
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АКСУБАЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 
КӘКРЕ КҮЛ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ.

КАРАР

2019 елның 20 декабре № 30

«Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районының Кәкре Күл авыл
җирлегендә кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларын үстерү "2020-2025 

елларга программасын раслау турында.

«Россия Федерациясендә кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү турында» 2007 
елның 24 июлендәге 209 номерлы Федераль законның 11 статьясы һәм Татарстан 
Республикасы Аксубай муниципаль районының «Кәкре Күл авыл җирлеге» 
муниципаль берәмлеге Уставы нигезендә карар бирәм:

1. Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районының Кәкре Күл авыл 
җирлегендә кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларын үстерү (алга таба -  
Программа) раслау расларга прилагаемую программасын 2020 - 2025 елга.

2. 2020-2025 елларга Программаны финанслау каралмаган дип билгеләргә 
кирәк.

3. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районының 
интернет челтәрендә түбәндәге адрес буенча урнаштырырга: 
http://aksubayevo.tatarstan.ru һәм Татарстан Республикасы хокукый 
мәгълүматының рәсми порталында бастырып чыгарырга: http://pravo.tatarstan.ru.

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотам.

Татарстан Республикасы Аксубай 
муниципаль районы Кәкре Күл 
авыл җирлеге башлыгы

http://aksubayevo.tatarstan.ru
http://pravo.tatarstan.ru


Кәкре Күл авыл җирлеге башкарма 
комитеты карары 1 нче кушымта 2019 
елның 20 декабрендә 30 нчы

Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районы 
Кәкре Күл авыл җирлегенең Кече һәм урта эшмәкәрлек 
субъектларын үстерү программасы 2020-2025 елларга.

Кәкре Күл авылы



ПАСПОРТ
2020-2025 елларга Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районының 
Кәкре Күл авыл җирлегендә кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларын үстерү

программа

Исем 2020-2025 елларга Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль

Программалар районының Кәкре Күл авыл җирлегендә кече пәм урта эшмәкәрлек 
субъектларын үстерү программасы (алга таба-Программа)

Программа эшләү 
өчен нигез

"Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 
принциплары турында "2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ 
номерлы Федераль закон";
"Россия Федерациясендә кече пәм урта эшкуарлыкны үстерү 

турында" 2007 ел, 24 нче июль, 209-ФЗ номерлы Федераль закон"; 
«Татарстан Республикасында кече Пәм урта эшкуарлыкны үстерү 

турында " 2010 елның 21 гыйнварындагы 7-ТРЗ номерлы 
Татарстан Республикасы законы»

Программаның
Заказчысы

Аксубай муниципаль районы Кәкре Күл авыл җирлеге башкарма 
комитеты

Эшләүче

Программалар

Аксубай муниципаль районы Кәкре Күл авыл җирлеге башкарма 
комитеты

Башкаручы
чара
Программалар

Аксубай муниципаль районының Кече пәм урта эшмәкәрлек 
субъектлары, Аксубай муниципаль районы Кәкре Күл авыл 
җирлеге башкарма комитеты

Программаның 
төп максатлары

- Аксубай муниципаль районы Кәкре Күл авыл җирлегенең 
социаль-икътисади бурычларын хәл итүдә кече Пәм урта 
эшмәкәрлек субъектларын үстерү пәм аларның ролен арттыру 
өчен уңай шартлар тудыру;
- инновацион икътисадны формалаштыруның мөһим компоненты 
буларак, кече Пәм урта эшмәкәрлек субъектларының 
конкурентлылык сәләтен тәэмин итү, шулай ук җирлекнең 
социаль-икътисади үсеш бурычларын хәл итүгә аның өлешен 
арттыру.;
- Аксубай муниципаль районы Кәкре Күл авыл җирлегенең Кече 
Пәм урта эшмәкәрлек субъектларына үзләре җитештергән 
товарларны (эшләрне, хезмәт күрсәтүләрне) алга этәрүдә ярдәм 
күрсәтү;);
- кече Пәм урта эшмәкәрлек субъектлары санын арттыру;
- халыкны эш белән тәэмин итү Пәм үзмәшгульлекне үстерү;
- талантлы яшьләрне Пәм потенциаль идарәчеләрне кече Пәм 

урта эшкуарлыкка ачыклау Пәм җәлеп итү;
- кече Пәм урта эшмәкәрлек субъектлары тарафыннан барлык 
дәрәҗәдәге бюджетларның салым керемнәрендә түләнгән



салымнарның өлешен арттыру.

Программаның
бурычлары

-Аксубай муниципаль районы авыл җирлеге турында Кәкре Күл 
авыл җирлеге турында Кече һәм урта эшмәкәрлекнең 
конкурентлылык сәләтен һәм инвестицион җәлеп итүчәнлеген 
арттыру;

- җирлек икътисадының өстенлекле тармакларында кече һәм 
урта эшкуарлыкка ярдәм итү: инновацион эшчәнлек; хезмәтләр 
күрсәтү (көнкүреш, төзелеш, ТКХ); азык-төлек (сөт, ит), милли һәм 
мәдәни үзенчәлекләрне исәпкә алып һөнәрчелек; авыл хуҗалыгы 
(крестьян (фермер) хуҗалыклары, авыл хуҗалыгы продукциясен 
эшкәртү;);

- кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына мөлкәт ярдәме 
күрсәтү;

- Аксубай муниципаль районы Кәкре Күл авыл җирлегендә кече 
һәм урта эшмәкәрлек субъектларына мәгълүмати ярдәм күрсәтү;

- кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына консультация һәм 
оештыру ярдәме күрсәтү;

- гамәлдәге законнар нигезендә торак-коммуналь, төзекләндерү, 
ремонт-төзелеш, җәмәгать туклануы өлкәләрендәге муниципаль 
заказларны үтәүгә җәлеп итү;

- коллектив коррупциягә каршы тору буенча чаралар төркемен 
гамәлгә ашыру һ. б.

Программаны 
тормышка ашыру 
сроклары

2020-2025 еллар.

Программаның 
төп чаралары 
исемлеге

- кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү өчен шартлар яхшырту;
- кече һәм урта эшкуарлык субъектларына мәгълүмати, 
консультация һәм мөлкәти ярдәм күрсәтү;
- кече һәм урта эшкуарлык өлкәсендә социаль яклау һәм хезмәтне 
саклау механизмнарын кертү.

Көтелгән
нәтиҗәләр

гамәлгә ашыру

Программа

-кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары санын арттыру;
- кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары хезмәткәрләренең 
исемлек буенча уртача санын арттыру;
- кече һәм урта эшмәкәрлектә уртача хезмәт хакы күләмен уртача 

тармак дәрәҗәсенә кадәр арттыру;
- барлык дәрәҗәдәге бюджетларга кече һәм урта эшмәкәрлек 
субъектларыннан салым керемнәрен арттыру;
- җирлек инфраструктурасын үстерү һәм күрсәтелә торган 
хезмәтләрнең сыйфатын яхшырту;
- кече предприятиеләр, шул исәптән микро предприятиеләр һәм 
шәхси эшмәкәрләр тарафыннан җитештерелә торган продукция 
(хезмәт күрсәтүләр) әйләнеше (хезмәт күрсәтүләр) ел саен артуны 
саклап калу;



Программаны 
финанслау 
күләме һәм 
чыганаклары.

Татарстан Республикасы бюджеты, район бюджеты, бюджеттан 
тыш фондлар акчалары, эшкуарларның үз акчалары һәм җәлеп 
ителгән инвестицияләр

Программаның 
үтәлешен 
контрольдә тоту.

Исполнительный комитет Кривоозерского сельского поселения 
Аксубаевского муниципального района

1.Гомуми нигезләмәләр
Әлеге Программа «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,"

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 
турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә 
җирле үзидарә органнары вәкаләтләренә кече һәм урта эшкуарлыкны үстерүгә 
ярдәм итү мәсьәләләре керә.

2008 елның 1 нче гыйнварыннан «Россия Федерациясендә кече һәм урта 
эшкуарлыкны үстерү турында» 2007 ел, 24 нче июль, 209-ФЗ номерлы Федераль 
закон кабул ителүгә бәйле рәвештә, җирле үзидарә органнары вәкаләтләренә 
кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары үсеше өчен шартлар тудыру кертелгән 
(алга таба-СМСП тексты буенча).

Әлеге программаның максатлары һәм төп бурычлары Аксубай муниципаль 
районы Кәкре Күл авыл җирлегендә кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерү өчен 
шартлар тудыруга юнәлдерелгән.

Программа Аксубай муниципаль районы Кәкре Күл авыл җирлегендә кече һәм 
урта эшмәкәрлекне үстерү буенча чараларны тормышка ашыру өчен җаваплы 
булган, эшчәнлек нәтиҗәлелеге күрсәткечләренә ирешүгә юнәлдерелгән чаралар 
исемлеген билгели.

2. Проблеманы карап тоту һәм аны программа методлары белән хәл итү
кирәклеген нигезләү

Аксубай муниципаль районы Кәкре Күл авыл җирлегенең икътисади һәм 
социаль бурычларын хәл итүдә кече һәм урта эшмәкәрлек мөһим роль уйный, 
чөнки яңа эш урыннары булдыруга, кулланучылар базарын товарларга һәм хезмәт 
күрсәтүләргә баетуга, көндәшлекле мохит булдыруга ярдәм итә, җирлек халкының 
икътисади мөстәкыйльлеген, салым керемнәренең тотрыклылыгын тәэмин итә. 
Аксубай муниципаль районы Кәкре Күл авыл җирлеген социаль-икътисади үстерү 
буенча өстенлекле бурычларның берсе булып тора.

Бүгенге көндә Аксубай муниципаль районының Кәкре Күл авыл җирлегендә 
шәхси эшмәкәрлекнең 4 субъекты теркәлгән.

Кече һәм урта эшкуарлык субъектлары эшчәнлегенең төп төре: кибетләрдә 
азык-төлек һәм сәнәгать товарларын ваклап сату һәм сөт терлекчелеге.

Җирлектәге авыл хуҗалыгы предприятиеләре эшчәнлегенең төп юнәлеше- 
ит-сөт җитештерү. Соңгы вакытта мөгезле эре терлекнең баш саны кимү күзәтелә. 
Авыл хуҗалыгы оешмаларында терлекләрнең баш саны кимүгә авыл хуҗалыгы 
предприятиеләренең авыр финанс хәле йогынты ясый. Авыл хуҗалыгы



тармагында төп фондларның тузганлыгы, сатыла торган продукция өчен 
бәяләрнең түбән булуы һәм субсидияләр түләү буенча ставкаларның түбән булуы 
төп проблема булып кала бирә.

СМСП үсешендә тоткарлык тудыручы факторларны өч төркемгә 
проблемаларны бүләргә мөмкин:

1. Матди-техник тәэмин ителеш (җитештерү һәм хезмәт биналары, заманча 
җиһазлар җитмәү яки булмау, персоналның Түбән квалификациясе, эшкуар 
эшчәнлегенең тиешенчә якланмавы һ. б;

2. Матди-финанс проблемалары:
- предприятиене теркәү өчен капитал алуда кыенлыклар;
- әйләнештәге акча җитмәү;
- эшчәнлеген киңәйтү өчен үз акчаларың да, заемнарың да җитмәү.

Тотрыксыз финанс хәле һәм акча җитмәү сәбәпле, СМСПНЫҢ күбесе үсеше, 
яңа технологияләр кертү, продукция һәм хезмәт күрсәтүнең сыйфатын күтәрү, 
озак сроклы инвестицияләрне гамәлгә ашыру, яңа базарларны үзләштерү өчен 
эчке стимуллардан мәхрүм ителгән. Эшмәкәрләрнең төп өлеше дә кулланалар 
кредит һәм заем акчалары, барыннан да элек, булмау сәбәпле, кирәкле тәэмин 
итү һәм кредит вакыйганы. Гадәттәгечә, коммерция банклары, дип саныйлар, кече 
һәм урта бизнес шактый трудоемким хезмәт күрсәтү, югары рискованным һәм 
чагыштырмача түбән керемле. Банкларның кредит рискларының югары булуын 
компенсацияләргә тырыша хисабына артык югары процент ставкалары 
чагыштырмача зур бизнес. Шуңа бәйле рәвештә, кече һәм урта бизнеска кредит 
бирү процессы массакүләмгә әйләнде әле.

Күпчелек эшмәкәрләр кабул итү өчен идарәче һәм коммерция карарлар 
мохтаҗ турында мәгълүмат төрле аспектлары бизнес алып бару. Кече һәм урта 
бизнесны мәгълүмат белән тәэмин итү проблемасы Көндезге консультация һәм 
тематик (махсуслаштырылган) басма биналар кебек традицион формалар 
кулланып хәл ителергә мөмкин.

Аксубай муниципаль районы Кәкре Күл авыл җирлеге башкарма комитеты 
кече һәм урта бизнесны социаль тотрыклылыкның ышанычлы гаранты буларак 
карый һәм эшкуарлык эшчәнлегенә эшкә яраклы аз керемле һәм эшсез 
кешеләрне җәлеп итү бурычын хәл итә.

Җирлекнең реаль икътисади потенциалы әле бетмәгән, кече һәм урта 
бизнеста булган проблемалар аз түгел, аларны хәл итәргә кирәк.

Аксубай муниципаль районы Кәкре Күл авыл җирлеге икътисадының барлык 
тармакларында кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары санын арттыруга, Кече 
һәм урта бизнес өлкәсендә халыкның мәшгульлеген арттыруга, Кече һәм урта 
бизнес предприятиеләре тарафыннан җитештерелгән продукция күләмнәрен 
арттыруга бары тик җирле үзидарә органнары, иҗтимагый берләшмәләр һәм 
коммерцияле булмаган оешмаларның тырышлыкларын берләштерүгә ирешергә 
мөмкин. Шуның белән бәйле рәвештә Татарстан Республикасы Аксубай 
муниципаль районы җирлегенең 2020-2025 елларга исәпләнгән Программасын 
кабул итү зарурлыгы туа. «Россия Федерациясендә кече һәм урта эшкуарлыкны 
үстерү турында»2007 елның 24 июлендәге 209-ФЗ номерлы Федераль закон әлеге 
программаны кабул итү өчен хокукый нигез булып тора.
Программа кече һәм урта эшмәкәрлекне алга таба үстерү өчен норматив-хокукый 
база булдыру, кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына финанс, мәгълүмати 
консультация һәм мөлкәти ярдәм күрсәтү, шулай ук контроль процессын оештыру 
буенча комплекслы эш планыннан гыйбарәт.

3. Программаның төп максатлары һәм бурычлары
3.1. Программаның төп максатлары булып тора:



- Аксубай муниципаль районы Кәкре Күл авыл җирлегенең социаль-икътисади 
бурычларын хәл итүдә кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларын үстерү һәм 
аларның ролен арттыру өчен уңай шартлар тудыру;

- инновацион икътисадны формалаштыруның мөһим компоненты буларак, кече 
һәм урта эшмәкәрлек субъектларының конкурентлылык сәләтен тәэмин итү, 
шулай ук җирлекнең социаль-икътисади үсеш бурычларын хәл итүгә аның өлешен 
арттыру;

- Аксубай муниципаль районы Кәкре Күл авыл җирлегенең Кече һәм урта 
эшмәкәрлек субъектларына үзләре җитештергән товарларны (эшләрне, хезмәт 
күрсәтүләрне) алга этәрүдә ярдәм күрсәтү;);

- кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары санын арттыру;
- халыкны эш белән тәэмин итү һәм мәшгульлек үзен үстерү;
- кече эшкуарлыкка талантлы яшьләрне һәм потенциаль идарәчеләрне 

ачыклау һәм җәлеп итү;
- кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары тарафыннан барлык дәрәҗәдәге 

бюджетларның салым керемнәрендә түләнгән салымнарның өлешен арттыру; 
Куелган максатларга ирешүне Аксубай муниципаль районы Кәкре Күл авыл 
җирлеге җирле үзидарә органнарының иҗтимагый берләшмәләр һәм 
коммерцияле булмаган эшмәкәрләр оешмалары, кече һәм урта эшмәкәрлек 
субъектлары белән ведомствоара хезмәттәшлек принципларында гамәлгә ашыру 
тәкъдим ителә.

3.2. Куелган максатларга ирешү өчен хәл ителергә тиешле бурычлар:
- кече һәм урта эшмәкәрлекнең конкурентлылык сәләтен һәм инвестицион 

җәлеп итүчәнлеген арттыру;
- җирлек икътисадының өстенлекле тармакларында кече һәм урта эшкуарлыкка 

ярдәм итү: инновацион эшчәнлек; хезмәтләр күрсәтү (көнкүреш, төзелеш, ТКХ); 
азык-төлек (сөт, ит), милли һәм мәдәни үзенчәлекләрне исәпкә алып һөнәрчелек; 
авыл хуҗалыгы (крестьян (фермер) хуҗалыклары, авыл хуҗалыгы продукциясен 
эшкәртү;);

- кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына мөлкәт ярдәме күрсәтү;
- кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына мәгълүмати ярдәм күрсәтү;
- кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына консультация һәм оештыру ярдәме 

күрсәтү;
Программаның бурычлары аның ахыргы максаты белән билгеләнә һәм 

эшкуарлык эшчәнлеген активлаштыруга, яңа эш урыннары булдыруга һәм 
эшкуарлыкка җәлеп ителгән киң катлам халыкның тормыш-көнкүрешен арттыруга 
ярдәм итә торган уңайлы мохит булдырудан гыйбарәт.

4. Программаның төп принциплары
Программаның төп принциплары булып тора:
- ярдәм сорап МСП мөрәҗәгать итүнең гариза тәртибе;
- СМСП ярдәме инфраструктурасының һәркем өчен мөмкин булуы;
- программада каралган критерийларга туры килә торган СМСП белән тигез 
дәрәҗәдә тиешле программаларда катнашу мөмкинлеге.;
- "Көндәшлекне яклау турында «2006 елның 26 июлендәге 135-ФЗ номерлы 
Федераль законда билгеләнгән таләпләрне үтәү буенча ярдәм күрсәтү»;
- ярдәм күрсәтү процедураларының Ачыклыгы.

5. Программаны тормышка ашыру вакыты
Программаны гамәлгә ашыру вакыты -  2020-2025 еллар.

6. Программа чаралары системасы



Программа чараларын гамәлгә ашыру бюджет акчаларыннан, бюджеттан тыш 
фондлардан финанслау шартларында, 2020-2025 елларга Татарстан 
Республикасы Аксубай муниципаль районының Кәкре Күл авыл җирлегендә кече 
һәм урта эшкуарлык субъектларын үстерү программасы кысаларында 
инвестицияләр җәлеп ителгән эшкуарларның үз акчалары белән тормышка 
ашырыла.

Программа чаралары программа белән билгеләнгән бурычлар нигезендә 
эшләнгән.

Чаралар исемлеге
2020-2025 елларга Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районының 
Кәкре Күл авыл җирлегендә кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларын үстерү

программасы
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1. Кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү өчен шартлар камилләштерү

1.1 Кече һәм урта 
эшмәкәрлек 
субъектларын үстерү 
һәм аларга ярдәм итү 
мәсьәләләрен җайга 
сала торган 
муниципаль норматив- 
хокукый базаны 
булдыру

Кече һәм 
урта
эшкуарлыкка 
ярдәм итү

акчасы
з

Кәкре Күл
авыл
җирлеге
башкарма
комитеты

1.2 Аксубай муниципаль 
районы Кече һәм урта 
эшкуарлык 
вәкилләренең еллык 
конференциясендә 
катнашу

Кече һәм 
урта
эшкуарлыкка 
ярдәм итү

акчасы
з - - - -

Кәкре Күл
авыл
җирлеге
башкарма
комитеты

1.3 Кече һәм урта 
эшкуарлыкны үстерү 
мәсьәләләре буенча 
аларның фикерләрен 
исәпкә алу максатында 
Кече һәм урта 
эшкуарлык

Кече һәм 
урта
эшкуарлыкны
үстерү
мәсьәләләре
буенча
тәкъдимнәр

акчас
ыз

Кәкре Күл
авыл
җирлеге
башкарма
комитеты



субъектлары
мәнфәгатьләрен
чагылдыручы
коммерциячел
булмаган оешмалар,
Эшкуарларның
иҗтимагый
берләшмәләре белән 
үзара хезмәттәшлек

эшләүгә
коммерцияле
булмаган
оешмаларны
, эшкуарлык
җәмәгать
берләшмәлә
рен җәлеп
итү

1.4 Шәхси ярдәмче 
хуҗалыклар, крестьян 
фермер хуҗалыклары 
һәм башка авыл 
хуҗалыгы товарлары 
җитештерүчеләр 
тарафыннан 
җитештерелә торган 
әзерләү продукциясе 
эшчәнлеген үстерү

Авыл
хуҗалыгында 
кече һәм 
урта
эшкуарлыкны 
тотрыклы 
үстерүгә 
ярдәм итү

МСП
чарала

ры

Кәкре Күл
авыл
җирлеге
башкарма
комитеты

2. Кече һәм урта эшмәкәрлек субъектла эына финанс я эдәме күрсәтү

2.1 Аз санлы һәм ерак 
торак пунктларга 
көндәлек товарлар 
белән тәэмин итү 
чыгымнарының бер 
өлешен
компенсацияләү

Кече һәм 
урта
эшмәкәрлек 
субъектлары 
на ярдәм итү

бина
өчен

аренда
түләве
ннән
азат
итү

Кәкре Күл
авыл
җирлеге
башкарма
комитеты

2.2. Милли һәм мәдәни 
үзенчәлекләрне исәпкә 
алып, һөнәрчелекне 
үстерүгә ярдәм итү 
Милли һәм мәдәни 
үзенчәлекләрне исәпкә 
алып, һөнәрчелекне 
үстерүгә ярдәм итү

Кече һәм 
урта
эшмәкәрлек 
субъектлары 
на ярдәм итү

бина
өчен

аренда
түләве
ннән
азат
итү

Кәкре Күл
авыл
җирлеге
башкарма
комитеты

2.3. Кече эшмәкәрлек 
субъектларына ярдәм 
итү

Кече һәм 
урта
эшмәкәрлек 
субъектлары 
на ярдәм итү

бина
өчен

аренда
түләве
ннән
азат
итү

Кәкре Күл
авыл
җирлеге
башкарма
комитеты



2.4.
Яшьләр эшкуарлыгына 
ярдәм итү һәм аны 
үстерү

Кече һәм 
урта
эшкуарлык
субъектлары
на финанс-
кредит
акчалары
алуда ярдәм
итү

Кәкре Күл
авыл
җирлеге
башкарма
комитеты

3. Кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына мәгъ
мөлкәти ярдәм күрсәт

лүмат и, консультация һәм
/

3.1
Кече һәм урта 
эшкуарлык 
субъектларына, шул 
исәптән:

- - - -

3.1.1
Аксубай муниципаль 
районының "елның иң 
яхшы эшкуары" 
бәйгесендә катнашуны 
оештыру

Эшкуарлар
казанышлар
ын
пропагандал
ау
(популярлаш
тыру)

акчасы
з

Кәкре Күл
авыл
җирлеге
башкарма
комитеты

3.1.2
Авыл җирлегенең
мәгълүмат
стендларында
мәгълүмат
яктыртылуы:
- юридик затларны һәм 
шәхси эшмәкәрләрне 
теркәү тәртибе;
- эшмәкәрлек 
өлкәсендәге законнар;
- эшмәкәрлек 
өлкәсендә ярдәм итү;
- анонс;
- файдалы мәгълүмат.

Кече һәм 
урта
эшмәкәрлек 
субъектлары 
н мәгълүмат 
белән 
тәэмин итү

акчас
ыз

Кәкре Күл
авыл
җирлеге
башкарма
комитеты

3.1.3
Мәгълүмати 
стендларда 
эшкуарлыкка кредит 
бирү шартларын 
яктырту

Кече һәм 
урта
эшмәкәрлек 
субъектлары 
н мәгълүмат 
белән 
тәэмин итү

акчасы
з

акчасы
з

Кәкре Күл
авыл
җирлеге
башкарма
комитеты

Кече һәм урта Кече һәм акчасы - - - Кәкре Күл



3.2 эшкуарлык 
субъектларына 
консультацион ярдәм 
күрсәтү

урта
эшкуарлыкка 
ярдәм итү

з авыл
җирлеге
башкарма
комитеты

3.3. Кече һәм урта 
эшмәкәрлек 
субъектларына мөлкәт 
ярдәме күрсәтү

Кече һәм 
урта
эшмәкәрлек 
субъектлары 
на ярдәм итү

акчасы
з - - - -

Кәкре Күл
авыл
җирлеге
башкарма
комитеты

4. Кече һәм урта эшкуарлык өлкәсенс 
механизмнарын эшлә

)ә хезмәт не социаль яклау һәм саклау 
эү һәм гамәлгә кертү

4.1 Хезмәтне саклау 
буенча эшләрне 
оештыру 
мәсьәләләрендә 
ко нсул ьтация -методик 
ярдәм

МСП
мәнфәгатьлә 
рен яклау

акчасы
з - - - -

Кәкре Күл
авыл
җирлеге
башкарма
комитеты

7. Программаны ресурслар белән тәэмин итү
Программаны финанслау күләме һәм чыганаклары программа чаралары 

исемлеге белән билгеләнә.
8. Программа белән идарә итүне оештыру (программаны тормышка ашыру

механизмы)
Программаны тормышка ашыру механизмы-билгеләнгән нәтиҗәләргә ирешүне 

тәэмин итә торган сроклар буенча координацияләнгән программа чаралары 
системасы.

Программаның заказчысы-Аксубай муниципаль районы Кәкре Күл авыл 
җирлеге башкарма комитеты, аның бурычларына Программа чараларын 
башкаруны оештыру һәм башкаручыларның үзара хезмәттәшлеген 
координацияләү керә.

Программа чараларын үтәү «Россия Федерациясендә кече һәм урта 
эшкуарлыкны үстерү турында» 2007 елның 24 июлендәге 209-ФЗ номерлы 
Федераль закон таләпләре нигезендә гамәлгә ашырыла.

8.2. 3.3 п. үтәлеше. Программа чаралары исемлеге «Россия Федерациясендә 
кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү турында»2007 елның 24 июлендәге 209-ФЗ 
номерлы Федераль законның 18 статьясы нигезендә гамәлгә ашырыла.

9. Программаны тормышка ашыру барышын контрольдә тоту
Программаны гамәлгә ашыру барышын Аксубай муниципаль районының Кәкре 

Күл авыл җирлеге башкарма комитеты һәм Аксубай муниципаль районының Кәкре 
Күл авыл җирлеге Советы контрольдә тота.

10. Программаның социаль-икътисадый нәтиҗәлелеген бәяләү
Программаны тормышка ашыру тулаем җирлектә икътисади һәм социаль хәлгә 

уңай йогынты ясаячак, инвестицион климатны яхшыртуга, җирлек 
инфраструктурасын үстерүгә, кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларының 
конкурентлылык сәләтен арттыруга һәм күрсәтелә торган хезмәтләрнең 
сыйфатын яхшыртуга ярдәм итәчәк.



Программаны гамәлгә ашыру кысаларында, җирлектә кече һәм урта 
эшмәкәрлек субъектлары саны арту белән, халыкның кече һәм урта бизнес 
секторында тотрыклы мәшгульлеген тәэмин итү өчен шартлар тудыру күздә 
тотыла.

Программаны тормышка ашыруның нәтиҗәлелеге Программа чараларын 
финанслау дәрәҗәсенә һәм аларның үтәлешенә бәйле.

2025 елга программа нәтиҗәләре булырга тиеш:
- кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары санын арттыру;
- кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары хезмәткәрләренең исемлек буенча 
уртача санын арттыру;
- кече һәм урта эшмәкәрлектә уртача хезмәт хакы күләмен уртача тармак 
дәрәҗәсенә кадәр арттыру;
- барлык дәрәҗәдәге бюджетларга кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларыннан 
салым керемнәрен арттыру;
- җирлек инфраструктурасын үстерү һәм күрсәтелә торган хезмәтләрнең 
сыйфатын яхшырту;
- кече предприятиеләр, шул исәптән микро предприятиеләр һәм шәхси 
эшмәкәрләр тарафыннан җитештерелә торган продукция (хезмәтләр күрсәтү) 
әйләнеше ел саен артуны саклап калу.


