ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
АКТАНЫШСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
пр. Ленина, дом 17, с. Актаныш, 423740

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АКТАНЫШ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ
Ленин пр.,17йорт, Актаныш ав.,423740

Тел.(85552)3-44-22,факс(85552)3-44-14,E-mail:mail.Aktanish@tatar.ru,www.aktanysh.tatarstan.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_________

КАРАР
______

«2022-2025 елларга Актаныш муниципаль районында социаль юнәлешле
коммерциягә карамаган оешмаларга ярдәм итү» муниципаль программасын раслау
турында
«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында»
2003 елның 06 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законы, 1996 елның 12 гыйнварындагы
7-ФЗ номерлы «Коммерцияле булмаган оешмалар турында»гы Федераль закон, «Татарстан
Республикасы Актаныш муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Уставы нигезендә,
Актаныш муниципаль районы Башкарма комитеты

КАРАР БИРӘ:

1. «2022-2025 елларга Актаныш муниципаль районында социаль юнәлешле
коммерциягә карамаган оешмаларга ярдәм итү» муниципаль программасын 1 нче
кушымта нигезендә расларга.
2. Программа чараларын үтәүгә чыгымнар чараларны башкаручыларның төп
эшчәнлеген финанслауга каралган акчалар исәбеннән гамәлгә ашырыла дип
билгеләргә.
3. Актаныш муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесенең «2021-2023
елларга Актаныш муниципаль районында социаль юнәлешле коммерциягә карамаган
оешмаларга ярдәм итү» муниципаль программасын раслау турында» 2021 елның
05 апрелендәге ПР-57 номерлы карары үз көчен югалткан дип танырга.
4. Җаваплы башкаручыларга Программа чараларын үтәүнең барышы турында, ә
аларны гамәлгә ашыру вакыты тәмамлангач, Башкарма комитет җитәкчесенә хәбәр
итәргә.
5. Әлеге карарны Актаныш муниципаль районының рәсми сайтында һәм
Татарстан
Республикасының
хокукый
мәгълүматының
рәсми
порталында
урнаштырырга. Әлеге карар рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә.
6. Әлеге карар «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә Татарстан
Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми порталында рәсми басылып чыккан
көненнән түбәндәге адрес буенча:http://pravo.tatarstan.ru, шулай ук Татарстан
Республикасы Актаныш муниципаль районының рәсми сайтында түбәндәге адрес
буенча: http://aktanysh.tatarstan.ru үз көченә керә.
7. Карарның үтәлешен тикшереп торуны үз җаваплылыгымда калдырам.

Җитәкче урынбасары

Р.А.Ильясов

Актаныш
муниципаль
районы
Башкарма комитеты карарына
__________ №___ 1 нче кушымта

«2022-2025 елларга Актаныш муниципаль районында социаль юнәлешле
коммерциягә карамаган оешмаларга ярдәм итү» муниципаль программасы
1. Программа паспорты
Программаның
исеме

"2022-2025 елларга Актаныш муниципаль районында социаль
юнәлешле коммерциячел булмаган оешмаларга ярдәм итү"
муниципаль программасы

Программаны
эшләүгә нигез

"Коммерцияле булмаган оешмалар турында " 12.01.1996 ел, № 7-ФЗ
Федераль закон;
«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми
принциплары турында " 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы
Федераль закон;
"Татарстан
Республикасы
Актаныш
муниципаль
районы"
муниципаль берәмлеге Уставы
АКТАНЫШ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

Программаның
заказчысы
Программаны
эшләүче

АКТАНЫШ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

Программаны
Актаныш муниципаль районы Советының оештыру бүлеге, юридик
башкаручылар
бүлек, икътисад бүлеге, яшьләр эшләре, спорт һәм туризм бүлеге,
(килешү буенча) Актаныш муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесенең
социаль мәсьәләләр буенча урынбасары; Актаныш муниципаль
районы Финанс-бюджет палатасы; Актаныш муниципаль районы
Башлыгының матбугат секретаре; «Татмедиа» ААҖ филиалы«Актаныш мәгълүмат-мөхәррият үзәге»; Актаныш муниципаль
районы авыл җирлекләре башлыклары; Татарстан Республикасы
хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгының Актаныш
муниципаль районындагы социаль яклау бүлеге.

Программаның
координаторы
Программаның
максаты

Актаныш муниципаль районы Советының оештыру бүлеге;
Татарстан Республикасы Хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау
министрлыгының Актаныш муниципаль районындагы социаль яклау
бүлеге.
Актаныш муниципаль районы территориясендә эшчәнлек алып
баручы социаль юнәлешле коммерциячел булмаган оешмаларга
максатчан ярдәм күрсәтү, аларның эшчәнлеге өчен оештыру,
хокукый, финанс һәм социаль-икътисадый шартлар булдыру,
аларның җирле әһәмияттәге өстенлекле мәсьәләләрне хәл итүдә
катнашуының кызыксынуын һәм нәтиҗәлелеген арттыру

Программаның
бүлекләре
исемлеге

Программаны
тормышка ашыру
вакыты

Программа паспорты.
Ресурсларга гомуми ихтыяҗ турында мәгълүмат.
Программаны гамәлгә ашыру юлы белән хәл ителә торган
проблемаларны анализлау һәм бәяләү.
IV.
Программаның максаты һәм бурычлары.
V.
Программа чараларының исемлеге һәм тасвирламасы.
VI.
Еллар буенча финанслау күләмнәрен һәм чыганакларын
бүлү турында белешмәләр
VII. Программа белән идарә итү һәм аны тормышка ашыру
барышын контрольдә тоту.
2022-2025 еллар
I.
II.
III.

Программаны
Финанслау
финанслау
чыганаклары
чыганаклары һәм
күләме
Федераль
бюджет

Финанслауның (мең сумнарда)
план күләме
барлыгы шул исәптән еллар буенча
-

2022

2023

2024

2025

-

-

-

-

Республика
бюджеты
Җирле
(район)
бюджеты
3 482
(субсидия)
240
Бюджеттан тыш
иганәчеләр
ярдәме
(авыл
җирлекләре)

Программаны
гамәлгә
ашыруның
көтелгән ахыргы
нәтиҗәләре

870 560

870 560

870 560

8000 000 2000 000 2000 000 2000 000

Программа
11 482
буенча барлыгы 240

Программаның
үтәлешен
контрольдә тоту

-

2870 560 2870 560 2870 560

870 560

2000 000

2870 560

Программада программа чараларын гамәлгә ашыру өчен бюджеттан
тыш акчаларны (эшкуарлар, спонсорлар акчалары) җәлеп итү
мөмкинлеге каралган
Актаныш муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесенең
социаль мәсьәләләр буенча урынбасары
Актаныш муниципаль районы территориясендә социаль
юнәлешле коммерциячел булмаган оешмалар эшчәнлеге өлкәсендә
норматив хокукый база булдыру.
2.
Социаль юнәлешле коммерциячел булмаган оешмалар
җитәкчеләренең һәм хезмәткәрләренең һөнәри дәрәҗәсен һәм
хокукый грамоталылыгын арттыру.
3. Социаль юнәлешле коммерциячел булмаган оешмалар эшчәнлеге
турында район халкына мәгълүмат бирү дәрәҗәсен арттыру.

1.

Актаныш
муниципаль
районы
җирле
үзидарә
органнарының социаль юнәлешле коммерциячел булмаган
оешмалар белән хезмәттәшлеген оештыру.
5.
Социаль юнәлешле коммерциячел булмаган оешмалар
тарафыннан үткәрелә торган чаралар санын арттыру.
6.Социаль
юнәлешле
коммерциячел
булмаган
оешмалар
тарафыннан үткәрелә торган чараларда катнашучылар санын
арттыру.

4.

II.Ресурсларга гомуми ихтыяҗ турында мәгълүмат
Ресурслар
атамасы

Ихтыяҗ
Үлчәү
берәмлекләре

Финанс
ресурслары: район
мең сумнарда
бюджеты
(субсидия)
Иганәче
ярдәме
(авыл
җирлекләре)

мең сумнарда

шул исәптән еллар буенча
Барлыгы

2022

2023

2024

2025

3 482 240

870 560

870 560

870 560

870 560

8000 000

2000 000 2000 000 2000 000

2000 000

III. Программаны тормышка ашыру юлы белән хәл ителә торган проблемаларны
анализлау һәм бәяләү
«2021-2023 елларга Актаныш муниципаль районында социаль юнәлешле
коммерциячел булмаган оешмаларга ярдәм итү» муниципаль программасын эшләү
(алга таба программа) Актаныш муниципаль районы территориясендә социаль
юнәлешле коммерциячел булмаган оешмаларга ярдәм итү мәсьәләсен хәл итүгә
системалы, комплекслы якын килү зарурлыгы белән аңлатыла.
“Социаль юнәлешле коммерциячел булмаган оешмалар" төшенчәсе 2010 елның
05 апрелендәге 40-ФЗ номерлы «Социаль юнәлешле коммерциячел булмаган
оешмаларга ярдәм күрсәтү мәсьәләсе буенча Россия Федерациясенең аерым закон
актларына үзгәрешләр кертү турында» Федераль закон белән кертелде. Социаль
юнәлешле коммерциягә карамаган оешмалар дип «Коммерциягә карамаган оешмалар
турында» 1996 елның 12 гыйнварындагы 7-ФЗ номерлы Федераль законда (дәүләт һәм
муниципаль
учреждениеләрдән,
дәүләт
корпорацияләреннән,
дәүләт
компанияләреннән, сәяси партияләр булган иҗтимагый берләшмәләрдән тыш) каралган
һәм социаль проблемаларны хәл итүгә, Россия Федерациясендә граждан җәмгыятен
үстерүгә юнәлдерелгән эшчәнлекне, шулай ук күрсәтелгән Федераль законның
31.1 статьясында каралган эшчәнлек төрләрен гамәлгә ашыручы оештыру-хокукый
рәвешләрендә төзелгән коммерциягә карамаган оешмалар таныла.
«Коммерциягә карамаган оешмалар турында» Федераль закон белән шулай ук
җирле үзидарә органнарының социаль юнәлешле коммерциягә карамаган оешмаларга
ярдәм итү мәсьәләләрен хәл итү вәкаләтләре билгеләнде, шул исәптән, җирле социальикътисадый, экологик, мәдәни һәм башка үзенчәлекләрне исәпкә алып, социаль
юнәлешле коммерциягә карамаган оешмаларга ярдәм итү буенча муниципаль
программалар эшләү һәм гамәлгә ашыру.

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары
турында» 2003 елның 06 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның
15 статьясындагы 1 өлешенең 25 пункты нигезендә социаль юнәлешле коммерциячел
булмаган оешмаларга ярдәм күрсәтү җирле әһәмияткә ия булган мәсьәләләргә
кертелгән.
Актаныш муниципаль районы территориясендә эшләп килүче коммерцияле
булмаган оешмаларның эш нәтиҗәлелеге, аларның район өчен социаль әһәмияткә ия
булган мәсьәләләрне хәл итүгә кертелүе проблемалары да бар.
Моннан тыш, Актаныш районында коммерциячел булмаган сектор үсешенең
йомшак яклары түбәндәгеләр:
социаль әһәмиятле проектларны гамәлгә ашыру, устав эшчәнлеген гамәлгә
ашыру өчен кирәкле финанс чараларының, башка ресурс мөмкинлекләренең җитәрлек
булмавы;
социаль юнәлешле коммерциячел булмаган оешмалар эшчәнлеге турында
халыкның мәгълүматлылык дәрәҗәсе түбән булу. Бу массакүләм мәгълүмат
чараларында чараларны яктырту өчен финанс чаралары җитмәүгә, коммерцияле
булмаган оешмалар тарафыннан альтернатив мәгълүмат чараларын, шул исәптән үз
эшчәнлекләрен яктырту өчен Интернет-ресурсларны нәтиҗәсез куллануга бәйле.;
эшчәнлекне хокукый яктан тәэмин итү өлкәсендә социаль юнәлешле
коммерциячел булмаган оешмалар җитәкчеләренең һәм хезмәткәрләренең белем
дәрәҗәсе җитәрлек булмау, программа-максатчан методны куллануның максатка
ярашлылыгы һәм өстенлеге программаны гамәлгә ашыру барышында иң оптималь
сыйфат һәм санлы нәтиҗәләргә ирешү зарурлыгына бәйле.
Программаны тормышка ашырганда түбәндәге риск төркемнәре барлыкка килергә
мөмкин:
программаны тормышка ашыру өлкәсендә федераль законнардагы
үзгәрешләр, аларны минимальләштерү ысулы белән, федераль законнардагы
планлаштырыла торган үзгәрешләрне даими мониторинглау үткәрү, программага
үзгәрешләр кертү; программа чараларын тиешле дәрәҗәдә финансламау, аны
минимальләштерү ысулы булып, беренче чиратта финанслау өчен өстенлекләрне
билгеләү, республика бюджеты акчаларын җәлеп итү тора; программаны тормышка
ашыру нәтиҗәлелегенең фактта ирешелгән күрсәткечләренә туры килмәү, аларны
минимальләштерү ысулы булып ел саен мониторинг уздыру һәм программа чараларын
гамәлгә ашыру нәтиҗәлелеген бәяләү, фактта ирешелгән күрсәткечләрнең
планлаштырылган күрсәткечләрдән читкә китү сәбәпләрен анализлау, программа
чараларын гамәлгә ашыруның нәтиҗәлелеген арттыруга юнәлдерелгән чараларны
оператив эшләү һәм гамәлгә ашыру тора.
IV. Программаның максаты һәм бурычлары
Программаның максаты: Актаныш муниципаль районы территориясендә
эшчәнлек алып баручы социаль юнәлешле коммерциячел булмаган оешмаларга
максатчан ярдәм күрсәтү, аларның эшчәнлеге өчен оештыру, хокукый, финанс һәм
социаль-икътисади шартлар булдыру, җирле әһәмияттәге өстенлекле бурычларны хәл
итүдә аларның катнашуын һәм кызыксынуларын арттыру.
Программаның бурычлары:
1.
Актаныш муниципаль районы территориясендә социаль юнәлешле
коммерциячел булмаган оешмалар эшчәнлеге өлкәсендә норматив хокукый база
булдыру.
2.
Социаль юнәлешле коммерциячел булмаган оешмаларга консультатив
ярдәм күрсәтү.
3.
Социаль юнәлешле коммерциячел булмаган оешмаларга конкурс
нигезендә финанс ярдәме күрсәтү.
4.
Актаныш районы халкының социаль юнәлешле коммерциячел булмаган
оешмалар эшчәнлеге турында хәбәрдарлык дәрәҗәсен күтәрү.

5.
Актаныш муниципаль районы җирле үзидарә органнарының социаль
юнәлешле коммерциячел булмаган оешмалар белән үзара хезмәттәшлеген үстерү.
V. 2021-2025 елларга программа чаралары исемлеге һәм тасвирламасы
№

Чараның
атамасы

Башкаручы

Финанс Финанслау күләме, мең сумнарда
лау
Барлыгы 2022
2023
2024
2025
чыгана
гы
Максат: Актаныш муниципаль районы территориясендә эшчәнлек алып баручы социаль
юнәлешле коммерциягә карамаган оешмаларга максатчан ярдәм күрсәтү, аларның эшчәнлеге
өчен оештыру, хокукый, финанс һәм социаль-икътисадый шартлар булдыру, аларның җирле
әһәмияттәге өстенлекле бурычларны хәл итүдә катнашуларының кызыксынуын һәм
нәтиҗәлелеген күтәрү
1 нче бурыч. Актаныш муниципаль районы территориясендә социаль юнәлешле коммерциягә
карамаган оешмалар эшчәнлеге өлкәсендә норматив хокукый база булдыру
1.1 Социаль
Юридик
юнәлешле
бүлек,
коммерция
Актаныш
чел булмаган муниципаль
районы
оешмаларга
Башкарма
ярдәм итү
мәсьәләләре комитеты
буенча
норматив
хокукый
актлар эшләү
һәм кабул итү
1.2 Актаныш
Актаныш
муниципаль
муниципаль
районы
районының
территория
икътисад
бүлеге
сендә
эшчәнлек
алып баручы
һәм Актаныш
бюджетыннан
ярдәм алучы
социаль
юнәлешле
коммерция
чел булмаган
оешмалар
реестрын
төзү һәм
алып бару
1 бурыч буенча
Җирле бюджет
барлыгы:
2 нче бурыч. Социаль юнәлешле коммерциячел булмаган оешмаларга консультатив ярдәм
күрсәтү
2.1 Социаль
Актаныш
юнәлешле
муниципаль
коммерция
районы
чел булмаган Советының
оештыру
оешмалар
бүлеге,
эшчәнлеге
мәсьәләләре юридик бүлек,
икътисадый
буенча
бүлек,
семинарлар,
түгәрәк
Актаныш

өстәлләр
оештыру һәм
үткәрү,
тәҗрибә
уртаклашу

муниципаль
районы
Башкарма
комитетының
яшьләр
эшләре, спорт
һәм туризм
бүлеге,
Башкарма
комитет
җитәкчесенең
социаль
мәсьәләләр
буенча
урынбасары,
социаль яклау
бүлеге
Җирле бюджет

2 бурыч буенча
барлыгы:
3 нче бурыч. Конкурс нигезендә социаль юнәлешле коммерциягә карамаган оешмаларга
финанс ярдәме күрсәтү
870 560
870 560
870 560
870 560
3.1 Социаль
Актаныш
Җирле 3 482 240
юнәлешле
муниципаль
бюджет
коммерциягә
районының
карамаган
финансоешмаларга
бюджет
субсидияләр
палатасы
бирү
8000 000
2000 000 2000 000 2000 000
2000 000
3.2 Социаль
Актаныш
Спон
юнәлешле
муниципаль
сор
коммерцияче районы
ярдәме
л булмаган
Башкарма
оешмалар
комитеты,
эшчәнлеген
Актаныш
гамәлгә
муниципаль
ашыру өчен
районы авыл
иганәчелек
җирлекләре
ярдәме
оештыру
3 482 240
870 560
870 560
870 560
870 560
3 мәсьәлә буенча
Җирле (район)
барлыгы:
бюджеты (субсидия)
8000 000
2000 000 2000 000 2000 000
2000 000
Спонсор ярдәме
4 нче бурыч. Социаль юнәлешле коммерциячел булмаган оешмалар эшчәнлеге турында
Актаныш районы халкына мәгълүмат җиткерү дәрәҗәсен арттыру
4.1 Интернет
Актаныш
челтәрендә,
муниципаль
«Актаныш
районы
таннары»
Башлыгының
газетасында, матбугат
җирле радио, секретаре,
телевидение
“Татмедиа”
аша
ААҖ
мәгълүмат
филиалы
урнаштыру
Актаныш
аша социаль
мәгълүматюнәлешле
мөһәррият
коммерция
үзәге
чел булмаган
оешмалар
эшчәнлеген
яктырту

4 бурыч буенча
Җирле бюджет
барлыгы:
5 нче бурыч. Актаныш муниципаль районының җирле үзидарә органнарының социаль юнәлешле
коммерциягә карамаган оешмалар белән үзара хезмәттәшлеген үстерү
5.1 Актаныш
Актаныш
муниципаль
муниципаль
районының
районы
җирле
Советының
үзидарә
оештыру
органнары
бүлеге,
уздырган
Актаныш
чараларда
муниципаль
социаль
районы
юнәлешле
Башлыгы
коммерциягә
каршындагы
карамаган
дини һәм
оешмалар
иҗтимагый
вәкилләренең оешмалар
катнашуы
белән элемтә
советы,
Башкарма
комитет
җитәкчесенең
социаль
мәсьәләләр
буенча
урынбасары
5 бурыч буенча
Җирле (район)
барлыгы:
бюджеты
3 482 240
870 560
870 560
870 560
870 560
Җирле (район)
бюджеты
8000 000
2000 000 2000 000 2000 000
2000 000
Спонсор ярдәме

Искәрмә: Актаныш муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесенә турыдан-туры
буйсынмаган барлык затлар да килешү буенча программа чаралары исемлегенә
кертелә.
V.

Еллар буенча финанслау күләмнәрен һәм чыганакларын бүлү турында
белешмәләр

Финанслау чыганаклары

Финанслауның план күләме (мең сумнарда)
барлыгы

шул исәптән еллар буенча
2022

2023

2024

2025

Федераль бюджет

-

-

-

-

-

Республика бюджеты

-

-

-

-

-

Җирле (район) бюджеты

3 482 240

870 560

870 560

870 560

870 560

Бюджеттан
тыш
чыганаклар
Иганәче ярдәме (авыл
җирлекләре)
Программа
буенча
барлыгы

8000 000

2000 000

2000 000

2000 000

2000 000

11 482 240

2870 560

2870 560

2870 560

2870 560

VI.

Программа белән идарә итү һәм аны тормышка ашыру барышын
тикшереп тору

Программа белән идарә итү Актаныш муниципаль районы Башкарма комитеты
җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары тарафыннан башкарыла, ул
аның үтәлешен турыдан-туры контрольдә тота һәм программаның нәтиҗәлелеге өчен
җавап бирә.
Программаны гамәлгә ашыруның барышына гомуми координация һәм агымдагы
контроль Актаныш муниципаль районы Советының оештыру бүлеге, Татарстан
Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау
министрлыгының Актаныш муниципаль районындагы социаль яклау бүлеге тарафыннан
гамәлгә ашырыла.
Программа чараларын гамәлгә ашыруга бүлеп бирелгән акчалардан максатчан
файдалануны тикшерү гамәлдәге законнар нигезендә гамәлгә ашырыла.
Программа белән идарә итү һәм аны гамәлгә ашыруның барышын тикшереп тору
түбәндәге юллар белән гамәлгә ашырыла:
- программаны башкаручыларның гамәлләрен координацияләү; программа
чаралары буенча чыгымнарны һәм башкаручылар составын ел саен төгәлләштерү;
финанс чараларын нәтиҗәле һәм максатчан куллануны тәэмин итү, үткәрелә торган
чараларның сыйфатын, тормышка ашыру вакытын үтәү; программаны тормышка ашыру
барышы турында хисапларны билгеләнгән тәртиптә бирү.
Программаны башкаручы аның чараларын тормышка ашыруны тәэмин итә,
гамәлдәге законнар нигезендә Программаны үз вакытында үтәү, нәтиҗәләргә ирешү,
бүлеп бирелгән бюджет акчаларыннан рациональ файдалану, программаны финанслау
һәм тормышка ашыру турында тапшырыла торган белешмәләрнең дөреслеге өчен
җаваплылык тота.

