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2020-2022 елларга Татарстан Республикасы 
Азнакай муниципаль районыньщ Микулино 
авыл ж;ирлегендэ кече Иэм урта эшмакэрлек 

субъектларын устерунец муниципаль программасы 
турында.

«Россия Федерациясендэ кече Иэм урта эшкуарлыкны устеру турында» 2007 
елньщ 24 июлендэге 209-ФЗ номерлы Федераль закон нигезенда, кече Иэм урта 
эшкуарлыкны устеру, Микулин авыл ж;ирлеге территориясендэ кече Иэм урта 
эшкуарлык субъектлары эшчэнлеге ечен уцай шартлар тудыру максатларында карар 
бирэм:

1.Татарстан Республикасы Хекумэте Документлар ТР Хекумэте карарлары ТР 
Хекумэте карарлары Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыньщ «2020-2022 
елларга Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыньщ» Микулин авыл 
ж;ирлеге "муниципаль берэмлегендэ кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектларын устеру 
программасын раслау турында" 2006 ел, 30 декабрь, 688нче карары

2. Элеге карарны Микулин авыл ж;ирлегенец мэгълумат стендларында игълан итэргэ 
h8M Азнакай муниципаль районыньщ Интернет мэгълумати-телекоммуникация 
челтэрендэге рэсми сайтында http/ / aznakayevo.tatarstan. ru адресы буенча 
урнаштырырга кирэк

3. Элеге карарньщ \л

Башлык

,ырам.

И.А.Такиулин



Азнакай муниципаль 
районы Микулин авыл ж;ирлеге 
Башкарма комитеты 20.02.2020 
№ 5 карарына кушымта.

ПАСПОРТ

Кече Иэм урта эшмэкэрлек субъектларын устеру программалары

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыньщ Микулин авыл 
ж;ирлегендэ 2020-20222 елларга Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль

районы Микулин авыл ж;ирлегендэ

Исем 2020-2022 елларга Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районыньщ Микулин авыл >к;ирлегендэ кече Иэм урта эшкуарлык 
субъектларын устеру программасы (алга таба-Программа)

Программалар «Россия Федерациясендэ кече Иэм урта эшкуарлыкны устеру 
турында " 2007 ел, 24 нче июль, 209-ФЗ номерлы Федераль 
закон»;

Программа эшлау 
ечен нигез

"Россия Федерациясендэ ж;ирле узидарэ оештыруньщ гомуми 
принциплары турында «2003 елньщ 6 октябрендэге 131-ФЭ 
номерлы Федераль закон»

Эшлэуче Азнакай муниципаль районы Микулин авыл ж;ирлеге башкарма 
комитеты

Программалар Азнакай муниципаль районы Микулин авыл ж;ирлеге башкарма 
комитеты

Башкаручы

чара - Азнакай муниципаль районы Микулин авыл ж;ирлегендэ кече Иэм 
урта эшмэкэрлек субъектларын устеру Иэм аларньщ социаль- 
икътисади бурычларны хэл итудэге ролен арттыру ечен уцай 
шартлар тудыру;;

Программалар - кече Иэм урта эшмэкэрлек субъектларыньщ конкурентлылык 
сэлэтен тээмин иту;

Программаньщ 
теп максатлары

- Азнакай муниципаль районыньщ Микулин авыл >цирлегендэ кече 
Иэм урта эшмэкэрлек субъектларына узлэре ж;итештергэн 
товарларны (эшлэрне, хезмэт курсэтулэрне) алга этэрудэ ярдэм
иту;);

Программаны 
тормышка ашыру

- кече Иэм урта эшмэкэрлек санын арттыру



сроклары

1.Гомуми нигезлэмэлэр

Элеге Программа «Россия Федерациясендэ ж;ирле узидарэ оештыруньщ гомуми 
принциплары турында» 2003 елньщ 6 октябрендэге 131-ФЭ номерлы, «Россия 
Федерациясендэ кече Иэм урта эшкуарлыкны устеру турында»2007 елньщ 24 
июлендэге 209-ФЗ номерлы федераль законнар нигезендэ эшлэнгэн.

«Россия Федерациясендэ ж;ирле узидарэ оештыруньщ гомуми принциплары 
турында» 2003 елньщ 6 октябрендэге 131-Ф3 номерлы Федераль закон нигезендэ 
ж;ирле узидарэ органнары вэкалэтлэренэ кече Иэм урта эшкуарлыкны устеругэ 
ярдэм иту мэсьэлэлэре керэ.

«Россия Федерациясендэ кече Иэм урта эшкуарлыкны устеру турында» 2007 
елньщ 24 июлендэге 209-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендэ ж;ирле узидарэ 
органнары вэкалэтлэренэ кече Иэм урта эшмэкэрлек субъектлары усеше ечен 
шартлар тудыру (алга таба-СМСП) кертелде.

Элеге программаньщ максатлары Иэм теп бурычлары Азнакай муниципаль 
районыньщ Микулин авыл ж;ирлегендэ кече Иэм урта эшмэкэрлекне устеру ечен 
шартлар тудыруга юнэлдерелгэн.

Программа Азнакай муниципаль районыньщ Микулин авыл ж;ирлегендэ кече Иэм 
урта эшмэкэрлекне устеру максатларына ирешугэ юнэлтелгэн чаралар 
исемлеген, чараларны тормышка ашыру ечен ж;аваплы булган финанс кулэме Иэм 
чыганаклары, эшчэнлек нэтиж;элелеге курсэткечлэрен билгели.

2. Проблеманы карап тоту Иэм аны программа методлары белэн хэл иту 
кирэклеген нигезлэу

Кече Иэм урта эшмэкэрлек Азнакай муниципаль районыньщ Микулин авыл 
ж;ирлегендэ икътисади Иэм социаль бурычларны хэл итудэ меИим роль уйный, 
ченки яца эш урыннары булдыруга, товарлар Иэм хезмэтлэр белэн куллану 
базарын баетуга, кендэшлекле мохит булдыруга, халыкньщ икътисадый 
местэкыйльлеген, салым керемнэренец тотрыклылыгын тээмин итэ.

Эшкуарлыкны устеру-Азнакай муниципаль районы Микулин авыл >к;ирлеге 
социаль-икътисадый усешенец естенлекле бурычларыннан берсе.

Бугенге кендэ Азнакай муниципаль районы Микулин авыл >к;ирлегендэ 9 шэхси 
эшмэкэр теркэлгэн.



Кече Иэм урта эшмэкэрлек субъектлары эшчэнлегенец теп терлэре: базарда 
ваклап сату, кибетлэрдэ азык-телек Иэм сэнэгать товарларын ваклап сату.

Авыл хуж;алыгы предприятиесе эшчэнлегенец теп юнэлеше-ит-сет ж;итештеру. 
Соцгы вакытта терлеклэрнец баш саны киму кузэтелэ. Авыл хуж;алыгы 
оешмаларында терлеклэрнец баш саны кимугэ авыл хуж;алыгы 
предприятиелэренен авыр финанс хэле йогынты ясый. Авыл хух^алыгы 
тармагында теп фондпарньщ тузганлыгы, сатыла торган продукция ечен 
бэялэрнец тубэн булуы Иэм субсидиялэр тулэу буенча ставкаларныц тубэн булуы 
теп проблема булып кала бирэ.

Авыл икътисадында кече Иэм урта эшмэкэрлекнец ролен чагылдыручы 
меИим курсэткеч-салым кертеменец кулэме. Кече Иэм урта эшмэкэрлек 
субъектлары эшчэнлегеннэн ж;ирле бюджетка салым керемнэре ел саен арта 
бара.

2015-2018 елларда кече Иэм урта эшмэкэрлекне устерунец унай 
тенденциялэренэ карамастан, бизнес усешенэ комачаулаучы проблемалар кала 
бирэ.

СМСП усешендэ тоткарлаучы факторларны проблемалар теркемнэренэ 
булэргэ була:

1. матди-техник тээмин ителеш (ж;итештеру Иэм хезмэт биналары, заманча 
ж;иИазлар ж;итмэу яки булмау, персоналныц Тубэн квалификациясе, эшкуар 
эшчэнлегенец тиешенчэ якланмавы И. б.));

2. матди-финанс проблемалары:

- предприятиене теркэу ечен капитал алуда кыенлыкпар;

- эйлэнештэге акча >цитмэу;

- эшчэнлеген кицэйту ечен уз акчаларьщ да, заемнарыц да ж;итмэу.

Тотрыксыз финанс хэле Иэм акча ж;итмэу сэбэпле, СМСПНЬЩ кубесе усеше, яца 
технологиялэр керту, продукция Иэм хезмэт курсэтунец сыйфатын кутэру, озак 
сроклы инвестициялэрне гамэлгэ ашыру, яца базарларны узлэштеру ечен эчке 
стимуллардан мэхрум ителгэн. Эшмэкэрлэрнец теп елеше дэ кулланалар кредит 
Иэм заем акчалары, барыннан да элек, булмау сэбэпле, кирэкле тээмин иту Иэм 
кредит вакыйганы. Гадэттэгечэ, коммерция банклары, дип саныйлар, кече Иэм 
урта бизнес шактый трудоемким хезмэт курсэту, югары рискованным Иэм 
чагыштырмача тубэн керемле. Банкларныц кредит рискларыньщ югары булуын 
компенсациялэргэ тырыша хисабына артык югары процент ставкалары 
чагыштырмача зур бизнес. Шуца бэйле рэвештэ кече Иэм урта бизнеска кредит 
биру процессы массакулэмгэ эйлэнде эле. Икътисадныц усеп килуче кризисы 
шартлары моца китерэ.



Микулин авыл ж;ирлеге башкарма комитеты кече Иэм урта бизнесны 
социаль тотрыклылыкны ышанычлы гарант итеп карый Иэм эшкуарлык 
эшчэнлегенэ эшкэ сэлэтле актив кешелэрне >к;элеп иту бурычын хэл итэ.

Авылньщ реаль икътисади потенциалы эле бетмэгэн, кече Иэм урта 
бизнеста булган проблемалар шактый, аларны хэл итэргэ кирэк. Программа кече 
Иэм урта эшмэкэрлекне алга таба устеру, кече Иэм урта эшмэкэрлек 
субъектларына мэгълумати, консультацион Иэм мелкэти ярдэм курсэту, шулай ук 
контроль процессын оештыру ечен норматив-хокукый база булдыру буенча 
комплекслы эш планыннан гыйбарэт.

3. Программаньщ теп максатлары Иэм бурычлары

3.1. Программаньщ теп максатлары булып тора:

-Азнакай муниципаль районы Микулин авыл ж;ирлегенен социаль- 
икътисади бурычларын хэл итудэ кече Иэм урта эшмэкэрлек субъектларын устеру 
Иэм аларньщ ролен арттыру ечен уцай шартлар тудыру.;

- кече Иэм урта эшмэкэрлек субъектларыньщ конкурентлылык сэлэтен 
тээмин иту;

- Азнакай муниципаль районы Микулин авыл ж;ирлеге Кече Иэм урта 
эшмэкэрлек субъектларына узлэре ж;итештергэн товарларны (эшлэрне, хезмэт 
курсэтулэрне) алга этэрудэ ярдэм иту;);

- кече Иэм урта эшмэкэрлек санын арттыру;

- халыкны эш белэн тээмин иту Иэм узмэшгульлекне устеру;;

- кече эшкуарлыкка талантлы яшьлэрне Иэм потенциаль идарэчелэрне 
ачыклау Иэм ж;элеп иту;;

- Азнакай муниципаль районыньщ Микулин авыл ж;ирлеге предприятиелэре
ж,итештергэн тулаем продукция кулэмендэ кече Иэм урта эшмэкэрлек 
субъектлары тарафыннан ж,итештерелгэн товарларньщ (эшлэр башкару, 
хезмэтлэр курсэту) елешен арттыру;;

- кече Иэм урта эшмэкэрлек субъектлары тарафыннан барлык 
дэрэж;эдэге бюджетларньщ салым керемнэрендэ тулэнгэн салымнарньщ елешен 
арттыру.

3.2. Куелган максатларга ирешу ечен хэл ителергэ тиешле бурычлар:

- Азнакай муниципаль районы Микулин авыл ж;ирлегендэ кече Иэм урта 
эшмэкэрлек субъектларына ярдэм инфраструктурами устеру;;

-кече Иэм урта эшмэкэрлекнец конкурентлылык сэлэтен Иэм инвестицион 
ж;элеп итучэнлеген арттыру;



Эшкуарларньщ иж;тимагый Ьэм Ьенэри оешмаларыньщ Ьэм 
берлэшмэлэренен ролен арттыру;

- район икътисадыньщ естенлекле тармакларында кече Иэм урта 
эшкуарлыкны устеругэ ярдэм иту: инновацион эшчэнлек; хезмэтлэр курсэту 
сэнэгать -  халык кулланышы товарлары ж;итештеру, азык-телек (сет, ит), милли 
Иэм мэдэни узенчэлеклэрне исэпкэ алып Ьенэрчелек; авыл хуж;алыгы (крестьян 
(фермер) хуралыклары, авыл ху>к;алыгы продукциясен эшкэрту);

- кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектларына мелкэт ярдэме курсэту;

- Азнакай муниципаль районы Микулин авыл ж;ирлеге территориясендэ 
кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектларына ярдэм инфраструктурами барлыкка 
китеруче оешмаларга Ьэм районньщ кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектларына 
мэгълумати ярдэм курсэту;;

- кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектларына консультация Ьэм оештыру 
ярдэме курсэту;

-торак-коммуналь, тезеклэндеру, ремонт-тезелеш, ж;эмэгать туклануы Ь. б. 
елкэлэрдэ муниципаль заказларны утэугэ кече Ьэм урта эшмэкэрлекне >к;элеп иту.

Программаньщ бурычлары аньщ ахыргы максаты белэн билгелэнэ Ьэм 
эшкуарлык эшчэнлеген активлаштыруга, яца эш урыннары булдыруга Ьэм 
эшкуарлыкка ж;элеп ителгэн киц катлам халыкньщ тормыш-кенкурешен арттыруга 
ярдэм итэ торган уцайлы мохит булдырудан гыйбарэт.

4.Программаньщ теп принциплары

Программаньщ теп принциплары булып тубэндэгелэр тора: - ярдэм курсэту 
ечен СМСП белэн мерэж;эгать итунеи гариза тэртибе; - СМСП ярдэме 
инфраструктурасыньщ Ьэркем ечен мемкин булуы; -программада каралган 
критерийларга туры килэ торган СМСП белэн тигез дэрэ>к;эдэ файдалану.;

- билгелэнгэн талэплэрне утэгэндэ ярдэм курсэту

"Кендэшпекне яклау турында" 2006 елньщ 26 июлендэге 135-ФЭ номерлы 
Федераль закон»;

- ярдэм курсэту процедураларыньщ Ачыкпыгы.

5. Программаны тормышка ашыру вакыты 

Программаны тормышка ашыру вакыты -  2020-2022 еллар.



6. Ярдэм курсэту турында Кече Иэм урта эшмэкэрлек субъектларыньщ 
мерэжэгатьлэрен карау тэртибе

2007 елньщ 24 июлендэге 209-ФЗ номерлы Федераль законда каралган 
рэвешлэрдэ ярдэм курсэтугэ дэгъва кылучы кече Иэм урта эшмэкэрлек 
субъектлары язма рэвештэ яисэ электрон документ рэвешендэ Азнакай 
муниципаль районы Микулин авыл ж;ирлеге жирле узидарэ органнарына 
мерэ>к;эгать итэлэр.

Кече Иэм урта эшкуарлык субъектлары ярдэме сорап мерэж;эгать иткэндэ, 
аларньщ "Россия Федерациясендэ кече Иэм урта эшкуарлыкны устеру 
турында"2007 елньщ 24 июлендэге 209-ФЗ номерлы Федераль законньщ 4 
статьясында билгелэнгэн шартларга туры килуен раслаучы документлар 
тапшырылырга тиеш.

Кече Иэм урта эшкуарлык субъектларыньщ мерэж;эгатьлэре Азнакай муниципаль 
районы Микулин авыл ж;ирлеге ж;ирле узидарэ органнары тарафыннан 30 кен 
эчендэ карала.

Кече Иэм урта эшмэкэрлек субъектларына ярдэм курсэту турында мерэ>к;эгать 
буенча кабул ителгэн карар кабул ителгэн кеннэн сон биш кен эчендэ хэбэр 
ителергэ тиеш.

Закон белэн билгелэнгэн очракларда кече Иэм урта эшкуарлык субъектларына 
ярдэм курсэту конкурс нигезендэ гамэлгэ ашырыла. Конкурсларны оештыру Иэм 
уткэру Азнакай муниципаль районыньщ Микулин авыл ж;ирлеге жирле узидарэ 
органнары тарафыннан башкарыла.

Кече Иэм урта эшкуарлык субъектларына субсидиялэр биру шартлары Ьэм 
тэртибе Азнакай муниципаль районы Микулин авыл жирлеге жирле узидарэ 
органнарыньщ норматив хокукый актлары белэн билгелэнэ.

7.Программа чаралары системасы

Программа чараларын тормышка ашыру 2020-2022 елларга Татарстан 
Республикасыньщ Азнакай муниципаль районы Микулин авыл жирлегендэ кече 

Иэм урта эшкуарлык субъектларын устеру программасы кысаларында >к;ирле 
бюджет, бюджеттан тыш фондлардан, эшмэкэрлэрнец уз акчаларыннан 

финанслану шартларында тормышка ашырыла.

Программа чаралары программа белэн билгелэнгэн бурычлар нигезендэ
эшлэнгэн.

Чаралар исемлеге

Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгына караган Экспортка ярдэм иту 
узэге экспорт белэн шегыльлэнуче оешмаларны инглиз теле ейрэнергэ чакыра.



№

Чараньщ исеме закыт Финанслау
чыганагы

Финанслау
(мец.сум.)

кулэме башкару1-

всег 2020 

год

2021 2022 
год год

1Кече Иэм урта эшкуарлыкны устеру ечен шартлар камиллэштеру

1.1 ече Иэм урта 
эшмэкэрлек 
субъектларын устеру 
Иэм аларга ярдэм иту 
мэсьэлэлэрен ж;айга 
сала торган муниципаль 
норматив-хокукый 
базаны булдыру

2020-
2022
еллар
дэвамын
да

Финансла
У

1

I 1

а ж ;
башкарма
комитеты

1.2 Муниципаль заказ 
урнаштыруда кече 
эшмэкэрлек 
субъектларыньщ 
катнашуы мониторингы

даими кирэкми

- -

а ж ;
башкарма
комитеты

1.3 Кече Иэм урта 
эшкуарлыкны устеру 
мэсьэлэлэре буенча

Кирэгенч
э

Финансла
У - -

АЖ
башкарма
комитеты

аларньщ фикерлэрен 
исэпкэ алу максатында 
Кече Пэм урта 
эшкуарлык субъектлары 
мэнфэгатьлэрен 
чагылдыручы 
коммерциячел булмаган 
оешмалар, 
Эшкуарларныц 
иж;тимагый
берлэшмэлэре белэн 
узара хезмэттэшлек

1.4 Программа 
кысаларында ярдэм 
алучылар-кече Иэм урта 
эшкуарлык субъектлары 
реестрын

даими кирэкми а ж ;
башкарма
комитеты



формалаштыру Иэм 
алып бару

Шэхси ярдэмче 2 квартал СМСП
хуж;алыклар, крестьян 2020 ел, акчалары
фермер хуж;алыклары 3 квартал

Иэм савуИэм башка авыл 2021 ел
хуж;алыгы товарлары аппаратла

ж;итештеручелэр ры сатып

тарафыннан алу ечен

ж;итештерелэ торган ж;ирле
бюджет
акчалары

эзерлэу продукциясе 
эшчэнлеген устеру

30

СМСП
(килешу
буенча);

30

2.Азнакай муниципаль районыньщ Микулин авыл ж;ирлегендэ кече Иэм урта эшмэкэрл 
субъектларына ярдэм курсэту инфраструктурам эшчэнлеген тээмин иту. Кече Иэм ур 
эшмэкэрлек субъектларына мэгълумати, консультация Иэм мелкэти ярдэм курсэту

2.1 Кече Иэм уота даими Финансла - - - - А>К;
башкарма 
комитеты,

Азнакай 
муниципал 
районы 
башкарма 
комитеты 
(килешу 
буенча)

3. Кече Иэм урта эшкуарлык елкэсендэ хезмэтне социаль яклау Иэм саклау механизмнарь 
эшлэу Иэм гамэлгэ керту

Кече Иэм урта даими Финансла
эшкуарлык у талэп
субъектларына ителми
консультацион ярдэм
курсэту

3.1 Консультационно Кирэгенч Финансла АЖ,
методическая помощь в э у талэп - башкарма
вопросах организации ителми - комитеты
работ по охране труда

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



Программаны тормышка ашыру механизмы-билгелэнгэн сроклар буенча 
координациялэнгэн программа чаралары системасы, билгелэнгэн нэтиж;элэргэ 
ирешуне тээмин итуче >к;аваплы башкаручыларга.

Программаньщ заказчысы-Азнакай муниципаль районы Микулин авыл ж;ирлеге 
башкарма комитеты, аньщ бурычларына Программа чараларыньщ утэлешен 
оештыру Иэм башкаручыларньщ узара хезмэттэшлеген координациялэу керэ.

Программа чараларын утэу «Россия Федерациясендэ кече Иэм урта 
эшкуарлыкны устеру турында»2007 ел, 24 нче июль, 209-ФЗ номерлы Федераль 
закон талэплэре нигезендэ гамэлгэ ашырыла.

9. Программаны тормышка ашыру барышын контрольдэ тоту

Микулин авыл ж;ирлеге башкарма комитеты Ьэм Азнакай муниципаль районы 
Микулин авыл ж;ирлеге Советы программаньщ тормышка ашырылуын Иэм аларны 
узлэштеруне контрольдэ тота.

Микулин авыл ж;ирлеге башкарма комитеты ел саен элеге программаньщ утэлеше 
турында Микулин авыл ж;ирлеге советына отчет бирэ.

10. Программаньщ социаль-икътисадый нэтиж;элелеген бэялэу

Программаны гамэлгэ ашыру тулаем авылдагы икътисадый Ьэм 
социаль хэлгэ уцай йогынты ясаячак, инвестиция климатын яхшыртуга, авыл 
инфраструктурасын устеругэ, кече Ьэм урта эшкуарлык субъектларыньщ 
конкуренциягэ сэлэтлелеген арттыруга Ьэм курсэтелэ торган хезмэтлэрнец 
сыйфатын яхшыртуга ярдэм итэчэк.

Программаны гамэлгэ ашыру кысаларында, Авылда кече Ьэм урта эшмэкэрлек 
секторында халыкньщ тотрыклы мэшгульлеген тээмин иту, кече Ьэм урта 
эшмэкэрлек субъектларыньщ санын арттыру, кече Ьэм урта эшмэкэрлек 
субъектларыннан Азнакай муниципаль районы Микулин авыл ж;ирлеге бюджетына 
салым Ьэм салым булмаган керемнэрне арттыру ечен шартлар тудыру куздэ 
тотыла.

2020-2022 елларда программа нэтиж;элэре булырга тиеш:

- кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектлары санын арттыру;

- кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектлары хезмэткэрлэренец исемлек буенча 
уртача санын арттыру.


