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К  А Р  А Р
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2020-2022 елларга Татарстан 
Республикасы Азнакай муницииаль 
районыньщ Вахитов авыл жирлегендэ 
кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектларын 
устерунец муницииаль программасы 
туры и да

«Россия Федерациясендэ кече Ьэм урта эшкуарлыкны устеру турында " 
2007 елиыц 24 июлендэге 209-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендэ, кече 
Ном урта эшкуарлыкны устеру, Вахитов авыл жирлеге территориясендо кече 
Иэм урта эшкуарлык субъекглары эшчэнлеге очен уцай шартлар тудыру 
максагларында карар бирэм:

1. «2020-2022 елларга Татарстан Республикасы Азнакай муницииаль 
районыныц «Вахитов авыл жирлеге "муницииаль берэмлегендэ кече Нэм 
урта эшмэкэрлек субъектларын устеру программасын расларга.

2. Элеге карарны Вахитов авыл жирлегенец мэгълумат стендларында 
халыкка житкерергэ Ьэм Азнакай муницииаль районыныц Интернет 
мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэ http//aznakayevo.tatarstan.ru.веб
адрес буенча урнаштырырга

3. Элеге карарныц угэлешен контрольдэ тотуны узем артыннан

И.Б.Бохарова

mailto:Vahil.Azn@talar.ru


Азнакай муницималь районы 
Вахитов авыл жнрлеге Баш карма 
комитеты №  <оЭ~
карарына кушымта

Татарстан Республикасы Азнакай муницималь районынын Вахитов авыл 
жирлегендэ 2020 -2022 елларга Кече Ьзм у рта эшкуарлык субъектларын

устеру программасы 
П А С П О РТ Ы

Программанын Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районынын 
исеме Вахитов авыл жирлегендэ 2020 -2022 елларга Кече Ном у рта

эшкуарлык субъектларын устеру программасы 
(алга таба - Программа)

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

Федераль закон»;
«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруньщ гомуми 
принциплары турында " 2003 елнын 6 октябрендэге 131-Ф3 
номерлы Федераль закон»
Азнакай муниципаль районы Вахитов авыл жирлегепец 
Баш карм а комитеты
Азнакай муниципаль районы Вахитов авыл жирлегенец 
Баш карма комитеты

- Азнакай муниципаль районы Вахитов авыл жирлегендэ кече 
Ьэм урта эшмэкэрлек субъектлары усеше очен уцай шартлар 
тудыру Нэм аларныц социаль-икътисадый бурычларны хэл 
итудэ ролен кутэру;
- кече Нэм урта эшкуарлык субъектларынын. кондэшлеккэ 
сэлэтлелеген тээмин иту;
- Азнакай муниципаль районынын Вахитов авыл жирлегендэ 
кече Нэм урта эшмэкэрлек субъектлары на узлэре житештергэн 
товарларны (эшлэрне, хезмэт курсэтулэрне) алга этэрудэ 
ярдэм курсэту);
- кече Ьэм урта эшмэкэрлек саныныц аргуы;
- халыкны эш белэн тээмин иту Нэм узмэшгульлекне устеру:
- талантлы яшьлэрнс Нэм потенциаль идарэчелэрне кече Нэм 
урта эшкуарлыкка ачыклау Ьэм жэлеп иту;
- Азнакай муниципаль районынын Вахитов авыл жирлегендэ 
предприятиелэр тарафыннан житенггерелэ торгам тулай 
продукция кулэмеидэ кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектлары 
тарафыннан житештерелгэн товарлар (эшлэр, хезмэт 
курсэтулэр) олешен арттыру;
- кече Ьэм урта эшкуарлык субъектлары тарафыннан тулэнгэн

Программаны
эшлэуче
Программа
чараларын
башкаручы
Программанын 
топ максаты



«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештырупыц гомуми 
принциплары турында " 2003 елнын 6 октябрендэге 131-Ф3 номерлы 
Федераль закон нигезендэ жирле узидарэ оргаинары вэкалэтлзренэ кече Нэм 
урта эшкуарлыкиы устеругэ ярдэм иту мзсьэлэлзре керз.

«Россия Федерациясендэ кече Нэм урта эшкуарлыкны устеру турында " 
2007 елныц 24 июлендэге 209-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендэ жирле 
узидарэ оргаинары вэкалэтлзренэ кече Ьэм урта эшкуарлык субъектлары 
усеше очен шартлар тудыру (алга таба-СМП) кертелгэн.

Олеге нрограмманыц максатлары Нэм гон бурычлары Азнакай 
муницииаль районыныц Татар Шуган авыл жирлегендэ кече Иэм урта 
эшкуарлыкны устеру очен шартлар тудыруга юнзлдерелгэн.

Программа Азнакай мунициналь районыныц Вахитов авыл жирлегендэ 
кече Нэм урта эшмэкэрлекне устеру олкзсеидзге максагларга ирешугэ 
юнзлдерелгэн чаралар исемлегсн, чараларны тормышка ашыру очен жаваплы 
финанслау кулэмен Нэм чыганакларын, эшчэнлск нэтижэлелеге 
курсэткечлэрен билгели.

2. Проблеманын эчтэлсге how аны ирог раммалы методлар белом хэл и гу 
кироклегси иигезлоу

Кече Нэм урта эшмэкэрлек Азнакай мунициналь районыныц Вахитов 
авыл жирлегендэ икътисади Нэм социаль бурычларны хэл итудэ моИим роль 
уйный, чонки яца эш урыннары булдыру, кулланучылар базарын товарлар 
Нэм хезмэт курсзтулэр белзп баетуга, конкурептлы мохит булдыруга ярдэм 
итэ, Халыкныц икътисадый мостэкыйльлеген, салым керемнэреиец 
тогрыклылыгын тзэмин итэ.
Эшмэкэрлекне устеру Азнакай муниципаль районы Вахитов авыл 
жирлегенец социаль-икътисади усешендэгс остснлеклс бурычларныц борее 
булыи тора.
Бугенге кондэ Азнакай муниципаль районыныц Вахитов авыл жирлеге 
территориясендэ 9 шэхеи эшмэкэр теркэлгэн.

Кече Нэм урта эшмэкэрлек субъектлары эшчэнлегенец топ торлзре: 
базарда ваклап сату, кибетлэрдэ азык-толек Нэм сэнэгать товарлары бел он 
ваклап сату.

Авыл хужалыгы предприя гиесе эшчэнлегенец топ юнэлеше-ит-сот 
житештеру. Соцгы вакытта терлеклэрнец баш саны киму бара. Авыл 
хужалыгы оешмаларында терлеклэрнец баш санын киметуго авыл хужалыгы 
преднриятиелэренец авыр финанс холе йогынты ясый. Авыл хужалыгы 
тармагыпда гоп фондларныц исксргоплего, сатыла торган продукция очен 
тубон боялор Иэм житештеру чыгымнарын капламыйча, субсидиялэр тулоу 
ставкаларыныц тубон булуы авыл хужалыгы тармагыпда топ проблема 
булып кала.



Ьэм эшкуарлыкка жэлеп ителгэн халыкмыц кип катламыпыц имиилсгеп 
арттыруга ярдам итэ торгам уцай мохит тудырудан гыйбарэт.

4. Программанын гон нринциплары

Программанын топ нринциплары булып тубэндэгелэр тора:
- ярдэм курсэту очен СМС1111ЫЦ гариза биру гэртибе;
- СМ СПГА  ярдэм курсэту инфраструктурасы Ьэркем очен момкин булу; 
-программада каралган критерийларга туры килэ торгам СМСПНЫН, тигез 
уте мл елеге;
- билгелэнгэн талэплэрне утэн ярдэм курсэту
"Кондэшлекнс яклау турында «2006 елнын 26 июлендэге 135-Ф3 номерлы 
Федераль закон»;
- ярдэм курсэту процедураларыныц Ачыклыгы.

5. Прог рамманы гамолго аш ыру сроклары

11рограмманы гамэлгэ ашыру сроклары - 2020-2022 сллар

6. Ярдэм курсэту турында Ксчс Иом урта эшмэкэрлек 
субъектларынын морожогатьлорен ка pay гортибе

2007 слныц 24 июлендэге 209-ФЗ номерлы Федераль законда каралган 
формаларда аларга ярдэм курсэтугэ дэгьва итуче кече Ьэм урта эшкуарлык 
субъектлары Азнакай муниципаль районы Вахитов авыл жирлегс жирле 
узидарэ органнарына язмача яисэ электрон документ формасында 
морэжэгать итэлэр.

Кече Ьэм урта эшкуарлык субъектларынын ярдэм курсэткэн очен 
морэжэгатендэ "Россия Федерациясендэ кече Ьэм урта эшкуарлыкны устеру 
турында" 2007 елнын 24 июлендэге 209-ФЗ номерлы Федераль законныц 4 
статьясында билгелэнгэн шартларга туры килусп раслаучы документлар 
тапшырылырга тисш.

Кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектларынын морэжэгагьлэре Азнакай 
муниципаль районынын Вахитов авыл жирлегс жирле узидарэ органпары 
тарафыннан 30 кон эчендэ карала.

Кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектларына ярдэм курсэту турында 
морэжэгать буенча кабул ителгэн карар кабул ителгэн коннэн алып биш кон 
эчендэ хэбэр ителергэ тисш.

Законда билгелэнгэн очракларда кече Ьэм урта эшкуарлык 
субъектларына ярдэм курсэту конкурс нигсзендэ гамэлгэ ашырыла. 
Конкурсны оештыру Ьэм уткэру Азнакай муниципаль районы Вахитов авыл 
жирлегс жирле узидарэ органпары тарафыннан башкарыла.

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



7.Программа чаралары систсмасы
] 1рограмма чараларын тормышка ашыру жирле бюджет акчаларынлан, 

бюджеттан тыш фоидлардан, 'Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районы Вахитов авыл жирлегенец 2020-2022 елларга кече Нэм 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 районыныц 
Вахитов авыл жирлегендэ кече Нэм урта эшмэкэрлек субъектларын устеру 

программасы ЧАРАЛАРЫ  И С ЕМ  ЛИГЕ

Чараныц исеме I амэлгэ 
ашыру 
срогы

финанслау
чыпшаты

оарыс
ы

фнианслау кулэме 
( мен сумнарда)

2020 202 I ел 2022 ел 
ел

I. Кече Иэм урта эшкуарлыкны устеру очен шартлар камидлэштеру

1.2

Кече Иэм урта эшкуарлык 
субъектлары на ярдэм иту Ьэм устеру 
мэсьэлэлэрен жайга сала торган 
муниципаль норматив-хокукый база 
булдыру

Кече эшмэкэрлек субъектлары ны к 
муниципаль заказ урнаштыруда 
катна шу ы м о н ито р и н гы

2020 -

2022
еллар
дэвамын
да

даими

Фнианслау 
галэп ителми

Финанслау 
талэп ителми

На\1! ! ( 
жирле! с 
Ьашкарма 
коми гс I ы

Вам п  овакы 
жирлеге 
Ьашкарма 
КОМИ 10 гы

1.3 Кече Иэм урта эшкуарлыкны устеру 
мэсьэлэлэре буенча аларныц 
фикерлэрен иеэпкэ ал у максатыпда 
Кече Иэм урта эшкуарлык субъектлары  
мэнфэгатьлэрен чагылдыручы
коммерциячел булмаган оешмалар. 
Эшкуарларнын ижтимагый
берлэшмэлэре белэн хезмэттэшлек
Программа кысаларында ярдэм 
алучылар - кече Пэм урта эшкуарлык 
субъектлары реестрын формалаштыру 
Нэм алып бару

Ихтыяж  
т\ ганда

данмн

Фнианслау 
талэп ителми

Финанслау 
галэп ителми

Вахитов ап 
жирлеге 
Ьашкарма 
коми геты

Вахи I онавь 
жир iei е 
Ьашкарма 
ком и 1C I ы

Развитие деятельности 2020-
заготовительной продукции. 2022
производимых личными подсобными еллар
хозя иствам и, крестьянским и дэвам ы н
фермерскими хозяйствами и другими да 
сельхозтоваро-произиодителями

акчалары

Нэм саву 
аппаратлары 

сатып алу 
очен жирле 

бюджет 
акчалары

Вахи го в авь 
жирле! с 
Ьашкарма 
комитеты

40 30 30



авыл инфраструктурасын устеругэ, кече Ном урта эшкуарлык 
субъектларынын кондэшлеккэ сэлэтлелеген арттыруга Ьэм курсэтелэ то^ган! 
хезмэтлорнен сыйфатын яхшыртуга ярдом иточок.

|  t j!

Программаны гамэлгэ ашыру кысаларында Кече Нэм урта бизнес секторы нДа 
халыкнын тотрыклы мэшгульлеген тээмин иту, авылда кече Иэм урта 
эшмэкэрлек субъектлары саны а рту, Азнакай муниципаль районынын Татар 
Шуган авыл жирлегс бюджетына салым Иэм салым булмаган керемнорне 
арттыру куздэ готыла.
2020-2022 елларда программа нотижолоре булырга тиеш:
- кече Нэм урта эшмэкэрлек субъектлары санын арттыру;
- кече Нэм урта эшмэкэрлек субъектлары хезмоткорлоренен исемлек буенча 
уртача санын арттыру.


