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"2020-2022 елларга Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районының Сарлы авыл 

җирлегендә кече һәм урта эшмәкәрлек 

субъектларын үстерү өчен шартлар тудыру" 

муниципаль программасы турында 

 

«Россия Федерациясендә кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү турында» 2007 

елның 24 июлендәге 209-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә, кече һәм урта 

эшкуарлыкны үстерү, Сарлы авыл җирлеге территориясендә кече һәм урта 

эшкуарлык субъектлары эшчәнлеге өчен уңай шартлар тудыру максатларында 

карар бирәм: 

1. «2020-2022 елларга Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районының  «Сарлы авыл җирлеге "муниципаль берәмлегендә кече һәм урта 

эшмәкәрлек субъектларын үстерү программасын расларга. 

3. Әлеге карарны Татарстан Республикасының рәсми хокукый мәгълүмат 

порталына урнаштыру юлы белән игълан итәргә http://pravo.tatarstan ru һәм Азнакай 

муниципаль районының Интернет мәгълүмати-телекоммуникацион челтәрендә:   

http://aznakayevo.tatarstan.ru веб-адресы буенча урнаштырырга. 

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемдә калдырам. 
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Азнакай муниципаль районы Сарлы авыл 

җирлеге  башкарма комитеты 30.12.2019  
№43 карарына кушымта №1 

 

"2020-2022 елларга Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының 

Сарлы авыл җирлегендә кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларын үстерү өчен 

шартлар тудыру" муниципаль программасы 

ПАСПОРТЫ 

Программаның 

исеме 

"2020-2022 елларга Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районының Сарлы авыл җирлегендә кече һәм урта 

эшмәкәрлек субъектларын үстерү өчен шартлар тудыру" 

муниципаль программасы (алга таба – Программа) 

Программа 

эшләү өчен нигез 

«Россия Федерациясендә кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү 

турында» 2007 елның 24 июлендәге 209-ФЗ номерлы Федераль 

закон; 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ 

номерлы Федераль закон 

Программаны 

эшләүче 

Азнакай муниципаль районы Сарлы авыл җирлегенең 

Башкарма комитеты 

Программа 

чараларын 

башкаручы 

Азнакай муниципаль районы Сарлы авыл җирлегенең 

Башкарма комитеты 

Программаның 

төп максаты 

- Азнакай муниципаль районы Сарлы авыл җирлегендә кече 

һәм урта эшмәкәрлек субъектлары үсеше өчен уңай шартлар 

тудыру һәм аларның социаль-икътисадый бурычларны хәл 

итүдә ролен күтәрү; 

- кече һәм урта эшкуарлык субъектларының көндәшлеккә 

сәләтлелеген тәэмин итү; 

- Азнакай муниципаль районының Сарлы авыл җирлегендә 

кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына үзләре җитештергән 

товарларны (эшләрне, хезмәт күрсәтүләрне) алга этәрүдә 

ярдәм күрсәтү); 

- кече һәм урта эшмәкәрлек санының артуы; 

- халыкны эш белән тәэмин итү һәм үзмәшгульлекне үстерү; 

- талантлы яшьләрне һәм потенциаль идарәчеләрне кече һәм 

урта эшкуарлыкка ачыклау һәм җәлеп итү; 

- Азнакай муниципаль районының Сарлы авыл җирлегендә 

предприятиеләр тарафыннан җитештерелә торган тулай 

продукция күләмендә кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары 

тарафыннан җитештерелгән товарлар (эшләр, хезмәт 

күрсәтүләр) өлешен арттыру; 

- кече һәм урта эшкуарлык субъектлары тарафыннан түләнгән 

барлык дәрәҗәдәге бюджетларның салым керемнәре өлешен 

арттыру.  



Программаның 

бурычлары 

- Эшкуарларның иҗтимагый һәм һөнәри оешмаларының һәм 

берләшмәләренең ролен арттыру; 

- район икътисадының өстенлекле тармакларында кече һәм 

урта эшкуарлыкны үстерүгә ярдәм итү: инновацион эшчәнлек; 

хезмәтләр күрсәтү (көнкүреш, төзелеш, ТКХ); азык-төлек 

сәнәгате (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; 

- Азнакай муниципаль районының Сарлы авыл җирлегендә 

кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына, Азнакай 

муниципаль районының Сарлы авыл җирлеге территориясендә 

кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына ярдәм 

инфраструктурасын барлыкка китерүче оешмаларга 

мәгълүмати ярдәм күрсәтү; 

- торак-коммуналь, төзекләндерү, ремонт-төзелеш, җәмәгать 

туклануы өлкәләрендә муниципаль заказларны үтәүгә Кече 

эшмәкәрлекне җәлеп итү. 

Программаны 

гамәлгә ашыру 

сроклары 

2020-2022 еллар 

Программаның 

төп чаралары 

исемлеге 

- кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү өчен шартлар 

камилләштерү;  

- кече һәм урта эшкуарлык субъектларына финанс ярдәме 

күрсәтү;  

- кече һәм урта эшкуарлык субъектларына ярдәм 

инфраструктурасы эшчәнлеген тәэмин итү;  

- кече һәм урта эшкуарлык субъектларына мәгълүмати, 

консультация һәм мөлкәт ярдәме күрсәтү;                                     

- кече һәм урта эшкуарлык өлкәсендә социаль яклау һәм 

хезмәтне саклау механизмнарын эшләү һәм гамәлгә кертү. 

Программаны 

гамәлгә ашыруда 

көтелгән нәтиҗә 

- кече һәм урта бизнеста эшләүчеләр санын арттыру. 

- кече һәм урта эшмәкәрлектә уртача хезмәт хакы күләмен 

уртача тармакара дәрәҗәгә кадәр арттыру;  

- кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларыннан барлык 

дәрәҗәдәге бюджетларга салым керемнәрен арттыру  

- авыл инфраструктурасын үстерү һәм күрсәтелә торган 

хезмәтләрнең сыйфатын яхшырту; 

- авыл кече һәм урта эшмәкәрлегенең тармак структурасын 

район икътисадының өстенлекле тармакларында эшчәнлек 

алып баручы кече предприятиеләрнең өлешен арттыру ягына 

үзгәртү: хезмәт күрсәтү (көнкүреш, төзелеш, торак-коммуналь 

хуҗалык), авыл хуҗалыгында 

- кече һәм урта бизнес оешмаларының үзләре җитештергән 

товарлар, башкарылган эшләр һәм күрсәтелгән хезмәтләр 



күләмен арттыру  

Программаны 

финанслау 

күләме һәм 

чыганаклары 

Татарстан Республикасы, район, муниципаль берәмлек, 

бюджеттан тыш фонд чаралары, эшкуарларның үз акчалары 

һәм җәлеп ителгән инвестицияләр 

Программаның 

үтәлешен 

контрольдә тоту 

Азнакай муниципаль районы Сарлы авыл җирлегенең 

Башкарма комитеты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Гомуми нигезләмәләр 

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 нигезендә эшләнгән. 

        «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. 

       «Россия Федерациясендә кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү турында» 2007 

елның 24 июлендәге 209-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә җирле үзидарә 

органнары вәкаләтләренә кече һәм урта эшкуарлык субъектлары (алга таба -  КУЭС) 

үсеше өчен шартлар тудыру   кертелгән.   

        Әлеге программаның максатлары һәм төп бурычлары Азнакай муниципаль 

районының Сарлы авыл җирлегендә кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү өчен 

шартлар тудыруга юнәлдерелгән. 

        Программа Азнакай муниципаль районының Сарлы авыл җирлегендә кече һәм 

урта эшмәкәрлекне үстерү өлкәсендәге максатларга ирешүгә юнәлдерелгән чаралар 

исемлеген, чараларны тормышка ашыру өчен җаваплы финанслау күләмен һәм 

чыганакларын, эшчәнлек нәтиҗәлелеге күрсәткечләрен билгели. 

 

2. Проблеманың эчтәлеге һәм аны программалы методлар белән хәл итү 

кирәклеген нигезләү 

       
      Кече һәм урта эшмәкәрлек Азнакай муниципаль районының Сарлы авыл 

җирлегендә икътисади һәм социаль бурычларны хәл итүдә мөһим роль уйный, 

чөнки яңа эш урыннары булдыруга, товарлар һәм хезмәтләр белән куллану базарын 

баетуга, көндәшлекле мохит булдыруга, халыкның икътисади мөстәкыйльлеген, 

салым керемнәренең тотрыклылыгын тәэмин итә.  

Азнакай муниципаль районы Сарлы авыл җирлеген социаль-икътисадый 

үстерү буенча өстенлекле бурычларның берсе булып тора.  

Эшкуарлыкка ярдәм итү өчен озак сроклы чорга исәпләнгән комплекслы һәм 

эзлекле якын килү зарур, ул чараларны тормышка ашыруны вакытында, ресурслар, 

башкаручыларга, шулай ук идарә һәм контрольне оештыруны тәэмин итә торган 

программа-максатчан ысулларны куллануны күздә тота. 

Җирлек территориясендә кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары үсеше өчен 

уңай шартлар тудыру, кече һәм урта эшмәкәрлеккә мөлкәти, финанс, мәгълүмат, 

консультация чаралары системасын камилләштерү һәм тормышка ашыру, 

икътисадның реаль секторын үстерүгә, бюджетны тулыландыруга һәм халыкны эш 

белән тәэмин итүгә ярдәм итү зарур.         

Бүгенге көндә Азнакай муниципаль районының Сарлы авыл җирлеге 

территориясендә 3 шәхси эшмәкәр, 11 крестьян (фермер) хуҗалыгы теркәлгән. 

Кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары эшчәнлегенең төп төрләре: базарда 

ваклап сату, кибетләрдә азык-төлек һәм сәнәгать товарлары белән ваклап сату. 

       Авыл хуҗалыгы предприятиесе эшчәнлегенең төп юнәлеше-ит-сөт җитештерү. 

Соңгы вакытта терлекләрнең баш саны кимү бара. Авыл хуҗалыгы оешмаларында 

терлекләрнең баш санын киметүгә авыл хуҗалыгы предприятиеләренең авыр 

финанс хәле йогынты ясый. Авыл хуҗалыгы тармагында төп фондларның 



искергәнлеге, сатыла торган продукция өчен түбән бәяләр һәм җитештерү 

чыгымнарын капламыйча, субсидияләр түләү ставкаларының түбән булуы авыл 

хуҗалыгы тармагында төп проблема булып кала. 

 Авыл икътисадында кече һәм урта эшмәкәрлекнең ролен чагылдыручы мөһим 

күрсәткеч салым кертеме. Ел саен кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары 

эшчәнлегеннән җирле бюджетка салым керемнәре күләме арта. 

 2017-2018 елларда кече һәм урта эшкуарлык үсешенең уңай тенденцияләренә 

карамастан, бизнес үсешенә комачаулаучы проблемалар кала. 

 КУЭС үсешендә тоткарлаучы факторларны проблемалар төркеменә бүләргә 

мөмкин: 

1. матди-техник тәэмин ителеш (җитештерү һәм хезмәт урыннары, заманча 

җиһазлар җитмәү яки булмау, персоналның квалификациясе түбән булу, эшмәкәр 

һәм тд эшчәнлегенең тиешенчә якланмаган булуы).); 

2. матди-финанс проблемалары: 

- предприятиене теркәү өчен капитал алуда кыенлыклар; 

- әйләнештәге акча җитмәү; 

- җитешсезлеге буларак, үз, шулай ук бурычка алынган финанс чаралары 

эшчәнлеген киңәйтү өчен.   

          КУЭС ның күбесе тотрыклы финанс хәле һәм акча җитмәү аркасында үз 

үсеше, яңа технологияләр кертү, продукциянең һәм хезмәтләрнең сыйфатын күтәрү, 

озак сроклы инвестицияләр кертү, яңа базарлар үзләштерү өчен эчке стимуллардан 

мәхрүм ителде. Төп өлеше эшмәкәрләр файдаланмый кредит һәм заем чаралары, 

барыннан да элек, булмау сәбәпле, кирәкле тәэмин итү һәм кредит вакыйганы. 

Гадәттәгечә, коммерция банклары дип саныйлар кече һәм урта бизнес шактый 

трудоемким хезмәт күрсәтүдә, югары рискованным һәм чагыштырмача түбән 

керемле. Югары кредит рисклар банклар компенсацияләргә тырыша хисабына 

артык югары процент ставкалары чагыштырмача эре бизнес. Шуңа бәйле рәвештә, 

кече һәм урта бизнеска кредит бирү процессы массакүләм булмады әле. Моңа 

икътисадның үсеп баручы кризисы шартлары китерә. 

 Азнакай муниципаль районы Сарлы авыл җирлеге башкарма комитеты кече 

һәм урта бизнесны социаль тотрыклылык ышанычлы гаранты буларак карый һәм 

эшмәкәрлек эшчәнлегенә эшкә сәләтле актив кешеләрне җәлеп итү бурычын хәл 

итә.  

 Авылның реаль икътисади потенциалы әле тәмамланмаган, кече һәм урта 

бизнеста булган проблемалар аз түгел, аларны әле хәл итәргә кирәк.   Программа 

кече һәм урта эшмәкәрлекне алга таба үстерү, кече һәм урта эшкуарлык 

субъектларына мәгълүмати, консультацион һәм мөлкәти ярдәм күрсәтү өчен 

норматив-хокукый база булдыру, шулай ук контроль процессын оештыру буенча 

комплекслы эш планы булып тора. 
 

3. Программаның төп максатлары һәм бурычлары 
 

     3.1. Программаның төп максатлары: 

                                             

     -Азнакай муниципаль районы Сарлы авыл җирлегенең социаль-икътисади 

бурычларын хәл итүдә кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларын үстерү һәм аларның 

ролен арттыру өчен уңай шартлар тудыру;                             

     - кече һәм урта эшкуарлык субъектларының көндәшлеккә сәләтлелеген тәэмин 

итү;  



     - Азнакай муниципаль районы Сарлы авыл җирлеге Кече һәм урта эшкуарлык 

субъектларына үзләре җитештергән товарларны (эшләрне, хезмәт күрсәтүләрне) 

алга этәрүдә ярдәм күрсәтү); 

     - кече һәм урта эшмәкәрлек санын арттыру;                

     - халыкны эш белән тәэмин итү һәм үзмәшгульлекне үстерү;                        

     - кече эшкуарлыкка талантлы яшьләрне һәм потенциаль идарәчеләрне ачыклау 

һәм җәлеп итү; 

- Азнакай муниципаль районы Сарлы авыл җирлеге предприятиеләре җитештерә 

торган тулай продукция күләмендә кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары 

тарафыннан җитештерелгән товарлар (эшләр, хезмәт күрсәтүләр) өлешен арттыру;                                 

     - кече һәм урта эшкуарлык субъектлары тарафыннан түләнгән барлык дәрәҗәдәге 

бюджетларның салым керемнәре өлешен арттыру. 

                     

     3.2. Куелган максатларга ирешү өчен хәл итәргә кирәк булган бурычлар: 

     - Азнакай муниципаль районы Сарлы авыл җирлегенең Кече һәм урта 

эшмәкәрлек субъектларына ярдәм инфраструктурасын үстерү; 

-кече һәм урта эшмәкәрлекнең конкурентлылык сәләтен һәм инвестицияләр 

җәлеп итүчәнлеген арттыру; 

- иҗтимагый һәм һөнәри оешмаларның һәм эшмәкәрләр берләшмәләренең 

ролен арттыру; 

- район икътисадының өстенлекле тармакларында кече һәм урта эшмәкәрлекне 

үстерүгә ярдәм итү: инновацион эшчәнлек; хезмәт күрсәтүләр (көнкүреш, төзелеш, 

торак-коммуналь хуҗалык өлкәсендә); сәнәгать – халык куллану товарлары 

җитештерү, 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; 

     - Азнакай муниципаль районы Сарлы авыл җирлеге территориясендә кече 

һәм урта эшкуарлык субъектларына ярдәм инфраструктурасын барлыкка китерүче 

оешмаларга һәм кече һәм урта эшкуарлык субъектларына мәгълүмати ярдәм 

күрсәтү; 

- кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына консультацион һәм оештыру 

ярдәме;  

-кече һәм урта эшмәкәрлекне төрле өлкәләрдә: торак-коммуналь өлкәдә, 

төзекләндерү, ремонт-төзелеш эшләрендә, җәмәгать туклануы өлкәләрендә 

муниципаль заказларны үтәүгә җәлеп итү һәм башкалар.                                    

     Программаның бурычлары аның соңгы максаты белән билгеләнә һәм 

эшкуарлык эшчәнлеген активлаштыруга, яңа эш урыннары булдыруга һәм 

эшкуарлыкка җәлеп ителгән халыкның киң катламының иминлеген арттыруга ярдәм 

итә торган уңай мохит тудырудан гыйбарәт. 

 

4. Программаның төп принциплары 

 

Программаның төп принциплары булып түбәндәгеләр тора:  

- ярдәм күрсәтү өчен КУЭСның гариза бирү тәртибе;  

- КУЭС га ярдәм күрсәтү инфраструктурасы һәркем өчен мөмкин булу;  

-программада каралган критерийларга туры килә торган КУЭСның тигез 

үтемлелеге;                                



- билгеләнгән таләпләрне үтәп ярдәм күрсәтү 

"Көндәшлекне яклау турында «2006 елның 26 июлендәге 135-ФЗ номерлы Федераль 

закон»;                                                                           

- ярдәм күрсәтү процедураларының Ачыклыгы. 

 

5. Программаны гамәлгә ашыру сроклары 
 

     Программаны гамәлгә ашыру сроклары –  2020-2022 еллар. 
 

6. Ярдәм күрсәтү турында Кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларының 

мөрәҗәгатьләрен карау тәртибе 
 

       2007 елның 24 июлендәге 209-ФЗ номерлы Федераль законда каралган 

формаларда аларга ярдәм күрсәтүгә дәгъва итүче кече һәм урта эшкуарлык 

субъектлары Азнакай муниципаль районы Сарлы авыл җирлеге җирле үзидарә 

органнарына язмача яисә электрон документ формасында мөрәҗәгать итәләр. 

        Кече һәм урта эшкуарлык субъектларының ярдәм күрсәткән өчен 

мөрәҗәгатендә "Россия Федерациясендә кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү 

турында" 2007 елның 24 июлендәге 209-ФЗ номерлы Федераль законның 4 

статьясында билгеләнгән шартларга туры килүен раслаучы документлар 

тапшырылырга тиеш. 

        Кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларының мөрәҗәгатьләре Азнакай 

муниципаль районының Сарлы авыл җирлеге җирле үзидарә органнары тарафыннан 

30 көн эчендә карала. 

       Кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына ярдәм күрсәтү турында мөрәҗәгать 

буенча кабул ителгән карар кабул ителгән көннән алып биш көн эчендә хәбәр 

ителергә тиеш. 

       Законда билгеләнгән очракларда кече һәм урта эшкуарлык субъектларына ярдәм 

күрсәтү конкурс нигезендә гамәлгә ашырыла. Конкурсны оештыру һәм үткәрү 

Азнакай муниципаль районы Сарлы авыл җирлеге җирле үзидарә органнары 

тарафыннан башкарыла. 

       Кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына субсидияләр бирү шартлары һәм 

тәртибе Азнакай муниципаль районы Сарлы авыл җирлеге җирле үзидарә 

органнарының норматив хокукый актлары белән билгеләнә. 

7.Программа чаралары системасы 

     Программа чараларын тормышка ашыру җирле бюджет акчаларыннан, 

бюджеттан тыш фондлардан, Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

Сарлы авыл җирлегенең 2020-2022 елларга кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларын 

үстерү программасы кысаларында инвестицияләр җәлеп ителгән эшкуарларның үз 

акчаларыннан тормышка ашырыла. 

Программа чаралары билгеләнгән бурычлар нигезендә эшләнгән. 

 

 

 



Перечень мероприятий 

программы «Создание условий для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Сарлинском сельском поселении Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан на 2020-2022  годы» 

№ 

п/п 

Чараның исеме Көтелгән нәтиҗә Башкаручылар финанслау 

чыганагы 
Гамәлгә 

ашыру 

срогы 

1 2 3 4 5  

1. Кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү өчен шартлар камилләштерү 
1.  Кече һәм урта эшкуарлык 

субъектларына ярдәм итү һәм үстерү 

мәсьәләләрен җайга сала торган 

муниципаль норматив-хокукый база 

булдыру 

Кече һәм урта 

эшкуарлыкны үстерүгә 

ярдәм итү 

Сарлы авыл 

җирлеге 

Башкарма 

комитеты 

Финанслау таләп 

ителми 
2020-2022 

еллар 

дәвамынд

а 

2.  Кече эшмәкәрлек субъектларының 

муниципаль заказ урнаштыруда 

катнашуы мониторингы 

Кече һәм урта 

эшкуарлыкны үстерүгә 

ярдәм итү 

Сарлы авыл 

җирлеге 

Башкарма 

комитеты 

Финанслау таләп 

ителми 
даими 

3.  Кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү 

мәсьәләләре буенча аларның 

фикерләрен исәпкә алу максатында 

Кече һәм урта эшкуарлык 

субъектлары мәнфәгатьләрен 

чагылдыручы коммерциячел 

булмаган оешмалар, Эшкуарларның 

иҗтимагый берләшмәләре белән 

хезмәттәшлек 

Кече һәм урта 

эшкуарлыкны 

үстерү мәсьәләләре 

буенча тәкъдимнәр 

әзерләүгә 

эшкуарларның 

коммерциячел 

булмаган 

оешмаларын, 

иҗтимагый 

берләшмәләрен 

җәлеп итү 

Сарлы авыл 

җирлеге 

Башкарма 

комитеты 

 Финанслау таләп 

ителми 
Ихтыяҗ 

туганда 

4.  Программа кысаларында ярдәм 

алучылар - кече һәм урта эшкуарлык 

субъектлары реестрын 

формалаштыру һәм алып бару 

Кече һәм урта 

эшкуарлыкны 

үстерүгә ярдәм итү 

Сарлы авыл 

җирлеге 

Башкарма 

комитеты 

 Финанслау таләп 

ителми 
даими 

5.  Шәхси ярдәмче хуҗалыклар, 

крестьян фермер 

хуҗалыклары һәм башка авыл 

хуҗалыгы товарлары 

җитештерүчеләр тарафыннан 

җитештерелә торган 

продукция әзерләү эшчәнлеген 

үстерү 

Авыл хуҗалыгында 

кече һәм урта 

эшкуарлыкны 

тотрыклы үстерүгә 

ярдәм итү 

Сарлы авыл 

җирлеге 

Башкарма 

комитеты 

Финанслау таләп 

ителми 
2020-2022 

еллар 

дәвамынд

а 

2. Азнакай муниципаль районының Сарлы авыл җирлегендә кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына 

ярдәм инфраструктурасы эшчәнлеген тәэмин итү. Кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына 

мәгълүмати, консультация һәм мөлкәт ярдәме күрсәтү 

1. Кече һәм урта эшкуарлык 

субъектларына консультацион 

ярдәм күрсәтү 

Кече һәм урта 

эшкуарлыкны 

үстерүгә ярдәм итү 

АҖ башкарма 

комитеты, 

Азнакай 

муниципаль 

районы 

башкарма 

комитеты 

(килешү 

буенча) 

Финанслау таләп 

ителми 

2020-

2022 

еллар 

дәвамын

да 



3. Кече һәм урта эшкуарлык өлкәсендә социаль яклау һәм хезмәтне саклау механизмнарын эшләү һәм 

гамәлгә кертү 

1. Хезмәтне саклау эшләрен 

оештыру мәсьәләләрендә 

консультацион-методик ярдәм 

Защита интересов 

СМП 

АҖ башкарма 

комитеты 
Финанслау таләп 

ителми 

Ихтыяҗ 

туганда 

4. Эшкуарның уңай имиджын һәм эшкуарлык турында уңай җәмәгатьчелек фикерен формалаштыру 

1. Кече эшкуарлык 

субъектларын Татарстан 

Республикасында үткәрелә 

торган күргәзмәләрдә, 

ярминкәләрдә, конкурсларда 

катнашуга җәлеп итү 

Эшкуарлыкка 

ярдәм итү, 

эшкуарлык 

эшчәнлегенең иң 

яхшы субъектлары 

эшенең алдынгы 

тәҗрибәсен тарату, 

Азнакай 

муниципаль 

районының 

социаль-

икътисадый 

үсешендә кече һәм 

урта бизнесның 

ролен һәм 

әһәмиятен 

пропагандалау 

АҖ башкарма 

комитеты 

Финанслау таләп 

ителми 

2020-2022 

еллар 

дәвамынд

а 

2. Ел саен үткәрелә торган 

“Предприятиене Яңа елга иң 

яхшы бизәү” конкурсын 

үткәрү 

Үз эшчәнлегендә 

югары социаль-

икътисадый 

күрсәткечләргә ия 
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8. Программа белән идарә итүне оештыру (программаны тормышка ашыру 

механизмы) 

     Программаны гамәлгә ашыру механизмы-ул билгеләнгән нәтиҗәләргә ирешүне 

тәэмин итә торган сроклар, җаваплы башкаручылар буенча координацияләнгән 

программа чаралары системасы. 

    Программаның заказчысы-Азнакай муниципаль районы Сарлы авыл җирлеге 

башкарма комитеты, аның бурычлары-программа чараларын үтәүне оештыру һәм 

башкаручыларның үзара хезмәттәшлеген координацияләү.              

     Программа чараларын үтәү «Россия Федерациясендә кече һәм урта эшкуарлыкны 

үстерү турында " 2007 елның 24 июлендәге 209-ФЗ номерлы Федераль закон 

таләпләренә туры китереп башкарыла 

9. Программаны тормышка ашыру барышын контрольдә тоту 

     Бүлеп бирелә торган акчаларның үтәлешен Азнакай муниципаль районы Сарлы 

авыл җирлеге башкарма комитеты һәм Азнакай муниципаль районы Сарлы авыл 

җирлеге Советы контрольдә тота. 



    Азнакай муниципаль районы Сарлы авыл җирлеге башкарма комитеты ел саен 

Азнакай муниципаль районы Сарлы авыл җирлеге Советына Программаның 

үтәлеше турында хисап бирә. 

  

10. Программаның социаль-икътисадый нәтиҗәлелеген бәяләү 

       Программаны гамәлгә ашыру тулаем авылдагы икътисадый һәм социаль хәлгә 

уңай йогынты ясаячак, инвестицион климатны яхшыртуга, авыл 

инфраструктурасын үстерүгә, кече һәм урта эшкуарлык субъектларының 

көндәшлеккә сәләтлелеген арттыруга һәм күрсәтелә торган хезмәтләрнең сыйфатын 

яхшыртуга ярдәм итәчәк. 

 

     Программаны гамәлгә ашыру кысаларында Кече һәм урта бизнес секторында 

халыкның тотрыклы мәшгульлеген тәэмин итү, авылда кече һәм урта эшмәкәрлек 

субъектлары саны арту, Азнакай муниципаль районының Сарлы авыл җирлеге 

бюджетына салым һәм салым булмаган керемнәрне арттыру күздә тотыла. 

     2020-2022 елларда программа нәтиҗәләре булырга тиеш:                           

     - кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары санын арттыру; 

     - кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары хезмәткәрләренең исемлек буенча уртача 

санын арттыру. 

 

 
 
 


