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2020-2022 елларга Татарстан Республикасы 
Азнакай муниципаль районыньщ Чубар-Абдул 
авыл щфлегендэ кече Ьэм урта эшмэкэрлек 
субъектларын устерунец муниципаль 
программасы турында

«Россия Федерациясендэ кече Ьэм урта эшкуарлыкны устеру турында " 2007 
елныц 24 июлендэге 209-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендэ, кече Ьэм урта 
эшкуарлыкны устеру, Чубар-Абдул авыл ж;ирлеге территориясендэ кече Ьэм урта 
эшкуарлык субъектлары эшчэнлеге очен уцай шартлар тудыру максатларында 
карар бирэм:

1. «2020-2022 елларга Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районыньщ «Чубар-Абдул авыл жирлеге "муниципаль берэмлегендэ кече Ьэм урта 
эшмэкэрлек субъектларын устеру программасын расларга.

2. Элеге карарны Чубар-Абдул авыл жирлегенец мэгълумат стендларында 
халыкка житкерергэ Ьэм Азнакай муниципаль районыньщ Интернет мэгълумат- 
телекоммуникация челтэрендэ http//aznakayevo.tatarstan.ru. веб-адрес буенча 
урнаштырырга

3. Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны узем артыннан калдырам.

Башлык Н.Э. Фэтхетдинов



Азнакай муниципалы районы Чубар-Абдул 
авыл жирлеге Баш карма комитеты 
26.12.2019 №56 карарына кушымта

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыньщ Чубар-Абдул авыл 
жирлегендэ 2020 -2022 елларга Кече Ьэм урта эшкуарлык субъектларын устеру

программасы
ПАСПОРТЫ

Профамманыц Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыньщ 
исеме Чубар-Абдул авыл жирлегендэ 2020 -2022 елларга Кече Ьэм

урта эшкуарлык субъектларын устеру программасы 
(алга таба -  Программа)

Программа «Россия Федерациясендэ кече Ьэм урта эшкуарлыкны устеру 
эшлэу очен нигез турында " 2007 елныц 24 июлендэге 209-ФЗ номерлы 

Федераль закон»;
«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми 
принциплары турында " 2003 елныц 6 октябрендзге 1Э1-ФЗ 
номерлы Федераль закон»

Программаны Азнакай муниципаль районы Чубар-Абдул авыл жирлегенец 
эшлэуче Башкарма комитеты
Программа Азнакай муниципаль районы Чубар-Абдул авыл жирлегенец
чараларын Башкарма комитеты
башкаручы
Программаныц - Азнакай муниципаль районы Чубар-Абдул авыл жирлегендэ 
теп максаты кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектлары усеше очен уцай 

шартлар тудыру Ьэм аларныц социаль-икътисадый 
бурычларны хэл итудэ ролен кутэру;
- кече Ьэм урта эшкуарлык субъектларыныц кондэшлеккэ 
сэлэтлелеген тээмин иту;
- Азнакай муниципаль районыньщ Чубар-Абдул авыл 
жирлегендэ кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектларына узлэре 
житештергэн товарларны (эшлэрне, хезмэт курсэтулэрне) алга 
этэрудэ ярдэм курсэту);
- кече Ьэм урта эшмэкэрлек саныныц артуы;
- халыкны эш белэн тээмин иту Ьэм узмэшгульлекне устеру;
- талантлы яшьлэрне Ьэм потенциаль идарэчелэрне кече Ьэм 
урта эшкуарлыкка ачыклау Ьэм жэлеп иту;
- Азнакай муниципаль районыньщ Чубар-Абдул авыл 
Жирлегендэ предприятиелэр тарафыннан житештерелэ торган 
тулай продукция кулэмендэ кече Ьэм урта эшмэкэрлек 
субъектлары тарафыннан житештерелгэн товарлар (эшлэр, 
хезмэт курсэтулэр) олешен арттыру;
- кече Ьэм урта эшкуарлык субъектлары тарафыннан тулэнгэн 
барлык дэрэжэдэге бюджетларныц салым керемнэре олешен 
арттыру.

Программаны 2 Ш _Ш 2  
гамэлгэ ашыру



сроклары J _________________
Программаныц - кече Ьэм урта эшкуарлыкны устеру ечен шартлар 
теп чаралары камиллэштеру;
исемлеге - кече Ьэм урта эшкуарлык субъектларына финанс ярдэме

курсзту;
- кече Ьэм урта эшкуарлык субъектларына ярдэм 
инфраструктурам эшчэнлеген тээмин иту;
- кече Ьэм урта эшкуарлык субъектларына мэгълумати, 

консультация Ьэм мелкэт ярдэме курсэту;
- кече Ьзм урта эшкуарлык елкэсендз социаль яклау Ьэм 
хезмэтне саклау механизмнарын эшлэу Ьэм гамэлгэ керту.

Программаны - кече Ьэм урта бизнеста эшлэучелэр санын арттыру. 
гамэлгэ ашырда - кече Ьэм урта эшмэкэрлектэ уртача хезмэт хакы кулэмен 
кетелгэн нэтиж;э уртача тармакара дэрэжэгэ кадэр арттыру;

- кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектларыннан барлык 
дэрэжэдэге бюджетларга салым керемнэрен арттыру
- авыл инфраструктурами устеру Ьэм курсэтелэ торган 
хезмэтлэрнец сыйфатын яхшырту;
- авыл кече Ьэм урта эшмэкэрлегенец тармак структурасын 
район икътисадынын естенлекле тармакларында эшчэнлек 
алый баручы кече иредприятиелэрнен елешен арттыру ягына 
узгэрту: хезмэт курсэту (кенкуреш, тезелеш, торак-коммуналь 
хуж;алык), авыл хужалыгында
- кече Ьэм урта бизнес оешмаларыныц узлэре житештергэн 
товарлар, башкарылган эшлэр Ьэм курсэтелгэи хезмэтлэр 
кулэмен арттыру

Программаны Татарстан Республикасы, район, муниципаль берэмлек, 
финанслау бюджеттан тыш фонд чаралары, эшкуарларныц уз акчалары
кулэме Ьэм Ьэм жэлеп ителгэн инвестициялэр 
чыганаклары
Программаньщ Азнакай муниципаль районы Чубар-Абдул авыл жирлегенец 
утэлешен Башкарма комитеты
контрольдэ тоту

1. Гомуми нигезлэмэлэр

Элеге Программа «Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештырунын гомуми 
принциплары турында» 2003 елныц 6 октябрендэге 131-ФЭ номерлы, «Россия 
Федерациясендэ кече Ьэм урта эшкуарлыкны устеру турында " 2007 елныц 24 
июлендэге 209-ФЗ номерлы федераль законнар нигезендэ эшлэнгэн.

«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары 
турында " 2003 елныц 6 октябрендэге 131-Ф3 номерлы Федераль закон нигезендэ 
жирле узидарэ органнары вэкалэтлэренэ кече Ьэм урта эшкуарлыкны устеругэ ярдэм 
иту мэсьэлэлэре керэ.

«Россия Федерациясендэ кече Ьэм урта эшкуарлыкны устеру турында " 2007 
елныц 24 июлендэге 209-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендэ жирле узидарэ



органнары вэкалэтлэренэ кече Ьэм урта эшкуарлык субъектлары усеше ©чен 
шартлар тудыру (алга таба-СМП) кертелгэн.

Элеге программаныц максатлары Ьэм теп бурычлары Азнакай муниципаль 
районыньщ Чубар-Абдул авыл жирлегендэ кече Ьэм урта эшкуарлыкны устеру очен 
шартлар тудыруга юнэлдерелгэн.

Программа Азнакай муниципаль районыньщ Чубар-Абдул авыл жирлегендэ 
кече Ьэм урта эшмэкэрлекне устеру елкэсендэге максатларга ирешугэ юнэлдерелгэн 
чаралар исемлеген, чараларны тормышка ашыру очен жаваплы финанслау кулэмен 
Ьэм чыганакларын, эшчэнлек нэтижэлелеге курсэткечлэрен бил гели.

2. Проблеманьщ эчтэлеге Ьэм аны программалы методлар белэн хэл иту 
кирэклеген нигезлэу

Кече Ьэм урта эшмэкэрлек Азнакай муниципаль районыньщ Чубар-Абдул авыл 
жирлегендэ икътисади Ьэм социаль бурычларны хэл итудэ моЬим роль уйный, 
чонки яца эш урыннары булдыру, кулланучылар базарын товарлар Ьэм хезмэт 
курсэтулэр белэн баетуга, конкурентлы мохит булдыруга ярдэм итэ, Халыкныц 
икътисадый местэкыйльлеген, салым керемнэренец тотрыклылыгын тээмин итэ. 
Эшмэкэрлекне устеру Азнакай муниципаль районы Чубар-Абдул авыл жирлегенец 
социаль-икътисади усешендэге остенлекле бурычларныц берсе булып тора.
Бугенге кондэ Азнакай муниципаль районыньщ Чубар-Абдул авыл жирлеге 
территориясендэ 7 шэхси эшмэкэр , 1 семья фермасы теркэлгэн.

Кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектлары эшчэнлегенец теп терлэре: базарда 
ваклап сату, кибетлэрдэ азык-телек Ьэм сэнэгать товарлары белэн ваклап сату.

Авыл хужалыгы предприятиесе эшчэнлегенец топ юнэлеше-ит-сет житештеру. 
Соцгы вакытта терлеклэрнец баш саны киму бара. Авыл хужалыгы оешмаларында 
терлеклэрнец баш санын киметугэ авыл хужалыгы предприятиелэренец авыр 
финанс хэле йогынты ясый. Авыл хужалыгы тармагында теп фондларныц 
искергэнлеге, сатыла торган продукция ечен тубэн бэялэр Ьэм житештеру 
чыгымнарын капламыйча, субсидиялэр тулэу ставкаларыныц тубэн булуы авыл 
хужалыгы тармагында теп проблема булып кала.

Авыл икътисадында кече Ьэм урта эшмэкэрлекнец ролен чагылдыручы меЬим 
курсэткеч салым кертеме. Ел саен кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектлары 
эшчэнлегеннэн жирле бюджетка салым керемнэре кулэме арта.

КУЭ усешендэ тоткарлаучы факторларны проблемалар теркеменэ булэргэ 
мемкин:
1. матди-техник тээмин ителеш (житештеру Ьэм хезмэт урыннары, заманча 
ЖиЬазлар житмэу яки булмау, персоналныц квалификациясе тубэн булу, эшмэкэр 
Ьэм тд эшчэнлегенец тиешенчэ якланмаган булуы).);
2. матди-финанс проблемалары:
- предприятиене теркэу очен капитал алуда кыенлыклар;
- эйлэнештэге акча житмэу;
- житешсезлеге буларак, уз, шулай ук бурычка алынган финанс чаралары 
эшчэнлеген кицэйту ечен.

СМСПНЬЩ кубесе тотрыклы финанс хэле Ьэм акча житмэу аркасында уз 
усеше, яца технологиялэр керту, продукциянец Ьэм хезмэтлэрнец сыйфатын кутэру, 
озак сроклы инвестициялэр керту, яца базарлар узл эштеру ечен эчке стимул л ардан 
мэхрум ителде. Топ елеше эшмэкэрлэр файдаланмый кредит Ьэм заем чаралары,



барыннан да элек, булмау сэбэпле, кирэкле тээмин иту Ьэм кредит вакыйганы. 
Гадэттэгечэ, коммерция банклары дип саныйлар кече Ьэм урта бизнес шактый 
трудоемким хезмэт курсэтудэ, югары рискованным Ьэм чагыштырмача тубэн 
керемле. Югары кредит рисклар банклар компенсациялэргэ тырыша хисабына 
артык югары процент ставкалары чагыштырмача эре бизнес. Шуца бэйле рэвештэ, 
кече Ьэм урта бизнеска кредит биру процессы массакулэм булмады эле. Моца 
икътисадныц усеп баручы кризисы шартлары китерэ.

Азнакай муниципаль районы Чубар-Абдул авыл жирлеге башкарма комитеты 
кече Ьэм урта бизнесны социаль тотрыклылык ышанычлы гаранты буларак карый 
Ьэм эшмэкэрлек эшчэнлегенэ эшкэ сэлэтле актив кешелэрне жэлеп иту бурычын хэл 
итэ.

Авылныц реаль икътисади потенциалы эле тэмамланмаган, кече Ьэм урта 
бизнеста булган проблемалар аз тугел, аларны эле хэл итэргэ кирэк. Программа 
кече Ьэм урта эшмэкэрлекне алга таба устеру, кече Ьэм урта эшкуарлык 
субъектларына мэгълумати, консультацион Ьэм мелкэти ярдэм курсэту ечен 
норматив-хокукый база булдыру, шулай ук контроль процессын оештыру буенча 
комплекслы эш планы булып тора.

3. Программанын теп максатлары Ьэм бурычлары

3.1. Программанын топ максатлары булып тора:

-Азнакай муниципаль районы Чубар-Абдул авыл жирлегенец социаль-икътисади 
бурычларын хэл итудэ кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектларын устеру Ьэм аларныц 
ролен арттыру ечен уцай шартлар тудыру;

- кече Ьэм урта эшкуарлык субъектларыныц кендэшлеккэ сэлэтлелеген тээмин 
иту;

- Азнакай муниципаль районы Чубар-Абдул авыл жирлеге Кече Ьэм урта 
эшкуарлык субъектларына узлэре житештергэн товарларны (эшлэрне, хезмэт 
курсэтулэрне) алга этэрудэ ярдэм курсэту);

- кече Ьэм урта эшмэкэрлек санын арттыру;
- халыкны эш белэн тээмин иту Ьэм узмэшгульлекне устеру;
- кече эшкуарлыкка талантлы яшьлэрне Ьэм потенциаль идарэчелэрне ачыклау 

Ьэм жэлеп иту;
- Азнакай муниципаль районы Чубар-Абдулавыл жирлеге предприятиелэре 
житештерэ торган тулай продукция кулэмендэ кече Ьэм урта эшмэкэрлек 
субъектлары тарафыннан житештерелгэн товарлар (эшлэр, хезмэт курсэтулэр) 
олешен арттыру;

- кече Ьэм урта эшкуарлык субъектлары тарафыннан тулэнгэн барлык дэрэжэдэге 
бюджетларныц салым керемнэре елешен арттыру.

3.2. Куелган максатларга ирешу ечен хэл итэргэ кирэк булган бурычлар:
- Азнакай муниципаль районы Чубар-Абдул авыл жирлегенец Кече Ьэм 

урта эшмэкэрлек субъектларына ярдэм инфраструктурами устеру;
-кече Ьэм урта эшмэкэрлекнец конкурентлылык сэлэтен Ьэм инвестициялэр

жэлеп итучэнлеген арттыру;
- ижтимагый Ьэм Ьенэри оешмаларныц Ьэм эшмэкэрлэр берлэшмэлэренец 

ролен арттыру;



- район икътисадыныц естенлекле тармакларында кече Ьэм урта эшмэкэрлекне 
устеругэ ярдэм иту: инновацион эшчэнлек; хезмэт курсэтулэр (кенкуреш, тезелеш, 
торак-коммуналь хужалык елкэсендэ); сэнэгать -  халык куллану товарлары 
житештеру, азык-телек (сет, ит), милли Ьэм мэдэни узенчэлеклэрне исэпкэ алый 
Ьенэрчелек; авыл хужалыгы (крестьян (фермер) хужалыклары), авыл хужалыгы 
продукциясен эшкэрту);

- кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектларына мелкэт ярдэме курсэту;
- Азнакай муниципаль районы Чубар-Абдул авыл жирлеге территориясендэ 

кече Ьэм урта эшкуарлык субъектларына ярдэм инфраструктурами барлыкка 
китеруче оешмаларга Ьэм кече Ьэм урта эшкуарлык субъектларына мэгълумати 
ярдэм курсэту;

- кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектларына консультацион Ьэм оештыру 
ярдэме;

-кече Ьэм урта эшмэкэрлекне терле елкэлэрдэ: торак-коммуналь олкэдэ, 
тозеклэндеру, ремонт-тозелеш эшлэрендэ, жэмэгать туклануы елкэлэрендэ 
муниципаль заказларны утэугэ жэлеп иту Ьэм башкалар.

Программаныц бурычлары аныц соцгы максаты белэн билгелэнэ Ьэм 
эшкуарлык эшчэнлеген активлаштыруга, яца эш урыннары булдыруга Ьэм 
эшкуарлыкка жэлеп ителгэн халыкныц киц катламыныц иминлеген арттыруга ярдэм 
итэ торган уцай мохит тудырудан гыйбарэт.

4. Программаныц теп принциплары

Программаныц теп принциплары булып тубэндэгелэр тора:
- ярдэм курсэту ечен СМСПНЫН, гариза биру тэртибе;
- СМСПГА ярдэм курсэту инфраструктурам Ьэркем ечен мемкин булу; 
-программада каралган критерийларга туры килэ торган СМСПНЫН, тигез 
утемлелеге;
- билгелэнгэн талэплэрне утэп ярдэм курсэту
"Кендэшлекне яклау турында «2006 елныц 26 июлендэге 135-ФЭ номерлы Федераль 
закон»;
- ярдэм курсэту процедураларыныц Ачыклыгы.

5. Программаны гамэлгэ ашыру сроклары

Программаны гамэлгэ ашыру сроклары -  2020-2022 еллар

6. Ярдэм курсэту турында Кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектларыныц 
мерэжэгатьлэрен карау тэртибе

2007 елныц 24 июлендэге 209-ФЗ номерлы Федераль законда каралган 
формаларда аларга ярдэм курсэтугэ дэгъва итуче кече Ьэм урта эшкуарлык 
субъектлары Азнакай муниципаль районы Чубар-Абдул авыл жирлеге жирле 
узидарэ органнарына язмача яисэ электрон документ формасында мерэжэгать 
итэлэр.

Кече Ьэм урта эшкуарлык субъектларыныц ярдэм курсэткэн ечен 
морэжэгатендэ "Россия Федерациясендэ кече Ьэм урта эшкуарлыкны устеру 
турында" 2007 елныц 24 июлендэге 209-ФЗ номерлы Федераль законный 4



статьясында билгелэнгэн шартларга туры килуен раслаучы документлар 
тапшырылырга тиеш.

Кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектларыньщ морэжэгатьлэре Азнакай 
муниципаль районыньщ Чубар-Абдул авыл жирлеге жирле узидарэ органнары 
тарафыннан 30 кон эчендэ карала.

Кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектларына ярдэм курсэту турында мерэжэгать 
буенча кабул ителгэн карар кабул ителгэн коннэн алып биш кен эчендэ хэбэр 
ителергэ тиеш.

Законда билгелэнгэн очракларда кече Ьэм урта эшкуарлык субъектларына ярдэм 
курсэту конкурс нигезендэ гамэлгэ ашырыла. Конкурсны оештыру Ьэм уткэру 
Азнакай муниципаль районы Чубар-Абдул авыл жирлеге жирле узидарэ органнары 
тарафыннан башкарыла.

Кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектларына субсидиялэр биру шартлары Ьэм 
тэртибе Азнакай муниципаль районы Чубар-Абдул авыл жирлеге жирле узидарэ 
органнарыныц норматив хокукый актлары белэн билгелэнэ.

7.Программа чаралары системасы

Программа чараларын тормышка ашыру жирле бюджет акчаларыннан, 
бюджеттан тыш фондлардан, Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 
Чубар-Абдул авыл жирлегенец 2020-2022 елларга кече Ьэм урта эшмэкэрлек 
субъектларын устеру программасы кысаларында инвестициялэр жэлеп ителгэн 
эшкуарларныц уз акчаларыннан тормышка ашырыла.
Программа чаралары билгелэнгэн бурычлар нигезендэ эшлэнгэн.

2020-2022 елларда Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыньщ Чубар- 
Абдул авыл жирлегендэ кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектларын устеру 

программасы ЧАРАЛАРЫ ИСЕМЛЕГЕ

№

Чаранын исеме Гамэлгэ
ашыру
срогы

финанслау 
чы ганагы

финанслау кулэме 
(мен сум нарда)

Башкаручы

,  2020 2021 ел 2022 ел барыс
елы

1. Кече Ьэм урта эшкуарлыкны устеру ечен шартлар камиллэштеру

1.1 Кече Ьэм урта эшкуарлык 
субъектларына ярдэм иту Ьэм устеру 
мэсьэлэлэрен жайга сала торган 
муниципаль норматив-хокукый база 
булдыру

---------- — 1
2020 
елньщ 1 
яртыеллы 
гы

Финанслау 
талэп ителми

II . 1

Чубар-Абдул 
авыл жирлеге 
Башкарма 
комитеты

1.2 Кече эшмэкэрлек субъектларыньщ 
муниципаль заказ урнаштыруда 
катнашуы мониторинга

даими

t___________1

Финанслау 
талэп ителми

-

Чубар-Абдул 
авыл жирлеге 
Башкарма 
комитеты

1.3
Кече Ьэм урта эшкуарлыкны yCTePY 
мэсьэлэлэре буенча аларнын 
фикерлэрен исэпкэ алу максатында 
Кече Ьэм урта эшкуарлык субъектлары 
мэнфэгатьлэрен чагылдыручы 
коммерциячел булмаган оешмалар,

даими Финанслау
талэп ителми

-

Чубар-Абдул 
авыл жирлеге 
Башкарма 
комитеты



Эшкуарларньщ ижтимагый 
берлэшмэлэре белэн хезмэттэшлек

”1

1.4 Программа кысаларында ярдэм 
алучылар - кече Ьэм урта эшкуарлык

даими Финанслау 
талэп ителми

субъектлары реестрын формалаштыру 
Ьэм алып бару

_

1.5 Развитие деятельности 
заготовительной продукции, 
производимых личными подсобными 
хозяйствами, крестьянскими 
фермерскими хозяйствами и другими 
сельхозтоваро-производителями

2020 
елнын 2 
кварталы

СМСП
акчалары

Ьэм саву 
аппаратлары 

сатып алу 
ечен жирле 

бюджет

22

акчалары

11

Чубар-
Абдулавыл
жирлеге
Башкарма
комитеты

СМСП
килешу
буенча);

Чубар-Абдул 
авыл жирлеге 
Башкарма 
комитеты

2. Азнакай муниципаль районыньщ Чубар-Абдул авыл жирлегендэ кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектлары на ярдэм 
инфраструктурам эшчэнлеген тээмин иту. Кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектларына мэгьлумати, консультация Ьэм мелкэт

ярдэме курсэту

:
2.1 Шэхси ярдэмче хужалыклар, крестьян даими Финанслау

фермер хужалыклары Ьэм авыл талэп ителми
хужалыгы товарлары житештеручелэр
тарафыннан житештерелэ торган
эзерлэу продукциясе эшчэнлеген
устеру

'

II

Чубар-Абдул 
авыл жирлеге 
Башкарма 
комитеты,

Азнакай
муниципальра
йоны
Башкарма
ком итеты
(килешу
буенча)

3. Кече Ьэм урта эшкуарлык елкэсендэ социаль яклау Ьэм хезмэтне саклау механизмнарын эшлэу Ьэм гамэлгэ керту

2 j Хезмэтне саклау эшлэрен оештыру даими Финанслау
мэсьэлэлэрендэ консультацион- талэп ителми
методик ярдэм

: II

Чубар-Абдул 
авыл жирлеге 
Башкарма 
комитеты

8. Программа белэн идарэ итуне оештыру (программаны тормышка ашыру 
механизмы)

Программаны гамэлгэ ашыру механизмы-ул билгелэнгэн нэтижэлэргэ ирешуне 
тээмин итэ торган сроклар, жаваплы башкаручылар буенча координациялэнгэн 
программа чаралары системасы.

Программаныц заказчысы-Азнакай муниципаль районы Чубар-Абдул авыл 
жирлеге башкарма комитеты, аныц бурычлары-программа чараларын утэуне 
оештыру Ьэм башкаручыларныц узара хезмэттэшлеген координациялэу.

Программа чараларын утэу «Россия Федерациясендэ кече Ьэм урта эшкуарлыкны 
устеру турында " 2007 елныц 24 июлендэге 209-ФЗ номерлы Федераль закон 
талэплэренэ туры китереп башкарыла

9. Программаны тормышка ашыру барышын контрольдэ тоту



Булеп бирелэ торган акчаларнын, утэлешен Азнакай муниципаль районы Чубар- 
Абдул авыл жирлеге башкарма комитеты Ьэм Азнакай муниципаль районы Чубар- 
Абдул авыл жирлеге Советы контрольдз тота.

Азнакай муниципаль районы Чубар-Абдул авыл жирлеге башкарма комитеты ел 
саен Азнакай муниципаль районы Чубар-Абдул авыл жирлеге Советына 
Программаныц утэлеше турында хисап бирэ.

10. Программаныц социаль-икътисадый нэтижэлелеген бэялэу
Программаны гамэлгэ ашыру тулаем авылдагы икътисадый Ьэм социаль хэлгэ 

уцай йогынты ясаячак, иивестицион климатны яхшыртуга, авыл 
инфраструктурасын устеРУгэ> кече Ьэм урта эшкуарлык субъектларыныц 
кендэшлеккэ сэлэтлелеген арттыруга Ьэм курсэтелэ торган хезмэтлэрнец сыйфатын 
яхшыртуга ярдэм итэчэк.

Программаны гамэлгэ ашыру кысаларында Кече Ьэм урта бизнес секторында 
халыкныц тотрыклы мэшгульлеген тээмин иту, авылда кече Ьэм урта эшмэкэрлек 
субъектлары саны арту, Азнакай муниципаль районыныц Чубар-Абдул авыл 
жирлеге бюджетына салым Ьэм салым булмаган керемнэрне арттыру куздэ тотыла. 

2020-2022 елларда программа нэтижэлэре булырга тиеш:
- кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектлары санын арттыру;
- кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектлары хезмэткэрлэренец исемлек буенча уртача 
санын арттыру.


