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Отнэ муниципаль районы Тубэн Коек авыл цирлегендо 2020-2024 елларга
кече haM урта эlцмакарлеккэ ярдэм итy программасын кабул итy турында

Отна муниципаль районы Тубэн Кеекавыл щирлеге территориясендо кече haM

урта эшмакарлек субъектлары тарафыннан кече hэм урта эшмакэрлек эшчанлеге
алып бару ечен уцай икътисадый мохит булдыру максатларында <<Россия

Федерациясендо жирле yзидара оештыруныц гомуми принциплары ryрында> 2003
елныц б октябрендаге 131-ФЗ номерлы Федераль законныц 14 маддасенец 3
елеше, <<Россия Федерациясендэ кече haM урта эшкуарлыкны ycтepy турында>
2007 елныц 24 июлендеге 209-Ф3 номерлы Федераль закон, <<Татарстан

Республикасында кече haM урта эшкуарлыкны ycтepy ryрында) 20'10 елныц 21
гыйнварындагы 7-ТР3 номерлы Татарстан Республикасы 3аконы, Татарстан
Республикасы Отнэ муниципаль районыныц Тубон Кеек авыл }кирлеге уставы
нигезендэ карар бирэ:

1. Отнэ муниципаль районы башкарма комитеты цитэкчесе белан
килешенгэннан соц, Отнэ муниципаль районы Тубэн Кеек авыл }кирлегенда
2а20-2024 елларга кече haM урта эшмэкорлеккэ ярдэм итy программасын
1нче кушымта нигезенда расларга.

2. 2020-2024 еллар чорында Тубан Кеек авыл ),цирлеге территориясендэ кече
hэм урта эшмэкэрлекне yстерyга ярдэм иry чаралары планын 2 нче
кушымта нигезенда расларга.

3. Татарстан Республикасы Отнэ муниципаль районы Тубэн Коек авыл
башкарма комитетынын 2016 елнын 30 гыйнварындагы ,t номерлы < Тубэн
Кеек авыл цирлеге территориясендэ 2015-2019 еллар чорында кече haM
урта эшмэкарлекне yстерyга ярдам иryнец муниципаль максатчан
программасын раслау турында> карарын yз кочен югалткан дип танырга,

4. Олеге карарны кТатарстан Республикасы Хокукый магьлyматыныц рэсми
порталында> (PRAVO.TATARSTAN. RU) hэм Татарстан Республи касы <Отнэ
муниципаль районы> муниципаль берамлегенец расми сайтында
к И нтернет> мэгьлyмат-телеком мун и кация челтэрендэ ур на шты ры р га.

5. Олеге карарныц yталешен контрольда тоryны yз остемдэ калдырам.

Тубэн Кеек авыл башкарма
комитеты житэкчесе:

!!/
l *' 'yl'/,ry Мехамматгалиев Ф.Т.



Тубан Кеек авыл башкарма
комитетынын 2019 елныц 30

декабрендэ кабул ителгон
12 номерлы карарына 1 нче
кушымта

Тубэн Коек авыл цирлегенде 2020-2024 елларга

кече haM урта эшмекарлеккэярдем итy

программасы



Отне муниципаль раЙоны Тубэн Кеек авыл цирлегенде2020-2024 елларга
кече

hем урта эllJмэкарлеккэ ярдэм итy программасы паспорты

Программаныц исеме:
"2020-2024 елларга отнэ муниципаль районы Тубан
Кеек авыл жирлегендэ кече hэм урта эшмакэрлеккэ
ярдам итy программасы"

Программаныц
заказчыGы:

Татарстан Республикасы Отна муниципаль
районыныц Тчбан Кеек авыл башкарма комитеты

Программаны
эlллэyчелэр:

Татарстан Республикасы Отнэ муниципаль
районыныц Тубен Кеек авыл башкарма комитеты

Программаныц нигезе: 1 <<Россия Федерациясендэ )цирле yзидарэ
оештыруныц гомуми принциплары турында) 2003
елныц б окгябрендэге 131-Ф3 номерлы Федераль
законы;
2. <<Россия Федерациясендэ кече haM урта
эшкуарлыкны ycTepy турында>> 200Т елныц 24
июлендэге 209-Ф3 номерлы Федераль законы;
3. <Татарстан Республикасында кече hэм урта
эшкуарлыкны ycTepy турында>> 2010 елныц 21
гыйнварындагы 7-ТР3 номерлы Татарстан
Республикасы 3аконы;
4, Татарстан Республикасы Отнэ муниципаль
районынын Тчбэн Кеек авыл жирлеге чставы

Программаныц максаты: - Отна муниципаль районыныцТубен Кеек авыл
щирлегенда кече бизнесны ycтepy ечен оптималь
шартлар тудыру;
- кече hoM урта эшмэкэрлекне ycTepy хисабына
икътисадый кутэрелеш haM халыкны эш белэн
тээмин иту проблемаларын хал итч;

Программаныц
бурычлары:

- Отна муниципаль районыныц Тубэн Кеек авыл
жирлегенда кече hэм урта эшмокарлекке ярдам
и нфраструктурасын ycTepy;
- Барлык дэрецадоге бюджетларга кече haM урта
бизнестан салым кертемнарен арттыру;
- Кече hэм урта эшмэкэрлекнец инвестицион
активлыгын арттыру;
- Щир менэсабэтлэрен камиллаштерV hэм )t{ир

базарын ycTepy;
- Минималь хезмэт хакы дара){эсен минималь
куллану бюджетыныц кыйммати кyлэменнан
кимбулмавын тээмин итy;
- Бизнес-хакимият - Х{эмгыять коммуникация



системасын YcTepY;
- Эш белан таэмин итy елкасенда баланслы
икьтисади сэясэтне исэпкэ алып, кече hoM урта
бизнес елкасена )цолеп иry очен естэмэ стимуллар
булдыру;
- Кече бизнес елкэсенда машryльларнец социаль
яклавын тээмин итy;
- Халыкныц яшэy шартларын яхшыртуда кече
бизнесныц ролен артгыру.

Финанслау кyламе hэм
чыганаклары

2020 - 2024 елларга Программаны финанслау
чыганаклары:
- Татарстан Республикасы бюджеты акчалары;
- Отна муниципаль районыныц Тубен Кеек авыл

щирлеге бюджеты акчалары ;

- кече hэм урта эшмакарлек субъектларына ярдам
итyга юнелдерелган бюджеттан тыш чыганаклар
акчалары (конкрет суммаларны кyрсэтмича момкин
булган чыганак буларак фаразлана).

Программан ыц булекларе

'1. Отна муниципаль районыныц Тубан Кеек авыл жирлегендэ кече

эшмэкэрлек торышын анализлау.

2. Кече hэм урта эшмэкарлекне ycтepy проблемалары haM аларны

программалы ысуллар белен хал иry кирэклеген нигезлаy.

3. Программаныц социаль-иlсьтиiадый натиlкалелеген баялэу.

4. Эшмэкэрлек эшчэнлегенец еGтенлекле торлэре.

5. Программаныц топ чаралары эшл9нгэн юнолешл9р,

6. Программаны гамалгэ ашыру механизмы .

7, 2О20-2024 елларга Отнэ муниципаль районыныц Тубан Кеек авыл

х{ирлегенда кече hэм урта эшмэкэрлекне ycтepy программасыныц топ

чаралары.



1, Отна муниципаль районыныцТубан Коекавыл цирлегенда кече hэм урта
эшмакэрлек торыtлын анализлау.

Хlпцалык иryнен базар системасы шартларында кече hэм урта эшмакэрлекнец
аерым ролен ryбэндаге факгорлар билгели:

yз тормышларын hэм лаеклы тормыш дарэщэсен таэмин итyче hэм гражданлык

цэмгыятенец теп тотрыкландыручы саяси кече булган урта сыйныф олешен
арттыру;

кече haM урта эшмэкарлек секторында яца эш урыннары булдыру ечен зур
потенциал булу, жамгыятьтэ эшсезлек haM социаль киеренкелекдэрэжасе кимy;

халыкныц топ массасы ижгимагый психологиясен haM тормыш ориентирларын

Yзгэрry;

кече haM урта эшмакэрлекнец сыгылмалылыrы haM солэте х{итештерy
струlfiурасын тиз арада трансформалаштырырга, яца технологиялар haM фэнни
эшланмалар булдырырга hэм кулланырга кирок;

Шуныц белан бэйле равештэ Отнэ муниципаль районы Тубан Кеек авыл
){ирлегенда кече эшмакэрлекне ycTepv программасын эшлоy heM гамалгэ ашыру
зарурлыгы ryа.

Олеге Программа <<Россия Федерациясендэ цирле yзидаро оештыруныц
гомуми принциплары ryрында) 2003 елныц б октябрендаге 131-Ф3 номерлы,
<<Россия Федерациясендэ кече haM урта эшмэкэрлекне ycтepy ryрында> 2007
елныц 24 июлендаге 209-Ф3 номерлы Федераль законнар, <<Татарстан

Республикасында кече haM урта эшмэкэрлекне yстерy ryрында> 2010 елныц 21

гыйнварындагы 7-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы 3аконы нигезендэ
эшлэнган.

2, Кече haM урта эщкуарлыкны yGтеру проблемалары heM аларны
программа ыGуллары бвлан хал итy кираклеген нигезлsy

Хазерге вакытта Отнэ муниципаль районыныц Тубэн Кеек авыл )цирлегендэ
кече haM урта эшмэкэрлек шактый нык позицияда булуга карамастан, кайбер
проблемалар элеккечэ хал ителмаган булып кала бирэ.

Авылда кече hэм урта эшмакарлек ,субъектлары эшчэнлеге yсешен
тоткарлаучы факторлар булып торалар:

-кредит ресурсларыныц кыен булуы фонында инвестицион ресурсларга Kepy ,yз

финанс чараларыныц цитмэве;

- кече hэм урта эшмэкэрлек субъекларыныц гамалдэге законнардагы
yзгарешлэр, административ киртэлэр haM эшмэкэрлек 9шчэнлеген гамэлгэ



ашырганда хакимият органнарыныц тогал регламентлары булмавы ryрында
мэryлyмат бирмэве ,

Эшмакэрлек эшчsнлеге субъектлары тарафыннан карарлар кабУл ИТYНе hЭМ

гамэлго ашыруны талэп итэ торган проблемалар булып тора:

- кече эшмакарлек субъекгларыныц ryбэн социаль жаваплылыгы,

гамэлдаге каршылыкларны бетеру haM авылда кече hэм урта эшмэкарлекне алга

таба эзлекле Ycтepy бары тик мэгьлYмат, белем бирy, консультация, финанс
юналешЛэрендЭ комплекслы hэм адреслы ярдэм KYpcaTY, эшлекле контактлар

haM кооперациялэр урнаштыру, шулаЙ ук коллектив ихтыя>r{ барлыкка килергэ

мемкин булган башка аспектларда ярдэм Kypceтy юлы белан аны ycTepY ОЧеН

уцайлы шартлар ryдыру урыннарында максатчан эш алып бару нигезенда гена

момкин. Программа ){ирле хакимият органнарыныц, шулай ук билгелангаН

максатларга ирешy ечен даyлатнеке булмаган оешмаларныц кочларен

берлаштерерга haM оптимальлаштерергэ мемкинлек бирачак,

3. Программаныц социаль-икътисадый нетиrцэлелегена котелган бэя.

Программа yз эченэ Отнэ муниципаль районыныцТубэн Кеек авыл )цирлегеНДЭ

кече heM урта эшмекорлекне алга таба ycтepy ечен уцай шартлар ryдыруга
юналтелган чаралар комплексын yз эченэ ала.

Программаны yтэy ярдэм итэчэк:

_Районда икьтисадый hoM социаль тотрыклылыкныц иц моhим элементлаРыННаН

берсе буларак кече эшкуарлык булдыруны haM аныц тотрыклы эшчэнлегеН

стимуллаштыра торган уцай икьтисадый мохит формалаштыру;

- кече haM урта эшмэкарлекнец yсеш темпларын арттыру, кече предприятиеларне
иьтисадый яктан ныгыry hэм эшчэнлек даираларен кицайry;

- ){ирлек бюджетына салым hэм салым булмаган керемнар арry;

- эш белан таэмин иryнец остамс м9мкинлеклоре барлыкка килyго, кече hэм УрТа
ошмакорлек белен шегыльлэнyче хезмэткарлернец хезмбт хакь1 дара)t(эсеН
кYтэрYга;

_ товар базарын кондашлекко сэлэтле продукция haM )(ирле щитештерy
хезметлере белэн баеry;



- кече haM урта эшкуарлыкныц социаль )цаваплылыгын арттыру.

4. Эшмэкэрлек эщчанлегенец остенлокле т9рл9ре

Район халкыныц тормышын яхцырryга юнелтелгэн тотрыклы иьтисадый
yсешне таэмин иry максатларында эшмокэрлек эшчэнлеrенец остенлекле
торлэре билгеланде:

- авыл хуDкалыгы продукциясен щитештерY;

- халыкка кенкyреш хезмэте кyрсэry;

- Транспорт haM элемтэ олкасе;

- тозелеш;

- социаль хезмэтлэр елкэсе.

5. Программанын топ чаралары эlllлэнгэн юналещлар

1. Кече haM урта эшмэкарлекне нэтищеле ycTepy ечен хокукый базаны
камиллаштеру haM административ кирталарне киметy

2. Кече hэм урта эшмакерлек субъектларына финанс-кредит hэм молкэт
ярдэме.

З. Кече hэм урта эшмакарлеккэ мэгьлyмати-консультация ярдэме.
4. Тубан Кеек авыл щирлегенда кече hэм урта эшмэкэрлек ryрында уцай

)t{амогатьчелек фикерен формалаштыру.
5. Кече haM урта эшмэкэрлек очен квалификацияле кадрлар эзерлэy.
6. Яшьлэр haM эшсезлэрнец эшмэкэрлек инициативасын хуплау hэм

стимуллаштыру.
1. Кече haM урта эшмекерлек субъектлары, шулай ук хакимият органнары

белэн кече hэм урта эшкуарлык субъектлары арасында партнерлык
менэсобатлэре урнаштыруга булышлык KypcaTy.



6. Программаны гамелга аlлыру механизмы

7. 2О2О-2024 елларга Отна муниципаль районыныц Тубан Кеек авыл
цирлегенда кече haM урта эщмекерлекне ycтepy проrраммасыныц теп

чаралары

Программа
белэн идаре итч

Отнэ муниципаль районы Тубан Кеек авыл башкарма
комитеты

Программаны
финанслач

РФ бюджеты, ТР, х{ирлек бюджеты, бюджеттан тыш
чыганаклар. Кече бизнес счбъектларынын чз акчалары

Программанын
топ

башкарччылары

Отнэ муниципаль районы Тубэн Кеек авыл башкарма
комитеты

Программанын
Yталещен

контрольдэ тотч

Отнэ муниципаль районы Тубэн Кеек авыл жирлеге Советы

Бчрычнын исеме Теп чараларныц исеме
1 2

Кече hэм урта бизнес
субъектлары санын арттыру.
Отнэ муниципаль районы Тубэн
Кеек авыл цирлеге кече
эшмэкэрлек субъектлары ныц
конкурентлыл ык сэлэтен арттыру

Интернет челтэрендэ Отнэ муниципаль
районы рэсми порталыныц ((кече hэм урта
бизнес субъектлары ечен мэгьлyмат>
битенец эшлэвен тээмин иry, эшкуарлык
жэмэгатьчелеге белан коммуни кациялар очен
естэмэ мэйданчыклар булдыру hэм аларны
алып бару

Кече hэм урта бизнес белэн
шогыльлэнyчеларнец эш
сыйфатын hэм хезмат
шартларын яхшырту, кече hэм
урта бизнес субъектларыныц
кон курентлыл ы к солэтен
арттыру

Кече haM урта эшмакэрлек субъекгларына
кадрлар озерлаy, яцадан езерлэy hэм
аларныц квалификациясен кyгэрy, хезмэтне
саклау haM янгын куркынычсызлыгы
талэплэрена ейрэту елкосенда ярдэм итy..
Хезматне саклау мэсьалэлэре, хезмэт
цартларын махсус баялау, хезмэт законнары
бченча методик ярдам

Кече haM урта эшмэкэрлек
субъектлары ны ц имиджын,
эшлекле активлыгын арттыру,
яшьлэрнец уз бизнесларын алып
баруда компетенциялэрен haM
кyнекмэларен арттыру

Яшьлэр арасында эшмэкэрлек эшчанлеген
пропагандалау hэм популярлаштыру (тyгорак
естэл> лар, конференциялэр, семинарлар,
конкурслар, кече hэм урта эшкуарлык
субъектлары белан башка чаралар угкэрy
юлы белэн. Мэктэплэрдэ ачык дэреслэр,
эцмэкэрлэр. белэн очрашулар, кон курслар
чткэоч.

Кече hэм урта эшмэкэрлек
субъектларына финанс ярдеме
чараларын тормышка ашыру

Татарстан Республикасы Икътисад
министрлыгы, Татарстан Республикасы Авыл
ху)цалыгы министрлыгы, Татарстан
Республикасы Хезмет hэм халыкны социаль
яклау министрлыгы линиясе буенча КУЭ
субъектларына ярдэм программалары белэн
таныщу. Ярдэм чараларын алуда булышлык
кчрсатч



Тубэн Кеек авыл башкарма
комитетынын 2019 елныц 30

декабрендэ кабул ителган 12

номерлы карарына 2 нче
кушымта

2О2О-2024 еллер чорында Тубан Кеекавыл цирлегетерриториясенда кече
heM урта эlлмакерлекне yстерV буенча чаралар планы

1. Тубэн Кеек авыл х{ирлеге территориясенда кече эшмэкерлекка ярдэм итy
инфраструктурасын ycTepy.
Магьлумат биру, консультация hэм укыту.
Кече hэм урта эшмэкэрлек субъектларын торак булмаган биналар белен
тээмин итY.
Авыл щирлеге яшьлэрен эшмэкэрлеккэ актив тарту, аныц социаль-хезмэт
адаптациясенэ булышлы к кyрсэтy.
Шэхси ошмакарлэр эшчэнлеген хокукый таэмин иry системасын ycтepy.
Авыл х}Dкалыгында кече haM урта эшмэкэрлекне ycTepy чараларын эшлэy
hэм гамэлгэ ацыру.
Кече haM урта бизнеска салым haM административ йеклэнешне
опти мал ьлэштерy, эшмэкэрлек эшчэнлеге м ил ке хокуклар ы н яклау.
Эшмокарлек эшчэнлеге субъектлары эшчанлеген тикшереп тору haM кузэту
буенча чаралар системасын кам иллэштерy.

Тубон Кеек авыл башкарма
комитеты х{итэкчесе: Мехаммэтгалиев Ф.Т.
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