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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

16.03.2020 №8-п

Саба муниципаль районы Олы Шьщар 
авыл ж;ирлеге билэмэсендэ 2020-2022 
елларда кече Иэм урта эшмэкэрлекне устеру 
Программасын раслау турында

«Россия Федерациясендэ >к;ирле узидарэ оештыруньщ гомуми принциплары 
турында» 2003 елньщ 6 октябрендэге 131-ФЭ номерлы Федераль Закон, «Россия 
Федерациясендэ кече Иэм урта эшмэкэрлекне устеру турында» 2007елньщ 24 
июлендэге 209-ФЗ номерлы Федераль Закон, “Татарстан Республикасында кече 1пэм 
урта эшмэкэрлекне устеру турында” 21.01.2010 7нче номерлы Татарстан 
Республикасы Законына туры китереп, Саба муниципаль районы Олы Шьщар авыл 
башкарма комитеты КАРАР ИТЭ:

1. Олы Шьщар авыл >цирлеге билэмэсе буенча 2020-2022 елларга кече Иэм урта 
эшмэкэрлекне устеру программасын расларга.(программа теркэлэ)

2. блеге карарны «Интернет» мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэ Татарстан 
Республикасы хокукый мэгълумат рэсми порталында тубэндэге адрес буенча: 
http://pravo.tatarstan.ru Иэм Саба муниципаль районы Олы Шьщар авыл 
ж;ирлегенец рэсми сайтында тубэндэге адрес буенча: http://saby.tatarstan.ru/ 
shinar, >^ирлекнец информацион стендларында бастырып чыгарырга.

3. Олеге карарньщ утэлешен контрольдэ тотуны уз естемдэ калдырам.

Олы Шьщар авыл >ци А.Г.Гарипов

mailto:bshin.sab@tatar.ru
http://pravo.tatarstan.ru
http://saby.tatarstan.ru/


Саба муниципаль районы 
Олы Шыцар авыл башкарма комитетыньщ

16.03.2020 ел 8-п номерлы карарына 
1нче номерлы кушымта

Саба муниципаль районы Олы Шьщар 

авыл щирлегендэ 

2020-2022 елларда 

кече Иэм урта эшмэкэрлекне устеру Программасы

Саба муниципаль районы Олы Шьщар авыл >цирлеге буенча 2020-2022 елларда

Программаньщ исеме: “Саба муниципаль районы Олы Шыцар авыл 
ж;ирлеге буенча 2 0 2 0 -2 0 2 2  елларда кече haM  урта 

эшмэкэрлекне устеру программасы”
Программаньщ

заказчысы:
Саба муниципаль районы Олы Шьщар авыл 

жирлеге башкарма комитеты
Программаны эшлэуче: Саба муниципаль районы Олы Шьщар авыл 

ж;ирлеге башкарма комитеты
Программаньщ нигезе: «Россия Федерациясендэ ж;ирле узидарэ 

оештыруньщ гомуми принциплары турында» 2003 
елньщб октябрендэге 131-ФЭ номерлы Федераль 

Закон, «Россия Федерациясендэ кече haM  урта 
эшмэкэрлекне устеру турында» 2007елньщ 24 
июлендэге 209-ФЗ номерлы Федераль Закон, 
“Татарстан Республикасында кече Иэм урта 

эшмэкэрлекне устеру турында” 21.01.2010 7нче 
номерлы Татарстан Республикасы Законы

Программаньщ
максатлары:

-Саба муниципаль районы Олы Шьщар авыл 
>кирле.ге буенча кече бизнесны устеру ечен 
оптималь шартлар тудыру;
-Кече h9M  урта эшмэкэрлекне устеру хисабына 
икътисадый усешне haM  халыкньщ мэшгульлеге 
пробелмаларын хэл иту.

Программаньщ
мэсэлэлэре:

1. Саба муниципаль районы Олы Шьщар авыл 
>и;ирлеге буенча кече Ьэм урта эшмэкэрлеккэ 
ярдэм инфраструктурами устеру.
2. Кече Иэм урта эшмэкэрлектэн барлык бюджет 
дэрэ>кэлэренэ салым керемнэрен арттыру.
3. Кече haM  урта эшмэкэрлекнец инвестицион 
активлыгын кутэру.
4. >Цир менэсэбэтлэрен камиллэштеру Иэм >цир 
базарын устеру.
5. Минималь хезмэт хакы дэрэ>цэсен минималь 
куллану бюджетыннан тубэн булмаган зурлыкта 
тээмин иту.



6. Бизнес-Хакимият->Цэмгыять коммуникация 
системасын устеру.
7. Районньщ халыкньщ мэшгульлеге елкэсендэ 
баланслы икътисадый сэясэтен исэпкэ алып 
эшсез халыкны кече бизнес елкэсенэ тарту ечен 
естэмэ стимул булдыру.
8. Кече бизнес елкэсендэ мэшгуль булганнарны 
социаль яклау белэн тээмин иту.
9. Халыкньщ яшэу шартларын яхшыртуда кече 
бизнесньщ ролен устеру._____________________

Программаньщ булеклэре:
1. Олы Шьщар авыл >кирлеге буенча кече Иэм урта эшмэкэрлекнец торышына 
анализ.
2. Кече Ьэм урта эшмэкэрлекне устеру проблемалары Ьэм аларны программалы 
алымнар белэн чишу меИимлеген нигезлэу.
3. Программаньщ социаль-икътисадый эффективлыгыньщ кетелгэн бэясе.
4. Эшмэкэрлек эшчэнлегенец естенлекле терлэре.
5. Программаньщ теп чараларына карата эшлэнгэн юнэлешлэр.
6. Программаны тормышка ашыру механизмы.
7. Олы Шьщар авыл >кирлеге буенча 2020-2022 елларга кече Иэм урта 
эшмэкэрлекне устеру Программасыньщ теп чаралары.

1. Олы Шьщар авыл жирлеге буенча 
кече Иэм урта эшмэкэрлекнец торышына анализ.

Кече 1пэм урта эшмэкэрлекне устеру - базар системалы хуж;алык итунец аерылгысыз 
элементы булып тора. Алга киткэн базар икътисадлы иллэрдэ кече эшмэкэрлек 
дэулэт икътисадыныц нигезе, ху>цалык иту усешенец двигателе булып тора, ченки бу- 
телэсэ кайсы ж;эмгыятьтэ эшлекпе тормышныц аеруча динамикалы Иэм сыгылмалы 
формасы.

Базар системалы ху>калык иту шартларында кече haM урта эшмэкэрлекнец аерым 
ролен тубэндэге факторлар билгели:

- Уз байлыгын Иэм лаеклы тормыш дэрэ>к;эсенузе тээмин итуче h9M гражданлык 
>цэмгыятенец теп стабильлэштеруче сэяси кече булып торучы урта сыйныфньщ 
елешен зурайту;

- Кече Иэм урта эшмэкэрлек секторында яца эш урыннары булдыру ечен зур 
мемкинлеклэр булуы, >цэмгыятьтэ социаль киеренкелекне 1пэм эшсезлек 
дэрэ>к;эсен кимету;

- Теп халык массасыныц тормыш ориентирларын Иэм иж;тимагый психологиясен 
узгэрту;

- Кече Иэм урта эшмэкэрлекнец ж;итештеру структурасын тиз эверелдеру ечен 
сыгылмалылыгы Иэм сэлэте, яца технологиялэр Ьэм фэнни эшкэртмэлэрне 
оператив булдыру Иэм куллану.

Шул сэбэпле Саба районы Олы Шыцар авыл ж;ирлеге буенча кече Иэм урта 
эшмэкэрлекне устеру программасын эшлэу Ьэм тормышка ашыру зарурлыгы килеп 
туа.

Буген безнец ж;ирлектэ бизнесны актив устеру ечен барлык ресурслар да бар, 
ул Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы Иэм Саба муниципаль районы 
Олы Шыцар авыл ж;ирлеге >кирле узидарэ органнарыныц максатчан сэясэте 
ярдэмендэ ныгый бара.



01.01.2020 елга кече Ьэм урта эшмэкэрлек тубэндэге курсэткечлэр белэн 
характерлана:

№ Курсэткечлэр исеме Улчэу
берэмлеге

2018 2019

1 Олы Шыцар авыл 
ж;ирлеге буенча 
теркэлгэн кече 
предприятиелэр саны

Бер. 3 3

2 Шулар арасыннан:

Авыл ху>калыгы Бер. 2 2
Сэудэ h9M >цэмэгать 
тукпануы

Бер. 1 1

3 Шэхси эшмэкэр буларак 
теркэлгэн физик затлар 
саны

Кеше 16 10

Кече предприятиелэр Бер. 3 3
Юридик зат булмаган 
физик затлар

Бер. 13 7

4 Кече Иэм урта 
предприятиелэр буенча 
исемлектэге эшчелэрнец 
уртача саны

Кеше 6 6

Шул исэптэн икътисад 
тармаклары буенча:
Авыл ху>к;алыгы Кеше 3 3
Сэудэ Иэм >цэмэгать 
тукпануы

кеше 3 3

2. Кече haM урта эшмэкэрлекне устеру проблемалары Иэм аларны программалы
алымнар белэн чишу меИимлеген нигезлэу.

Саба муниципаль районы Олы Шьщар авыл ж;ирлегендэ хэзерге вакытта кече 1пэм 
урта эшмэкэрлек >цитэрлек ныклы позициялэр билэвенэ карамастан, кайбер 
проблемалар чишелмичэ кала бирэ.

>Цирлектэге кече Иэм урта эшмэкэрлек субъектлары эшчэнлеген тоткарлаучы 
факторлар булып:

- Инвестицион ресурсларга кыенлыкпы рехсэт, кредит ресурсларыньщ кыенлыгы 
фонында уз финанс чараларыньщ кимлеге;

- Кече эшмэкэрлек субъектларыньщ гамэлдэге закончалыклардагы узгэрешлэр 
турында тулы мэгълуматлы булмавы, административ каршылыклар Иэм 
эшмэкэрлек эшчэнлеген тормышка ашырганда хакимият органнарыньщ тегэл 
регламетлары булмавы; »

- ШэЬэрлэрнец кече предприятиелэрендэ квалификацияле эшче белгечлэрнец 
>^итмэве тора.
Эшмэкэрлек эшчэнлеге субъектлары ягыннан мэсьэлэлэрне кабул иту Иэм 
тормышка ашыру проблемалары булып:



- Кече эшмэкэрлек субъектларыньщ югары булмаган социаль 
>каваплылыгы(ялланып эшлэучелэр белэн хезмэт менэсэбэтлэрен 
рэсмилэштермэу, хезмэткэ тулэу фондын тубэнэйту Ьэм аны “конверт” 
формасында тулэу, мэ>цбури пенсия иминиятлэштеруе h9M социаль 
иминиятлэштеру закончалыкларын утэмэу);

- Кече эшмэкэрлек субъектлары эшчэнлек алып бара торган икътисад 
тармакларыньщ пропорциясезлеге(сэудэнец куп усеше фонында ж;итештерунен 
аз усеше);

Олы Шьщар авыл >цирлегендэ кече 1пэм урта эшмэкэрлекнец алга таба усеше Иэм 
булган каршылыкларны >цицеп чыгу урыннарда аны устеру ечен мэгълумати, белем 
биру, консультацион, финанс юнэлешлэрендэ комплекслы Иэм адреслы ярдэм иту, 
эшлекпе контактлар 1пэм кооперацияне ж;айлаштыру юлы, шулай ук эшмэкэрлэрдэ 
барлыкка килергэ мемкин булган коллектив ихтыяя^лар, башка аспектларда ярдэм иту 
юлы белэн уцайлы шартлар тудырып, максатчан эш алып бару нигезендэ генэ мемкин. 
Программа >кирле хакимият органнарыньщ, шулай ук дэулэтнеке булмаган 
оешмаларньщ куелган максатка ирешу ечен тырышлыгын берлэштерергэ Иэм 
оптимизациялэргэ мемкинлек бирэ.

3. Программаньщ социаль-икътисадый эффективлыгыньщ кетелгэн бэясе.

Программа Саба муниципаль районы Олы Шьщар авыл >цирлегендэ кече h9M урта 
эшмэкэрлекне алга таба устеру ечен уцай шартлар булдыруга юнэлтелгэн чаралар 
комплексын уз эченэ ала.

Программаны утэу:
- Районньщ социаль Ьэм икътисадый стабильлегенец мехим элементларыньщ 

берсе буларак, кече эшмэкэрлекнец тотрыклы эшчэнлеген стимуллаштыручы, 
уцайлы икътисадый мохит формалаштыруга;

- Кече эшмэкэрлекне устеру темпларын арттыруга, кече предприятиелэрнец 
икътисадый ныгуына h9M эшчэнлек елкэсенец кицэюенэ;

- Мэшгульлекнец естэмэ мемкинлеклэре барлыкка килугэ, кече 
предприятиелэрдэ эшлэучелэрнец хезмэт хакпары артуга;

- Товар базарыньщ конкуренциягэ сэлэтле продукция Иэм >кирле >китештеру 
хезмэтлэре белэн тулылануына;

- Кече эшмэкэрлекнец социаль >^аваплылыгы артуына ярдэм итэчэк.

4. Эшмэкэрлек эшчэнлегенец естенлекпе терлэре.

Ж^ирлектэ яшэуче халыкньщ яшэу шартларын яхшыртуга юнэлтелгэн стабиль 
икътисадый усешне тээмин иту максатында, эшмэкэрлек эшчэнлегенец естенлекпе 
терлэре билгелэнгэн:

-авыл ху>калыгы продукциясе житештеру;
-халыкка кенкуреш хезмэте курсэту;
- транспорт Иэм элемтэ елкэсе;
- тезелеш;
- социаль хезмэтлэр елкэсе.

5. Программаньщ теп чараларына карата эшлэнгэн юнэлешлэр.
1. Кече эшмэкэрлекне эффектлы устеру ечен административ каршылыкларны 

кимету h9M хокукый базаны камиллэштеру.



2. Кече эшмэкэрлеккэ мэгълумати-консультацион ярдэм иту.
3. Олы Шыцар авыл >к;ирлегендэ кече Иэм урта эшмэкэрлек турында уцайлы 

и>цтимагый фикер Иэм эшмэкэрнец уцай имиджын формалаштыру.
4. Яшьлэрнец Иэм эшсезлэрнец эшмэкэрлек инициативасын хуплау Иэм 

стимуллаштыру.
5. Кече эшмэкэрлек субъектлары арасында, шулай ук кече Иэм урта эшмэкэрлек 

субъектлары белэн хакимият органнары арасында партнерлык менэсэбэтлэре 
урнаштыруга булышлык иту.

6. Программаны тормышка ашыру механизмы.

Программа белэн 
идарэ иту

Саба муниципаль районы Олы Шьщар авыл башкарма 
комитеты

Программаны
финанслау

Бюджеттан тыш чыганаклар, Олы Шьщар авыл 
жирлегенец кече Иэм урта бизнес субъектларыньщ уз 
акчалары

Программаньщ теп 
утэучелэре

Саба муниципаль районы Олы Шьщар авыл башкарма 
комитеты

Программаньщ 
утэлешен 
контрольдэ тоту

Саба муниципаль районы Олы Шыцар авыл башкарма 
комитеты

7. Олы Шьщар авыл жирлеге буенча 2020-2022 елларга кече hdM урта 
эшмэкэрлекне устеру Программасыньщ теп чаралары.

№ Чаралар исемлеге Нэтия^э Финанс
чыганаклары

Утэу
срогы

1 2 3 4 5
1. Эшмэкэрлекне инновацион устеру(инфраструктураны устеру, инновацион 

потенциалны устеру, инновацион процесска яшьлэрне тарту)

1 Яшьлэрне эшмэкэрлеккэ 
тартучы чаралар 

комплексы уздыру, шул 
исэптэн укыту, 

информацион тээмин иту, 
конкурслар Иэм ярышлар, 

ярминкэлэр уздыру.

Яшьлэрне 
эшмэкэрлек 
эшчэнлегенэ тарту. 
Яшь белгечлэрне 
эшкэ урнаштыру 
мэсьэлэсен елешчэ 
чишу.

Финансларсыз 2020-2022

2. Кече Иэм урта эшмэкэрлек субъектларына финанс-кредит Иэм мелкэти
ярдэм курсэту.

1 Олы Шыцар авыл ж;ирлеге 
буенча кече Иэм урта 

эшмэкэрлек 
субъектларына дэулэт 
ярдэме кысаларында 
чараларны тормышка 

ашыруда дэулэт 
хакимиятенец федераль 

Иэм республика 
структураларына 

булышлык иту

Эшмэкэрлекне
устеругэ
юнэлтелгэн
республика Иэм
федераль
программаларда
катнашучы кече
Иэм урта
эшмэкэрлек
субъектлары санын
арттыру
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2 Олы Шыцар авыл жирлеге >цирлек Финансларсыз 2020-2022



икътисадыньщ естенлекле 
юнэлешлэрен устеру 

максатында, Олы Шыцар 
авыл >кирлеге буенча кече 

Ьэм урта эшмэкэрлек 
субъектларын >цир 

кишэрлеклэре h9M торак 
булмаган биналар белэн 
тээмин итудэ булышлык 

иту

икътисадыныц 
естенлекле 
юнэлешлэрен 
устеру максатында, 
кече
предприятиелэрне 
ж;ир кишэрлеклэре, 
торак булмаган 
сэудэ Иэм 
ж;итештеру 
биналары белэн 
тээмин иту, 
эшмэкэрлэрнец 
районда 
уздырылучы 
тендерлар, 
аукционнар 
турында хэбэрдар 
булуын арттыру

3 Кече Иэм урта эшкуарлык 
субъектларын муниципаль 
ихтыя>кларны тээмин иту 

ечен товарлар, эшлэр Иэм 
хезмэт курсэтулэрне сатып 

алуларга >кэлеп иту Иэм 
стимуллаштыру

Кече Иэм урта 
эшкуарлык 
субъектларын 
муниципаль 
ихтыя>кларны 
тээмин иту ечен 
товарлар, эшлэр 
Иэм хезмэт 
курсэтулэрне сатып 
алуларга >кэлеп иту 
Иэм
стимуллаштыру
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3. Кече Ием урта эшмакарлекка магьлумати-консультацион булышлык иту.

1 Районда уздырылучы кече 
Иэм урта эшмэкэрлекне 
устеру Иэм ярдэм иту 

елкэсендэ уздырылучы 
чаралар турында 

мэгълумат биреп бару

Кече Иэм урта 
бизнес
вэкиллэренец 
алдынгы 
тэ>к;рибэлэрен 
ж;эелдеру Иэм 
системалаштыру. 
Саба муниципаль 
районы башкарма 
комитеты 
тарафыннан 
уздырылучы 
конкурслар, 
кургэзмэлэр Иэм 
башка чараларда 
катнашуга кече 
эшмэкэрлек 
субектларын тарту.
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4. Кече Иэм урта эшмэкэрлек турында уцайлы и^тимагый фикер Иэм 
эшмэкэрнец уцай имиджын формалаштыру.



1 Кече Иэм урта эшмэкэрлек 
субъектларын TP h9M  РФ 

территориялэрендэ 
уздырылучы кургэзмэ, 
ярминкэ, конкурсларда 

катнашуга тарту

Эшмэкэрлекне
устеругэ булышлык
иту, иц яхшы
эшмэкэрлек
эшчэнлеге
субъектларыньщ
алдынгы
тэжрибэсен тарату, 
Олы Шьщар авыл 
>кирлегенец 
социаль- 
икътисадый 
усешендэ кече h9M  
урта бизнесньщ 
роле Иэм 
эИэмиятен 
пропагандалау.
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