
1 
 

 

                                                                                                                                         
№123 
 
Югары Ослан муниципаль районы 
 Башкарма комитетының «2019-2023  
елларга Татарстан Республикасы  
Югары Ослан муниципаль районында  
кече һҽм урта эшкуарлыкны үстерү  
программасын раслау турында» 
2018 елның 29 декабрендҽге1525  
номерлы карарына үзгҽрешлҽр 
кертү турында 
 

 
«Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон һҽм «Россия 

Федерациясендҽ кече һҽм урта эшкуарлыкны үстерү турында» 2007 елның 24 

июлендҽге 209-ФЗ номерлы Федераль закон, Татарстан Республикасы Югары Ослан 

муниципаль районы Уставы нигезендҽ, Татарстан Республикасы Югары Ослан 

муниципаль районы Башкарма комитеты КАРАР БИРҼ: 

 

   1. «2019-2023 елларга Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль 
районында кече һҽм урта эшкуарлыкны үстерү» программасын «Кече һҽм урта 
эшкуарлык субъектларына мҿлкҽти ярдҽм күрсҽтү»  8 бүлеге белҽн тулыландырырга. 
   2. Программаны «Кече һҽм урта эшкуарлык субъектларына мҿлкҽти ярдҽм 
күрсҽтү буенча максатчан күрсҽткечлҽр» 2 кушымта белҽн тулыландырырга.  
    3. Ҽлеге карарны Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының 
рҽсми сайтында урнаштырырга. 
     4. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны Башкарма комитет җитҽкчесенең 
социаль-икътисадый үсеш буенча урынбасарына йҿклҽргҽ. 
 
Башкарма комитет җитҽкчесе                                             В.С.Тимиряев 
Ҽзерлҽде һҽм бастырды 
О.А.Сельская 
 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«2019-2023 елларга Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районында 

кече һҽм урта эшкуарлыкны үстерү 

 ПРОГРАММАСЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 ел 



3 
 

 

 

 

Эчтҽлек  

1. 2019-2023 елларга Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль 
районында кече һҽм урта эшкуарлыкны үстерү программасы паспорты 

 
      3 

2. Кереш 5 
3.  Программаның гомуми ҿлеше 5 
  - 2019-2023 елларга Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль 

районында кече һҽм урта эшкуарлыкны үстерү программасының 
максатлары һҽм бурычлары 

 
 

5 
 - Агымдагы ситуацияне анализлау, Татарстан Республикасы Югары 

Ослан муниципаль районында кече һҽм урта эшкуарлыкны үстерү 
проблемаларын бҽялҽү 

 
 

6 
 - Икътисадның тҿрле секторларында кече һҽм урта эшкуарлыкны  

үстерү 
 

8 
 - Куллану базарын үстерү 12 
 - Яшьлҽр арасында эшкуарлыкны үстерү 13 
 - Сҽнҽгать мҽйданчыкларын үстерү һҽм резидентларны җҽлеп итү  15 
 - Үзмҽшгуль халык ҿчен Программа 16 

4. Территориянең инвестицион җҽлеп итүчҽнлеген бҽялҽү, эшкуарлыкны 
үстерү юнҽлешлҽре һҽм конкрет чаралар исемлеге 

 
16 

5. Программаны ресурслар белҽн тҽэмин итү  18 
6. Хҽвеф-хҽтҽрлҽрне бҽялҽү, аларны киметү буенча чаралар 20 
7. Программаның планлаштырылган икътисадый нҽтиҗҽлелеге, программа 

чараларын гамҽлгҽ ашыруны контрольдҽ тоту һҽм идарҽ итү 
 

20 
8. Кече һҽм урта эшмҽкҽрлек субъектларына мҿлкҽти ярдҽм күрсҽтү 22 
 Кушымта 1. Кече һҽм урта эшкуарлыкны үстерү программасының тҿп 

чаралары 
Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районында 2019-2023 
елларга 

 
 
 

26 
 Кушымта 2. Кече һҽм урта эшкуарлык субъектларына мҿлкҽти ярдҽм 

күрсҽтү буенча максатчан күрсҽткечлҽр 
30 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1. 2019-2023 елларга Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районында 

кече һҽм урта эшкуарлыкны үстерү программасы паспорты. 

Программаның исеме 2019-2023 елларга Татарстан Республикасы Югары 
Ослан муниципаль районында кече һҽм урта 
эшкуарлыкны үстерүнең муниципаль Программасы 
(алга таба – Программа) 

Программаны тҿп эшлҽүче Татарстан Республикасы Югары Ослан 
муниципаль районы Башкарма комитетының 
территориаль үсеш бүлеге 

Программаның максатлары һҽм 
бурычлары 

Муниципаль программаның максаты:  
Югары Ослан муниципаль районында кече һҽм 
урта эшмҽкҽрлек субъектларын үстерү ҿчен уңай 
шартлар тудыру, кече һҽм урта эшкуарлык 
ҿлкҽсенҽ финанс ресурсларын җҽлеп итү, 
җитештерелҽ торган товарларның (эшлҽрнең, 
хезмҽт күрсҽтүлҽрнең) гомуми күлҽмендҽ кече һҽм 
урта эшкуарлык субъектлары тарафыннан 
җитештерелҽ торган товарларның (эшлҽрнең, 
хезмҽтлҽрнең) ҿлешен арттыру, халыкны эш белҽн 
тҽэмин итүгҽ ярдҽм итү. 
Муниципаль программаның бурычлары:  
- мҽгълүмати компанияне уздыруны дҽвам итү; 
- консультация чараларын уздыруны дҽвам итү;  
- кече һҽм урта эшмҽкҽрлек субъектларын үстерү 
ҿчен инфраструктура булдыру; 
- кадрлар ҽзерлҽүгҽ һҽм яңадан ҽзерлҽүгҽ ярдҽм 
итү; 
- кече һҽм урта эшкуарлык субъектларының 
инициативаларына ярдҽм итү. 

Максатчан индикаторлары һҽм 
күрсҽткечлҽр программасы 

2023 елга түбҽндҽге күрсҽткечлҽр ҽһҽмиятенҽ 
ирешү планлаштырыла: 
МСП субъектлары саны-775; 
Кече һҽм урта эшмҽкҽрлек предприятиелҽре һҽм 
оешмалары хезмҽткҽрлҽренең исемлек буенча 
уртача саны-27,8%; 
МСП уртача айлык эш хакы-25 896,0 сум; 
МСП ҽйлҽнеше-8 611,7 млн. сум; 
ВТПда МСП субъектлары ҿлеше-31 %; 
Кече һҽм урта эшкуарлык субъектлары конкурент 
сатып алулар ҿлеше-50 %. 

Программаны гамҽлгҽ ашыру 
этаплары һҽм сроклары 

2019-2023 еллар  

Программаны Башкаручылар Югары Ослан муниципаль районы Башкарма 
комитеты бүлеклҽре, «Волжская новь» газетасы 
редакциясе, Татарстан Республикасы Югары 
Ослан муниципаль районының Мҿлкҽт һҽм җир 
мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы, кече һҽм урта 
эшмҽкҽрлек субъектлары, «Югары Ослан районы 
халыкны эш белҽн тҽэмин итү үзҽге» ДКУ, 
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Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һҽм азык-
тҿлек министрлыгының Югары Ослан муниципаль 
районындагы авыл хуҗалыгы һҽм азык-тҿлек 
идарҽсе, «Югары Ослан муниципаль районы 
мҽгариф бүлеге» МКУ, «Иннополис» МИЗ 
бүлеклҽре. 

Финанслау күлҽме һҽм 
чыганаклары 

ТР бюджеты: 60,0 млн.сум 
Шҽхси инвестициялҽр: 428,0 млн.сум 

Программаның үтҽлешен 
контрольдҽ тоту 

программаның үтҽлешен оештыру, 
координациялҽү һҽм контрольдҽ тотуны Татарстан 
Республикасы Югары Ослан муниципаль районы 
Башкарма комитетының территориаль үсеш бүлеге 
башкара. 

Программаны тормышка 
ашыруның тҿп нҽтиҗҽлҽре 

- инновацион ҿлкҽдҽ кече һҽм урта эшкуарлык 
субъектларының тотрыклы үсеше; 
- районда яңа эш урыннары булдыру һҽм халыкны 
эш белҽн тҽэмин итү; 
- район бюджетының керем ҿлешен арттыру; 
- районның товар базарын кҿндҽшлеккҽ сҽлҽтле 
товарлар һҽм хезмҽтлҽр белҽн баету. 

 

                                                             2. Кереш 

2019-2021 елларга Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль 
районында кече һҽм урта эшкуарлыкны үстерү һҽм аңа ярдҽм итү буенча муниципаль 
программа «Россия Федерациясендҽ кече һҽм урта эшкуарлыкны үстерү турында» 
2007 елның 24 июлендҽге 209-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендҽ эшлҽнгҽн. 

     Кече һҽм урта эшкуарлыкны үстерү җирле үзидарҽ органнары алдында 
торган күп кенҽ региональ, икътисадый һҽм социаль проблемаларны хҽл итҽргҽ 
мҿмкинлек бирҽ. Кече һҽм урта предприятиелҽргҽ ярдҽм итеп, бу предприятиелҽрне 
территориаль проблемаларны хҽл итүгҽ җҽлеп итеп, бюджетның керем ҿлешен 
ныгыту гына түгел, территорияне нҽтиҗҽле социаль-икътисадый үстерүне тҽэмин итү, 
халыкны эш белҽн тҽэмин итү проблемасын ҿлешчҽ хҽл итү мҿмкинлеге дҽ барлыкка 
килҽчҽк. 

Ҽмма кече һҽм урта предприятиелҽр бик нык зыян күрҽ. Ҽгҽр тҿрле тҿрдҽге 
продукция чыгаручы эре предприятиенең теге яки бу товарына сорау кимү аның 
икътисади күрсҽткечлҽрен бераз киметергҽ мҿмкин булса, кече һҽм урта предприятие 
продукциясенҽ ихтыяҗ кимү аны бҿлгенлеккҽ тҿшерергҽ мҿмкин. Кече һҽм урта 
бизнеска предприятие белҽн идарҽ итү буенча махсус ҽзерлек һҽм башка 
структуралар белҽн хезмҽттҽшлек тҽҗрибҽсе булмаган яңа кешелҽр килҽ. Шуңа күрҽ 
аларга ярдҽмнҽн башка исҽн калу җиңел түгел. 

                                 3. Программаның гомуми ҿлеше 

  2019-2023 елларга Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль 
районында кече һҽм урта эшкуарлыкны үстерү программасының максатлары һҽм 
бурычлары 



6 
 

Программаның максаты-Югары Ослан муниципаль районында кече һҽм урта 
эшкуарлык субъектларын үстерү ҿчен уңай шартлар тудыру, кече һҽм урта 
эшкуарлык ҿлкҽсенҽ финанс ресурсларын җҽлеп итү, җитештерелҽ торган 
товарларның (эшлҽрнең, хезмҽт күрсҽтүлҽрнең) гомуми күлҽмендҽ кече һҽм урта 
эшкуарлык субъектлары тарафыннан җитештерелҽ торган товарларның (эшлҽрнең, 
хезмҽтлҽрнең) ҿлешен арттыру, халыкны эш белҽн тҽэмин итүгҽ ярдҽм итү. 

Күрсҽтелгҽн максатларга ирешү ҿчен түбҽндҽге бурычларны хҽл итү һҽм 
гамҽлгҽ ашыруны дҽвам итү зарур: 

- мҽгълүмат компаниясен үткҽрү дҽвам итҽ (Югары Ослан муниципаль районы 
порталы, «Волжская Новь» район газетасы аша); 

- консультация чараларын уздыруны дҽвам итү (юридик мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итүдҽ 
түлҽүсез консультация, бухгалтерлык исҽбе, салым салу һ.б.) 

- кече һҽм урта эшмҽкҽрлек субъектларын үстерү ҿчен инфраструктура булдыру 
(агросҽнҽгать мҽйданчыгы булдыру, белгечлҽр ҿчен арендалы, ипотека торагы тҿзү, 
юллар тҿзү һҽм башкалар); 

- кадрларны ҽзерлҽүгҽ һҽм яңадан ҽзерлҽүгҽ ярдҽм итү (һҿнҽри ҽзерлек уку 
үзҽгендҽ Һҿнҽрлҽр спектрын киңҽйтү, гамҽлдҽге белем бирү курслары турында 
мҽгълүмат бирү); 

- кече һҽм урта эшмҽкҽрлек субъектларының инициативаларына ярдҽм итү 
(Югары Ослан муниципаль районының Икътисади советы утырышларында бизнес-
планнарны карау, буш җир кишҽрлеклҽре һҽм башка күп кенҽ җирлҽр бүлеп бирү). 

Ҽлеге максатлар һҽм бурычлар Югары Ослан муниципаль районының социаль-
икътисади үсеш приоритетларына туры килҽ, ул эшкуарлык эшчҽнлеген үстерү 
гражданнарның мҿстҽкыйль эшкуарлык эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыруга 
стимуллаштыручы шартлар булдыруга, кече һҽм урта предприятиелҽрнең 
җитештерелгҽн продукциянең гомуми күлҽменҽ һҽм район бюджеты кеременҽ 
керткҽн ҿлешен арттыруга юнҽлдерелгҽн, дип билгели, консультация хезмҽтлҽре 
күрсҽтү юлы белҽн эшкуарларга ярдҽм итү ҿчен кече һҽм урта эшкуарлыкка ярдҽм 
итү инфраструктурасын булдыру һҽм үстерү, кече предприятиелҽрнең инновацион 
активлыгын стимуллаштыру. 

Программаның максатларына ирешү һҽм бурычларын гамҽлгҽ ашыру 
программага кушымтада каралган чараларны үтҽү юлы белҽн тормышка ашырыла. 

 

Агымдагы ситуацияне анализлау, Татарстан Республикасы Югары Ослан 
муниципаль районында кече һҽм урта эшкуарлыкны үстерү проблемаларын бҽялҽү 

Кече һҽм урта эшмҽкҽрлекнең Югары Ослан муниципаль районы икътисадына 
керткҽн ҿлеше елдан-ел арта бара. Кече һҽм урта эшмҽкҽрлек субъектларының 
гомуми саны, эшлҽүчелҽр саны һҽм район икътисадында эшлҽүчелҽрнең гомуми 
саны арта. Җитештерелҽ торган продукция, эш һҽм хезмҽт күрсҽтү күлҽме арта, 
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аларның ассортименты һҽм сыйфаты яңа технологиялҽр кертү хисабына яхшыра. 
Бюджетның барлык дҽрҽҗҽлҽренҽ салым керү арта, эшмҽкҽрлҽрнең бизнесны 
цивилизацияле алып баруга омтылышлары арта бара. 

Татарстанстат мҽгълүматларына караганда, 2018 елның 1 гыйнварына район 
территориясендҽ 631 кече һҽм урта эшмҽкҽрлек субъекты эшчҽнлек алып бара, 
шуларның 375е - шҽхси эшмҽкҽр. 

Күпчелек эшкуарларның эшчҽнлек ҿлкҽсе-сҽүдҽ (32%); мҽгълүмат һҽм элемтҽ 
ҿлкҽсендҽге эшчҽнлек (12%); тҿзелеш (10%); авыл хуҗалыгы (7%). 

2015-2017 елларда Югары Ослан муниципаль районының тулай территориаль 
продуктында кече һҽм урта эшмҽкҽрлек субъектлары ҿлеше 26,8 тҽн 28,5 процентка 
кадҽр арткан. 

Таблица 

Күрсҽткечлҽр 2015 
(факт) 

2016   
(факт)      

2017 
(факт) 

МСП субъектлары саны, берҽмлек 525 591 631 

Кече һҽм урта эшмҽкҽрлек предприятиелҽре һҽм 
оешмалары хезмҽткҽрлҽренең исемлек буенча 
уртача саны (тышкы яраштыруларсыз) барлык 
предприятиелҽр һҽм оешмалар хезмҽткҽрлҽренең 
уртача санында (тышкы яраштыруларсыз) % 

24,9 25,3 24,9 

МСП уртача айлык эш хакы, сум. 16 683,6 16 875,25 19 
006,25 

МСПҽйлҽнеше, млн. сум. 2864,2 3178,3 7981,0 

МСП субъектларының ВТПда ҿлеше, % 26,8 27,4 28,5 

Катнашучылар КУЭ субъектлары булган конкурент 
сатып алулар ҿлеше, % 

19 16 34 

 

Кече һҽм урта эшкуарлык үсешенҽ илдҽ барлыкка килгҽн икътисадый вҽзгыять һҽм 
аның белҽн бҽйле проблемалар җитди йогынты ясый, ҽ нҽкъ менҽ аның белҽн бҽйле 
проблемалар да бар: 
- эшмҽкҽрлек эшчҽнлеген уңышлы башлап җибҽрү ҿчен старт капиталы һҽм һҿнҽри 
ҽзерлек, шулай ук эшмҽкҽрлек эшчҽнлеген үстерүгҽ акча булмау; 
- кече һҽм урта эшмҽкҽрлекнең түбҽн инвестиция активлыгы; 
- ҽйлҽнеш  капиталын тулыландыру ҿчен финанс-кредит механизмнарын куллану 
мҿмкинлеклҽре чиклҽнгҽн һҽм, кагыйдҽ буларак, кредит оешмалары ҿчен залоглы 
тҽэмин итү җитҽрлек булмау;  
- кече һҽм урта эшмҽкҽрлек субъектларына эшмҽкҽрлек эшчҽнлегенең тҿрле 
мҽсьҽлҽлҽре буенча, бигрҽк тҽ авыл җирлеклҽрендҽ мҽгълүмат җитҽрлек түгел;  
- кече һҽм урта эшкуарлык субъектларының финанс, милек ресурсларыннан 
файдалану мҿмкинлеге чиклҽнгҽн; 
- хокукый, финанс, салым законнары мҽсьҽлҽлҽрендҽ күп кенҽ кече һҽм урта 
эшмҽкҽрлек җитҽкчелҽре һҽм белгечлҽре һҽм шҽхси эшмҽкҽрлҽрнең ҽзерлек 
дҽрҽҗҽсе түбҽн; 
- профессиональ уку йортлары булмау сҽбҽпле, авыл җирлеклҽреннҽн яшьлҽр китү. 
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Эшкуарлык үсешенҽ йогынты ясый торган факторларны анализлау шуны күрсҽтҽ: 
булган проблемаларны эшкуарлык субъектларының, аларның иҗтимагый 
берлҽшмҽлҽренең, аңа ярдҽм структураларының, дҽүлҽт хакимияте башкарма 
органнарының һҽм җирле үзидарҽ органнарының уртак тырышлыгы һҽм килешенгҽн 
гамҽллҽре белҽн хҽл итҽргҽ мҿмкин. Озак вакытка исҽплҽнгҽн комплекслы һҽм 
эзлекле якын килү зарур, ул сроклар, ресурслар, башкаручылар буенча чараларны 
гамҽлгҽ ашыруны бҽйлҽүне тҽэмин итҽ торган программа-максатчан методларны 
куллануны, шулай ук идарҽ итү һҽм контроль процессын оештыруны күздҽ тота. 
Икътисадның тҿрле секторларында кече һҽм урта эшкуарлыкны 
үстерү 
 
Районда шундый предприятиелҽр эшли:  
1. «Таткрахмалпатока» ААҖ Куралово бүлекчҽсе, аны модернизациялҽү ҿстҽмҽ 
куҽтлҽр кертергҽ мҿмкинлек бирде. Завод квас сусл һҽм тоз экстрактлары 
концентраты җитештерү, икмҽк-күмҽч, кондитер эшлҽнмҽлҽре, сыра һҽм алкогольсез 
эчемлеклҽр җитештерүчелҽр ҿчен ярымфабрикатлар чыгару белҽн шҿгыльлҽнҽ. 
Поставкалар бҿтен Россия буенча, Молдова, Белоруссия һҽм Польшага бара. Завод 
продукциясен даими партнерлар һҽм кулланучылар – ДЕКА («Никола» бренды), 
Пепсико Холдингс («Русский квас» бренды), Бочкарев сыра кайнату заводы 
(«Андреевич» бренды) кебек эре компаниялҽр. Агымдагы елда предприятиедҽ 
гомуми бҽясе 140 млн. сум булган 12,0 мең тонна булган киптерү-ашлык чистарту 
комплексы файдалануга тапшырылган, ул бүген район авыл хуҗалыгы 
предприятиелҽреннҽн генҽ түгел, күрше тҿбҽклҽрдҽн дҽ уңыш белҽн тулылана. 
2019 елда коры тоз буенча еллык 6 мең тонна егҽрлекле яңа салодовня тҿзелешен 
башлау ҿчен ҽзерлек эшлҽре алып барыла. Проектның фаразланган бҽясе-2,5 млн. 
евро. 2020 елда файдалануга тапшыру күздҽ тотыла. 
2017 ел нҽтиҗҽлҽре буенча җитештерелгҽн продукция күлҽме 281,8 млн. сум тҽшкил 
итте, предприятиелҽрнең исемлек буенча уртача саны -92 кеше, хезмҽт хакы фонды-
46,1 млн. сум, уртача айлык хезмҽт хакы-28,0 мең сумнан артык. 
Җирле бюджет хисабына предприятиегҽ керү юлы тҿзелде, зур йҿк автомобильлҽре 
елның телҽсҽ кайсы вакытында тоткарлыксыз йҿрер ҿчен Рус Борнашы авылында 
күпер тҿзелде. 
Югары Ослан муниципаль районы җирле үзидарҽ органнары тарафыннан Куралово 
авылында арендалы торак тҿзү буенча «Татарстан Республикасы Президенты 
каршындагы Дҽүлҽт торак фонды» НО белҽн эш алып барыла, моның ҿчен җир 
участогы билгелҽнгҽн.  
2. «Югары Ослан агрофирмасы» сҿт эшкҽртү заводы коры сҿт, атланмай, тҿрле тҿр 
сҿт, эчҽ торган сҿт җитештерү һҽм сату белҽн шҿгыльлҽнҽ. 
2018 елда заводта май цехы җиһазларын планлы рҽвештҽ яңарту эшлҽре 
башкарылган, пастеризациялҽнгҽн сҿт һҽм май җитештерү цехларының приточно-
вытяжной вентиляциясен реконструкциялҽү проекты эшлҽнгҽн. Тҿзеклҽндерү 
эшлҽрен 2019 елда үткҽрү планлаштырыла. 2017-2018 елларда сҿт киптерү цехын 
модернизациялҽү буенча проект эшлҽнде һҽм башлангыч эшлҽр башкарылды, алар 
үз эченҽ запарка ҿстҽмҽ цехын һҽм ҽзер продукция складын тҿзүне ала. Ҽлеге эшлҽр 
кысаларында цех бинасы тҿзелеше ҿчен мҽйданчык ҽзерлҽнгҽн, фундамент 
ҽзерлҽнгҽн, кирҽкле җиһазлар алынган. Ҽлеге проектны гамҽлгҽ ашыру эшкҽртелҽ 
торган сҿтнең тҽүлеклек күлҽмен 25% ка арттырырга мҿмкинлек бирҽчҽк, шулай ук 
ҿстҽмҽ эш урыннары булдырачак. Цехны тҿзү эшлҽрен 2019 елга тҽмамлау 
планлаштырыла. 
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2017 елда җитештерелгҽн продукция күлҽме 676,7 млн. сум тҽшкил итте, 
хезмҽткҽрлҽрнең уртача саны-120 дҽн артык кеше, хезмҽт хакы фонды -23,2 млн. 
сум, уртача айлык хезмҽт хакы – 15,1 мең сум. 
Агымдагы елда авыл бюджеты хисабына, предприятиегҽ алып баручы Макулово 
авылындагы үзҽк юл тҿзеклҽндерелде.  
3. Шеланга кирпеч заводы - «Керамика – Синтез » - илебезнең иң борынгы 
предприятиелҽренең берсе.  
Җитештерүнең процессларын һҽм заманча технологиялҽрен автоматлаштыру 
нҽтиҗҽсендҽ кирпеч заводы ел саен 15 миллион шартлы кирпеч берҽмлегенҽ чыккан. 
Бүген заводта «Фукс-ито» алдынгы технологиясе кулланыла (интенсив киптерү һҽм 
яндыру), Австриянең ҽйдҽүче фирмасы җиһазлары, «Siemens»фирмасы 
программалар идарҽсе. Җайга салу һҽм контрольдҽ тотуның барлык автомат 
функциялҽре программа идарҽсе ярдҽмендҽ автомат рҽвештҽ «Симантик» 
системасының заманча микропроцессорлары тарафыннан башкарыла. Кайбер 
операциялҽр белҽн  идарҽ итү кнопочный җайланмалар ярдҽмендҽ башкарылырга 
мҿмкин (кулдан режимы). Киптерү җайланмалары  һҽм мич белҽн идарҽ итү ҿчен 
клавиатура булган монитор каралган, алар ярдҽмендҽ процесс белҽн визуаль идарҽ 
итү тҽэмин ителҽ. 
Завод продукциясе шҽхси аз катлы йортлар һҽм ярдҽмче корылмалар (гаражлар, 
сарайлар, мунча) тҿзү ҿчен дҽ, шулай ук күп катлы торак комплекслар һҽм җитештерү 
биналары тҿзү ҿчен дҽ кулланыла. 
Предприятиегҽ Югары Ослан муниципаль районының җирле үзидарҽ органнары 
тарафыннан элек тҿзелгҽн торакны закон белҽн тҽңгҽллҽштерү буенча күп еллык 
проблемаларны хҽл итүдҽ зур ярдҽм күрсҽтелде. 
4. Республиканың юл-тҿзелеш һҽм авыл хуҗалыгы ихтыяҗына баручы известь 
табуны гамҽлгҽ ашыручы «Татагрохимсервис» ААҖ филиалы Матюшино карьеры.  
2017 елда җитештерелгҽн продукция күлҽме 50,0 млн. сум тҽшкил итте, 
хезмҽткҽрлҽрнең уртача саны-40 тан артык кеше, хезмҽт хакы фонды-13,9 млн. сум, 
уртача айлык хезмҽт хакы – 26,2 мең сум. 
Югары Ослан муниципаль районы җирле үзидарҽ органнары тарафыннан завод 
чималының яңа ятмаларын үзлҽштерү максатыннан Октябрьский авыл җирлегенең 
генераль планына үзгҽрешлҽр кертелҽ.  
5. Үз конструкторлык бюросы һҽм модель участогы булган 9 модель җитештерүче 
«Вельветте Марин» катерлары җитештерү заводы, шулай ук бҿтен Россия һҽм аның 
чит иллҽрдҽ үсеш алган дилер челтҽре.  
Якындагы 3 елга планнарда-модель рҽтен киңҽйтү, җитештерү күлҽмен арттыру, яңа 
технологиялҽр куллану. Шулай ук кече суднолар сервисы хезмҽтен ачу 
планлаштырыла, бу яңа эш урыннары булдырырга мҿмкинлек бирҽчҽк. 
2017 елда җитештерелгҽн продукция күлҽме 64,4 млн. сум тҽшкил итте, 
хезмҽткҽрлҽрнең уртача саны – 50 дҽн артык кеше, хезмҽт хакы фонды-16,7 млн. 
сум, уртача айлык хезмҽт хакы – 25,4 мең сум. 
6. «Дивный берег» балык эшкҽртү заводы продукциясе республикада гына түгел, 
аннан читтҽ дҽ киң тҽкъдим ителгҽн. 2017 елның декабреннҽн башлап предприятие 
яңа мҽйданчыкта җитештерүне туплады, моның ҿчен яңа җитештерү биналары 
тҿзелде. 
2018 ел дҽвамында заводта технологиялҽрне камиллҽштерү процессы бара – июнь 
аенда яңа корпус-Балык тоту цехы файдалануга тапшырылды, берничҽ берҽмлек 
заманча җиһаз сатып алынды. Якын килҽчҽктҽ-FSSC 22000 азык-тҿлек продуктлары 
иминлеге менеджменты системасының халыкара сертификаты алу. Ҿч елга 
планнарда-яңа бактериология лабораториясе тҿзү. 
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«Дивный берег» ҖЧҖ җитештерү эшчҽнлеге белҽн беррҽттҽн ҿстҽмҽ эш урыннары 
булдыру белҽн «Осьминог» ваклап сату челтҽрен үстерүне дҽвам итҽ. 
2017 елда җитештерелгҽн продукция күлҽме 645,1 млн. сум тҽшкил итте, 
хезмҽткҽрлҽрнең уртача саны-180 кеше, хезмҽт хакы фонды-43,9 млн. сум, уртача 
айлык хезмҽт хакы – 17,8 мең сум. 
7. «Геоник» фҽнни-җитештерү фирмасы, ул нефть промыселы эчендҽ булган 
җиһазларны эшкҽртү, җитештерү һҽм монтажлау белҽн шҿгыльлҽнҽ. Бүгенге кҿндҽ 
«Геоник» НПФ партнерлары булып «НК «Роснефть» ГАҖ, «Газпром нефть» ГАҖ, 
«Лукойл» ГАҖ кебек нефть сҽнҽгатенең ҽйдҽүче предприятиелҽре тора. 
Авыл хуҗалыгы районда ҿстенлекле юнҽлешлҽрнең берсе булып кала бирҽ.  
8. 2012 елда нигез салынган «Заря» агрофирмасы ҖЧҖ кече бизнес предприятиесе 
терлекчелек эшчҽнлеге, үсемлекчелек, бакчачылык һҽм питомник үрчетү белҽн 
шҿгыльлҽнүче республиканың иң яхшы хуҗалыкларыннан берсе булып тора. 2017 ел 
йомгаклары буенча мҿгезле эре терлек ите һҽм сҿт узган ел белҽн чагыштырганда 
16% ка һҽм 34% ка артыграк җитештерелгҽн. Предприятиедҽ шулай ук 
районлаштырылган җилҽк-җимеш үсентелҽре, декоратив куакларның сортлары 
үстерҽлҽр, аларга безнең республика халкында зур ихтыяҗ бар. 
Республика программалары ярдҽмендҽ 1000 тоннага җилҽк-җимеш саклау урыны 
тҿзелде, аны файдалануга тапшыру предприятиегҽ 50-55%-ка товар продукциясе 
күлҽмен арттырырга мҿмкинлек бирде, ремонт остаханҽсе тҿзелде, 4 сыер абзары, 
силос-сенаж траншеялары капиталь тҿзеклҽндерелде, машина-трактор паркы 
җиһазландырылды, 32 урынга кунакханҽ тҿзелде.  
Югары Ослан муниципаль районы инициативасы белҽн предприятие хезмҽткҽрлҽре 
ҿчен «Татарстан Республикасы Президенты каршындагы Дҽүлҽт торак фонды» НО 
аша 10 торак йорт тҿзелде, тагын ун йорт тҿзү планлаштырыла. 
Хуҗалык итүнең кече формалары һҽм шҽхси ярдҽмче хуҗалыкларның азык-тҿлек 
күлҽменҽ шактый ҿлеш кертҽлҽр. 46 КФХ тотрыклы эшли, шулардан 33е-игенчелек, 
13е-терлекчелек, 7500 дҽн артык шҽхси ярдҽмче хуҗалык.  
Рус Мҽмҽтхуҗасы авылында терлек чалу цехы тҿзелгҽн, ул крестьян (фермер) 
хуҗалыкларыннан ит эшкҽртү белҽн терлек һҽм кош кабул итҽчҽк. Крестьян-фермер 
хуҗалыгына җир участогы бүлеп бирелгҽн, җирле бюджет акчалары хисабына керү 
юлы тҿзелгҽн.  
Рус Борнашы авылында Прокопьев А. И. КФХ кҿче белҽн сыер абзарын 
реконструкциялҽү һҽм ремонтлау, 200 баш эре мҿгезле терлек симертү мҽйданчыгы 
тҿзү, административ-кҿнкүреш биналарын һҽм лабораториялҽрне ремонтлау эшлҽре 
бара. 2018 ел дҽвамында 9 кеше ҿчен яңа эш урыннары булдырылган. 
Районда иң эре КФХларның берсе булып, дуңгызчылык белҽн шҿгыльлҽнүче Пашков 
С. И. крестьян-фермер хуҗалыгы кала. 2019-2021 елларда Пашковларга тҽүлегенҽ 
200 башка сугым цехы ачу планлаштырыла. Бу максат ҿчен фермерга җир кишҽрлеге 
арендага бирелгҽн. 
Якын арада Воробьевка торак пунктында Борисов И. С. КФХ кҿче белҽн 50 башка 
исҽплҽнгҽн эре мҿгезле терлек симертү фермасы, Ф. Ф. Насибуллов КФХсы тҿзү 
планлаштырыла. 
Яңа Рус Мҽмҽтхуҗасы авылында 2,5 гектар мҽйданда Яңа Болгар авылы янында 
«Гаилҽ» эко-фермасын тҿзүгҽ инвестициялҽр кертү һҽм 100 башка токымлы атлар-
репродукторы тҿзү мҽсьҽлҽлҽре карала. 
Авыл хуҗалыгы ҿлкҽсе хакимиятнең барлык дҽрҽҗҽлҽрендҽ дҽ хуплана. Югары 
Ослан муниципаль районы югарыда аталган крестьян-фермер хуҗалыкларына җир 
участоклары бүлеп бирелде, Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һҽм Азык-
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тҿлек министрлыгы тарафыннан күрсҽтелҽ торган дҽүлҽт ярдҽме программалары 
буенча консультация ярдҽме күрсҽтелҽ. 
                                            
                                            Куллану базарын үстерү 
 
Кулланучылар базары динамик рҽвештҽ үсҽ, яңа кибетлҽр ачыла һҽм 
реконструкциялҽнҽ. Челтҽр кибетлҽре ҿстҽмҽ эш урыннары булдыралар. Шулай 
итеп, район территориясендҽ «Пятерочка» ҿч челтҽр кибете, ике «Магнит», 
«Бҽхетле» һҽм «Фасоль» кибете ваклап сату эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыра.  Җҽмҽгать 
туклануы ҿлкҽсе дҽ бер урында тормый, «Милҽш» ҖЧҖ һҽм «Зуров В. В.» ИП 
пекарняларында ассортимент киңҽя, кондитер эшлҽнмҽлҽре ҽзерлҽү рецептурасы 
яңартыла. Яңа кафелар барлыкка килҽ,  ашханҽлҽре интерьерлары яхшыра.  
Ел дҽвамында Югары Ослан муниципаль районы территориясендҽ даими рҽвештҽ 
авыл хуҗалыгы ярминкҽлҽре үткҽрелҽ, бу шҽхси җитештерүчелҽргҽ үз продукциясен 
сату һҽм продукцияне сатуның ҿстҽмҽ каналы булдыру ҿчен ярдҽм булып тора.  
2018 елның апрелендҽ район территориясендҽ «Услонский» кулланучылар 
кооперативы оештырыла. Авыл хуҗалыгы һҽм азык-тҿлек министрлыгы ярдҽме 
белҽн, расланган график нигезендҽ, ерак торак пунктларда яшҽүчелҽрнең беренче 
кирҽк-яраклары белҽн тҽэмин итү ҿчен 2 автолавка сатып алынган. Планда ҽзерлҽү 
эшчҽнлеген үстерү һҽм күрсҽтелҽ торган хезмҽтлҽрнең исемлеген киңҽйтү.  
Югары Ослан муниципаль районы инициативасы белҽн 2019 елда Егидерево 
авылында комплекслы хезмҽт күрсҽтүнең блок-модульле пункты тҿзелҽчҽк, ул 
кулланучылар кооперативына түлҽүсез файдалануга тапшырылачак. 

 

Таблица 

Күрсҽткеч исеме 2015ел 2016ел 2017ел 

Ваклап сатуның еллык ҽйлҽнеше, млрд. 
сум. 

1,0 1,1 1,3 

 

                                         Яшьлҽр арасында эшкуарлыкны үстерү 

Югары Ослан муниципаль районында һҿнҽри уку йортлары булмау һҽм Татарстан 

Республикасы башкаласына якын урнашуы эшкҽ сҽлҽтле халыкның, бигрҽк тҽ 

яшьлҽр арасында китү күп булуына тҽэсир итҽ. Яшь белгечлҽрне кайтару ҿчен 

уңайлы яшҽү шартлары булдырырга кирҽк.  

Шулай итеп, Югары Осланда, Куралово авылында «Татарстан Республикасы 

Президенты каршындагы Дҽүлҽт торак фонды» программасы буенча арендалы 

йортлар тҿзү ҿчен җир кишҽрлеклҽре бүлеп бирелде. Югары Ослан авылында 

социаль ипотека шартлары буенча 24 фатирлы йорт тҿзү мҽсьҽлҽсе хҽл ителде. 

Килҽчҽктҽ тагын 4 йорт тҿзү планлаштырыла.  

Ямбулат авылында «Заря»  ҖЧҖ предприятиесе хезмҽткҽрлҽре ҿчен «Татарстан 

Республикасы Президенты каршындагы Дҽүлҽт торак фонды» программасы буенча 

10 шҽхси торак йорт тҿзелде, тагын 10 йорт тҿзү планлаштырыла. 
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Яшьлҽр эшкуарлыгын үстерү ҿчен мҽктҽп эскҽмиясеннҽн башлап эшкуарлык 

эшчҽнлеген популярлаштыру, яшь эшкуарларга дҽүлҽт ярдҽме чаралары турында 

хҽбҽр итү зарур. Татарстан Республикасында 2013 елның декабрендҽ старт алган 

«Эшкуарлык фабрикасы» проекты белем бирү курсларының бер инструменты 

булырга мҿмкин. «Эшкуарлык фабрикасы» – Татарстан Республикасы Икътисад 

министрлыгы, Казан (Идел буе) федераль университеты һҽм «Эшкуарлык 

фабрикасы» бизнесына ярдҽм һҽм аны үстерү Фонды тарафыннан гамҽлгҽ 

ашырылган белем бирү чаралары. 

Проектта катнашучылар 3 ай дҽвамында эксперт һҽм Остазлар ярдҽме белҽн бизнес 

булдыралар, алар ҿчен мастер-класслар үткҽрҽлҽр һҽм аларны бизнес тҿзү юлына 

озаталар. Проектта телҽгҽн һҽркем катнаша ала-мҽктҽп укучылары, студентлар, 

кайда да булса эшлҽп килүче эшмҽкҽрлҽр. Проектта катнашу бушлай. 

Тагын бер белем бирү курсы – Google һҽм Саклык банкыннан Бизнес класс 

программасы. Бизнес класс-ул эш башлаучы бизнесменнарга һҽм шҽхси 

эшмҽкҽрлҽргҽ үз эшлҽрен сакларга һҽм арттырырга ярдҽм итҽчҽк программа. Проект 

ике юнҽлеш буенча үсеш ала – яңа эш башлаучы һҽм тҽҗрибҽле бизнесменнар ҿчен. 

Ҽзерлек дҽрҽҗҽсен һҽркем үзе билгели һҽм аның нигезендҽ укыту программасын 

сайлый. Тренинг оештыручылар тарафыннан шулай ук бушлай бирелҽ. 

«Югары Ослан районы мҽгариф бүлеге» МКУ, мҽктҽп директорларына булган белем 

бирү проектлары турында мҽгълүматны укучыларга җиткерергҽ кирҽк. Ҽ җирле 

үзидарҽ органнарына, Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитетының 

территориаль үсеш бүлеге аша, материалларны районның рҽсми сайтында, 

«Волжская новь» район газетасында бастыру, мҽгълүмат стендларында урнаштыру 

юлы белҽн, халыкка җиткерергҽ кирҽк 

 

                 Сҽнҽгать мҽйданчыкларын үстерү һҽм резидентларны җҽлеп итү  

 Яр буе Морквашы авыл җирлеге территориясендҽ М-7 «Волга» федераль 

трассасында файдалы урын алган сҽнҽгать зонасы булдырылган, анда җирле бюджет 

акчалары хисабына су белҽн тҽэмин итү челтҽрлҽре тҿзелгҽн, подъездлы юллар 

тҿзелгҽн һҽм анда «Дивный берег» ҖЧҖ, «Вельветте Марин» ҖЧҖ, «НПФ 

Геоник»ҖЧҖ эшчҽнлек алып бара.  

  Ҽлеге предприятиелҽр буенча табыш 2017 елда миллиард сумнан артык тҽшкил 

иткҽн, предприятиелҽрдҽ эшлҽүчелҽрнең гомуми саны дүрт йҿзгҽ якын кеше тҽшкил 

итҽ. Предприятиелҽр экспорт юнҽлешле, үз продукциясен Татарстан 

Республикасыннан читкҽ дҽ җибҽрҽлҽр.  

Шул ук территориядҽ логистик хезмҽтлҽр күрсҽтү, автосервис хезмҽтлҽре күрсҽтү, 

тимер-бетон эшлҽнмҽлҽр җитештерү буенча бизнес проектларны гамҽлгҽ ашыру 

ҿчен участок бүлеп бирелгҽн, бу эш урыннарын 70 кешегҽ арттырырга мҿмкинлек 

бирҽчҽк. 
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Районда авыл хуҗалыгы юнҽлешендҽге тагын бер мҽйданчык булдыру буенча эш 

башланды. Моның ҿчен Воробьевка авылы янында барлык кирҽкле 

инфраструктурасы булган 8,7 га мҽйданлы җир участогы билгелҽнгҽн.  

Территорияне алга таба үстерү, белгечлҽрне җҽлеп итү һҽм эш урыннарын саклап 

калу ҿчен арендалы торак тҿзү кирҽк. Моның ҿчен җир участогы бар. Район бюджеты 

хисабына инженерлык челтҽрлҽрен чыгару мҿмкинлеге бар.  

М-7- «Волга» трассасында авария хҽлендҽге хҽллҽр булмасын ҿчен, предприятиелҽр 

урнашкан территориядҽн зур йҿк автомобильлҽре керү һҽм чыгу ҿчен шартлар 

тудыру зарур. 

Югары Ослан районы, ҽлеге мҽсьҽлҽне хҽл итүнең мҿһимлеген аңлап, «Федераль юл 

агентлыгының Идел-Нократ тҿбҽгендҽге автомобиль юллары федераль идарҽсе» 

ФКУга хҽзерге вакытта карап тикшерелҽ торган юлның ҽлеге участогында таркау һҽм 

тоткарлау полосаларын урнаштыру буенча эш планына кертү үтенече белҽн 

мҿрҽҗҽгать җибҽрде. 

                                             

                              Үзмҽшгуль халык ҿчен Программа 

2019 елның 1 гыйнварыннан башлап Татарстан Республикасында үз эшчҽнлегеннҽн 

табыш алучы, лҽкин эш бирүченең ия булмавы һҽм ялланган хезмҽткҽрлҽрне җҽлеп 

итми торган үзмҽшгуль гражданнар ҿчен махсус салым режимы эксперимент 

сыйфатында кертелҽ.  

Закон тыңлаучан шҽхси эшмҽкҽр һҽм яшерен үзмҽшгуль зат бер үк эшне башкара, 

бер үк хезмҽт күрсҽтҽлҽр, беренчесе салым түлҽү белҽн, икенчесе күлҽгҽле рҽвештҽ. 

Татарстан Республикасының башка районнарында кебек үк, Югары Ослан районы 

территориясендҽ үзмҽшгуль халык бар. Үзмҽшгуль юнҽлешлҽре диапазоны шактый 

киң - ремонтлау буенча биналар, чҽчтараш хезмҽтлҽре, тегү хезмҽтлҽре, 

маникюристлар һҽм башка бик күп.  

Үзмҽшгуль хезмҽткҽрнең юридик статусы ИП статусына тиң, шуның нҽтиҗҽсендҽ ул 

шулай ук социаль челтҽрлҽрдҽ реклама компаниясен һҽм башка маркетинг 

карарларын үткҽрҽ ала. Шул ук вакытта ҽлеге гамҽллҽр законсыз эшмҽкҽрлек 

эшчҽнлеге дип саналмаячак. Бер үк вакытта, үзмҽшгульлҽр буларак теркҽлгҽн 

гражданнар ташламалар һҽм гарантиялҽр бирү ҿчен кирҽкле документларны алырга, 

шулай ук кредитларга ихтыяҗ булганда үз эшен үстерүгҽ табыш күрсҽтергҽ хокуклы. 

Башкарма комитетның территориаль үсеш бүлегенҽ ҽлеге мҽгълүматны шҽхси 

эшмҽкҽрлҽргҽ җиткерергҽ, салым салу мҽсьҽлҽлҽре буенча консультация бирергҽ 

кирҽк. 
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4. Территориянең инвестицион җҽлеп итүчҽнлеген бҽялҽү, эшкуарлыкны       үстерү 

юнҽлешлҽрен һҽм конкрет чаралар исемлеге 

Югары Ослан муниципаль районы 1931 елның октябрендҽ оешкан, элек ул Казан 

губернасының Свияжск ҿязе составына кергҽн. 

Район Идел буе калкулыгының тҿньяк-кҿнчыгыш ҿлешендҽ, Идел елгасының уң як 

ярында һҽм аның Зҿя елгасы кушылдыгында урнашкан. Тҿньякта һҽм тҿньяк-

кҿнбатышта район Зеленодольск муниципаль районы, Кҿнчыгышта Идел елгасының 

су бүлү аша-Казан шҽһҽренең Киров районы һҽм Лаеш муниципаль районы белҽн 

чиктҽш. Кҿньяк-кҿнбатышта һҽм кҿньяк-кҿнбатышта Кама Тамагы, Апас һҽм Кайбыч 

муниципаль районнары белҽн чиктҽш. 

Югары Ослан муниципаль районының мҽйданы 130,3 мең га тҽшкил итҽ, шул исҽптҽн 

урман белҽн капланган 23 мең га, авыл хуҗалыгы билгелҽнешендҽге җирлҽр-84,8 

мең га, шул исҽптҽн сҿрүлек җирлҽре-54,1 мең га. 

Үзенең табигый-климат шартлары буенча район уртача континенталь климат һҽм 

туфраклы-үсемлек зоналарының урманнан далага күчүе белҽн характерлана. 

Районның җире тулысынча авыл хуҗалыгы җитештерүендҽ кулланыла, аның алдынгы 

тармаклары-сҿт һҽм ит терлекчелеге бар, бҿртекле һҽм техник культуралар үстерҽ. 

Районда файдалы казылмалардан известняклар, балчык, доломитлар, ком һҽм ком 

катнашмасы чыгарыла. 

24 Археология, тарих һҽм архитектура һҽйкҽле Югары Осланлылар казанышы булып 

тора, шуларның иң ҽһҽмиятлелҽре – Егидерево авылындагы «Всех скорбящих 

радостей» Изге Ана чиркҽве, Тыныч Плеста һҽм Макарьев пустынь чиркҽвендҽ 

Господнего Вознесение соборы белҽн изге гамҽллҽр хҿрмҽтенҽ гыйбадҽтханҽ. 

Табигать һҽйкҽллҽре: «Клыково склоны», «Черемушки чокыры» таш чокыр, 

«Печищинский разрез» - Россия генҽ түгел, бҿтен дҿнья галимнҽренең яраткан 

объекты.  

Район аша ике федераль трасса уза: «М-7 «Волга» Мҽскҽү – Н. Түбҽн Новгород - 

Казан-Уфа» һҽм «Р-241 «Казан – Буа - Ульяновск».  

Территориянең ҿстенлеклҽренең берсе-Казан шҽһҽреннҽн бер сҽгатьлек транспорт 

үтемлелеге-районда җитештерелҽ торган продукцияне сату буенча тҿп базарларның 

берсе.  

Хҽзерге вакытта район территориясендҽ IT-технологиялҽр ҿлкҽсендҽ икътисади үсеш 

ноктасы Иннополис-Россиядҽ заманча торак инфраструктурасы булган уникаль 

шҽһҽр экосистемасы, 2030 елга халык саны 70 меңгҽ кадҽр булган югары 

технологиялҽр ҿлкҽсендҽ эшлҽүче кешелҽрнең белем алу һҽм һҿнҽри үсеше ҿчен 

куркынычсыз тирҽлек һҽм киң мҿмкинлеклҽр булган иң яңа шҽһҽр. Моннан тыш, 

безнең район ҿчен – бу җирле товар җитештерүчелҽр тарафыннан җитештерелҽ 

торган продукцияне ҿстҽмҽ сату базары да. 
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Иннополис экосистемасының мҿһим ҿлеше һҽм аның инвестицион җҽлеп 

итүчҽнлегенең аерылгысыз ҿлеше булып махсус икътисадый зона тора, анда бизнес 

алып бару һҽм резидентларның проектларын нҽтиҗҽле үстерү ҿчен уңай шартлар 

тудырыла, алар инновацион эшчҽнлекнең тҿрле ҿлкҽлҽрендҽ махсуслашкан 

компаниялҽр була ала. 

Бүген Иннополиста 60тан артык резидент эшли. Кҿн саен шҽһҽргҽ 3 меңгҽ якын кеше 

килҽ. 

2016-2021 елларга һҽм 2030 елга кадҽрге план чорына Татарстан Республикасы 

Югары Ослан муниципаль районының социаль-икътисадый үсеше буенча расланган 

стратегиясе нигезендҽ, кече һҽм урта бизнес үсешенең агымдагы торышына 

үткҽрелгҽн анализдан чыгып, Югары Ослан муниципаль районы-инвестицион җҽлеп 

итүчҽнлеге югары булган территория, гаилҽ ялы һҽм сҽламҽтлҽндерү үзҽге, экологик 

чиста авыл хуҗалыгы продукциясе, шулай ук югары технологияле продукция 

җитештерүче. 

Кече һҽм урта предприятиелҽргҽ икътисадый ярдҽм күрсҽтүне киңҽйтү ҿчен: 

мҽгълүмати-методик базаны сыйфатлы яхшырту, гамҽлдҽ булмаган склад, офис һҽм 

җитештерү мҽйданнарын инвентаризациялҽү кирҽк. Реестрларны формалаштыру, 

кече һҽм урта эшкуарлык субъектларына ярдҽм итүнең тҿрле икътисадый 

механизмнарын эшлҽү һҽм тарату. 

Заманча мҽгълүмат белҽн тҽэмин итү системасы җитди бурыч булып кала, шул 

исҽптҽн Интернет-ресурсларны кулланып, аны хҽл итү кече һҽм урта эшмҽкҽрлек 

субъектларының эш шартларын һҽм нҽтиҗҽлелеген сизелерлек яхшыртырга 

мҿмкинлек бирҽчҽк. Бу бурычны хҽл итү буенча тҿп шартлар бухгалтерлык исҽбе һҽм 

салым салу, сертификациялҽү, лицензиялҽү, норматив-белешмҽ мҽгълүмат 

юнҽлешлҽре буенча хокукый мҽгълүматка үтемлелекне тҽэмин итүгҽ юнҽлдерелҽчҽк.  

2019-2023 елларга Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районында 

кече һҽм урта эшкуарлыкны үстерү программасының тҿп чаралары 1 нче кушымтада 

китерелгҽн. 

                              5. Программаны ресурслар белҽн тҽэмин итү  

 МСП субъектлары ресурслары белҽн тҽэмин итү түбҽндҽге рҽвешлҽрдҽ гамҽлгҽ 

ашырыла: 

- финанс ярдҽме; 

- мҿлкҽт ярдҽме; 

- мҽгълүмати ярдҽм; 

- консультация ярдҽме; 

- кадрлар ҽзерлҽү, яңадан ҽзерлҽү һҽм квалификациялҽрен күтҽрү ҿлкҽсендҽ кече 

һҽм урта эшмҽкҽрлек субъектларына ярдҽм итү. 
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Финанс ярдҽме федераль бюджет, Татарстан Республикасы бюджеты, Югары Ослан 

муниципаль районы бюджеты хисабына гамҽлгҽ ашырыла ала. Бу субсидиялҽр, 

бюджет инвестициялҽре бирү, башка финанс ярдҽме булырга мҿмкин.  

Мҽсҽлҽн, Югары Ослан муниципаль районының җирле үзидарҽ органнары 

тарафыннан юллар тҿзелҽ, коммуникациялҽр ясала, җир участоклары бүлеп бирү 

мҽсьҽлҽлҽре хҽл ителҽ, предприятиелҽр белгечлҽре ҿчен торак тҿзелҽ.    

Министрлыкның корпоратив идарҽ итү, хосусыйлаштыру һҽм икътисад идарҽсе 

белгечлҽре хҽбҽр итүенчҽ, агымдагы елның 10 аенда республика бюджетына дҽүлҽт 

мҿлкҽте һҽм җир кишҽрлеклҽреннҽн файдаланудан 34,2 миллион сум акча керде. 

Югары Ослан муниципаль районы сайтында кече һҽм урта бизнес субъектларына 

тапшырылырга мҿмкин булган инвестицион мҽйданчыклар реестры урнаштырылган. 

Кече һҽм урта эшкуарлык субъектларына мҽгълүмати ярдҽм күрсҽтүнең актуаль 

юнҽлеше булып гамҽлгҽ ашырыла торган дҽүлҽт ярдҽме чаралары буенча навигация 

системасын үстерү һҽм ҽлеге мҽгълүматны эшкуарларга җиткерү тора.  

Югары Ослан муниципаль районы сайтында «инвесторлар һҽм эшмҽкҽрлҽр ҿчен 

мҽгълүмат» бүлеге булдырылды, анда актуаль мҽгълүмат урнаштырыла. 

Эшкуарлардан сораулар туа торган теге яки бу хезмҽт вҽкиллҽре чакырыла торган 

түгҽрҽк ҿстҽллҽр, киңҽшмҽлҽр даими үткҽрелҽ. 

Консультация ярдҽме белгечлҽрне бушлай консультация бирүне күздҽ тота, ул 

эшкуарлык эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыру, салым салу, бухгалтер исҽбе белҽн бҽйле 

юридик мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итүдҽ ярдҽм күрсҽтҽ. 

Югары Ослан муниципаль районы җирле үзидарҽ органнарының бурычы-кече һҽм 

урта бизнеска ҿстҽ калырга гына түгел, ҽ үсҽргҽ һҽм кҿч җыярга да мҿмкинлек 

бирҽчҽк хокукый һҽм икътисадый климат булдыру. 

Кадрлар ҽзерлҽү, яңадан ҽзерлҽү һҽм квалификациялҽрен күтҽрү ҿлкҽсендҽ ярдҽм 

итү. 2014 елдан башлап Югары Ослан муниципаль районы территориясендҽ һҿнҽри 

ҽзерлек укыту үзҽге эшли, анда ҿлкҽн сыйныф укучылары һҽм эшлҽүче яшьлҽр 

тракторчы-машинист, А1 категорияле мототранспорт чаралары йҿртүче һҿнҽрен 

үзлҽштерҽ алалар. Юлдан читтҽ йҿрерлек моточаралар белҽн идарҽ итҽ белү 

фермер хуҗалыгы карамагында мҿһим роль уйнаячак.  

2019 елда авыл яшьлҽрен безнең район ҿчен ҿйрҽтергҽ кирҽк булган һҿнҽрлҽр 

спектрын киңҽйтү планлаштырыла, бу-электромотер, эретеп ябыштыручы, умартачы, 

утар хуҗабикҽсе. 

                   6. Хҽвеф-хҽтҽрлҽрне бҽялҽү, аларны киметү буенча чаралар 

Программаның максатларына һҽм бурычларына ирешү нҽтиҗҽлелегенҽ йогынты 

ясаучы тҿп фактор буларак, аны тормышка ашыру барышында финанс факторы 
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тҽкъдим ителҽ. Ҽлеге факторның барлыкка килүе ил һҽм район икътисадының 

агымдагы торышына һҽм, нҽтиҗҽдҽ, җирле бюджет мҿмкинлеклҽрен чиклҽүгҽ бҽйле. 

Чараларны тиешле дҽрҽҗҽдҽ үтҽү һҽм программаның максатларына ирешүгҽ янаучы 

тискҽре тышкы факторларга кертергҽ мҿмкин: 

- гамҽлдҽге законнарның тотрыксызлыгына һҽм агымдагы икътисадый вҽзгыятькҽ 

бҽйле факторлар; 

- базар конъюнктурасы, товарларга һҽм хезмҽт күрсҽтүлҽргҽ бҽялҽр һҽм тарифлар 

тирбҽлеше; 

- чимал секторлары шартларында икътисадның начар дифференциациясе; 

- мҽгълүматның җитҽрлек булмавы һҽм вакытында булмавы, билгесезлек булуы; 

- эшчҽнлек ҿлкҽсе буларак кече бизнесның җҽлеп итүчҽнлеген киметү; 

- тиешле инфраструктура белҽн кече эшмҽкҽрлекнең тҽэмин ителеше дҽрҽҗҽсен 

киметү; 

- икътисадый үсеш темпларын киметү, инфляцияне тизлҽтү, халыкның түлҽү сҽлҽтен 

киметү. 

Куркынычлыкны киметү буенча чаралар: 

- эшкуарлык җҽмҽгатьчелегенең эшлекле активлыгын саклап калу; 

- бизнеска дҽүлҽт ярдҽме чаралары турында вакытында хҽбҽр итү; 

- дҽүлҽт программаларында, конкурсларда катнашуга җҽлеп итү; 

- эшлекле белемнҽрне арттыруга җҽлеп итү; 

- җирле үзидарҽ органнары вҽкалҽтлҽре кысаларында бизнеска инфраструктур ярдҽм 

күрсҽтү вариантлары һҽм ысуллары мониторингы; 

- бюджет финанслау. 

 

7. Программаның планлаштырылган икътисадый нҽтиҗҽлелеге, программа 

чараларын гамҽлгҽ ашыруны контрольдҽ тоту һҽм идарҽ итү 

 

Программаны гамҽлгҽ ашыруның тҿп нҽтиҗҽсе-Татарстан Республикасы Югары 

Ослан муниципаль районында кече һҽм урта эшкуарлык субъектларын булдыру, 

үстерү һҽм тотрыклы эшчҽнлеге ҿчен уңай шартлар тҽэмин итү нҽтиҗҽсендҽ 

социаль-икътисадый нҽтиҗҽ алу. 
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Кече һҽм урта предприятиелҽрнең икътисади активлыгын арттыру нҽтиҗҽсендҽ 

халыкның мҽшгульлеген арттыру, яңа эш урыннары барлыкка килү, кече һҽм урта 

предприятиелҽрнең ҿлешен арттыру кҿтелҽ. 

Ҽлеге программада каралган чараларны гамҽлгҽ ашыру нҽтиҗҽсендҽ түбҽндҽгелҽр 

күздҽ тотыла: 

- кече һҽм урта эшмҽкҽрлекне тотрыклы үстерү ҿчен шартлар яхшырту; 

- кече һҽм урта эшкуарлыкның яңа эш башлаучы субъектларына ярдҽм итү; 

- кече һҽм урта эшкуарлык субъектларына мҽгълүмати-консультацион ярдҽм күрсҽтү 

инфраструктурасын үстерү; 

- районда яңа эш урыннары булдыру һҽм халыкны эш белҽн тҽэмин итү; 

- кече һҽм урта эшмҽкҽрлек субъектларының нҽтиҗҽле эшлҽвен тҽэмин итү 

нҽтиҗҽсендҽ район бюджетының керем ҿлешен арттыру; 

- районның товар базарын кҿндҽшлеккҽ сҽлҽтле товарлар һҽм хезмҽтлҽр белҽн 

баету; 

- кече һҽм урта эшмҽкҽрлек ҿлкҽсе хезмҽткҽрлҽрен махсус һҽм гомуми белем бирү 

ҽзерлеге дҽрҽҗҽсен арттыру. 

 

Таблица  

Күрсҽткечлҽр 2018* 
(бҽя) 

2019   
(фараз)      

2020 
(фараз) 

2021 
(фараз) 

2022 
(фараз) 

2023 
фараз) 

МСПсубъектлары саны, 
берҽмлек 

655 675 700 725 750 775 

Кече һҽм урта эшмҽкҽрлек 
предприятиелҽре һҽм 
оешмалары 
хезмҽткҽрлҽренең исемлек 
буенча уртача саны (Тышкы 
яраштыруларсыз) барлык 
предприятиелҽр һҽм 
оешмалар хезмҽткҽрлҽренең 
уртача санында (тышкы 
яраштыруларсыз) ,% 

27,3 27,4 27,5 27,6 27,7 27,8 

МСП уртача айлык эш хакы, 
сум. 

20 980,
0 

21 882
,0 

22 823
,1 

23 804
,5 

24 828
,2 

25 896,
0 

МСП ҽйлҽнеше, млн. сум. 7989,0 8013 8053 8117,4 8360,9 8611,7 

МСП  ВТПда  субъектларының 
ҿлеше,, % 

28,9 29,3 29,8 30,2 30,6 31 

Катнашучылар МСП 
субъектлары булган конкурент 
сатып алулар ҿлеше,% 

40 42 44 46 48 50 
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 Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитетының территориаль үсеш 
бүлеге программаны үтҽү буенча эшлҽрне оештыру, координациялҽү һҽм контрольдҽ 
тота, билгелҽнгҽн тҽртиптҽ Программа чараларын ачыклау буенча тҽкъдимнҽр кертҽ. 
  
                   8. Кече һҽм урта эшкуарлык субъектларына мҿлкҽти ярдҽм күрсҽтү 

Кече һҽм урта эшмҽкҽрлек (алга таба – КУЭ)  субъектларына мҿлкҽти ярдҽм 
күрсҽтү Югары Ослан муниципаль районы җирле үзидарҽ органнары эшчҽнлегенең 
кече һҽм урта бизнесны үстерү буенча ҿстенлекле юнҽлешлҽреннҽн берсе булып 
тора. 

КУЭ субъектларына милек ярдҽме күрсҽтү муниципаль милекне хуҗалык 
ҽйлҽнешенҽ җҽлеп итүгҽ, кече һҽм урта бизнесның мҿлкҽти базасын ныгытуга ярдҽм 
итҽчҽк, шул ук вакытта аренда түлҽүлҽре керү, шулай ук арендаторлар тарафыннан 
мҿлкҽтне сатып алу хисабына бюджет керемен арттырачак. 

«Кече һҽм урта эшкуарлык һҽм индивидуаль эшкуарлык инициативасына 
ярдҽм итү» милли проекты паспорты 2024 елның 1 декабренҽ КУЭ субъектларының 
гомуми санын, шул исҽптҽн файдаланылмый торган, нҽтиҗҽсез файдаланыла торган 
яки билгелҽнеше буенча исемлеклҽрдҽ 66 000 объект ҿстҽү хисабына ташламалы 
шартларда бирелҽ торган мҿлкҽткҽ үтемлелеген тҽэмин итүне күздҽ тота. Россия 
Федерациясе Хҿкүмҽтенең 2017 елның 31 гыйнварындагы 147-р номерлы күрсҽтмҽсе 
белҽн «Кече һҽм урта эшкуарлыкка ярдҽм итү» максатчан моделе расланды, ул 2021 
ел азагына кадҽр КУЭ субъектларына мҿлкҽти ярдҽм күрсҽтү юнҽлеше буенча 
күрсҽткечлҽрнең максатчан күрсҽткечлҽрен бирҽ, исемлеккҽ кертелгҽн объектлар 
санының ел саен 10% артуын да кертеп, ел саен үсешен һҽм КУЭ субъектларына 
арендага бирелгҽн мондый объектларның ҿлешен арттыра. 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы милкендҽ булган 
һҽм кече һҽм урта эшмҽкҽрлек субъектларына бирү ҿчен билгелҽнгҽн ҿченче затлар 
хокукларыннан азат булган мҿлкҽт исемлегенҽ 2020 елга гомуми мҽйданы 8 267,2 кв. 
м булган 15 күчемсез милек объекты һҽм 1 күчемле милек объекты кертелгҽн 
(18.03.2020 объект гамҽлгҽ ашырылган). 

КУЭ субъектлары ҿчен «Дҽүлҽт яки муниципаль милектҽ булган һҽм кече һҽм 
урта эшкуарлык субъектлары арендага ала торган күчемсез милекне читлҽштерү 
үзенчҽлеклҽре турында һҽм Россия Федерациясенең аерым закон актларына 
үзгҽрешлҽр кертү хакында» 22.07.2008 ел,   159-ФЗ номерлы Федераль закон 
кысаларында муниципаль милекне сатып алуның ҿстенлекле хокукын гамҽлгҽ ашыру 
каралган. 

Югары Ослан муниципаль районы территориясендҽ КУЭ субъектларына 
мҿлкҽти ярдҽм күрсҽтү түбҽндҽге принципларда тҿзелҽ: 

мҽгълүмати ачыклык (транспарантлык): «Интернет» челтҽрендҽге рҽсми 
сайтларда Югары Ослан муниципаль районы муниципаль милке реестрына кертелгҽн 
мҿлкҽт турында, милек турында, милек ярдҽме күрсҽтүне җайга салучы хокукый 
актлар һҽм мондый актлар проектлары турында, КУЭ субъектлары ҿчен мҿлкҽтне 
алга этҽрү буенча реклама һҽм мҽгълүмати кампаниялҽр үткҽрү турында мҽгълүмат 
урнаштыру; 

КУЭ субъектларының милек ярдҽме алуга тигез үтеп керүе: КУЭ субъектларына 
милеккҽ ия булу һҽм (яки) файдалануга бирү турындагы карарларны ҽзерлҽү, кабул 
итү һҽм үтҽү барышында кҿндҽшлекне яклау турында Россия Федерациясе 
законнары талҽплҽрен үтҽү; 

муниципаль милеккҽ кергҽн, яңа ачыкланган, шулай ук файдаланылмый торган, 
нҽтиҗҽсез кулланылмый торган яки билгелҽнеше буенча кулланылмый торган мҿлкҽт 
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исемлегенҽ кертүнең ҿстенлеге, җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү ҿчен, 
җирле үзидарҽ органнарын яки муниципаль оешмаларны урнаштыру ҿчен кирҽк 
булган очраклардан тыш; 

аларга карата КУЭ субъектларының арендалана торган муниципаль милекне 
сатып алуга ҿстенлекле хокукы тормышка ашырылган мҿлкҽтне алыштыру 
максатларында ел саен яңа объектлар исемлегенҽ ҿстҽмҽ ҿстҽмҽ кертү; 
 исемлеккҽ кертелгҽн мҿлкҽткҽ ихтыяҗ: КУЭ субъектларына озак сроклы 
арендага бирелҽ алмый торган мҿлкҽт исемлегенҽ кертелмҽү яисҽ алар тарафыннан 
эшкуарлык эшчҽнлеген алып бару ҿчен файдаланылмый торган мҿлкҽт исемлегенҽ 
кертелмҽү; 
 муниципаль милекнең техник һҽм санитар торышын яхшырту ҿчен, арендатор 
акчалары исҽбеннҽн, аңа тотылган чыгымнарны Россия Федерациясе законнары 
белҽн хҽл ителгҽн һҽм Югары Ослан муниципаль районының норматив хокукый 
актларында каралган рҽвешлҽрнең берсендҽ каплап, шҽхси инициативадан 
файдалану; 
 аренда килешүе тҿзү хокукына КУЭ субъектларына тҽкъдим итү юлы белҽн, 
арендага бирелгҽн мҿлкҽтнең максималь мҿмкин булган күлҽмен арендага 
мҿнҽсҽбҽтлҽренҽ җҽлеп итү, мондый сатуларны үткҽрү инициативасында гариза 
принцибын куллану, шулай ук Россия Федерациясе җир законнары нигезендҽ 
муниципаль преференциялҽр кысаларында КУЭ субъектларына мҿлкҽти ярдҽм 
күрсҽтүне норматив хокукый тҽэмин итү 209-ФЗ номерлы Федераль законның 18 
статьясы нигезлҽмҽлҽренҽ нигезлҽнгҽн. «Россия Федерациясенең аерым закон 
актларына үзгҽрешлҽр кертү турында» 03.07.2018 ел, 185-ФЗ номерлы Федераль 
закон (алга таба –185-ФЗ номерлы Федераль Закон) белҽн кертелгҽн үзгҽрешлҽрне 
исҽпкҽ алып, исемлеккҽ муниципаль милектҽге җир кишҽрлеклҽре, шулай ук 
муниципаль унитар предприятиелҽргҽ, учреждениелҽргҽ хуҗалык алып бару яки 
оператив идарҽ итү хокукында беркетелгҽн муниципаль мҿлкҽт кертелергҽ мҿмкин. 
Күрсҽтелгҽн Федераль закон 2018 елның 3 июленнҽн КУЭ субъектлары тарафыннан 
алар арендага ала торган муниципаль күчемсез мҿлкҽтнең базар бҽясе буенча сатып 
алу ҿстенлекле хокукының гамҽлдҽ булуын срогы чиклҽнмҽгҽн нигезгҽ күчерде. 
 Исемлеккҽ ҿстҽмҽлҽр кертү ҿчен муниципаль милекне ачыклау һҽм сайлап алу 
Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районында кече һҽм урта 
эшкуарлык субъектларына мҿлкҽти ярдҽм күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽре буенча эшче 
тҿркемнең координацияле эшен талҽп итҽ. 
 Эшче тҿркем ел саен муниципаль милекне инвентаризациялҽү буенча 
вҽкалҽтле органнар тарафыннан үткҽрелҽ торган чарада, шул исҽптҽн: казна 
мҿлкҽте, муниципаль учреждениелҽргҽ, предприятиелҽргҽ (алга таба – МУ, МУП) 
оператив идарҽ итү хокукында һҽм хуҗалык алып бару хокукында беркетелгҽн 
мҿлкҽт, җир кишҽрлеклҽре, шул исҽптҽн муниципаль милек чиклҽнмҽгҽн җир 
кишҽрлеклҽре. Ҽлеге эш тҿркемнҽре катнашында Югары Ослан муниципаль 
районының мҿлкҽт составына анализ ясалачак, шул ук вакытта түбҽндҽге мҽгълүмат 
массивлары каралачак: 
– муниципаль милек реестры; 
– җир кишҽрлеклҽрен, шул исҽптҽн муниципаль милекне ачыклау буенча эш 
нҽтиҗҽлҽре, аларны формалаштыру һҽм кадастр исҽбенҽ кую буенча;  
– хуҗасыз күчемсез милек объектларын ачыклау, аларга милек хокукын тану буенча 
эш нҽтиҗҽлҽре; 
- муниципаль милеккҽ җир ҿсте мҿлкҽте керү турында белешмҽлҽр (файдалы 
файдалану срогы биш елдан кимрҽк булган торак биналардан һҽм предметлардан 
тыш); 
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- муниципаль унитар предприятиенең финанс-хуҗалык эшчҽнлеге нҽтиҗҽлҽре буенча 
баланс (контроль-ревизия) комиссиялҽренең эш нҽтиҗҽлҽре; 
- муниципаль берҽмлек эшчҽнлегенҽ карата бюджет-финанс комиссиялҽренең эш 
нҽтиҗҽлҽре. 
 Муниципаль милек объектлары турында белешмҽлҽр «Интернет» мҽгълүмат-
телекоммуникация челтҽрендҽге рҽсми сайтларда күчемсез милек объектына 
хокукларны чиклҽүне (йҿклҽнешне) теркҽү яисҽ ҽлеге объектка милек хокукын туктату 
датасыннан җиде кҿн эчендҽ актуальлҽштерелергҽ тиеш. 
Югарыда күрсҽтелгҽн чараларны гамҽлгҽ ашыру белҽн бер үк вакытта эшче тҿркем 
КУЭ субъектлары тарафыннан соралмаган мҿлкҽтнең исемлеген тикшерҽ. Ҽгҽр 
объект буенча исемлеккҽ кертелгҽннҽн соң ике ел дҽвамында КУЭ субъектыннан бер 
генҽ гариза да алынмаган һҽм бу чорда аренда шартнамҽсен тҿзү хокукына игълан 
ителгҽн сатулар ике тапкырдан артык булмаган дип танылган очракта, мондый 
мҿлкҽтне исемлектҽн тҿшереп калдыру турында тҽкъдимнҽр ҽзерлҽнергҽ мҿмкин. 
 Исемлеккҽ кертелгҽн муниципаль милекне бирү буенча эшнең максаты-
мҿлкҽтне исемлеккҽ кертү датасыннан соң бер елдан да соңга калмыйча аренда 
шартнамҽлҽренең максималь мҿмкин булган санын тҿзү. Ҽлеге максатка ирешү ҿчен 
түбҽндҽге адымнар тормышка ашырылачак: 
 - потенциаль арендаторларга милек турында мҽгълүмат бирү, шул исҽптҽн 
фотографиялҽр, техник документлар, шулай ук реклама характерындагы 
материаллар бирү; 
 - "Интернет" мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽге сайтларда КУЭ 
субъектлары ҿчен милек буенча ел саен мҽгълүмати кампаниялҽр үткҽрү; 
 - мҿлкҽтне арендага бирү буенча сату үткҽрү турында Карар кабул иткҽндҽ 
гариза принцибын куллану  ; 
 - КУЭ субъектларына сатулар үткҽрмичҽ мҿлкҽт бирү процедураларында һҽм 
сатуларда катнашу буенча методик материаллар эшлҽү һҽм бирү. 
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                                                                                                                                                                      Татарстан Республикасы 
  Югары Ослан муниципаль районында 

                                                                                                                                                               2019-2023 елларга кече һҽм урта 
                                                                                                                                                                     эшкуарлыкны үстерү программасына  

1 кушымта   
2019-2023 елларга Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районында 

 кече һҽм урта эшкуарлыкны үстерү программасының тҿп чаралары 
 

Бурыч исеме Тҿп чараларның исеме Программа чараларын башкаручы 

Тҿп 
чараларны 

үтҽү 
сроклары 

Финанслау 
чыганаклары 

1 2 3 4 5 

1. Мҽгълүмати 
компания үткҽрү 

    

 

1.1 МСП ярдҽм итү чаралары 

турында мҽгълүматны Югары Ослан 

муниципаль районының рҽсми 

сайтында урнаштыру  

Башкарма комитет 2019-2023 

- 

 

1.2 МСПны үстерү һҽм ярдҽм итү 

ҿлкҽсендҽ үткҽрелҽ торган 

чараларны мҽгълүмати тҽэмин итү 

Башкарма комитет, «Волжская 
новь» газета редакциясе 

2019-2023 

- 

 

1.3 МСП вҽкиллҽренең алдынгы эш 

тҽҗрибҽсен тарату, эшмҽкҽрнең 

массакүлҽм мҽгълүмат чаралары 

аша уңай имиджын булдыру 

Башкарма комитет, «Волжская 
новь» газета редакциясе 

2019-2023 

- 
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1.4 үзмҽшгуль гражданнар ҿчен 

махсус салым режимы турында 

халыкка мҽгълүмат җиткерү 

Башкарма комитет, ГБУ «Халыкны 
эш белҽн тҽэмин итү үзҽге» 

2019-2023 

- 

2. Консультация 
чаралары үткҽрү 

   
- 

 

2.1 «түгҽрҽк ҿстҽллҽр» оештыру, 

эшкуарларның Югары Ослан 

муниципаль районы Башкарма 

комитеты җитҽкчелҽре һҽм 

белгечлҽре, башка кызыксынган 

хезмҽтлҽр белҽн эшлекле 

очрашулары  

Башкарма комитет, ГБУ «Халыкны 
эш белҽн тҽэмин итү үзҽге», салым 
хезмҽте, Пенсия фонды бүлеге, 
Татарстан Республикасы 
министрлыклары, ведомстволары 

2019-2023 

- 

 

2.2 район халкы һҽм эшкуарлары 

ҿчен яңа кирҽкле хезмҽт күрсҽтүне 

ҿйрҽнү, эшмҽкҽрлҽргҽ мондый 

хезмҽт күрсҽтүне оештыру тҽкъдиме  

Башкарма комитет 
2019-2023 

- 

 

2.3 юридик мҽсьҽлҽлҽрне, 

бухгалтерлык исҽбе, Салым салу 

мҽсьҽлҽлҽрен хҽл итүдҽ түлҽүсез 

консультация. 

Башкарма комитет 
2019-2023 

- 

3. МСП үсеше ҿчен 
инфраструктура 
булдыру 

   
- 

 
3.1 инвестицион мҽйданчыклар 
реестрын актуаль хҽлдҽ тоту һҽм 
аны Югары Ослан муниципаль 

Башкарма комитет 2019-2023 
- 
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районының рҽсми сайтында 
урнаштыру 

 
3.2 Агросҽнҽгать мҽйданчыгы 
булдыру 

Башкарма комитет, МКУ «ТР 
Югары Ослан муниципаль 
районының Мҿлкҽт һҽм җир 
мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы» 

2020 

- 

 
3.3 Белгечлҽр ҿчен арендалы, 
ипотека торагын тҿзү 

 Башкарма комитет, районның авыл 
җирлеклҽре, НО «ГЖФ Татарстан 
Республикасы Президенты 
каршындагы Дҽүлҽт торак фонды» 

2019-2023 

- 

 

3.4 Яр буе Морквашы сҽнҽгать 
зонасы территориясеннҽн зур йҿк 
транспорт чаралары керү һҽм чыгу 
ҿчен шартлар тудыру 

Башкарма комитет 2019 

- 

 
3.5 Авыл хуҗалыгы ярминкҽлҽрен, 
күргҽзмҽлҽр оештыру 

Башкарма комитет, Югары Ослан 
районы авыл хуҗалыгы һҽм азык-
тҿлек идарҽсе 

2019-2023 
- 

 
3.6 Егидерево авылында комплекслы 
хезмҽт күрсҽтү блок-модульле 
пункты тҿзелеше 

Башкарма комитет, Татарстан 
Республикасы кулланучылар 
кооперациясен оештыру берлеге 

2019 
- 

 
3.7. ОЭЗ «Иннополис» технопаркы 
резидентлары белҽн тутыру 

ОЭЗ «Иннополис» 
2019-2023 

- 

 
3.8. МСП субъектларын муниципаль 
сатып алуларда катнашуга җҽлеп итү 

Башкарма комитет 
2019-2023 

- 

 
3.9. Социаль эшмҽкҽрлеккҽ ярдҽм 
чараларын гамҽлгҽ ашыру 

Башкарма комитет, МКУ «ТР 
Югары Ослан муниципаль 
районының Мҿлкҽт һҽм җир 
мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы» 

2019-2023 

- 

4. Кадрлар ҽзерлҽүгҽ 
һҽм яңадан 
ҽзерлҽүгҽ ярдҽм итү 

   
- 
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4.1 гамҽлдҽге белем бирү курслары 

турында мҽгълүмат тарату  
Башкарма комитет, ММЧ, 
 МКУ «Мҽгариф бүлеге» 

2019-2023 
- 

 

4.2 эшкуарларны укыту һҽм 

квалификация күтҽрү буенча белем 

бирү программаларында катнашуга 

җҽлеп итү  

Башкарма комитет, 
МКУ «Мҽгариф бүлеге» 

2019-2023 

- 

 

4.3 яшьлҽрне эшмҽкҽрлек 

эшчҽнлегенҽ җҽлеп итү. «Эшкуарлык 

фабрикасы», «Бизнес классы» кебек 

белем бирү проектлары турында 

мҽгълүматны укучыларга җиткерү 

Башкарма комитет 
МКУ «Мҽгариф бүлеге», Татарстан 
Республикасы икътисад 
Министрлыгы 

2019-2023 

- 

 
4.4 киңҽйтү һҿнҽрлҽр спектрын укыту 

үзҽгендҽ һҿнҽри ҽзерлек МКУ «Мҽгариф бүлеге» 2019 
- 

5. МСП субъектлары 
инициативаларына 
ярдҽм итү 

   
- 

 
5.1.  МСП үсешенҽ комачаулаучы 
административ киртҽлҽрне бетерү 

Башкарма комитет 
2019-2023 

- 

 

5.2. МСП субъектларына җир 
кишҽрлеклҽре, торак булмаган 
биналар белҽн тҽэмин итүдҽ, 
җитештерү эшчҽнлеген үстерү ҿчен 
булышлык күрсҽтү 

Башкарма комитет, МКУ «ТР 
Югары Ослан муниципаль 
районының Мҿлкҽт һҽм җир 
мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы» 

2019-2023 

- 

 
5.3. МСП субъектларын 

конкурсларда, күргҽзмҽлҽрдҽ, башка 
Башкарма комитет, Югары Ослан 
районы УСХ һҽм П 

2019-2023 - 
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чараларда катнашуга җҽлеп итү 

 

5.4. Халык сҽнгать кҽсепчелеген, 

һҿнҽрчелек эшчҽнлеген, 

экотуризмны үстерү һҽм саклау 
Башкарма комитет 

2019-2023 

- 

 
5.5.  МСП продукциясен алга этҽрүдҽ 
ярдҽм итү 

Башкарма комитет, Югары Ослан 
районы УСХ һҽм П  

2019-2023 - 

 

5.6 «Татагрохимсервис» ААҖ 
предприятиесе тарафыннан 
чималның яңа ятмаларын үзлҽштерү 
максатында Октябрьский авыл 
җирлеге Генераль планына 
үзгҽрешлҽр кертү 

 2019 

 

6. Оештыру 
чаралары 

   
- 

 
6.1 МСП субъектлары эшчҽнлеге 
мониторингы 

Башкарма комитет 2019-2023 - 

 
6.2 Эшкуарлык җҽмҽгатьчелеге 
фикерен мониторинглау 

Башкарма комитет 2019-2023 - 
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                                                                                            Татарстан Республикасы 

 Югары Ослан муниципаль районында 
                                                                                    2019-2023 елларга кече һҽм урта 

                                                                                           эшкуарлыкны үстерү программасына  
 

2 кушымта   
Кече һҽм урта эшкуарлык субъектларына мҿлкҽти ярдҽм күрсҽтү буенча  

максатчан күрсҽткечлҽр 

Т.б.
№  

Максатчан күрсҽткечлҽр База  күрсҽткече вакыт, ел 

күрсҽтке
ч 

Дата 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 6 7 8 9 

1 Ел саен РФ 
субъектларында 
муниципаль милек 
исемлегендҽге мҿлкҽт 
объектлары санының 
кимендҽ 10% артуы 
(берҽмлек)1 

16 31.12. 
2019 

16 17 19 21 

1.1. Казна  муниципаль милке объектлары 

1.1.
1 

Җир кишҽрлеклҽре 
(телҽсҽ кайсы 
билгелҽнештҽге) 

0 31.12. 
2019 

0 1 1 1 

1.1.
2 

Авыл хуҗалыгы 
билгелҽнешендҽге җир 
кишҽрлеклҽре 

0 31.12. 
2019 

0 1 1 1 

1.1.
3 

Күчемсез милекнең 
башка  объектлары  

15 31.12. 
2019 

15 15 17 19 

1.1.
4 

Күчемле милек 1 31.12. 
2019 

1 0 0 0 

1.2. Муниципаль унитар предприятиелҽргҽ хуҗалык алып бару хокукында 
муниципаль учреждениелҽргҽ оператив идарҽ итү хокукында беркетелгҽн мҿлкҽт 

1.2.
1 

Күчемсез милек 0 31.12. 
2019 

0 0 0 0 

1.2.
2 

Күчемле милек 0 31.12. 
2019 

0 0 0 0 

2. Исемлектҽ 
(процентларда) 
мҿлкҽтнең гомуми 
санына карата аренда 
шартнамҽлҽре ҿлеше 

0 31.12. 
2019 

10 10 10 10 

 

                                           
1
 1   юлда 3   баганада КУЭ субъектларына программаны раслау елы алдагы ел 
ахырына кадҽр бирү ҿчен дҽүлҽт яки муниципаль мҿлкҽт исемлегендҽге мҿлкҽт саны, 
ҽ 4 баганада  тиешле дата (тҽкъдим ителҽ торган дата – 31.12.2018) күрсҽтелҽ. 5-10 
баганаларда  килҽсе елда эзлекле рҽвештҽ 10% арттыру юлы белҽн мҿлкҽт 
объектларының исҽп-хисап саны күрсҽтелҽ. 


