт һәм җир 

мөнәсәбәтләре палатасы - 

2019-2023 еллар. 

«кече һәм урта эшкуарлыкны 

үстерү турында» Федераль 

законның 18 статьясы, алга таба 

мондый мөлкәтне КУЭ 

субъектлары тарафыннан 

файдалану максатларында 

1. Питрәч муниципаль 

районы башкарма комитеты 

2. Мөлкәт һәм җир 

мөнәсәбәтләре палатасы 
- 

2019-2023 еллар. 

2.3. Законнар кысаларында, 

муниципаль мөлкәтне, өченче 

1. Питрәч муниципаль 

районы башкарма комитеты 
- 

2019-2023 еллар. 



затларның хокукларыннан азат 

булган кече һәм урта эшкуарлык 

субъектларына озак сроклы 

нигездә файдалануга бирү 

2. Питрәч муниципаль 

районы башкарма комитеты 

каршындагы эшмәкәрләр 

советы 

 2.4. Кече эшмәкәрлек 

субъектларын муниципаль 

заказны үтәүгә җәлеп итүне 

стимуллаштыру 

1. Питрәч муниципаль 

районы башкарма 

комитеты. 

Россия Федерациясе 

бюджеты, Татарстан 

Республикасы бюджеты, 

Питрәч муниципаль районы 

бюджеты 

2019-2023 еллар. 

 2.5. Питрәч муниципаль 

районының аз халыклы торак 

пунктларында иң кирәкле 

товарларның стационар сәүдә 

нокталарын төзү. Районның аз 

халыклы торак пунктларында 

беренче чиратта кирәкле 

товарлар белән сәүдә итүне 

үстерү. 

1. Питрәч муниципаль 

районы башкарма 

комитеты. 

- 

2019-2023 еллар. 

3. Повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

муниципального 

района 

2 3 4 5 

3.1. Питрәч муниципаль 

районының инвестицион 

паспорты торышын 

актуальләштерү 

1. Питрәч муниципаль 

районы башкарма комитеты 

Питрәч муниципаль 

районы бюджеты 

2019-2023 еллар. 

3.2. КУЭ субъектларына ярдәм 

итү буенча гамәлгә ашырыла 

торган программалар һәм 

чаралар турында потенциаль 

инвесторларга мәгълүмат бирү 

1. Питрәч муниципаль 

районы башкарма комитеты 

- 

2019-2023 еллар. 

3.3. Муниципаль районнан читтә 

элемтәләр урнаштыру өлешендә 

1. Питрәч муниципаль 

районы башкарма комитеты 
- 

2019-2023 еллар. 



КУЭ субъектларына ярдәм 

күрсәтү 

3.4. Питрәч муниципаль 

районының брендын булдыру 

һәм аны тоту 

1. Питрәч муниципаль 

районы башкарма комитеты 

Питрәч муниципаль 

районы бюджеты 

2019-2023 

еллар. 

3.5. Массакүләм мәгълүмат 

чараларында һәм " Интернет» 

челтәрендә муниципаль районда 

җитештерелгән товарлар һәм 

хезмәтләр күрсәтү 

1. Питрәч муниципаль 

районы башкарма комитеты 

2. «Татмедиа» АҖ филиалы 

Питрәч-информ 

Питрәч муниципаль 

районы бюджеты 

2019-2023 

еллар. 

3.6. Район территориясендә 

җитештерелгән продукциянең 

еллык күргәзмәсен оештыру 

1. Питрәч муниципаль 

районы башкарма 

комитеты. 

2. Татарстан Республикасы 

Авыл хуҗалыгы һәм азык-

төлек министрлыгының 

Питрәч районы авыл 

хуҗалыгы һәм азык-төлек 

идарәсе. 

Питрәч муниципаль 

районы бюджеты 

2019-2023 

еллар. 

4. Создание системы 

поддержки 

фермеров и 

развитие сельской 

кооперации. 

2 3 4 5 

4.1. Авыл хуҗалыгы белән 

шөгыльләнергә теләүче 

гражданнарга Консультация 

1. Питрәч муниципаль 

районы башкарма комитеты 

2. Татарстан Республикасы 

Авыл хуҗалыгы һәм азык-

төлек министрлыгының 

Питрәч районы авыл 

хуҗалыгы һәм азык-төлек 

идарәсе 

- 

2019-2023 

еллар. 

4.2. Кече һәм урта эшкуарлык 

субъектларының авыл хуҗалыгы 

1. Питрәч муниципаль 

районы башкарма 
- 

2019-2023 

еллар. 



кооперациясе һәм фермерларга 

ярдәм итү өлкәсендә 

компетенцияләрнең уку үзәкләре 

белән хезмәттәшлеген җайга салу 

комитеты. 

2. Татарстан Республикасы 

Авыл хуҗалыгы һәм азык-

төлек министрлыгының 

Питрәч районы авыл 

хуҗалыгы һәм азык-төлек 

идарәсе 

4.3. Елга йомгак ясау һәм 

фермерларны бүләкләү белән 

бәйле чараларны оештыру һәм 

үткәрү 

1. Питрәч муниципаль 

районы башкарма комитеты 

2. Татарстан Республикасы 

Авыл хуҗалыгы һәм азык-

төлек министрлыгының 

Питрәч районы авыл 

хуҗалыгы һәм азык-төлек 

идарәсе. 

Питрәч муниципаль 

районы бюджеты 

2019-2023 

еллар. 

4.4. Авыл хуҗалыгы 

җитештерүендә инновацион 

технологияләр кертү 

1. Питрәч муниципаль 

районы башкарма комитеты 

2. Татарстан Республикасы 

Авыл хуҗалыгы һәм азык-

төлек министрлыгының 

Питрәч районы авыл 

хуҗалыгы һәм азык-төлек 

идарәсе. 

- 

2019-2023 

еллар. 

4.5. Сәүдә алып бару өчен 

КФХлар бирү 

1. Питрәч муниципаль 

районы башкарма комитеты 

2. Татарстан Республикасы 

Авыл хуҗалыгы һәм азык-

төлек министрлыгының 

Питрәч районы авыл 

хуҗалыгы һәм азык-төлек 

- 

2019-2023 

еллар. 



идарәсе. 

5. Стимулирование 

развития 

предпринимательст

ва среди разных 

групп населения. 

2 3 4 5 

5.1. Эшкуарлык эшчәнлеген 

гамәлгә ашыруга гражданнарның 

кызыксынуларын билгели торган 

аеруча әһәмиятле факторларны 

ачыклау максатларында 

социологик тикшеренүләр 

уздыру. 

1. Питрәч муниципаль 

районы башкарма комитеты 

- 

2019-2023 

еллар. 

5.2. Эшкуарлыкның уңай 

образын формалаштыру һәм 

кызыксыну уяту буенча реклама-

мәгълүмат кампаниясен эшләү 

1. Питрәч муниципаль 

районы башкарма комитеты 

 

Питрәч муниципаль 

районы бюджеты 

2019-2023 

еллар. 

эшкуарлык эшчәнлеген гамәлгә 

ашыруга. 

1. Питрәч муниципаль 

районы башкарма комитеты 
- 

2019-2023 

еллар. 

5.3. Белем бирү 

учреждениеләрендә гамәли 

юнәлешле 

1. Питрәч муниципаль 

районы башкарма комитеты - 

2020 ел 

укыту, менторлык һәм эксперт 

ярдәме аша эшкуарлык 

компетенцияләрен 

формалаштыру һәм үстерү 

буенча акселерация 

программаларын гамәлгә ашыру. 

1. Питрәч муниципаль 

районы башкарма комитеты 

- 

2019-2023 

еллар. 

5.4. Питрәч техникумын ресурс 

үзәгенә үзгәртеп кору. 

1. Питрәч муниципаль 

районы башкарма комитеты 
- 

2019-2023 

еллар. 

6. Поддержка 

социального 

предпринимательст

ва 

5.5. Уку йортларын 

тәмамлаучылар һәм студентлар 

өчен стажировкалар оештыруга 

булышлык күрсәтү  

1. Питрәч муниципаль 

районы башкарма комитеты 
- 

2019-2023 

еллар. 



5.6. Бизнес алып бару 

күнекмәләре белән танышу 

максатыннан мәктәпләрдә 

уңышлы эшмәкәрләр белән 

очрашулар оештыру 

1. Питрәч муниципаль 

районы башкарма комитеты 

- 

2019-2023 

еллар. 

6.1. Социаль эшкуарлыкны 

үстерү өчен уңайлы мохит 

булдыруны тәэмин итә торган 

Питрәч муниципаль районы 

норматив хокукый актларын 

эшләү һәм кабул итү 

1. Питрәч муниципаль 

районы башкарма комитеты 

- 

2019-2023 

еллар. 

6.2. Социаль эшмәкәрлектә 

барлыкка килгән төп 

күрсәткечләрне, тенденцияләрне, 

проблемаларны һәм 

диспропорцияләрне анализлау 

1. Питрәч муниципаль 

районы башкарма комитеты 

- 

2019-2023 

еллар. 

6.3. Социаль эшкуарлык 

субъектларына консультацион 

ярдәм күрсәтү 

1. Питрәч муниципаль 

районы башкарма комитеты 

Питрәч муниципаль 

районы бюджеты 

2019-2023 

еллар. 

 


