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Балык Бистәсе муниципаль районы 

Башкарма комитетының 2019 елның 23 

маендагы  175пи номерлы карары белән 

расланган 2019-2023 елларга Татарстан 

Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районында кече һәм урта эшмәкәрлеккә 

ярдәм һәм аны үстерү программасына 

үзгәрешләр кертү турында  
 

  

«Россия Федерациясендә кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерү турында» 

2007 елның 24 июлендәге 209-ФЗ номерлы Федераль законны, «Татарстан 

Республикасында кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерү турында» 2010 елның 21 

гыйнварындагы 7-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законын гамәлгә 

ашыру максатларында, Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы Уставына таянып, КАРАР БИРӘМ: 

 

1.Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының  2019 

елның 23 маендагы 175 пи номерлы карары белән расланган 2019-2023 елларга 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районында кече һәм урта 

эшмәкәрлеккә ярдәм һәм аны үстерү программасына түбәндәге үзгәрешләрне 

кертергә : 

1.1) 7, 8 бүлекләрне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

7. Программаның планлаштырылган икътисади нәтиҗәлелеге, 

программа белән идарә итү һәм тормышка ашыруны контрольдә тоту 

 

Программаны тормышка ашыру мӛмкинлек бирәчәк: 

- кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларының, шул исәптән социаль 

эшмәкәрлекнең, эчке базарда конкурентлыгын арттыру; 

- булган интеллектуаль һәм инновацион потенциалны саклап калу һәм 

үстерү; 

- кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларыннан, шул исәптән социаль 

эшмәкәрлектән, мәгълүмати технологияләрдән файдалануны киңәйтү; 

consultantplus://offline/ref=810EA3BFA1B166CF6B7BCF0B549898B48E2A9B393F594C9DF80C6E7010D717F0B52FBD500C69F8BCt3g8F
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- эшмәкәрлек эшчәнлеге белән кызыксынуны арттыру хисабына 

халыкның эшлекле активлыгын үстерү;  

- кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына ярдәм инфраструктурасын 

үстерү; 

- кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларының финанс һәм матди 

ресурсларга үтемлелеген тәэмин итә торган механизмнарны камилләштерергә; 

- Эшмәкәрлеккә ярдәм инфраструктурасы оешмалары тарафыннан 

күрсәтелә торган хезмәтләрнең тӛрләрен киңәйтү һәм сыйфатын арттыру юлы 

белән кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына мәгълүмати - консультацион 

ярдәм күрсәтүне камилләштерергә; 

- кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларын муниципаль заказларны үтәүгә 

җәлеп итү; 

- кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерүне тоткарлаучы административ 

киртәләрне һәм киртәләрне бетерүгә юнәлдерелгән механизмнарны үстерү. 

 

8. Нәтиҗәләр һәм тәкъдимнәр (таблица кушымтада) 

 

2019-2023 елларга Балык Бистәсе муниципаль районында КУЭ үсеше буенча 

тӛп күрсәткечләр. 

 

Тәртип 

саны 
Күрсәткечләр исеме 

Берәмлек 

үлчәү 

2019 

ел 
2020 г 

2021 

ел 
2022 ел 2023 ел 

1 

Шәхси эшмәкәрләрне һәм 

үзмәшгуль гражданнарны да 

кертеп, кече һәм урта эшмәкәрлек 

ӛлкәсендә мәшгульләр саны 

кеше 2155 2 185 2 233 2 316 2 390 

2 
ВТПда кече һәм урта эшмәкәрлек 

ӛлеше 
%; 37,8 38,4 40,3 41,5 42,2 

3 

КУЭдан барлык дәрәҗәдәге 

бюджетларга керә торган 

салымнар һәм башка түләүләрнең 

чагыштырма авырлыгы 

%; 29,1 30,4 30,9 31,6 32,1 

4 

Катнашучылар - МСП 

субъектлары гына сатып алулар 

ӛлеше  

%. 46 51 53 57 59 



Төп күрсәткечләргә ирешү буенча чаралар: 

1) 2019-2023 елларга Балык Бистәсе муниципаль районында кече һәм урта бизнеска ярдәм итү ӛчен инфраструктура 

объектларын тӛзү һәм үстерү. 
Ел  үлчәү 

берәмлекләре 

Максатчан 

күрсәткеч 

(Объектлар 

саны) 

Максатчан күрсәткеч (турыдан-туры 

йогынты) ирешкән конкрет чаралар 

исемлеге 

Максатчан күрсәткеч (башка бер йогынты) 

ирешкән конкрет чаралар исемлеге 

2019 

 

Берәмлек 5 Кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына 

мӛлкәти ярдәм күрсәтү; 

Муниципаль дәрәҗәдәге сәнәгать 

паркларын булдыру һәм үстерү. 

Кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерүгә ярдәм 

итү ӛчен билгеләнгән муниципаль милек 

реестрын алып бару һәм бастырып чыгару, 

кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары 

эшчәнлеген гамәлгә ашыру ӛчен кирәкле торак 

булмаган муниципаль биналарны сайлап алуда 

һәм арендалауда ярдәм итү; 

Ӛстенлекле тармаклар буенча кече һәм урта 

эшмәкәрлек субъектларына ташламалы 

шартларда муниципаль милек мәйданнарын 

арендага бирү. 

2020 

 

Берәмлек 10 Кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына 

мӛлкәти ярдәм күрсәтү; 

Муниципаль дәрәҗәдәге сәнәгать 

паркларын булдыру һәм үстерү. 

Кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерүгә ярдәм 

итү ӛчен билгеләнгән муниципаль милек 

реестрын алып бару һәм бастырып чыгару, 

кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары 

эшчәнлеген гамәлгә ашыру ӛчен кирәкле торак 

булмаган муниципаль биналарны сайлап алуда 

һәм арендалауда ярдәм итү; 

Ӛстенлекле тармаклар буенча кече һәм урта 

эшмәкәрлек субъектларына ташламалы 

шартларда муниципаль милек мәйданнарын 

арендага бирү. 

2021 

 

Берәмлек 15 Кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына 

мӛлкәти ярдәм күрсәтү; 

Муниципаль дәрәҗәдәге сәнәгать 

паркларын булдыру һәм үстерү. 

Кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерүгә ярдәм 

итү ӛчен билгеләнгән муниципаль милек 

реестрын алып бару һәм бастырып чыгару, 

кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары 

эшчәнлеген гамәлгә ашыру ӛчен кирәкле торак 

булмаган муниципаль биналарны сайлап алуда 

һәм арендалауда ярдәм итү; 



Ӛстенлекле тармаклар буенча кече һәм урта 

эшмәкәрлек субъектларына ташламалы 

шартларда муниципаль милек мәйданнарын 

арендага бирү. 

2022 

 

Берәмлек 20 Кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына 

мӛлкәти ярдәм күрсәтү; 

Муниципаль дәрәҗәдәге сәнәгать 

паркларын булдыру һәм үстерү. 

Кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерүгә ярдәм 

итү ӛчен билгеләнгән муниципаль милек 

реестрын алып бару һәм бастырып чыгару, 

кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары 

эшчәнлеген гамәлгә ашыру ӛчен кирәкле торак 

булмаган муниципаль биналарны сайлап алуда 

һәм арендалауда ярдәм итү; 

Ӛстенлекле тармаклар буенча кече һәм урта 

эшмәкәрлек субъектларына ташламалы 

шартларда муниципаль милек мәйданнарын 

арендага бирү. 

2023 

 

Берәмлек 25 Кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына 

мӛлкәти ярдәм күрсәтү; 

Муниципаль дәрәҗәдәге сәнәгать 

паркларын булдыру һәм үстерү. 

Кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерүгә ярдәм 

итү ӛчен билгеләнгән муниципаль милек 

реестрын алып бару һәм бастырып чыгару, 

кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары 

эшчәнлеген гамәлгә ашыру ӛчен кирәкле торак 

булмаган муниципаль биналарны сайлап алуда 

һәм арендалауда ярдәм итү; 

Ӛстенлекле тармаклар буенча кече һәм урта 

эшмәкәрлек субъектларына ташламалы 

шартларда муниципаль милек мәйданнарын 

арендага бирү. 

 

2) 2019-2023 елларга Балык Бистәсе муниципаль районында эш башлаучы эшмәкәрләргә ярдәм итү. 
Ел  үлчәү 

берәмлекләре 

Максатчан күрсәткеч (эш 

башлаучы эшмәкәрләр саны) 

Максатчан күрсәткеч (турыдан-

туры йогынты) ирешкән конкрет 

чаралар исемлеге) 

Максатчан күрсәткеч (башка бер 

йогынты) ирешкән конкрет чаралар 

исемлеге) 

2019 

 

Берәмлек 6 Муниципаль дәрәҗәдәге сәнәгать 

паркларын булдыру һәм үстерү; 

Кече һәм урта бизнес 

субъектларының, шул исәптән 

социаль эшмәкәрлекнең Татарстан 

Эшмәкәрлеккә ярдәм итү һәм аны 

үстерү буенча хакимият һәм җирле 

үзидарә органнары эшчәнлеге турында 

кече һәм урта эшмәкәрлек 

субъектларын мәгълүмат белән тәэмин 



Республикасы һәм Россия 

Федерациясенең тӛрле ярдәм 

программаларында катнашуына 

ярдәм итү. 

 

итү; 

Кече һәм урта эшмәкәрлек 

субъектларына, шул исәптән социаль 

эшмәкәрлек субъектларына һәм физик 

затларга эшмәкәрлек эшчәнлеген алып 

бару мәсьәләләре буенча шәхси 

консультацияләр бирү. 

2020 

 

Берәмлек 8 Муниципаль дәрәҗәдәге сәнәгать 

паркларын булдыру һәм үстерү; 

Кече һәм урта бизнес 

субъектларының, шул исәптән 

социаль эшмәкәрлекнең Татарстан 

Республикасы һәм Россия 

Федерациясенең тӛрле ярдәм 

программаларында катнашуына 

ярдәм итү. 

 

Эшмәкәрлеккә ярдәм итү һәм аны 

үстерү буенча хакимият һәм җирле 

үзидарә органнары эшчәнлеге турында 

кече һәм урта эшмәкәрлек 

субъектларын мәгълүмат белән тәэмин 

итү; 

Кече һәм урта эшмәкәрлек 

субъектларына, шул исәптән социаль 

эшмәкәрлек субъектларына һәм физик 

затларга эшмәкәрлек эшчәнлеген алып 

бару мәсьәләләре буенча шәхси 

консультацияләр бирү. 

2021 

 

Берәмлек 10 Муниципаль дәрәҗәдәге сәнәгать 

паркларын булдыру һәм үстерү; 

Кече һәм урта бизнес 

субъектларының, шул исәптән 

социаль эшмәкәрлекнең Татарстан 

Республикасы һәм Россия 

Федерациясенең тӛрле ярдәм 

программаларында катнашуына 

ярдәм итү. 

 

Эшмәкәрлеккә ярдәм итү һәм аны 

үстерү буенча хакимият һәм җирле 

үзидарә органнары эшчәнлеге турында 

кече һәм урта эшмәкәрлек 

субъектларын мәгълүмат белән тәэмин 

итү; 

Кече һәм урта эшмәкәрлек 

субъектларына, шул исәптән социаль 

эшмәкәрлек субъектларына һәм физик 

затларга эшмәкәрлек эшчәнлеген алып 

бару мәсьәләләре буенча шәхси 

консультацияләр бирү. 

2022 

 

Берәмлек 12 Муниципаль дәрәҗәдәге сәнәгать 

паркларын булдыру һәм үстерү; 

Кече һәм урта бизнес 

субъектларының, шул исәптән 

социаль эшмәкәрлекнең Татарстан 

Эшмәкәрлеккә ярдәм итү һәм аны 

үстерү буенча хакимият һәм җирле 

үзидарә органнары эшчәнлеге турында 

кече һәм урта эшмәкәрлек 

субъектларын мәгълүмат белән тәэмин 



Республикасы һәм Россия 

Федерациясенең тӛрле ярдәм 

программаларында катнашуына 

ярдәм итү. 

 

итү; 

Кече һәм урта эшмәкәрлек 

субъектларына, шул исәптән социаль 

эшмәкәрлек субъектларына һәм физик 

затларга эшмәкәрлек эшчәнлеген алып 

бару мәсьәләләре буенча шәхси 

консультацияләр бирү. 

2023 

 

Берәмлек 14 Муниципаль дәрәҗәдәге сәнәгать 

паркларын булдыру һәм үстерү; 

Кече һәм урта бизнес 

субъектларының, шул исәптән 

социаль эшмәкәрлекнең Татарстан 

Республикасы һәм Россия 

Федерациясенең тӛрле ярдәм 

программаларында катнашуына 

ярдәм итү. 

 

Эшмәкәрлеккә ярдәм итү һәм аны 

үстерү буенча хакимият һәм җирле 

үзидарә органнары эшчәнлеге турында 

кече һәм урта эшмәкәрлек 

субъектларын мәгълүмат белән тәэмин 

итү; 

Кече һәм урта эшмәкәрлек 

субъектларына, шул исәптән социаль 

эшмәкәрлек субъектларына һәм физик 

затларга эшмәкәрлек эшчәнлеген алып 

бару мәсьәләләре буенча шәхси 

консультацияләр бирү. 

 

 

 

3) 2019-2023 елларга Балык Бистәсе муниципаль районында кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерү ӛлкәсендә норматив-

хокукый җайга салуны камилләштерү. 
Ел  үлчәү 

берәмлекләре 

Максатчан 

күрсәткеч 

Максатчан күрсәткеч (турыдан-туры 

йогынты) ирешкән конкрет чаралар 

исемлеге) 

Максатчан күрсәткеч (башка бер  йогынты) 

ирешкән конкрет чаралар исемлеге) 

2019 

 

  Норматив-хокукый җайга салу. Кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларын, шул 

исәптән социаль эшмәкәрлекне үстерү буенча 

норматив хокукый актлар проектларын эшләү; 

Үсеш мониторингы. 

2020 

 

  Норматив-хокукый җайга салу. Кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларын, шул 

исәптән социаль эшмәкәрлекне үстерү буенча 

норматив хокукый актлар проектларын эшләү; 

Үсеш мониторингы. 

2021   Норматив-хокукый җайга салу. Кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларын, шул 



 исәптән социаль эшмәкәрлекне үстерү буенча 

норматив хокукый актлар проектларын эшләү; 

Үсеш мониторингы. 

2022 

 

  Норматив-хокукый җайга салу. Кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларын, шул 

исәптән социаль эшмәкәрлекне үстерү буенча 

норматив хокукый актлар проектларын эшләү; 

Үсеш мониторингы. 

2023 

 

  Норматив-хокукый җайга салу. Кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларын, шул 

исәптән социаль эшмәкәрлекне үстерү буенча 

норматив хокукый актлар проектларын эшләү; 

Үсеш мониторингы. 

 

 

4) 2019-2023 елларга Балык Бистәсе муниципаль районында кадрлар потенциалын ныгыту, эшмәкәрлекнең уңай 

образын булдыру. 
Ел  үлчәү 

берәмлекләре 

Максатчан 

күрсәткеч 

(Катнашучылар 

саны) 

Максатчан күрсәткеч (турыдан-туры 

йогынты) ирешкән конкрет чаралар 

исемлеге) 

Максатчан күрсәткеч (башка бер йогынты) 

ирешкән конкрет чаралар исемлеге) 

2019 

 

Берәмлек 50 Квалификацияле кадрлар әзерләү; 

Эшмәкәрлек эшчәнлеген популярлаштыру. 

Кече һәм урта предприятиеләр 

хезмәткәрләренең квалификациясен күтәрү 

һәм һӛнәри яңадан әзерләү программаларын 

гамәлгә кертү;  

Тренерлар, экспертлар һәм белгечләр 

катнашында кече һәм урта эшмәкәрлек 

субъектлары ӛчен укыту форумнары, 

семинарлар оештыру; 

массакүләм мәгълүмат чараларында 

эшмәкәрлек тематикасын яктырту. 

2020 

 

Берәмлек 50 Квалификацияле кадрлар әзерләү; 

Эшмәкәрлек эшчәнлеген популярлаштыру. 

Кече һәм урта предприятиеләр 

хезмәткәрләренең квалификациясен күтәрү 

һәм һӛнәри яңадан әзерләү программаларын 

гамәлгә кертү;  

Тренерлар, экспертлар һәм белгечләр 

катнашында кече һәм урта эшмәкәрлек 

субъектлары ӛчен укыту форумнары, 



семинарлар оештыру; 

массакүләм мәгълүмат чараларында 

эшмәкәрлек тематикасын яктырту. 

2021 

 

Берәмлек 50 Квалификацияле кадрлар әзерләү; 

Эшмәкәрлек эшчәнлеген популярлаштыру. 

Кече һәм урта предприятиеләр 

хезмәткәрләренең квалификациясен күтәрү 

һәм һӛнәри яңадан әзерләү программаларын 

гамәлгә кертү;  

Тренерлар, экспертлар һәм белгечләр 

катнашында кече һәм урта эшмәкәрлек 

субъектлары ӛчен укыту форумнары, 

семинарлар оештыру; 

массакүләм мәгълүмат чараларында 

эшмәкәрлек тематикасын яктырту. 

2022 

 

Берәмлек 50 Квалификацияле кадрлар әзерләү; 

Эшмәкәрлек эшчәнлеген популярлаштыру. 

Кече һәм урта предприятиеләр 

хезмәткәрләренең квалификациясен күтәрү 

һәм һӛнәри яңадан әзерләү программаларын 

гамәлгә кертү;  

Тренерлар, экспертлар һәм белгечләр 

катнашында кече һәм урта эшмәкәрлек 

субъектлары ӛчен укыту форумнары, 

семинарлар оештыру; 

массакүләм мәгълүмат чараларында 

эшмәкәрлек тематикасын яктырту. 

2023 

 

Берәмлек 50 Квалификацияле кадрлар әзерләү; 

Эшмәкәрлек эшчәнлеген популярлаштыру. 

Кече һәм урта предприятиеләр 

хезмәткәрләренең квалификациясен күтәрү 

һәм һӛнәри яңадан әзерләү программаларын 

гамәлгә кертү;  

Тренерлар, экспертлар һәм белгечләр 

катнашында кече һәм урта эшмәкәрлек 

субъектлары ӛчен укыту форумнары, 

семинарлар оештыру; 

массакүләм мәгълүмат чараларында 

эшмәкәрлек тематикасын яктырту. 

 

 

 



5) 2019-2023 елларга Балык Бистәсе муниципаль районында сәүдә һәм куллану базарын үстерү. 
Ел  үлчәү 

берәмлекләре 

Максатчан 

күрсәткеч 

(ваклап сату 

әйләнеше)  

Максатчан күрсәткеч (турыдан-туры 

йогынты) ирешкән конкрет чаралар 

исемлеге) 

Максатчан күрсәткеч (башка бер йогынты) 

ирешкән конкрет чаралар исемлеге) 

2019 

 

млн. 

сумнарда 

1908,98 Стационар булмаган сәүдә объектларының 

урнашуын контрольдә тоту; 

Законсыз эшмәкәрлекне легальләштерү;  

Профилактик йогынты. 

Җир кишәрлекләрен үз белдекләре белән 

билгеләнгән НТОлардан азат итү; 

Куллану базары үсешенә мониторинг һәм 

анализ үткәрү; 

Авыл хуҗалыгы продукциясен сату буенча 

ярминкәләр үткәрү; 

Профилактик әңгәмәләр үткәрү; 

массакүләм мәгълүмат чараларында 

эшмәкәрлек тематикасын яктырту. 

2020 

 

млн. 

сумнарда 

2031,06 Стационар булмаган сәүдә объектларының 

урнашуын контрольдә тоту; 

Законсыз эшмәкәрлекне легальләштерү;  

Профилактик йогынты. 

Җир кишәрлекләрен үз белдекләре белән 

билгеләнгән НТОлардан азат итү; 

Куллану базары үсешенә мониторинг һәм 

анализ үткәрү; 

Авыл хуҗалыгы продукциясен сату буенча 

ярминкәләр үткәрү; 

Профилактик әңгәмәләр үткәрү; 

массакүләм мәгълүмат чараларында 

эшмәкәрлек тематикасын яктырту. 

2021 

 

млн. 

сумнарда 

2158,84 Стационар булмаган сәүдә объектларының 

урнашуын контрольдә тоту; 

Законсыз эшмәкәрлекне легальләштерү;  

Профилактик йогынты. 

Җир кишәрлекләрен үз белдекләре белән 

билгеләнгән НТОлардан азат итү; 

Куллану базары үсешенә мониторинг һәм 

анализ үткәрү; 

Авыл хуҗалыгы продукциясен сату буенча 

ярминкәләр үткәрү; 

Профилактик әңгәмәләр үткәрү; 

массакүләм мәгълүмат чараларында 

эшмәкәрлек тематикасын яктырту. 

2022 

 

млн. 

сумнарда 

2266,78 Стационар булмаган сәүдә объектларының 

урнашуын контрольдә тоту; 

Законсыз эшмәкәрлекне легальләштерү;  

Профилактик йогынты. 

Җир кишәрлекләрен үз белдекләре белән 

билгеләнгән НТОлардан азат итү; 

Куллану базары үсешенә мониторинг һәм 

анализ үткәрү; 



Авыл хуҗалыгы продукциясен сату буенча 

ярминкәләр үткәрү; 

Профилактик әңгәмәләр үткәрү; 

массакүләм мәгълүмат чараларында 

эшмәкәрлек тематикасын яктырту. 

2023 

 

млн. 

сумнарда 

2380,12 Стационар булмаган сәүдә объектларының 

урнашуын контрольдә тоту; 

Законсыз эшмәкәрлекне легальләштерү;  

Профилактик йогынты. 

Җир кишәрлекләрен үз белдекләре белән 

билгеләнгән НТОлардан азат итү; 

Куллану базары үсешенә мониторинг һәм 

анализ үткәрү; 

Авыл хуҗалыгы продукциясен сату буенча 

ярминкәләр үткәрү; 

Профилактик әңгәмәләр үткәрү; 

массакүләм мәгълүмат чараларында 

эшмәкәрлек тематикасын яктырту. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 


