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1. Программа паспорты
Программаның Исеме
Нигез эшләү өчен
программа

«2020-2023
елларга
Полянка
авыл
җирлеге
территориясендә кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү»
муниципаль программасы (алга таба - Программа).
1. “Россия Федерациясендә җирле үзидарәне оештыруның
гомуми принциплары турында” 2003 елның 06 октябрендәге
131-ФЗ номерлы Федераль закон;
2. «Россия Федерациясендә кече һәм урта эшкуарлыкны
үстерү турында» 2007 елның 24 июлендәге 209-ФЗ
номерлы Федераль закон;
3. Полянка авыл җирлеге уставы.
Татарстан Республикасы Спас муниципаль районының
Полянка авыл җирлеге администрациясе

Программаның
Заказчысы
Программаны Эшләүче Татарстан Республикасы Спас муниципаль районының
Полянка авыл җирлеге администрациясе
Полянка авыл җирлеге территориясендә эшкуарлык
Программаның
эшчәнлеген алып бару өчен уңай шартлар тудыру, алар
Максаты:
түбәндәгеләргә ярдәм итә:
- авыл җирлегенең социаль-икътисадый үсеш дәрәҗәсен
һәм гражданнарның тормыш дәрәҗәсен тотрыклы үстерүгә;
- икътисадый актив урта сыйныф формалаштыру;
- ирекле конкурент базарларны үстерү;
- инновацион - кече һәм урта эшкуарлыкның технологик
өлкәсен (КУЭ) үстерү;
- халыкның мәшгульлеген тәэмин итү
- Кече һәм урта эшкуарлык субъектларының тотрыклы
Программаның
эшчәнлеге өчен хокукый, икътисадый һәм оештыру
Бурычлары
шартлары булдыру.
- адреслы методик, мәгълүмати, консультатив ярдәм
күрсәтеп, эшкуарлыкка ярдәм итү инфраструктурасын
үстерү.
- Кече һәм урта бизнес субъекты үсешенә комачаулаучы
административ киртәләрне бетерү.
- Кече һәм урта бизнес субъектлары предприятиеләренең
эшлекле һәм инвестицион активлыгын арттыру.
- Халыкның мәшгульлеген арттыру өчен шартлар тудыру.
- Социаль үсешнең өстенлекле юнәлешләрендә эшчәнлек
алып баручы кече һәм урта бизнес субъектлары
вәкилләрен җәлеп итү.
- Муниципаль заказ үтәү өчен кече һәм урта эшкуарлык
субъектларын җәлеп итү.

2020-2023 еллар
Программаны
тормышка ашыру
вакыты
Программаның көтелгән - Полянка авыл җирлеге территориясендә кече һәм урта
эшмәкәрлек субъектлары саны арту ; ;
соңгы нәтиҗәләре
- кече һәм урта эшкуарлык субъектлары тарафыннан
җитештерелә торган товарлар (эшләр, хезмәт күрсәтүләр)
күләмнәрен арттыру);
- төп капиталга кече һәм урта эшкуарлык субъектлары
тарафыннан җибәрелә торган инвестицияләр күләмен
арттыру.;
тулаем
алганда,
кече
һәм
урта
эшмәкәрлек
субъектларында һәм аерым төп тармаклар буенча уртача
хезмәт хакын арттыру;
- кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларын методик тәэмин
итү
хисабына
югары
мәгълүмати
активлык
һәм
хәбәрдарлык;
- Полянка авыл җирлеге бюджетына кече һәм урта
эшмәкәрлек
субъектлары
эшчәнлегеннән
салым
керемнәрен арттыру ;
- эшсезлек дәрәҗәсе кимү;
Полянка
авыл
җирлеге
территориясендә
предприятиеләрдә һәм оешмаларда эшләүчеләр санын
арттыру;
- Полянка авыл җирлеге территориясендә кече һәм урта
эшмәкәрлек
субъектлары
үсешендә
административ
киртәләрне бетерү;
-социаль – этик нәтиҗә алу-хакимияткә ышанычны ныгыту,
кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары һәм Полянка авыл
җирлегенең җирле үзидарә органнары арасында эшлекле
мөнәсәбәтләрне үстерү;
- кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары бизнесында
позицияләрне ныгыту.
Программаны гамәлгә ашыруның мониторингы Полянка
Программаның
үтәлешен контрольдә авыл җирлеге администрациясе программа чараларын
гамәлгә ашыру нәтиҗәләренә ел саен анализ ясау
тотуны оештыру
ярдәмендә тормышка ашырыла.
системасы

2. Гомуми нигезләмәләр
"2020-2023 елларга Полянка авыл җирлеге территориясендә кече һәм урта
эшкуарлыкны үстерү" муниципаль программасы Полянка авыл җирлеге башкарма
комитеты тарафыннан «Россия Федерациясендә кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү
турында»2007 елның 24 июлендәге 209-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә эшләнде.
Кече һәм урта эшкуарлык-хәзерге хуҗалык итү системасының аерылгысыз
элементы, урта сыйныф формалаштыру нигезе - социаль юнәлешле базар икътисадының
сәяси тотрыклылыгы гаранты. Кече һәм урта эшкуарлыкның уңышлы үсеше бары тик
әлеге Программа тәэмин ителешенә юнәлдерелгән уңай социаль, икътисади, хокукый һәм
башка шартлар булганда гына мөмкин.

Программаның объекты булып кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары – юридик
затлар һәм шәхси эшмәкәрләр тора.
Җайга салу предметы-кече һәм урта эшкуарлык субъектларына муниципаль ярдәм
күрсәтү.
Программаның эшчәнлек өлкәсе- Полянка авыл җирлеге администрациясе кече һәм
урта эшмәкәрлек субъектларына муниципаль ярдәм күрсәтү.
Кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары - кулланучылар кооперативлары һәм
коммерция оешмалары (дәүләт һәм муниципаль унитар предприятиеләрдән тыш), шәхси
эшмәкәрләр, Полянка авыл җирлеге территориясендә теркәлгән һәм эшчәнлек алып
баручы крестьян (фермер) хуҗалыклары.
Полянка авыл җирлеге администрациясе тарафыннан кече һәм урта эшкуарлыкка
муниципаль ярдәм күрсәтү-Полянка авыл җирлеге территориясендә эшкуарлык
эшчәнлеген алып бару өчен уңай шартлар тудыру буенча финанс, милек, оештыру
характерындагы чаралар комплексын тормышка ашыруга юнәлдерелгән җирле үзидарә
органнары эшчәнлеге.
3. Проблеманың эчтәлеге, аны программа ысулы белән хәл итү кирәклеген нигезләү
Россиянең заманча икътисадын үстерү өчен кече һәм урта эшкуарлыкның әһәмияте
бәяләп бетергесез, чөнки нәкъ менә ул сәламәт конкурентлы мохитне сакларга һәм
базарны монополияләштерүгә комачауларга тиеш. Кече бизнесның үзенчәлеге-киң даирә
кешеләр өчен эшчәнлек өлкәсе буларак һәркем файдалана алырлык булуы, аның эшләве
зур финанс кертемнәрен күздә тотмау, зур матди һәм хезмәт ресурслары таләп итмәү
белән бәйле. Шуңа бәйле рәвештә, икътисади сәясәтнең өстенлекле юнәлешләренең
берсе кече эшкуарлыкка комплекслы ярдәм күрсәтүнең нәтиҗәле системасын булдыру
булырга тиеш.
Дәүләт хакимияте органнарының бизнеска игътибары Россия икътисады үсешенең
заманча темплары, икътисадый потенциалны арттыру, икътисад үсешенең инновацион
юлына күчү зарурлыгына бәйле.
Шул ук вакытта кече һәм урта бизнес вәкилләренә узарга туры килә торган
эшмәкәрлек үсешенә тискәре йогынты ясый торган төп проблемалар булып тора:
- кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларында башлангыч капитал һәм әйләнештәге
акча җитмәү;
- Кече предприятиеләрне микрофинанслауның гамәлдәге механизмнары булмау;
- кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары өчен җир кишәрлекләрен һәм җитештерү
мәйданнарын арендалау мөмкинлекләре чикләнгән;
- кече һәм урта эшкуарлыкны мәгълүмат белән тәэмин итү системасының үсеше;
- ышанычлы социаль якланганлык һәм эшмәкәрләрнең иминлеге булмау;
- квалификацияле кадрлар җитмәү.
Кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерү юлында, бигрәк тә предприятиеләрне теркәү,
эшчәнлек төрләрен лицензияләү, продукцияне сертификацияләү, җитештерү һәм сәүдә
биналары, җирләр бүлеп бирү, контрольлек итүче оешмалар тарафыннан контрольревизия функцияләрен гамәлгә ашырганда, акланмаган административ киртәләр бар.
Кече һәм урта эшкуарлыкның җитештерү-техник һәм ресурс базасы начар түгел.
Эшкуарлык эшчәнлеге үсешен энергия ресурсларына һәм коммуналь хезмәтләргә югары
бәяләр, базар торышы, ресурслар, дәүләт һәм муниципаль заказлар, норматив-хокукый
актлар турында үтемле эшлекле мәгълүматның булмавы тоткарлый.
Эшкуарларның бизнес алып бару күнекмәләре, идарә итү тәҗрибәсе, юридик,
икътисадый белемнәре, бизнесны тагын да нәтиҗәлерәк үстерү өчен җитми. Кече
бизнесның үз-үзен оештыру дәрәҗәсе түбән, күпчелек Эшкуарларның иҗтимагый
активлыгы түбән, аларның таркаулыгы - кече һәм урта эшкуарлык үсешенә тискәре
йогынты ясый торган җитди проблемалар. Кайбер кече предприятиеләрнең тотрыксыз

финанс хәле аларның кайберләренең базар үзгәрешләренә җайлашырга, продукция һәм
хезмәтләрне кулланучылар белән нәтиҗәле элемтәләр урнаштырырга сәләтсезлегенә
бәйле.
Булган кыенлыклар кече һәм урта эшмәкәрлекне җимерми, әмма эшмәкәрләр
аларны җиңеп чыкканда шактый оештыру, мораль һәм финанс чыгымнары тоталар.
Гамәлдәге законнар нигезендә кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү мәсьәләләре
буенча җирле үзидарә органнары вәкаләтләренә кече һәм урта эшкуарлыкны, шул
исәптән кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү өчен шартлар тудыру керә.:
1) Милли һәм җирле социаль-икътисадый, экологик, мәдәни һәм башка
үзенчәлекләрне исәпкә алып, кече һәм урта эшкуарлык субъектларын үстерүнең
муниципаль программаларын формалаштыру һәм гамәлгә ашыру;;
2) кече һәм урта эшкуарлыкны үстерүнең финанс, икътисадый, социаль һәм башка
күрсәткечләрен анализлау һәм аны үстерү чараларын куллану нәтиҗәлелеген анализлау,
муниципаль берәмлекләр территорияләрендә кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү
фаразлары;
3) муниципаль берәмлекләр территорияләрендә кече һәм урта эшкуарлык
субъектларына ярдәм инфраструктурасын формалаштыру һәм аның эшчәнлеген тәэмин
итү;
4) кече һәм урта эшкуарлык субъектлары мәнфәгатьләрен чагылдыручы
коммерциячел булмаган оешмалар һәм әлеге оешмаларның структур бүлекчәләре
эшчәнлегенә ярдәм итү;
5) җирле үзидарә органнары тарафыннан кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү
өлкәсендә координация, киңәшмә һәм консультатив органнар төзү.
Тәкъдим ителә торган Программа шулай ук кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү
мәсьәләләре буенча җирле үзидарә органнары вәкаләтләрен гамәлгә ашыру
максатларында эшләнгән.
Икътисадның аерым тармакларын үстерү өчен кече һәм урта эшкуарлык
субъектларының потенциалы зур.
Әмма, авыл җирлегендә кече эшмәкәрлекнең уңай тенденцияләренә карамастан, ул
бүгенге көндә иң актуаль проблемаларның берсе-старт капиталы булмау һәм эшмәкәрлек
эшчәнлеген уңышлы башлау өчен белем булмау, шулай ук аны үстерү өчен акча булмау.
Кредитлар белән тәэмин итү системасының камил булмавы, җир һәм милек
мөнәсәбәтләрен рәсмиләштергәндә катлаулылык Кече эшмәкәрлекне үстерүдә
тоткарлый торган фактор булып тора.
Кече эшмәкәрлекне үстерү өчен шартлар тудыру максатыннан, дәүләт хакимияте
органнары һәм муниципаль берәмлекнең җирле үзидарә органнары, кече эшкуарлыкка
ярдәм итү оешмалары, иҗтимагый берләшмәләр һәм эшкуарларның коммерциячел
булмаган оешмалары, кече эшмәкәрлек субъектлары арасында көчләрне һәм
килештерелгән гамәлләрне берләштерү зарур. Кече эшкуарлыкка ярдәм итүнең
норматив-хокукый базасын, кече эшкуарлыкка мөлкәти ярдәм күрсәтү механизмнарын
һәм финанс механизмнарын үстерү хезмәттәшлек нәтиҗәсе булырга тиеш.
Тәҗрибә күрсәткәнчә, икътисадта булган проблемалар, шул исәптән кече һәм урта
эшмәкәрлектә, программа методлары белән аеруча нәтиҗәле хәл ителә, чөнки
комплекслы якын килү финанс, матди, хезмәт һәм башка ресурсларның өстенлекле
юнәлешләрдә рациональ туплануын тәэмин итәргә мөмкинлек бирә.
Полянка авыл җирлеге территориясендә кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү буенча
чараларны гамәлгә ашыру аның төп максаты-җирлекнең кече һәм урта эшмәкәрләренә
дәүләт ярдәме алу өчен методик һәм мәгълүмати ярдәм күрсәтү.
Программа-максатчан якын килү түбәндәге чараларны гамәлгә ашыру юлы белән
кече һәм урта эшкуарлыкны үстерүнең төп проблемаларын хәл итүгә юнәлдерелгән:
- дәүләт ярдәме чараларын алу өчен документлар әзерләүдә методик ярдәм
күрсәтү;

- муниципаль ихтыяҗлар өчен товарлар (эшләр, хезмәт күрсәтүләр) белән тәэмин
итүгә субъектларны максималь җәлеп итү буенча эшләрне оештыру;
- яшьләр эшкуарлыгын үстерүгә ярдәм итү;
-кече һәм урта эшкуарлыкның уңай имиджын формалаштыру.
Әлеге чараларны гамәлгә ашыру Полянка авыл җирлегендә эшкуарлыкны заманча
үстерүгә күчү таләпләренә туры килерлек кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү дәрәҗәсен
арттырырга мөмкинлек бирәчәк.
Стратегик юнәлешләрне нәтиҗәле гамәлгә ашыруны тәэмин итү, кече һәм урта
эшкуарлыкны үстерү нәтиҗәсен билгели, Полянка авыл җирлеге җирле үзидарә
органнарына үз көчеңне түбәндәге бурычларны хәл итүгә юнәлдерергә кирәк:
- кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына гына түгел, барлык кызыксынган якларга
бу өлкәдә Татарстан Республикасы Хөкүмәте тарафыннан күрелә торган перспектив
планнар һәм программалар, гамәли чаралар һәм адымнар турында тулы һәм оператив
мәгълүмат бирү;
- Полянка авыл җирлеге җирле үзидарә органнарының әзерләнә торган кече һәм
урта эшкуарлык субъектлары эшчәнлеген җайга сала торган норматив хокукый актлар
проектлары һәм аларны кече һәм урта эшкуарлык, иҗтимагый оешмалар, массакүләм
мәгълүмат чаралары вәкилләре белән куллануның ихтимал нәтиҗәләре турында актив
фикер алышу өчен ачыклыгын тәэмин итү һ. б.;
- Полянка авыл җирлеге һәм тулаем Татарстан Республикасы үсеше
мәнфәгатьләрендә җирле үзидарә органнарының, Татарстан Республикасы дәүләт
хакимияте башкарма органнарының, кече һәм урта эшмәкәрлек вәкилләренең актив һәм
нәтиҗәле хезмәттәшлеген тәэмин итү.
Кече эшмәкәрлекне үстерү - ул авыл җирлегенең киләчәгенә зур өлеш кертү. Нәкъ
менә кече бизнес, салым керемнәрен тәэмин итеп, җирлекнең стратегик тотрыклылыгын
булдырырга тиеш.
Полянка авыл җирлеге хакимияте кече һәм урта бизнеска ярдәм итү өлкәсендә авыл
җирлегенең муниципаль сәясәтен формалаштыруны үз бурычы итеп күрә.
Программаны кабул итү Полянка авыл җирлеге территориясендә кече һәм урта
эшмәкәрлеккә ярдәм итү һәм аны үстерү өлкәсендәге мәсьәләләрне тагын да
сыйфатлырак хәл итәргә мөмкинлек бирәчәк.
4. Төп максатлар һәм бурычлар
Программаның төп максаты Полянка авыл җирлеге территориясендә эшмәкәрлек
эшчәнлеге алып бару өчен уңай шартлар тудыру.
Программаның максатларына ирешү өчен түбәндәге бурычлар хәл ителергә тиеш::
- кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларын мәгълүмати һәм консультация белән
тәэмин итү;
- кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларын методик яктан тәэмин итү;
- Полянка авыл җирлегендә яшәүче эшсезләрне кече һәм урта эшмәкәрлек
субъектлары предприятиеләрендә һәм оешмаларында эшкә урнаштыру;
- Полянка авыл җирлегенең Кече һәм урта эшкуарлык субъектларының уңай
имиджын формалаштыру ; ;
- кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары бизнесында позицияләрне ныгыту;
- кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына ярдәм инфраструктурасын
формалаштыру.
5. Программаны гамәлгә ашыру срогы
Программаны гамәлгә ашыру 2020-2023 елларга исәпләнгән.

6. Программа чаралары системасы
Программада Полянка авыл җирлеге территориясендә кече һәм урта эшмәкәрлеккә
муниципаль ярдәм һәм аны үстерүгә юнәлдерелгән чаралар каралган, түбәндәге төп
юнәлешләр буенча:
- мәгълүмати һәм консультацион ярдәм;
- административ киртәләрне бетерү;
-кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына ярдәм инфраструктурасын
формалаштыру.
Программа кысаларында тормышка ашыру өчен каралган чаралар исемлеге, аларны
үтәү нәтиҗәләренең планлаштырылган күрсәткечләре, башкаручылар, үтәү сроклары,
финанслау чыганаклары Кушымтада тәкъдим ителгән.
7. Программаны ресурслар белән тәэмин итү
Программада каралган чаралар исемлеге Полянка авыл җирлеге администрациясе
карары белән төзәтелергә мөмкин.
8. Программаны гамәлгә ашыру механизмы
Әлеге программа белән билгеләнгән чараларны тормышка ашыру Программаны
эшләүче Полянка авыл җирлеге администрациясе тарафыннан тормышка ашырыла.
Программаны тормышка ашыру барышында төп эшләүче аерым башкаручыларның
оператив бәйләнешен оештыра.
Программаның заказчысы чараларны аныклый һәм программага үзгәрешләр кертү
кирәк булганда, эшне билгеләнгән тәртиптә оештыра.
9. Программаны гамәлгә ашыруны тикшереп тору
Программаның заказчысы Программа чараларының үтәлешен тикшереп тора.
Программаны үтәүчеләр Полянка авыл җирлеге администрациясенә Программаны
гамәлгә ашыру барышы турында мәгълүмат бирә.
10. Программаның үтәлешенең көтелгән нәтиҗәләре
Мәгълүмати, консультация, методик тәэмин итү рәвешендә кече һәм урта
эшмәкәрлек субъектларына муниципаль ярдәм күрсәтүгә бәйле программаларны гамәлгә
ашыру хуҗалык итүче субъектларның санын арттырырга; Полянка авыл җирлеге
предприятиеләрендә эшләүчеләр санын арттырырга, эшсезлек дәрәҗәсен киметергә
ярдәм итәчәк, Полянка авыл җирлеге бюджетына салым керемнәрен арттырырга,
Полянка авыл җирлеге халкының эш белән тәэмин ителешен, керемнәрен һәм тормыш
дәрәҗәсен арттырырга мөмкинлек бирәчәк. Шулай ук Полянка авыл җирлегенең Кече һәм
урта эшкуарлыгының уңай имиджын булдырырга, кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары
белән Полянка авыл җирлегенең җирле үзидарә органнары арасында эшлекле
мөнәсәбәтләрне үстерергә мөмкинлек бирәчәк.

«2020-2023 елларга Полянка авыл җирлеге
территориясендә кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү»
муниципаль программасына кушымта
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Полянка авыл җирлегенең кече һәм урта эшкуарлык субъектларын мәгълүмати һәм
консультация белән тәэмин итү
Полянка авыл җирлегенең рәсми
сайтында Кече һәм урта эшкуарлыкны
үстерү һәм аңа дәүләт ярдәме турында
мәгълүмат урнаштыру юлы белән
Полянка авыл җирлегенең Кече һәм урта
эшкуарлык субъектларын мәгълүмати
тәэмин итү
Кече һәм урта эшкуарлык субъектларын
Татарстан Республикасында кече
бизнеска һәм аның төрләренә дәүләт
ярдәме алу мәсьәләсе буенча
консультацияләү
Инвестиция проектларын
формалаштыруда һәм гамәлгә ашыруда
Полянка авыл җирлегенең кече һәм урта
эшкуарлык субъектларына ярдәм
Салым һәм пенсия отчетын электрон
җибәрүдә Полянка авыл җирлегенең кече
һәм урта эшкуарлык субъектларына
ярдәм
Кече һәм урта эшкуарлыкка арендага
бирү өчен муниципаль мөлкәт реестрын
булдыру һәм алып бару
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Кече һәм урта эшкуарлык субъектларын методик тәэмин итү

2.1.

Кече бизнесны үстерүгә һәм үстерүгә
бәйле семинарлар һәм башка чаралар
уздыруга ярдәм итү.

2.2.

Авыл җирлегенең Кече һәм урта
эшмәкәрлек субъектларына эшче
белгечлекләрнең кадрларын әзерләүдә,
яңадан әзерләүдә һәм
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Финанслау таләп
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5,0 мең сум

квалификацияләрен күтәрүдә ярдәм итү
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4.
4.1
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районы
администрациясе
белән берлектә
Кече һәм урта эшкуарлык субъектларының уңай имиджын формалаштыру
Полянка авыл җирлегенең район, өлкә
Полянка авыл
2,0 мең сум
һәм башка күргәзмәләрдә һәм
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ярминкәләрдә кече һәм урта эшкуарлык
администрациясе
субъектларының катнашуына ярдәм
Спас муниципаль
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администрациясе
белән берлектә
Җирлекнең кече һәм урта эшкуарлык
Полянка авыл
2,0 мең сум
субъектлары казанышларын
җирлеге
пропагандалау мәсьәләләре буенча
администрациясе
массакүләм мәгълүмат чаралары белән
басма белән
үзара хезмәттәшлек
берлектә
Кече һәм урта эшкуарлык субъектларын үстерүнең уңай шартларын тәэмин итү
Кече эшкуарлык субъектлары
Полянка авыл
Финанслау таләп
эшчәнлегенә мониторинг ясау
җирлеге
итми
администрациясе
Спас муниципаль
районы
администрациясе
белән берлектә
Полянка авыл җирлегенең рәсми
Полянка авыл
Финанслау таләп
сайтында Полянка авыл җирлегенең кече
җирлеге
итми
һәм урта бизнес эшчәнлеге турында
администрациясе
мәгълүмат урнаштыру
Спас муниципаль
районы
администрациясе
белән берлектә

