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КАРАР

№ 9 6

к<2019-2023 елларга Татарстан Республикасы 
Эгерже муниципаль районында 
кече Ьэм урта эшмэкэрлек усеше» 
муниципаль программасы турында

«Россия Федерациясендэ кече Ьэм урта эшкуарлыкны устеру турында» 2007 
елныц 24 июлендэге 209-ФЗ номерлы Федераль закон, «Россия Федерациясендэ 
жирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары турында» 2003 елныц 6 
октябрендэге 131-ФЭ номерлы Федераль закон нигезендэ, Татарстан Республикасы 
Эгерже муниципаль районы Башкарма комитеты

1. Кушымта итеп бирелгэн «2019-2023 елларга Татарстан Республикасы 
Эгерже муниципаль районында кече Ьэм урта эшмэкэрлек усеше» муниципаль 
программасын расларга.

2. Башкаручыларга, элеге карарныц 1 п. нигезендэ, «2019-2023 елларга 
Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районында кече Ьэм урта эшмэкэрлек 
усеше» муниципаль программа чараларыныц утэлешен тээмин итэргэ.

3. Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районы Башкарма 
комитетыныц 2019 елныц 14 мартындагы 87 номерлы «2019-2023 елларга 
Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районында кече Иэм урта эшмэкэрлек 
усеше» карарын уз кечен югалткан дип танырга.

4. Элеге карарны Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районыныц 
рэсми сайтында http://agryz.tatarstan.ru Ьэм Татарстан Республикасы хокукый 
мэгълуматыныц рэсми порталында http://pravo.tatarstan.ru урнаштырырга.

5. Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны Татарстан Республикасы 
Эгерже муниципаль районы Башкарма комитеты житэкчесе урынбасары О.А. 
Баженовага йеклэргэ.

КАРАР БИРЭ:

Башкарма комитет эцитэкчесе А.С. Авдеев
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Расланган
Татарстан Республикасы 
Эгерж;е муниципаль районы 
Башкарма комитетыньщ 
18 март 2020 ел, № 96 
карары белэн

«2019-2023 елларга Татарстан Республикасы Эгерже 
муниципаль районында кече hdM урта эшмэкэрлек 

усеше» муниципаль программасы



Программаныц эчтэлеге.

1. Муниципаль программаныц паспорты.

2. Кыскача кереш.

3. Программаныц гомуми елеше:

3.1. 2019-2023 елларга Эгерже муниципаль районында кече hэм урта
эшкуарлыкны устеру муниципаль программасыныц максатлары hэм
бурычлары -  программаныц максатлары, беренче чираттагы бурычлар.

3.2. Агымдагы вэзгыятькэ анализ, Татарстан Республикасы Эгерже 
муниципаль районында МСП усеше проблемаларын бэялэу.

3.3. Кулланучылар базарын устеру

3.4. Яшьлэр арасында эшкуарлыкны устеру

3.5. Сэнэгать мэйданчыкларын устеру hэм резидентларны жэлеп иту

3.6. Yзмэшгуль халык ечен сынау проекты турында

3.7. Авыл хужалыгында кооперацияне устеру

3.8. Кече hэм урта эшкуарлыкны устеру ечен инвестиция урыннары

4. Территориянец инвестицион жэлеп итучэнлеген, эшмэкэрлекне устеру 
юнэлешлэрен hэм конкрет чаралар исемлеген бэялэу.

4.1. Кече hэм урта эшкуарлык субъектларын hэм Татарстан Республикасы 
Эгерже муниципаль районы Кече hэм урта эшкуарлык субъектларына ярдэм 
инфраструктурасын барлыкка китеруче оешмаларны устеру ечен уцайлы 
шартлар булдыру

4.2. Инженерлык инфраструктурасы объектларын тезу hэм инвестиция 
проектларын гамэлгэ ашыру ечен кирэкле ресурсларга МСП системасын 
яхшырту

4.3. Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районыныц Кече hэм 
урта эшкуарлык субъектларына hэм кече hэм урта эшкуарлык субъектларына 
ярдэм иту инфраструктурасы оешмаларына адреслы финанс ярдэме курсэту 
чараларын тормышка ашыру

4.4. Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районыныц кече hэм урта 
эшкуарлык субъектларына мелкэти ярдэм курсэту

4.5. Инвестицион проектларны гамэлгэ ашыру кысаларында административ 
киртэлэрне бетеру

4.6. Эшкуарныц уцай образын формалаштыру, эшкуарлык ролен 
популярлаштыру

5. МСПны устеру программасын ресурслар белэн тээмин иту.

6. Хэвеф-хэтэрлэрне бэялэу, аларны кимету чаралары.



7. Программаныц планлаштырылган икътисади нэтижэлелеге, программа 
белэн идарэ иту hэм тормышка ашыруны контрольдэ тоту.

8. Муниципаль программаныц нэтижэлелеген бэялэу методикасы

9. Муниципаль программаны хокукый жайга салу чараларыныц характеристикасы

10. Нэтижэлэр hэм кушымталар (саннар белэн таблицалар)

1. МУНИЦИПАЛЬ ПРОГРАММА ПАСПОРТЫ
Программаныц
исеме

2019-2023 елларга Эгерже муниципаль районында кече hэм 
урта эшкуарлыкны устеру муниципаль программасы

Программаны 
теп эшлэучелэр

Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районы Башкарма 
комитеты

Программаныц 
максаты hэм 
бурычлары

Муниципаль программаныц максатлары: Татарстан 
Республикасы Эгерже муниципаль районы территориясендэ 
геркэлгэн hэм эшчэнлек алып баручы кече hэм урта эшкуарлык 
субъектларын устеру ечен уцай шартлар тудыру

Муниципаль программаныц бурычлары:
1. МСПга ярдэм инфраструктурасын устеру;
2. Инженерлык инфраструктурасы объектларын тезу hэм 
инвестицион проектларны гамэлгэ ашыру ечен МСПныц 
кирэкле ресурслардан файдалану системасын яхшырту
3. МСП субъектларына финанс hэм мелкэти ярдэм курсэту 
чараларын гамэлгэ ашыру;
4. Инвестицион проектларны гамэлгэ ашыру кысаларында 
административ киртэлэрне бетеру;
5. Эшкуарныц уцай образын формалаштыру, эшкуарлык ролен 
популярлаштыру;
6. Яшьлэрне эшмэкэрлек эшчэнлегенэ жэлеп иту
7. Социаль эшкуарлыкны устеру



Программаныц
максатчан
индикаторлары
hэм
курсэткечлэре

Программаны 
тормышка 
ашыру этаплары 
hэм сроклары

Программаныц теп максатчан индикаторлары:
- 10 мец кешегэ исэплэнгэн кече hэм урта эшмэкэрлек 
субъектлары саны, берэмлек;
- кече hэм урта предприятиелэр эйлэнеше кулэме, млрд. сум;
- микропредприятиелэрдэ, кече hэм урта предприятиелэрдэ hэм 
шэхси эшмэкэрлэрдэ эш белэн тээмин ителучелэрнец гомуми 
саны буенча уртача исемлек буенча уртача саны елеше, %;
- кече предприятиелэрдэ уртача айлык хезмэт хакы - сум.;
- Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районы 
бюджетына эшмэкэрлек эшчэнлегеннэн кергэн салым 
керемнэре кулэме, млн. сум;
Программаныц курсэткечлэре:
- финанс ярдэме алган кече hэм урта эшмэкэрлек субъектлары 
саны-берэмлек;
- милек ярдэме алган кече hэм урта эшмэкэрлек субъектлары 
саны-берэмлек;
- Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районыныц кече 
Ьэм урта эшкуарлыкка ярдэм иту инфраструктурасы оешмалары 
исемлегенэ кертелгэн оешмалар саны
- шэhэр администрациясе оештырган кече hэм урта 
эшкуарлыкка ярдэм итугэ hэм аны устеругэ юнэлдерелгэн 
чаралар саны, берэмлеклэр;
- тышкы, басма hэм электрон реклама чараларын кулланып 
урнаштырылган реклама-мэгълумати хэбэрлэр саны, берэмлек;
- уткэрелгэн конкурслар, берэмлеклэр саны;
- грантлар алган яшьлэр арасыннан кече эшмэкэрлек 
субъектлары саны, берэмлек
- тулаем региональ продуктныц гомуми кулэмендэ кече hэм 
урта эшкуарлык субъектлары житештергэн продукция елеше, %
- яца ачылган микропредприятиелэрдэ, кече hэм урта 
предприятиелэрдэ hэм шэхси эшмэкэрлэрдэ эш урыннары саны, 
бер.

2019 - 2023 еллар



Программаны
башкаручылар

ТР Эгерже муниципаль районы Башкарма комитеты, жир hэм 
мелкэт менэсэбэтлэре палатасы, ТР Эгерже муниципаль 
районыныц финанс-бюджет палатасы, ТР Эгерже муниципаль 
районы авыл хужалыгы hэм азык-телек идарэсе, кече hэм урта 
эшмэкэрлек субъектлары

Финанслау 
кулэме hэм 
чыганаклары

ТР бюджеты -  грант ярдэме;
Бюджеттан тыш чыганаклар - 70 000 тыс. руб.
ТР ЭМР бюджеты -  5 750,00 (шул исэптэн салымнар буенча

Программаныц
утэлешен

ТР Эгерже муниципаль районы Башкарма комитеты



Программаны 
гамэлгэ 
ашыруныц теп 
нэтижэлэре

- 10 мец кешегэ исэплэнгэн кече hэм урта эшмэкэрлек 
субъектлары саны, 2023 елда -  179,2;
- кече hэм урта предприятиелэр эйлэнеше кулэме, 2023 елда- 
3,57 млрд. сум -  ;
- микропредприятиелэрдэ, кече hэм урта предприятиелэрдэ, 
шэхси эшмэкэрлэрдэ эшлэучелэрнец исемлек буенча уртача 
саны елеше 2023 елда барлык предприятиелэрдэ эшлэучелэрнец 
гомуми саны-15,2%;
- 2023 елда кече предприятиелэрдэ уртача айлык хезмэт хакы -  
19418,7 сум;
-  2023 елда эшмэкэрлек эшчэнлегеннэн Татарстан 
Республикасы Эгерже муниципаль районы бюджетына 66,3 
млн. сум салым керемнэре кергэн;
Программаныц курсэткечлэре:
- финанс ярдэме алган кече hэм урта эшмэкэрлек субъектлары 
саны-1 берэмлектэн дэ ким тугел;
- милек ярдэме алган кече hэм урта эшмэкэрлек субъектлары 
саны-1 берэмлектэн дэ ким тугел;
- Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районыныц кече 
Ьэм урта эшкуарлыкка ярдэм иту инфраструктурасы оешмалары 
исемлегенэ кертелгэн оешмалар саны-3 предприятие
- районда оештырылган кече hэм урта эшмэкэрлеккэ ярдэм 
итугэ hэм аны устеругэ юнэлдерелгэн чаралар саны 3 
берэмлектэн дэ ким тугел;
- тышкы, басма hэм электрон реклама чараларын кулланып 
урнаштырылган реклама-мэгълумати хэбэрлэр саны, берэмлек;
- уткэрелгэн конкурсларныц саны-кимендэ 30 берэмлек;
- грантлар алган яшьлэр арасыннан кече эшмэкэрлек 
субъектлары саны бер берэмлектэн дэ ким тугел;
- 2023 елда тулаем тебэк продуктыныц гомуми кулэмендэ кече 
Ьэм урта эшмэкэрлек субъектлары житештергэн продукция 
елеше-28,0%
-  яца ачылган микропредприятиелэрдэ, кече hэм урта 
предприятиелэрдэ hэм шэхси эшмэкэрлэрдэ булдырыла торган 
эш урыннары саны-30 берэмлектэн дэ ким тугел.

2. Кыскача кереш.

Кече hэм урта эшкуарлыкны устеру 2023 елга кадэр Татарстан 
Республикасы Эгерже муниципаль районыныц социаль-икътисадый усеше 
стратегик планыныц теп максатларыннан берсе-Татарстан Республикасы Эгерже 
муниципаль районы территориясендэ уцайлы hэм куркынычсыз яшэу ечен 
шартлар тудыру. Соцгы елларда икътисади курсэткечлэр динамикасы 
икътисадныц реаль секторы усешенец тотрыклы тенденциясен курсэтэ. Кече hэм 
урта эшкуарлык икътисад ечен стабильлэштеруче факторга ия - бу базар 
конъюнктурасына жайлашу hэм сыгылмалы булу, житештеру структурасын тиз



Y3rspTY, яца технологиялэр hsM фэнни эшлэнмэлэрне оператив рэвештэ булдыру 
hsM куллану сэлэте.

Елдан-ел шэhэр икътисадында эшмэкэрлекнец роле арта бара. 2018 елньщ 1 
гыйнварына кече hэм урта эшмэкэрлек секторында эшлэYче барлык халыкнын 
14,3% ы эшли. Шэхси эшмэкэрлэрне дэ исэпкэ алып, бу 1,7 мецнэн артык кеше 
дигэн CY3.

2018 елныц 1 гыйнварына Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль 
районы территориясендэ 601 кече hэм урта эшкуарлык субъекты теркэлгэн, шул 
исэптэн оештырмыйча гына 472 шэхси эшмэкэр юридик зат. Районда даими 
яшэYче 10 мен, кешегэ уртача 177 кече hэм урта эшмэкэрлек субъекты туры килэ.

Соцгы елларда эшмэкэрлек секторынын тармак структурасы Yзгэрешсез 
диярлек. Кулланучылар базары елкэсе аеруча кызыклы булып тора. Ана кече hэм 
урта бизнес субъектларынын гомуми санынын 42% ы керэ hэм эш белэн мэшгуль 
(44 кече предприятие hэм 208 шэхси эшмэкэр).

Авыл хужалыгында эшчэнлек алып баручы субъектлар саны буенча 
икенче урында тора, 11 % (10 Кече предприятие hэм 56 ШЭ).

0ченче урында тезелеш оешмалары - 8,8 % (16 кече предприятие hэм 37
ШЭ).

ДYртенче урында-эшкэртYче житештерY предприятиелэре -  7,6 % (16 кече 
предприятие hэм 30 ШЭ).

Кулланучылар базары, хезмэт кYрсэтY, тезелеш, эшмэкэрлек Yсеше динамик 
рэвештэ барса, торак-коммуналь хужалык, мэдэният, мэгариф елкэсендэ кече 
предприятиелэр елеше эле аз тYгел.

Эшмэкэрлекне YCтерY эшсезлек дэрэжэсен киметунен теп факторларыннан 
берсе булып тора. 01.01.2018 торышы буенча районда эшсезлек дэрэжэсе 0,56% 
тэшкил итэ, Татарстан Республикасында -  0,57 %.

Кече hэм урта предприятиелэр эйлэнеше кYлэме ел саен уртача 5-10 % ка 
арта. Эгерже районынын тулаем территориаль продуктында кече эшмэкэрлек 
елеше 26,95 % тэшкил итэ.

Статистик ^рсэткечлэрне анализлау, шэhэр бизнес форумнары,
эшмэкэрлек буенча Консультатив совет утырышлары нэтижэлэре, муниципаль 
программаларны гамэлгэ ашыру нэтижэлэре шэhэрдэ кече hэм урта эшкуарлыкны 
YCтерYгэ ярдэм итYче унай факторларны да, анын Yсешенэ комачаулаучы 
проблемаларны да ачыкларга мемкинлек бирэ.

Унай факторлар:

1. Районнын административ, сэнэгать, мэдэни Yзэге буларак югары инвестицион 
жэлеп итYчэнлеге;



2. Эгерже шэhэренец отышлы транспорт-логистика хэле. 30 км ераклыкта 
Удмуртия Республикасы башкаласы Ижау шэhэре, дурт юнэлеш буенча тимер 
юллар.

3. Уникаль туристик-рекреацион ресурс булу шэhэр янында хезмэт курсэту 
елкэсен устерунец естэмэ мемкинлеклэрен курсэтэ: Иж-Бубый авылы, Кама 
елгасыныц яр буе полосасы.

4. Кече hэм урта эшкуарлыкны устеру hэм аца ярдэм иту Татарстан Республикасы 
Эгерже муниципаль районы сэясэтенец естенлекле юнэлешлэренец берсе, аныц 
кысглгрындг:

- 2007 елдан башлап кече hэм урта эшкуарлыкка ярдэм hэм аны устеру 
мэсьэлэлэре буенча Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районыныц 
Эшкуарлык буенча актив эшлэуче консультатив советы;

- Татарстан Республикасы кече hэм урта эшкуарлыгына ярдэм иту оешмалары 
исемлеге формалаштырылды hэм тулылана.

Шул ук вакытта кече бизнес югары риск дэрэжэсе, финанс hэм коммерция 
тотрыксызлыгы, финанс резервларыныц тубэн дэрэжэсе, теп фондларныц 
чиклэнгэн булуы, хезмэткэрлэрнец аз саны hэм идарэ персоналыныц чиклэнгэн 
саны, шулай ук аныц икътисади тотрыксызлыгын билгели торган башка 
курсэткечлэр белэн характерлана. Бу кече бизнесны, жирле узидарэ органнары 
ягыннан аерым якын килуне талэп итуче предприятиелэрнец аерым категориясе 
буларак характерлый.

Шэhэрдэ кече hэм урта эшкуарлыкны устеруне тоткарлый торган теп 
проблемалар булып тора:

- кече hэм урта эшкуарлык субъектларыныц уз финанс акчалары житмэу, бизнес 
усешенэ финанс ресурсларын жэлеп итудэ кыенлыклар, бигрэк тэ бизнес 
торгызылу стадиясендэ;

- теп фондларныц тузуыныц югары дэрэжэсе hэм житештеруне 
модернизациялэунец тубэн дэрэжэсе;

- административ киртэлэр, эшкуарлык эшчэнлеген гамэлгэ ашырганда Килештеру 
системасыныц катлаулылыгы;

- бизнес алып бару кунекмэлэренец, идарэ иту тэжрибэсенец, юридик hэм 
икътисадый белемнэрнец житэрлек булмавы;

- тебэкара hэм халыкара базарларда кендэшлек итэргэ сэлэтле кече hэм урта 
эшкуарлык субъектларыныц житэрлек дэрэжэдэ булмавы.



- лицензиялэY, сертификациялэY, жир кишэрлеклэрен 6^ y процедурасынын 
артык талэплэренэ бэйле эшчэнлекне тормышка ашыру, килешYлэр hэм рехсэтлэр 
алу буенча кыенлыклар.

-предприятие хезмэткэрлэре, шулай ук граждан наемы шартларында эшчэнлек 
алып баручы предприятиелэр ечен социаль гарантиялэрнен житэрлек дэрэжэдэ 
булмавы билгелэнэ.

Проблемаларны чишYнен ин нэтижэле ысулы булып, куелган бурычларнын 
hэркайсы ечен чаралар эшлэY юлы белэн, нэтижэгэ hэм проблемаларны этаплап 
системалы хэл итYгэ юнэлдерелгэн программа-максатчан метод тора.

Программаларны тормышка ашыру кече hэм урта эшкуарлыкка ярдэм oty hэм 
аны YCтерY елкэсендэ муниципаль сэясэтне гамэлгэ ашырунын нэтижэле 
инструменты булып тора, ул ел саен Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль 
районынын социаль-икътисадый Yсешенэ кече hэм урта эшкуарлыкнын елешен 
арттыруга ярдэм итэ.

3. Программаныц гомуми елеше:

3.1. 2019-2023 елларга Эгерже муниципаль районында кече h3M урта 
эшкуарлыкны устеру муниципаль программасыныц максаты h3M

бурычлары

Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районынын социаль -
икътисадый Yсеше стратегиясе нигезендэ, программанын теп максаты - 
Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районы территориясендэ 
теркэлгэн hэм эшчэнлек алып баручы кече hэм урта эшкуарлык
субъектларын YCтерY ечен унай шартлар тудыру.

Максатка ирешY ечен тYбэндэге бурычларны хэл итэргэ кирэк:
1.Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районынын Кече hэм урта 
эшкуарлык субъектларына ярдэм инфраструктурасын YCтерY. Кече hэм урта 
эшкуарлык субъектларын hэм Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль 
районынын Кече hэм урта эшкуарлык субъектларына ярдэм
инфраструктурасын барлыкка китерYче оешмаларны YCтерY ечен унайлы 
шартлар булдыру.

2.Инженерлык инфраструктурасы объектларын тезY hэм МСПнын 
инвестиция проектларын гамэлгэ ашыру ечен кирэкле ресурслардан
файдалану системасын яхшырту.
3. Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районынын Кече hэм урта 
эшкуарлык субъектларына hэм кече hэм урта эшкуарлык субъектларына 
ярдэм инфраструктурасы оешмаларына адреслы финанс hэм мелкэти ярдэм 
кYрсэтY чараларын гамэлгэ ашыру.
4. Инвестицион проектларны гамэлгэ ашыру кысаларында административ 
киртэлэрне бетерY.
5. Эшкуарнын унай образын формалаштыру, эшкуарлык ролен 
популярлаштыру.



6. Яшьлэрне эшмэкэрлек эшчэнлегенэ жэлеп иту.
7. Социаль эшкуарлыкны устеру.

Максатларга ирешуне hэм бурычларны хэл итуне характерлаучы 
индикаторлар (курсэткечлэр) элеге программаныц 1 нче кушымтасында 
чагылдырылган.

3.2. Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль 
районында агымдагы вэзгыятьне анализлау, МСП усеше

проблемаларын бэялэу.

«2019 -  2023 елларга Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль 
районында кече hэм урта эшкуарлыкны устеру» муниципаль программасы ( алга 
таба - муниципаль программа) объекты булып Татарстан Республикасы Эгерже 
муниципаль районында эшчэнлек алып баручы кече hэм урта эшкуарлык 
субъектлары жыелмасы тора.

Программаныц предметы Эгерже муниципаль районыныц жирле узидарэ 
органнары, ижтимагый оешмалар, кече hэм урта бизнес субъектлары hэм халык 
арасында эшмэкэрлек эшчэнлегенэ ярдэм иту hэм аны устеру елкэсендэ барлыкка 
килгэн икътисадый, социаль hэм башка менэсэбэтлэр комплексы булып тора.

Программаныц эшчэнлек елкэсе районныц кече hэм урта эшкуарлык 
субъектларына ярдэм итудэн гыйбарэт.

Программаныц норматив базасы:

«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары 
турында» 2003 елныц 6 октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федераль закон;

«Россия Федерациясендэ кече hэм урта эшкуарлыкны устеру турында» 2007 елныц 
24 июлендэге 209-ФЗ номерлы Федераль закон;

«Татарстан Республикасында кече hэм урта эшкуарлыкны устеру турында»2010 
елныц 21 гыйнварындагы 7 номерлы ТР Законы

Муниципаль программаныц гамэлдэ булу елкэсе характеристикасы



1 рэс. Эшчэнлек терлэре буенча бизнес субъектлары

Кече hэм урта эшмэкэрлек Эгерже муниципаль районы икътисадынын 
аерылгысыз елеше булып тора. Кече hэм урта бизнес субъектлары эшчэнлекнен 
барлык елкэлэрендэ диярлек эшли, шуна ^ р э  аларнын Yсеше район икътисадынын 
тотрыклы Yсешен билгели торган стратегик фактор булып тора.

Федераль дэYлэт статистикасы хезмэтенен Эгерже районы территориаль 
органы мэгьлуматларына караганда, 2018 елнын 1 яртыеллыгында 608 кече hэм 
урта эшмэкэрлек субъекты, шул исэптэн 3 урта предприятие, 124 кече предприятие 
hэм 481 шэхси эшмэкэр Y3 эшчэнлеген алып барган

2018 елнын 1 яртыеллыгында Эгерже районынын Кече hэм урта 
предприятиелэрендэ (шэхси эшмэкэрлэрне исэпкэ алмыйча) эшлэYчелэрнен 
исемлек буенча уртача саны 1541 кеше тэшкил итте.

Эгерже муниципаль районынын Кече hэм урта предприятиелэренен (шэхси 
эшмэкэрлэрдэн башка) 2018 елнын 1 яртыеллыгында эйлэнеше 1689,7 млн.сум, 
2017 ел белэн чагыштырганда 100,8% тэшкил итте.



2 рэс. ВТПда кече hэм урта бизнес елеше

Соцгы еч елда районныц тулай территориаль продуктында кече hэм урта 
бизнес елеше 20 % тан 27 % ка кадэр арткан.

Район икътисадына кече hэм урта эшмэкэрлек субъектларыныц зур елеш 
кертуен исэпкэ алып, администрация аларга ярдэм иту мэсьэлэлэренэ аерым 
игътибар бирэ.

Хэзерге вакытта районда кече эшмэкэрлек субъектларына ярдэм иту hэм аны 
устеру структурасы формглгштырылггн.:

- Эгерже районында кече hэм урта эшкуарлыкны устеру буенча Ижтимагый 
Совет;

- Эгерже муниципаль районыныц Яшьлэр парламенты составында-яшь 
эшмэкэрлэр Советы.

Тикшеру нэтижэлэре буенча, шулай ук эшкуарлар арасында уткэрелгэн 
сорашып белешулэр нэтижэсендэ, кече эшкуарлык субъектларыныц усешен 
тоткарлый торган тубэндэге теп проблемалар ачыкланды::

1. кече hэм урта эшмэкэрлек ечен квалификацияле кадрларга кытлык;
2. эшкуарлык эшчэнлеген башлау hэм алып бару ечен белем hэм 

хэбэрдарлыкныц житэрлек дэрэжэдэ булмавы;
3. житештеру (матди) инфраструктурасына кытлык hэм аныц тубэн булуы;
4. тубэн алу мемкинлеге финанс ресурслары;
Билгелэнгэн проблемаларны хэл иту ечен программа-максатчан алым 

кулланыла, аныц кысглгрындг эшкуарлыкны устеру ечен уцайлы шартлар 
булдыру буенча планлы эш алып барырга, программа чараларыныц кече 
эшмэкэрлек субъектлары курсэткечлэренэ йогынтысын анализларга, шулай ук 
куелган максатларга hэм максатчан индикаторларныц билгеле бер



курсэткечлэренэ ирешY ечен программа чараларынын Yтэлешен контрольдэ 
тотарга мемкинлек бирэ торган программа чараларын гамэлгэ ашыру куздэ 
тотыла.

Билгелэнгэн проблемаларны хэл итY ечен элеге программаны тормышка 
ашырунын теп юнэлешлэре булырга тиеш:

финанс hэм финанс булмаган ярдэм кYрсэтY;

кече эшмэкэрлек субъектларына, шул исэптэн хезмэт житештерYчэнлеген 
hэм хезмэт сыйфатын арттыру елкэсендэ укыту-методик ярдэм кYрсэтY;

кече эшмэкэрлек субъектларына мелкэти ярдэм кYрсэтY ечен муниципаль 
милек исемлеген формалаштыру;

Эшкуарлыкка ярдэм итY инфраструктурасын YCтерY, шул исэптэн 
муниципаль дэрэжэдэге сэнэгать мэйданчыгын булдыру.

Хэзерге вакытта «Эгерже ит комбинаты» ЖЧЖ базасында 
аккредитациялэнгэн «Эгерже^сеш » (3 резидент) сэнэгать мэйданчыгы эшли.

3.3 . Кулланучылар базарын устеру
Куллану елкэсе халыкнын иминлеге индикаторы булып тора. Заманча 

кулланучылар базары халыкнын товарларга hэм хезмэт кYрсэтYлэргэ ихтыяжын 
кин ассортиментта, арзан бэялэрдэн hэм территориаль яктан hэркем файдалана 
алырлык дэрэжэдэ канэгатьлэндерYгэ юнэлдерелгэн бурычлар комплексын хэл итэ.

СэYДЭ мэйданы белэн тээмин ителеш нормативыннан 530 кв. м. артык.

5 % ка Yсеш белэн товар эйлэнеше 2 млрд. 446 млн. сум тэшкил итте.

Республика программасы буенча беренче тапкыр Варклед-Бодья hэм Пелэмеш 
авылларында ике модульле кибет тезелде. Бу-кулланучылар кооперациясенэ зур 
ярдэм. Эгерже районы кулланучылар жэмгыяте, барлык еллардагы кебек ук, югары 
социаль бурычны Yти-hэр авыл кешесен беренче чиратта кирэкле товарлар белэн 
тээмин иту. 19 торак пунктта автолавкалар белэн сэYДЭ оештырылган.

Шэhэр халкы ечен авыл хужалыгы ярминкэлэре шактый ярдэм булып тора. 
2018 елда 24 ярминкэ уткэрелде, аларда аеруча кулай бэялэрдэн ит, сет, яшелчэ 
продукциясенэ сорау зур.

2018 елда Кулланучы ечен сыйфатлы кенкуреш хезмэтлэре белэн халыкка 
кенкуреш хезмэте курсэтуне устеругэ зур игътибар бирелде. Тегу остаханэсе, 
«Матурлык, сэламэтлек, яшьлек» салон-студиясе, Тоз мэгарэсе, аяк киемен 
ремонтлау остаханэсе hэм башка хезмэтлэр ачылды.

Халыкка тулэуле хезмэт курсэту кулэме 1 % ка арткан hэм 387 млн. сум 
тэшкил иткэн.

3.4 . Яшьлэр арасында эшкуарлыкны устеру
Тиз узгэручэн деньяда инновацион усеш потенциалын нэтижэле устеру hэм 
нэтижэле файдалану меЬим,анын теп максаты-яшьлэр.



Росстат мэгълуматларына Караганда, Татарстанда яшьлэр эшкэ яраклы халыкнын 
37% тан артыгын тэшкил итэ, э анын икътисади активлыгы районда 60% тэшкил 
итэ. Шул ук вакытта яшьлэрнен 53% ы мэшгуль. Шулай итеп, республика 
яшьлэренен кимендэ 7% ы бернинди икътисади эшчэнлек белэн шегыльлэнми.

Эгерже районында 35,3 мен кеше яши, шуларнын 7,3 мене-14 яшьтэн алып 30 
яшькэ кадэрге кешелэр.

Кече hэм урта бизнес субъектлары арасында яшьлэрнен якынча 8,7 проценты.

Яшьлэрне эшкуарлык эшчэнлегенэ жэлеп иту ечен терле форумнар, конкурслар 
уткэрелэ, эмма алар элегэ Реаль бизнес-инкубаторга ирешэ алмый. Э яшьлэр 
хезмэт базарында конкуренциягэ дэ, кече hэм урта эшкуарлыкны устеругэ дэ аз 
эзерлекле булып тора.

Яшьлэр эшкуарлыгын устеру буенча теп проблемалар булып яшьлэрдэ тэжрибэ 
hэм белем житмэу hэм инвестициялэр кытлыгы тора.

Эшкуарлык эшчэнлеге елкэсендэ яшьлэрне мэгълумат белэн тээмин иту 
системасын булдыру массакулэм мэгълумат чаралары, полиграфия продукциясе 
аша, шулай ук IT-технологиялэрне куллану юлы белэн яшьлэргэ мэгълумат 
житкерергэ мемкинлек бирэчэк.

Яшьлэр эшкуарлыгынын унай имиджын hэм абруен булдыру элеге эшчэнлеккэ 
яшьлэрне жэлеп итэ hэм уткэрелэ торган чараларнын эhэмиятен арттырачак.

Эшлекле яшьлэр белэн энгэмэлэр, терле чаралар уткэру, яшьлэрне гомуми белем 
биру учреждениелэрендэ бизнес-планлаштыру нигезлэренэ ейрэту яшьлэрне 
эшкуарлык мохитенэ жэлеп итугэ ярдэм итэчэк.

Yз эшенне булдыруда hэм устерудэ яна эш башлаучы яшь эшкуарларны озата бару 
аларга консультация ярдэме курсэтуне hэм аларнын проектларын елешчэ 
инвестициялэуне, аларнын ин яхшыларынын грант ярдэме конкурсларында 
катнашуын тээмин итуне куздэ тота.

Яшьлэрне эш белэн тээмин итугэ ярдэм иту hэм яшьлэрне районнын hэм 
республиканын икътисади усеш программаларын тормышка ашыруга жэлеп иту.

Элеге юнэлеш кысаларында тубэндэге чаралар планлаштырыла.
3.5.1. "Ин яхшы бизнес-идея" конкурсын уткэру hэм оештыру.

Элеге чара кысаларында Яшьлэр конкурсын оештыру hэм уткэру 
планлаштырыла.

3.5.2. 9-11 сыйныф укучылары белэн «эшлекле иртэнге аш» чараларын уздыру, 
кече hэм урта эшкуарлык житэкчелэрен эшкуарлыкны популярлаштыру ечен 
чакырып.

3.5.3 грант ярдэме конкурсларында катнашу ечен яшьлэр арасыннан кече 
эшмэкэрлек субъектларын жэлеп иту.



3.5. Сэнэгать мэйданчыкларын устеру h9M резидентларны ^элеп иту

Икътисадый усешнен естенлекле нокталарыннан берсе-авыл хужалыгы 
кластеры булдыру. 0 ч  ел элек ит комбинаты катнашында «Эгерже-'Усеш»сэнэгать 
мэйданчыгы булдырылган иде.

Муниципаль дэрэжэдэге сэнэгать мэйданчыгы, гомуми мэйданы 20 мен 
квадрат метрдан артык, реконструкциялэнгэн житештеру корпусы 2,5 мен квадрат 
метр hэм барлык инженерлык коммуникациялэре белэн тээмин ителгэн. Теп 
белгечлек-ит hэм ит субпродуктлары житештеру.

Мэйданчыкнын беренче резидентлары-Эгерже ит комбинаты, сэнэгать 
мэйданчыгы тезелешенен инициаторы hэм инвесторы.

2018 елнын 1 гыйнварына мэйданда 3 резидент - (ЖЧЖ «Эгерже ит 
комбинаты, ИП Орлиогло Виталий Борисович, ЖЧЖ «Игра ит комбинаты»).

2017 елда 4 млн. сум инвестиция кертелгэн, тышлау цехы ачылган, 
фасовкалау цехы файдалануга тапшырылган, бу айлык ит эшкэрту кулэмен 400 
тоннага кадэр арттырырга мемкинлек биргэн. Ит продукциясен ышанычлы саклау 
ечен 120 hэм 600 тонна суыткыч савытлар бар.

Сэнэгать мэйданчыгында эшлэучелэр саны 2016 ел дэрэжэсенэ карата 29 % 
ка арткан (150 кешедэн 194кэ кадэр). Резидентлар эйлэнеше 48,5% ка 1 млрд. 345 
млн. сумга кадэр арткан.

2018 елда санитар нормаларга hэм талэплэргэ жавап бируче керу теркеме 
янартылды.

Сатып алу кулэмнэре артты. Бу Татарстан Республикасы гына тугел, башка 
тебэклэр: Удмуртия, Башкортстан, Чуашстан, Киров, Самара, Ульяновск,
Свердловск елкэлэре, Пермь крае. Сатып алуларнын теп елеше терлекчелек 
агрофирмаларына туры килэ, hэм фермер хужалыкларыннан hэм шэхси крестьян 
хужалыкларыннан сатып алулар бар.

Эгерже ит комбинаты региональ hэм муниципаль сатып алуларда катнаша. 
Продукцияне Казан шэhэренен белем биру учреждениелэренэ hэм социаль туклану 
департаментына, Удмуртиянен мэгариф учреждениелэренэ китерэ.

Эгерже шэhэрендэ Эгерже ит комбинаты житештергэн ит hэм казылык 
эйберлэре, Игра ит комбинатынын ярымфабрикатлары сату булеге ачылды.

Предприятиенен бетен йек эйлэнеше -  терлек сатып алу hэм эзер продукция 
белэн тээмин итэ (шэхси парк-42 машина, мал ташу, суыту белэн продукция, 
тракторлар, теягечлэр, тагылмалар).

Эшкэртудэ 60 млн. сумлык техник документация бар. Бу-эре мегезле 
терлеклэрне hэм дунгызларны сую буенча яна югары житештеручэн hэм 
экономияле цех тезу, иске терлек чалу цехын «Хэлэл» ит житештеру ечен 
реконструкциялэу планлаштырыла. Парковка мэйданчыгын тезеклэндеру 
планлаштырыла.



Житештеру кулэмнэре артканда салым керемнэре hэм мэжбури тулэулэр 
артты. 2016 ел нэтижэлэре буенча, усеш белэн 4 тапкыр 37,6 млн.сум кергэн, 2018 
елныц 1 кварталында 35% ка усеш белэн 9,6 млн. сум кергэн.

«Эгерже -  Yсеш» сэнэгать мэйданчыгы район икътисадын шактый ныгыта.

Эгерже шэhэрендэ «ВАМИН» май-сет комбинаты ябылганнан соц 5 елдан 
артык житештеру мэйданнары файдгланылмаган. 2018 елныц декабрендэ жир 
кишэрлеген сатып алу буенча килешу булырга тиеш hэм хэзер бу базада тагын бер 
«Добролюбово» сэнэгать мэйданчыгы булдыру планлаштырыла.

Эшчэнлек юнэлешлэре: сет кабул иту hэм эшкэрту, фермер продуктлары 
ечен уз ваклап сату челтэрен устеру, эре мегезле терлеклэр ечен катнаш азык hэм 
азык естэлмэлэре житештеру. 2018 елда сет кабул иту, катнаш азык житештеру 
гамэлгэ ашырыла, 8 эш урыны булдырылган, 700 мец сум инвестиция кертелгэн.

Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районыныц сэнэгать 
мэйданчыклары усешен тагын да популярлаштыру максатыннан Удмуртия 
Республикасы кече бизнес вэкиллэре белэн очрашулар уткэрелэ, Татарстан 
Республикасы Эгерже муниципаль районы сайтында даими рэвештэ мэгълумат 
яцартылып тора. Сэнэгать мэйданчыгын оештыру ечен бирелгэн коммуникациялэр 
булган 30 533 кв. м мэйданлы участок булеп бирелгэн.

3.6. Узмэшгуль халык ечен сынау проекты турында

Yзмэшгульлек мэсьэлэсе дэ актуаль булып тора. Татарстан бу 
категория гражданнар белэн эшлэунец яца формалары сыналачак сынау 
тебэклэре исемлегенэ керде. Гарантиялэрне тээмин иту hэм узмэшгульлэрне 
хокукый яклау, шулай ук аларныц эшчэнлеген легальлэштерудэ
кызыксынуларын арттыру мэсьэлэсен хэл иту зарур.

Эгерже шэhэрендэ ел саен халыкны эш белэн тээмин иту узэгенэ 
1 мецнэн артык кеше мерэжэгать итэ, шул ук вакытта терле чыганаклардан 
алынган мэгълуматны исэпкэ алып, районныц куп кенэ кешелэре терле 
елкэлэрдэ узмэшгуль.

Сынау проектын гамэлгэ ашыру ечен кирэк:

Yзмэшгуль гражданнар буенча Татарстан Республикасы 
законнары нигезендэ, республика территориясендэ узмэшгуль
гражданнарныц узмэшгульлеген легальлэштеругэ юнэлдерелгэн норматив 
хокукый акт эшлэргэ. Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль 
районында формаль булмаган мэшгульлекне киметугэ юнэлдерелгэн 
курсэткечлэргэ ирешу буенча оператив мониторинг hэм формаль булмаган 
мэшгульлекне киметугэ юнэлдерелгэн чараларны гамэлгэ ашыру
нэтижэсендэ хезмэт килешулэре тезегэн затларныц эш урыннарында 
беркетелуен исэпкэ алу курсэткечлэргэ ирешергэ мемкинлек бирэчэк.

Шулай ук ай саен уз статусыцны узецнекелэргэ теркэуне 
стимуллаштыру буенча мэгълумати-консультация чаралары уткэрергэ кирэк. 
Мэгълумати-консультация чаралары потенциаль узмэшгульлэр белэн



очрашулар, тышкы реклама, сайтта, газетада, шулай ук радиода мэгълумат 
урнаштыру, презентацион материал тарату рэвешендэ булырга мемкин.

3.7. Авыл хужалыгында кооперацияне устеру

Авыл хужалыгы район икътисадынын эйдэп баручы тармагы булып тора.

Актуаль мэсьэлэ - авылда кече hэм урта бизнесны устеру. Монын ечен КФХ, 
ИП, авыл хужалыгы продуктларын эзерлэу, сату, авыл халкына хезмэт курсэту 
буенча кооперативлар тезелде.

Районда халыктан сет жыю белэн шегыльлэнуче авыл хужалыгы 
кулланучылар кооперативларына (СПСК) аерым игътибар бирелэ, алар районда 3 
берэмлек.

Тирсэдэн шэхси эшмэкэр Р.Р.Харисов сет жыю hэм аны эшкэрту белэн 
шегыльлэнэ. Кен саен 1,5 тонна сет эшкэртелэ. 7 берэмлек эзер сет 
продукциясе житештерэ. Товарны Казан, Чаллы, Эгерже сэудэ нокталарында 
сата. 8 эш урыны булдырган. Тотрыкландыру hэм динамик усеш максатында 
250 баш сет сыерга исэплэнгэн сет фермасы тези.

2018 елнын октябреннэн район халкыннан артык авыл хужалыгы продукциясен 
жыю буенча Эгерже районы кулланучылар жэмгыятенен эзерлэу конторасы 
уз эшчэнлеген башлап жибэрде. РайПО кибетлэренен сэудэ челтэрлэре аша 
авыл хужалыгы продуктларын сатып алу оештырылган.

3.8. Кече hэм урта эшкуарлыкны устеру ечен инвестиция урыннары

Эгерже районында уткэрелгэн геологик эзлэнулэр турындагы архив 
мэгълуматларына Караганда, Красный Бор зонасы территориясендэ сэнэгый 
эhэмияткэ ия булган бакыр чыганаклары табылган.

Моннан тыш, Эгерже районы жирле тезелеш ресурсларына бай: 
известняклар, мергельлэр, балчык hэм ком. Известняк hэм мергель кайчандыр 
юлларны ныгыту hэм туфракнын кислоталылыгын жайга салу ечен кулланылган. 
Хэзерге вакытта балчык кирпеч житештеру ечен кулланыла. Ьэм, элбэттэ инде, 
югары сыйфатлы ком-гравий катнашмалары (ПГС), аларнын запаслары буенча 
Кама елгасы Россиядэ беренче урында тора.

Районда биоягулык житештеру ечен дэ, торф чулмэклэре, усемлеклэрне hэм 
торфотуфларга кучереп утырту ечен грунт (югары, 70% ка кадэр булган Тубэн 
торфлар, известь эчтэлеге) житештеру ечен дэ файдаланырга мемкин булган торф 
ятмалары да бар.

Шулай итеп, Эгерже муниципаль районынын ресурслар белэн житэрлек 
тээмин ителеше (руда булмаган файдалы казылмалар, нефть, урман, су, жир 
ресурслары) бар.

4. Территориянец инвестицион жэлеп итучэнлеген бэялэу, 
эшкуарлыкны устеру юнэлешлэрен hэм конкрет чаралар исемлеген бэялэу.

Программа чараларын тормышка ашыру куелган бурычларны тормышка 
ашыру кысаларында планлаштырыла.

4.1. 1 бурыч. Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районыныц Кече



hэм урта эшкуарлык субъектларына ярдэм инфраструктурасын барлыкка 
китеруче оешмалар hэм кече hэм урта эшкуарлык субъектларын устеру ечен 
уцайлы шартлар булдыру.

Элеге юнэлеш кысгларында жаваплы башкаручы тарафыннан кече hэм урта 
эшкуарлыкны устерунец финанс, икътисадый, социгль hэм башка, 
курсэткечлэренэ, кече hэм урта эшкуарлык субъектларына ярдэм чаргларыныц 
нэтижэлелегенэ анализ ясгла hэм Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль 
районыныц Кече hэм урта эшкуарлыкны устеру фаразын формглаштыру 
уткэрелэ. Уцайлы шартлар булдыру элеге программа чаргларын тормышка ашыру 
аша тормышка ашырыла.

1.1 муниципаль дэрэжэдэге сэнэгать паркларын булдыру hэм устеру:

1.2 резидентларны жэлеп итудэ hэм яца эш урыннары булдыруда ярдэм курсэту;

1.3 Эгерже муниципаль районы бюджетына районныц сэнэгать мэйданчыклары 
ечен жибэрелэ торган сглымнар буенча ташламглар биру буенча норматив - 
хокукый актлар кабул иту.

4.2. 2 бурыч: инженерлык инфраструктурасы объектларын тезу hэм 
КУЭныц инвестиция проектларын гамэлгэ ашыру ечен кирэкле 
ресурслардан файдалану системасын яхшырту

2.1 Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районы милкендэ булган буш 
жир кишэрлеклэре hэм жэлеп ителмэгэн урыннар реестрын глып бару;

2.2 Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районы территориясендэ 
инвестицион hэм инновацион проектларны тормышка ашыруга ярдэм иту;

2.3 Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районыныц еллык инвестицион 
паспортын актугльлэштеру

2.4 Интернет челтэрендэ район башлыгы белэн турыдан -туры элемтэ канглын 
популярлаштыру;

2.5 районда МСП инвестицион проектларын гамэлгэ ашыру.

4.3. 3. Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районыныц Кече hэм 
урта эшкуарлык субъектларына hэм кече hэм урта эшкуарлык 
субъектларына ярдэм инфраструктурасы оешмаларына адреслы финанс 
ярдэме курсэту чараларын тормышка ашыру.

Элеге юнэлеш кысгларында кече hэм урта эшкуарлык субъектларына (глга таба - 
МСПЭ) финанс ярдэме курсэтелэ.



3.1. Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районынын Кече hэм урта 
эшкуарлык субъектларына финанс ярдэме курсэту тубэндэге юнэлешлэр буенча 
республика ярдэм чараларын курсэту рэвешендэ гамэлгэ ашырыла:

3.1.1. Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районы hэм кече hэм урта 
эшкуарлык субъектларына Россия кредит оешмаларында жэлеп ителгэн 
кредитлар буенча процентлар тулэу чыгымнарынын бер елешен каплауга 
субсидиялэр биру.

3.1.2. Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районынын Кече hэм урта 
эшкуарлык субъектларына кургэзмэ-ярминкэ чараларында катнашу чыгымнары 
елешен каплауга субсидиялэр биру.

3.1.3. Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районынын Кече hэм урта 
предприятиелэре житэкчелэренен эшкуарлык грамоталылыгын hэм 
компетентлыгын арттыру буенча белем биру хезмэтлэре ечен тулэу 
чыгымнарынын бер елешен каплауга субсидиялэр биру

3.1.4. Лизинг-грант нигезендэ жиhазлар сатып алуга бэйле чыгымнарнын бер 
елешен каплауга Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районынын Кече 
hэм урта эшкуарлык субъектларына субсидиялэр биру.

3.1.5. РФ hэм ТРда югарыда курсэтелгэн ярдэм чаралары

4.4. 4 бурыч. Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районыныц Кече 
hэм урта эшкуарлык субъектларына мелкэти ярдэм курсэту тубэндэге 
юнэлешлэр буенча башкарыла:

4.1.1. Кече hэм урта эшкуарлык субъектларына арендага биру ечен билгелэнгэн 
кучемсез милек объектлары исемлегеннэн кече hэм урта эшкуарлык 
субъектларына арендага биру.

Мелкэт ярдэме Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районынын Кече 
hэм урта эшмэкэрлек субъектларына ташламалы аренда тулэве буенча биру ечен 
билгелэнгэн муниципаль хокукый акт нигезендэ формалаштырылган мелкэт 
исемлегенэ кертелгэн мелкэтне вакытлыча файдалануга hэм (яки) файдалануга 
тапшыру рэвешендэ башкарылачак.

4.1.2 Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районы бюджетына кергэн 
жирле салымнар буенча ташламалар биру.

4.5. 5 бурыч: инвестицион проектларны гамэлгэ ашыру кысаларында 
административ киртэлэрне бетеру.

5.1 кече hэм урта эшкуарлык субъектларына дэулэт hэм муниципаль хезмэтлэр 
курсэтунен сыйфатын кутэру hэм кече hэм урта эшкуарлык субъектларына 
консультация биру:

Эшкуарлык эшчэнлеген алып бару мэсьэлэлэре буенча кече hэм урта бизнес 
субъектлары ечен семинар-кинэшмэлэр уткэру hэм оештыру



5.2 Эшкуарлыкка ярдэм иту hэм аны устеру буенча хакимият hэм жирле узидарэ 
органнары эшчэнлеге турында Кече hэм урта эшкуарлык субъектларын мэгълумат 
белэн тээмин иту;

5.3 эшмэкэрлек эшчэнлеген глып бару мэсьэлэлэре буенча СМП hэм физик 
затларга шэхси консультациялэр биру

4.6. 6 нчы бурыч: эшкуарныц уцай образын формалаштыру, эшмэкэрлек 
ролен популярлаштыру.

Элеге юнэлеш кысгларында тубэндэге чарглар планлаштырыла.

6.1. Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районыныц рэсми 
сайтында "Бизнесны устеру" булегенец эшчэнлеген глга этэру hэм тээмин иту.

Чара кысгларында заманча мэгълумати тээмин иту системасын устеру, 
шул исэптэн Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районы рэсми 
сайтыныц "Бизнесны устеру" махсус булегенец Кече hэм урта эшкуарлык 
субъектларын устеру hэм гларга ярдэм иту механизмнары турындагы эше 
хисабына да, устеру куздэ тотыла. Бу эшкуарлык субъектларыныц хокукый 
мэгълуматка (гамэлдэге федергль, регионгль, муниципаль законнар), кече hэм 
урта эшкуарлыкны устеру мэсьэлэлэре буенча норматив хокукый актлар 
проектларына, методик рекомендациялэргэ, документларныц типик урнэклэренэ, 
Эшкуарлыкка ярдэм итунец муниципаль программгларын гамэлгэ ашыру 
турындагы хисапларга, шулай ук булачак вакыйгглар hэм чарглар анонсларына 
керэ алуын тээмин итэргэ мемкинлек бирэчэк.

6.2. Конференциялэр, тугэрэк естэллэр h. б. оештыру hэм уткэру.

Элеге чараныц максаты-шэhэрнец социгль-икътисади бурычларын хэл 
итугэ бизнесны жэлеп иту, кече hэм урта эшкуарлыкны устерунец актугль 
мэсьэлэлэрен hэм проблемгларын hэрьяклап ейрэну, шулай ук гларны бетеру 
буенча конструктив карарлар эшлэу.

Шулай ук элеге чара кысаларында ел саен Россия эшмэкэрлэре кенен 
бэйрэм иту планлаштырыла.

Эшкуарлык Советыныц кече hэм урта эшкуарлыкны устеру hэм аца 
ярдэм иту мэсьэлэлэре буенча эше (глга таба-Совет) бизнесныц эшлекле 
активлыгын арттыру элементларыныц берсе булып тора. Совет 2013 елда 
тезелгэн hэм муниципаль норматив хокукый акт нигезендэ эшчэнлек глып бара.

Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районы территориясендэ 
эшмэкэрлек активлыгын hэм хэйрия эшчэнлеген стимуллаштыру максатларында 
Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районыныц социгль -икътисадый 
усешенэ аеруча зур елеш керткэн хужглык итуче субъектларны булэклэу 
планлаштырыла.

Чара кысгларында хужглык итуче субъектлар дипломнар, рэхмэт 
хатлары, мактау грамотглары, сэламлэу адреслары h. б. белэн булэклэнэ.

6.3. Семинарлар hэм башка консультатив чарглар уткэру.



Элеге чара кысаларында кече hэм урта эшкуарлык субъектларына 
ярдэм иту оешмалары, дэулэт хакимияте органнары hэм жирле узидарэ 
органнары, махсус оешмалар hэм тиешле квалификациясе булган затлар 
катнашында семинарлар, кинэшмэлэр, тренинглар, тематик "кайнар" телефон 
линиялэре, эшмэкэрлек эшчэнлеге мэсьэлэлэре буенча шэхси консультациялэр 
оештыру hэм уткэру куздэ тотыла.

6.4. Кече hэм урта эшкуарлык субъектларына гамэлдэге механизмнар 
hэм дэулэт ярдэме формалары турында мэгълумат биру.

Элеге чара кысаларында Эшкуарлык мэсьэлэлэре буенча мэкалэлэр, 
видеороликлар, методик белешмэлеклэр, буклетлар, брошюралар hэм башка 
мэгълумат материалларын эзерлэу hэм бастыру (эзерлэу) буенча эшлэр башкару 
планлаштырыла. Шулай ук массакулэм мэгълумат чараларында, шул исэптэн 
эшкуарлык эшчэнлегенен терле аспектларын яктыртучы интернет-материалларны 
урнаштыру, эшкуарлыкны устеру тэжрибэсен пропагандалау, эшкуарлыкнын 
унай имиджын формалаштыру hэм кече hэм урта эшкуарлык субъектларына 
дэулэт ярдэме чаралары турында мэгълумат биру максаты белэн уткэрелэ.

5. МСПны устеру программасын ресурслар белэн тээмин иту.

Программаны финанслаунын гомуми кулэме фаразланган характерда.

Программаны гамэлгэ ашыру барышында чаралар hэм финанслау кулэмнэре 
тиешле финанс елына Татарстан Республикасы бюджетында каралган бюджет 
ассигнованиелэре нигезендэ тезэтмэлэр кертелергэ тиеш.

Региональ hэм федераль бюджет акчалары жэлеп ителэчэк.

6. Хэвеф-хэтэрлэрне бэялэу, аларны кимету чаралары.

Программаны тормышка ашырганда теп куркынычлар булып тора:

- программа чараларын гамэлгэ ашыруны тээмин иту ечен Татарстан 
Республикасы Эгерже муниципаль районы бюджеты акчалары житмэу - финанс 
рискы;

- административ куркыныч - программаны тормышка ашыру процессларын 
нэтижэсез оештыру hэм идарэ иту;

- эшмэкэрлек эшчэнлеге елкэсендэ федераль hэм региональ законнарны узгэрту.

Максатка ирешугэ hэм Программаны гамэлгэ ашыру барышында 
планлаштырылган нэтижэлэргэ хэвеф-хэтэрлэрнен йогынтысын 
минимальлэштеру максатында тубэндэге гомуми чараларны кабул иту мемкин:

- ирешелгэн нэтижэлэргэ карап, программа чараларына hэм курсэткечлэргэ еллык 
тезэтмэлэр керту;

- беренчел финанслау ечен естенлеклэрне билгелэу;

- бюджет кертемнэренен нэтижэлелеген бэялэу;



- программаны тормышка ашыру барышы турында даими hэм ачык публикация;

- кече hэм урта эшкуарлык субъектларына ярдэм курсэту тэжрибэсен 
гомумилэштеру hэм анализлау.

Рисклар белэн идарэ иту буенча гомуми чаралар программаны тормышка ашыру 
мониторинга hэм анын нэтижэлелеген hэм нэтижэлелеген бэялэу процессында 
жаваплы башкаручы hэм соисполнители тарафыннан гамэлгэ ашырыла.

7. Программаныц планлаштырылган икътисади нэтижэлелеге, 
программа белэн идарэ иту hэм тормышка ашыруны контрольдэ тоту.

Программаны гамэлгэ ашырунын нэтижэлелеге, узган ел белэн 
чагыштырганда, теп максатчан индикаторларнын hэм курсэткечлэрнен 
hэрберсенен билгелэнгэн курсэткечлэренэ ирешудэн чыгып бэялэнэ. 
Программанын курсэткечлэре (индикаторлары) hэм аларнын эhэмияте элеге 
программанын 1 нче кушымтасында китерелгэн.

Программанын нэтижэлелеген hэм нэтижэлелеген бэялэу муниципаль 
программаларны эшлэу, тормышка ашыру hэм нэтижэлелеген бэялэу тэртибе 
нигезендэ жаваплы башкаручы тарафыннан гамэлгэ ашырыла.

^аваплы  башкаручы элеге хисапларны гомумилэштерэ hэм билгелэнгэн талэплэр 
нигезендэ Программа чараларынын утэлеше турында жыелма хисап эзерли.

8. Муниципаль программаныц нэтижэлелеген бэялэу методикасы

Программаны гамэлгэ ашырунын нэтижэлелеге, узган ел белэн чагыштырганда, 
теп максатчан индикаторларнын hэм курсэткечлэрнен hэрберсенен билгелэнгэн 
курсэткечлэренэ ирешудэн чыгып бэялэнэ. Программанын курсэткечлэре 
(индикаторлары) hэм аларнын эhэмияте элеге программанын 1 нче 
кушымтасында китерелгэн.

Программанын нэтижэлелеген hэм нэтижэлелеген бэялэу муниципаль 
программаларны эшлэу, тормышка ашыру hэм нэтижэлелеген бэялэу тэртибе 
нигезендэ жаваплы башкаручы тарафыннан гамэлгэ ашырыла.

^аваплы  башкаручы элеге хисапларны гомумилэштерэ hэм билгелэнгэн талэплэр 
нигезендэ Программа чараларынын утэлеше турында жыелма хисап эзерли.

9. Муниципаль программаны хокукый жайга салу чаралары
характеристикасы



Хокукый жайга сглуныц теп чарглары программа чаргларын нэтижэле гамэлгэ 
ашыруга юнэлдерелгэн.

Программа чаргларын гамэлгэ ашыру федергль hэм регионгль законнар белэн 
регламентлана.

Программа чаргларын утэугэ юнэлдерелгэн хокукый жайга сглуныц теп 
чаргларына муниципаль норматив хокукый актларны эшлэу hэм кабул иту, шулай 
ук, кирэк булган очракта, программаны гамэлгэ ашыру елкэсендэ гамэлдэге 
муниципаль норматив хокукый актларга узгэрешлэр керту керэ.

10. Нэтижэлэр hэм кушымталар( саннар белэн таблицалар)
Программа курсэткечлэре статистик хисаплылык, дэулэт статистикасы 

федергль хезмэте, башкарма хакимият органнары, жирле узидарэ органнарыныц 
белешмэ hэм аналитик мэгълуматы нигезендэ хисап чорында квартал hэм еллык 
периодик белэн чагыштырганда формглаштырыла.



2019-2023 елларга 
Татарстан Республикасы 

Эгерже муниципаль районында 
кече Ьэм урта эшкуарлыкны 

устеру муниципаль программасына 
1нче кушымта

2019-2023 елларга Эгерже муниципаль районында МСП усеше буенча теп курсэткечлэр.

№ Курсэткечлэр исеме YлчэY
берэмлег

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 Кече hэм урта эшмэкэрлек субъектлары саны Эгерже 
районы хглкыныц 10 мец кешесенэ исэплэгэндэ

берэмле
к

177,1 178,1 178,8 178,9 179,0 179,2

2
барлык предприятиелэрдэ эшлэучелэрнец гомуми 
санында кече hэм урта эшкуарлык субъектларында 
эшлэуче хезмэткэрлэрнец исемлек буенча уртача
---_ __________________ _---------------------------------------------- -----------  rz_______

% 14,00 14,5 14,8 14,9 15,0 15,2

3 Кече Ьтм урта предприятиелэр эйлмнеше млрд. 2,8 2,94 3,08 3,24 3,41 3,57

4 Кече предприятиелэрдэ уртача айлык хезмэт хакы сум. 14892,00 15431,47 16172,20 16980,8 17980,3 19418,7

5 Эгерже муниципаль районы бюджетына эшмэкэрлек 
эшчэнлегеннэн сглым керемнэре

млн. сум. 52,00 54,6 57,3 60,1 63,2 66,3

6 Сэнэгать мэйданчыклары булу берэмле 1 1 2 2 2 3
7 Тулаем территоригль продуктта кече hэм урта 

эшкуарлыкныц елеше
% 26,3 27,1 27,35 27,68 27,8 28,0

8 Хисап чоры ахырына теркэлгэн эшсезлек дэрэжэсе 0,58 0,6 058 0,55 0,54 0,5

9 Ярдэм глган кече hэм урта эшмэкэрлек субъектлары
саны

берэмле
к

4 1 2 2 2 2

10 Тышкы, басма hэм электрон реклама чаргларын 
кулланып урнаштырылган реклама-мэгълумати

берэмле
к

22 25 30 30 30 30

11 Г рантлар глгын яшьлэр арасыннан кече эшмэкэрлек
п.убъектляры саны

берэмле
к

1 1 1 1 1 1



12 Яна ачылган микропредприятиелэрдэ, кече hэм урта 
предприятиелэрдэ hэм шэхси эшмэкэрлэрдэ эш

берэмле
к 14 20 25 25 30 30

13 Теркэлгэн узмэшгульлэр саны кеше. 0 30 45 60 80 100



2019-2023 елларга 
Татарстан Республикасы 

Эгерже муниципаль районында 
кече hэм урта эшкуарлыкны 

устеру муниципаль программасына 
2нче кушымта

2019-2023 елларга муниципаль программаныц теп чаралары исемлеге

Бурыч исеме
Теп чаралар исеме Программа чараларын 

башкаручылар

Теп
чараларны
башкару
сроклары

Финанслау
чыганаклары

1 2 3 4 5

1. МСПга ярдэм
инфраструктурасын
устеру

1.1 муниципаль дэрэжэдэге 
сэнэгать паркларын булдыру hэм
устеру

Татарстан Республикасы Эгерже 
муниципаль районы башкарма 
комитеты, кече hэм урта 
эшмэкэрлек субъектлары

2019-2023

Бюджеттан 
тыш акчалар

1.2 резидентларны жэлеп итудэ 
hэм яна эш урыннары булдыруда 
ярдэм курсэту

Татарстан Республикасы Эгерже 
муниципаль районы башкарма 
комитеты, кече hэм урта 
эшмэкэрлек субъектлары

2019-2023

Бюджеттан 
тыш акчалар

1.3 сэнэгать мэйданчыклары ечен 
Татарстан Республикасы Эгерже 
муниципаль районы бюджетына 
жибэрелэ торган салымнар буенча

Татарстан Республикасы Эгерже 
муниципаль районы Советы, 
Татарстан Республикасы Эгерже 
муниципаль районы Финанс-

2019-2023

Агымдагы
финанслау
кысаларында



ташламалар биру буенча 
норматив-хокукый актлар кабул 
иту

бюджет палатасы

2. Инженерлык 
инфраструктурасы 
объектларын тезу hэм 
Инвестицион 
проектларны гамэлгэ 
ашыру ечен МСПныц 
кирэкле ресурслардан 
файдалану
системасын яхшырту

2.1 Татарстан Республикасы 
Эгерже муниципаль районы 
милкендэ булган буш жир 
кишэрлеклэре hэм жэлеп 
ителмэгэн урыннар реестрын алып 
бару

Эгерже муниципаль районынын 
Мелкэт hэм жир менэсэбэтлэре 
палатасы

2019-2023

Агымдагы
финанслау
кысаларында

2.2 Татарстан Республикасы 
Эгерже муниципаль районы 
территориясендэ инвестицион hэм 
инновацион проектларны 
тормышка ашыруга ярдэм иту

Татарстан Республикасы Эгерже 
муниципаль районы башкарма 
комитеты 2019-2023

Агымдагы
финанслау
кысаларында

2.3 Татарстан Республикасы 
Эгерже муниципаль районынын 
еллык инвестицион паспортын 
актуальлэштеру

Татарстан Республикасы Эгерже 
муниципаль районы башкарма 
комитеты 2019-2023

Агымдагы
финанслау
кысаларында

2.4 Интернет челтэрендэ район 
башлыгы белэн турыдан-туры 
элемтэ каналын популярлаштыру

Татарстан Республикасы Эгерже 
муниципаль районы башкарма 
комитеты

2019-2023
Агымдагы
финанслау
кысаларында

2.5 районда МСП инвестицион МСП субъектлары (килештеру 2019-2023 Бюджеттан



проектларын гамэлгэ ашыру буенча) тыш акчалар

3. МСП
субъектларына 
финанс ярдэме 
чараларын гамэлгэ 
ашыру

3.1 кече hэм урта бизнес 
субъектларынын Татарстан 
Республикасы hэм Россия 
Федерациясе ярдэменен терле 
программаларында катнашуына 
ярдэм иту

3.1.1. субсидиялэр биру

3.1.2 башка ярдэм чараларын 
курсэту

Татарстан Республикасы Эгерже 
муниципаль районы башкарма 
комитеты, Татарстан 
Республикасы Авыл хужалыгы 
hэм азык-телек идарэсе 
(килештеру буенча)

2019-2023

ТР Бюджеты 

3000 мен. сум. 

Ел саен

4. МСП
субъектларына 
мелкэти ярдэм 
курсэту чараларын 
гамэлгэ ашыру

4.1 кече hэм урта эшкуарлык 
субъектларына кече hэм урта 
эшкуарлык субъектларына 
арендага биру ечен билгелэнгэн 
кучемсез милек объектлары 
исемлегеннэн биру

Татарстан Республикасы Эгерже 
муниципаль районы башкарма 
комитеты, Эгерже муниципаль 
районынын Мелкэт hэм жир 
менэсэбэтлэре палатасы

2019-2023
Агымдагы
финанслау

кысаларында

4.2 жирле салымнар буенча 
ташламалар биру

Татарстан Республикасы Эгерже 
муниципаль районы башкарма 
комитеты

2019-2023

МБ Бюджеты 

200 мен сум 

Ел саен

5. Инвестицион 
проектларны гамэлгэ 
ашыру кысаларында 
административ 
киртэлэрне бетеру

5.1 кече hэм урта эшкуарлык 
субъектларына дэулэт hэм 
муниципаль хезмэтлэр курсэтунен 
сыйфатын кутэру hэм кече hэм 
урта эшкуарлык субъектларына

Татарстан Республикасы Эгерже 
муниципаль районы башкарма 
комитеты 2019-2023

МБ Бюджеты 

30 мен сум 

Ел саен



консультация 6^ y:

5.2 Эшкуарлыкка ярдэм ш у  hэм 
аны YCтерY буенча хакимият hэм 
жирле Yзидарэ органнары 
эшчэнлеге турында Кече hэм урта 
эшкуарлык субъектларын 
мэгълYмат белэн тээмин итY

Татарстан Республикасы Эгерже 
муниципаль районы башкарма 
комитеты

2019-2023
Агымдагы
финанслау

кысаларында

5.3 эшмэкэрлек эшчэнлеген глып 
бару мэсьэлэлэре буенча МСП hэм 
физик затларга шэхси 
консультациялэр 6^ y

Татарстан Республикасы Эгерже 
муниципаль районы башкарма 
комитеты, Татарстан 
Республикасы Авыл хужглыгы 
hэм азык-телек идарэсе 
(килештерY буенча)

2019-2023
Агымдагы
финанслау

кысаларында

6. Эшкуарныц уцай 
образын 
формалаштыру, 
эшкуарлык ролен 
популярлаштыру

6.1 Эгерже муниципаль районы 
эшмэкэрлэре турында, бизнесны 
YCтерY турында мэкглэлэр 
массакYлэм мэгълYмат 
чараларында бастырып чыгару

Татарстан Республикасы Эгерже 
муниципаль районы башкарма 
комитеты, «Эгерже хэбэрлэре» 
газетасы редакциясе (килештерY 
буенча)

2019-2023
Агымдагы
финанслау

кысаларында

6.2 кече hэм урта бизнес 
субъектлары тарафыннан 
житештерелэ торган продукцияне 
презентациялэYне оештыру hэм 
YткэрY

Татарстан Республикасы Эгерже 
муниципаль районы башкарма 
комитеты 2019-2023

Агымдагы
финанслау

кысаларында



6.3 ТР Эгерже муниципаль 
районынын Кече hэм урта 
эшкуарлык торышын hэм усешен 
анализлау

Татарстан Республикасы Эгерже 
муниципаль районы башкарма 
комитеты, Татарстан 
Республикасы Авыл хужалыгы 
hэм азык-телек идарэсе 
(килештеру буенча)

2019-2023
Агымдагы
финанслау

кысаларында

6.4 ТР Эгерже муниципаль районы 
рэсми сайтында «Бизнесны 
устеру» булегенен эшчэнлеген 
алга этэру hэм тээмин иту

Татарстан Республикасы Эгерже 
муниципаль районы башкарма 
комитеты 2019-2023

Агымдагы
финанслау

кысаларында

7. Яшьлэрне 
эшмэкэрлек 
эшчэнлегенэ жэлеп 
иту.

7.1 белем биру учреждениелэрендэ 
эшкуарлыкны популярлаштыру, 
МСП катнашында “Эшлекле 
иртэнге аш" чарасын уздыру

Татарстан Республикасы Эгерже 
муниципаль районы башкарма 
комитеты, "Мэгариф идарэсе" 
МКУ

2019-2023
Агымдагы
финанслау

кысаларында

7.2 грант ярдэме конкурсларында 
катнашу ечен яшьлэр арасыннан 
кече эшкуарлык субъектларын 
жэлеп иту

Татарстан Республикасы Эгерже 
муниципаль районы башкарма 
комитеты, яшьлэр узэге 2019-2023

Агымдагы
финанслау

кысаларында

8. Социаль
эшкуарлыкны устеру

8.1. Социаль елкэдэ инновациялэр 
Yзэгендэ укыту

8.2. РДО ИГО “Ресурс узэге” hэм 
"Перспектива" АКБО белэн 
хезмэттэшлек

Татарстан Республикасы Эгерже 
муниципаль районы башкарма 
комитеты, Социаль юнэлешле 
коммерциячел булмаган 
оешмалар (килештеру буенча)

2019-2023
Агымдагы
финанслау

кысаларында




