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Төп максатлары
үстерү өчен уңайлы шартлар тудыру, кече һәм
Программасын
урта эшмәкәрлекне үстерү һәм аларның роле чишүдә
социаль-икътисади мәсьәләләрне Урмандеево авыл
җирлеге, Аксубай муниципаль районы;
- көндәшлеккә сәләтлелеген тәэмин итү, кече һәм урта
эшкуарлыкка;
- ярдәм күрсәтүне субъектларына кече һәм урта
эшкуарлыкны авыл җирлеге
, Аксубай муниципаль районы җибәрергә җитештерелүче
алар товарлар (эшләр, хезмәтләр күрсәтү);
- санын арттыру, кече һәм урта
эшкуарлыкка;
- тәэмин итү, халыкны эш белән тәэмин итү һәм үстерү үз
эшеңне булдыру;
- ачыклау һәм тарту кече һәм урта эшмәкәрлек
талантлы яшьләр һәм потенциаль идарәчеләр;
- өлешен арттыру, түләнгән субъектлары, кече һәм урта
эшмәкәрлеккә салым салым керемнәре бюджетларның барлык
дәрәҗә.
Бурычлар
Программасы

-конкурентлылык сәләтен арттыру һәм инвестицияләр җәлеп
итүчәнлеген, кече һәм урта эшкуарлык авыл җирлеге, Аксубай
муниципаль
районында
- кече һәм урта эшмәкәрлек икътисадның өстенлекле
тармакларында җирлеге башлыгы: инновация эшчәнлеге;
хезмәтләр (көнкүреш, төзелеш өлкәсендәге, торак-КОММУНАЛЬ
хуҗалык); азык-төлек (сөт, ит), ремесленничество исәпкә алып,
милли һәм мәдәни үзенчәлекләрен; авыл хуҗалыгы (крестьян
(фермер) хуҗалыгы, эшкәртү, авыл хуҗалыгы продукциясе); мөлкәт ярдәм итү кече һәм урта эшкуарлык; - мәгълүмати ярдәм
кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары Урмандеево авыл
җирлеге,
Аксубай
муниципаль
районы;
- консультация һәм оештыру ярдәме кече һәм урта эшмәкәрлек
субъектлары;
- җәлеп итү, гамәлдәге законнар нигезендә үтәүгә муниципаль
заказлар
төрле
өлкәләрдә:
торак-коммуналь
хуҗалык,
төзекләндерү өлкәсендә, казанда, ремонт-төзелеш эшләренә,

иҗтимагый туклану; - гамәлгә ашыру төркеме буенча чаралар
коллективному коррупциягә каршы көрәш һәм башкалар
гамәлгә ашыру
Сроклары
Программаны
Исемлеге
төп
чаралар
Программаның

2020-2022 елларда
- шартларын камилләштерү өчен кече һәм урта
эшкуарлык;
- мәгълүмати, консультация һәм мөлкәт ярдәм
кече һәм урта эшмәкәрлек Субъектлары;
- гамәлгә кертү механизмнарын социаль яклау һәм хезмәтне
саклау өлкәсендә
кече һәм урта эшмәкәрлек.
Көтелгән
- санын арттыру, кече һәм урта
нәтиҗәләр
эшкуарлык 10 %;
тормышка ашыру - арттыру среднесписочной хезмәткәрләре санын субъектлары
Программасы
, кече һәм урта эшкуарлык 10 % 2021 ел
белән чагыштырганда 2018 ел;
- күләмен арттыру уртача хезмәт хакын кече һәм урта
эшмәкәрлектә кадәр среднеотраслевого дәрәҗәсен;
- арттыру бюджетына салым кече һәм
урта эшкуарлык барлык дәрәҗәдәге бюджетларга до10%;
- инфраструктура үсешенә, җирлек һәм сыйфатын яхшыртуга,
күрсәтелә торган хезмәтләрнең;
- күләмен арттыру, товар җитештергән,
башкарылган эшләр һәм хезмәтләр, үз көчләре белән
оешмалары
, кече һәм урта бизнес 10% ка к 2021году белән чагыштырганда,
2018
ел;

Күләме һәм
чыганаклары
финанслау
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Татарстан Республикасы бюджеты Акчалары, район бюджеты,
бюджеттан тыш фондлар акчалары, эшмәкәрләр һәм
җәлеп ителгән инвестицияләр
Башкарма комитеты авыл җирлеге
Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районының

1.Гомуми нигезләмәләр
Әлеге Программа Федераль закон нигезендә 06.10.2003 ел, №131-ФЗ номерлы
федераль закон оештыруның гомуми принциплары Турында «Россия
Федерациясендә җирле үзидарә» Федераль закон нигезендә 24.07.2007 ел, №209ФЗ номерлы федераль ТУРЫНДА «кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү»Россия
Федерациясендә.
Федераль закон нигезендә 06.10.2003 ел, №131-ФЗ номерлы федераль закон
оештыруның гомуми принциплары Турында «һәм җирле үзидарә» Россия
Федерациясендә җирле үзидарә органнары вәкаләтләренә түбәндәгеләр керә
мәсьәләләре үсешенә ярдәм итү, кече һәм урта эшкуарлыкка.
1 гыйнварыннан 2008 елның кабул ителүгә бәйле рәвештә Федераль законның
24.07.2007 ел, №209-ФЗ номерлы федераль ТУРЫНДА «кече һәм урта
эшкуарлыкны үстерү» Россия Федерациясендә җирле үзидарә органнары
вәкаләтләренә отнесено өчен шартлар тудыру, үстерү, кече һәм урта эшмәкәрлек
субъектлары (алга таба тексту: СМСП).
Максатлары һәм төп бурычлары әлеге Программа өчен шартлар булдыруга
юнәлдерелгән кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү Урмандеево авыл җирлеге,
Аксубай муниципаль районы.
Программа билгели чаралар исемлеге ирешүгә юнәлтелгән максатларны үстерү
өлкәсендә кече һәм урта эшмәкәрлек Урмандеево авыл җирлеге, Аксубай
муниципаль районы, гамәлгә ашыру өчен җаваплы чаралар, күрсәткечләр
эшчәнлегенең нәтиҗәлелеге.
2. Эчтәлек проблемалары һәм дәлилләү һәм аны хәл итү программными
ысуллар белән
Кече һәм урта эшмәкәрлек хәл итүдә мөһим роль уйный, икътисади һәм социаль
мәсьәләләрне Урмандеево авыл җирлеге, Аксубай муниципаль районы, чөнки
этәргеч, яңа эш урыннарын булдыруга, насыщению кулланучылар базары товарлар
һәм хезмәт күрсәтүләргә формалаштыру мохите тудыра, икътисади
самостоятельность халыкның җирлеге, тотрыклылык салым. Эшмәкәрлекне үстерү
төп бурычларның берсе булып тора, социаль-икътисади үсеш Урмандеево авыл
җирлеге, Аксубай муниципаль районы.
Бүгенге көндә Урмандеево авыл җирлегендә Аксубай муниципаль районы
теркәлгән, 9 субъектлары, шәхси эшмәкәрлекне һәм 1 КФХ.
Эшчәнлегенең төп төре кече һәм урта эшкуарлык субъектларының: ваклап
сату азык һәм сәнәгать товарлары кибетләрендә.
Төп юнәлеш авыл хуҗалыгы предприятиеләренең җирлеге зерново-ит-сөт
җитештерү. Соңгы вакытта кимүгә бара мөгезле эре терлек саны. Кимү,
терлекләрнең баш саны авыл хуҗалыгы оешмаларында тәэсир итүен авыр финанс
хәлен авыл хуҗалыгы предприятиеләре. Төп проблемасы-авыл хуҗалыгы
тармагындагы кала, төп фондларның, түбән бәяләр өчен гамәлгә ашырыла торган
продукция һәм түбән ставкасын түләүгә субсидияләр дә үзен тәэмин итә алырлык
җитештерү.
Сдерживающие факторлар үсешендә СМСП була бүләргә ярдәм итәчәк, өч
төркем проблемалар:
1. оештыру проблемалары (авырлыклар белән юридик рәсмиләштерү һәм
теркәүгә предприятие, проблемалар алуда рөхсәт алу өчен кирәкле
документлар ачу һәм үстерү, үз эшеңне (лицензия һ. б.) ачылу, банкта
счетлар һ. б.);
2. матди-техник тәэмин итү (җитмәү яки булмау, җитештерү һәм хезмәт
урыннары, заманча җиһазлар, персонал квалификациясе түбән, тиешле
защищенность эшчәнлеге эшмәкәр һ. б.);

3. матди-финанс проблемалары:
- кыенлыклары алуда капиталы теркәү өчен предприятиеләре;
- әйләнештәге акча җитмәү;
- кимчелек буларак, үз, шулай ук заем финанс чараларын киңәйтү өчен
эшчәнлеге.
Күбесе СМСП аркасында неустойчивого финанс хәлен һәм акча җитмәү
мехрум ителде эчке стимуллар өчен үзенең үсеше, яңа технологияләр кертү,
арттыру, продукция һәм хезмәтләр сыйфаты, гамәлгә ашыру буенча озак вакытлы
инвестицияләр, яңа базарлар үзләштерү. Төп өлеше эшмәкәрләр кулланмыйлар
кредит һәм бурычка алынган, барыннан да элек, берсе-артыннан булмау аркасында
кирәкле тәэмин итү һәм кредит вакыйганы. Гадәттәгечә, коммерция банклары, дип
саныйлар кече һәм урта бизнес шактый трудоемким бу куйганнар, югары
рискованным һәм чагыштырмача низко доходным. Ейленетире кредит рисклары
банклар тырыша компенсацияләргә өчен счет артык югары процент ставкаларын
чагыштырмача эре бизнес. Бәйле рәвештә кредит бирү процессы кече һәм урта
бизнес әле булды массакүләм.
Күпчелек эшмәкәрләр кабул итү өчен идарәче һәм коммерция карарлар
мохтаҗ турында мәгълүмат төрле аспектлары, бизнес алып бару. Проблема
мәгълүмати тәэмин итү, кече һәм урта бизнеска мөмкин хәл итеп кулланып, мондый
традицион формаларын ничек йөреп консультация һәм тематик (махсус) басма
бинасы.
Башкарма комитет Урмандеево авыл җирлеге, Аксубай муниципаль район
карый, кече һәм урта бизнес буларак, ышанычлы гарант социаль тотрыклылык һәм
хәл итә бурычын җәлеп итүгә, эшкуарлык эшчәнлеге селетле аз керемле һәм эшсез
халкын.
Реаль икътисади потенциалын җирлеге ерак түгел исчерпан, шактый
проблемалар булган анда кече һәм уртача бизнеста, алар кирәк әле бер хәл.
Санын арттыру, кече һәм урта эшмәкәрлекне арттыру, халыкны эш белән тәэмин
итү өлкәсендә кече һәм урта бизнес үсеш күләмен предприятиеләре җитештергән
продукция, кече һәм урта бизнес икътисадның барлык Урмандеево авыл җирлеге,
Аксубай муниципаль районы, ирешергә мөмкин юлы белән генә активлаштыру
механизмнарын ярдәм итү берләшмәсе тырышлык һәм согласованностью
гамәлләренең җирле үзидарә органнары, иҗтимагый берләшмәләр һәм
коммерцияле булмаган оешма. Моның белән бәйле рәвештә туа кабул итү
кирәклеген үстерү Программасы кече һәм урта эшкуарлыкны Урмандеево авыл
җирлегендә Аксубай муниципаль районы Татарстан Республикасы 2020-2022
елларда. Хокукый нигез булып кабул итү өчен, әлеге Программа Федераль закон
тора 24.07.2007 ел, № 209-ФЗ номерлы федераль ТУРЫНДА «кече һәм урта
эшкуарлыкны үстерү» Россия Федерациясендә.
Программа гыйбарәт комплекслы планын булдыру буенча норматив-хокукый
базасын алга таба үстерү өчен, кече һәм урта эшкуарлык күрсәтү финанс,
мәгълүмати, консультация һәм мөлкәти ярдәм күрсәтү субъектларын кече һәм урта
эшкуарлыкны, шулай ук оештыру процессын контрольдә тоту.
3. Төп Программаның максатлары һәм бурычлары:
3.1.Төп максатлары, Программа булып тора:
- үстерү өчен уңайлы шартлар тудыру, кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерү һәм
аларның роле социаль-икътисди проблемаларын чишүдә Урмандеево авыл
җирлеге, Аксубай муниципаль районы;
- көндәшлеккә сәләтлелеген тәэмин итү кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары;
- ярдәм күрсәтүне кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына Урмандеево авыл
җирлеге, Аксубай муниципаль районы күтәрелгәндә, алар җитештерелә торган
товарлар (эшләр, хезмәтләр күрсәтү);

- санын арттыру кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары;
- тәэмин итү, халыкны эш белән тәэмин итү һәм үстерү үз эшеңне булдыру;
- ачыклау һәм тарту кече эшмәкәрлек талантлы яшьләр һәм потенциаль
идарәчеләр;
- өлешен арттыру, түләнгән кече һәм урта эшкуарлык субъектлары өчен салым
салым керемнәре барлык дәрәҗәдәге бюджетларның;
Ирешү куелган максатларны тормышка ашыру тәкъдим ителә принциплары
нигезендә ведомствоара хезмәттәшлек, җирле үзидарә органнары Урмандеево
авыл җирлеге, Аксубай муниципаль районы белән иҗтимагый берләшмәләр һәм
коммерциячел булмаган оешмалар, эшкуарлар, кече һәм урта эшмәкәрлек
субъектларына.
3.2.
Бурычлар,
хәл
итәсе
ирешү
өчен
куелган
максатлар:
- конкурентлылык сәләтен арттыру һәм инвестицияләр җәлеп итүчәнлеген, кече
һәм урта эшкуарлыкка;
- кече һәм урта эшмәкәрлек икътисадның өстенлекле тармакларында җирлеге
башлыгы: инновация эшчәнлеге; хезмәтләр (көнкүреш, төзелеш өлкәсендәге,
торак-КОММУНАЛЬ хуҗалык); азык-төлек (сөт, ит), ремесленничество исәпкә алып,
милли һәм мәдәни үзенчәлекләрен; авыл хуҗалыгы (крестьян (фермер) хуҗалыгы,
эшкәртү, авыл хуҗалыгы продукциясе);
- мөлкәт ярдәм кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары;
- мәгълүмати ярдәм кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары;
- консультация һәм оештыру ярдәме кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары;
Бурычлар Программасы белән билгеләнә, аның ахыр максаты һәм заключаются
булдыру уңайлы мохит камилләшүенә эшкуарлык эшчәнлеген активлаштыру, яңа
эш урыннарын булдыруга һәм иминлеген арттыру вовлеченных татарстанда
эшмәкәрлек киң катлау.
4.Программаның төп принциплары
Төп принциплары программасы булып тора:
- заявительный тәртибе мөрәҗәгать СМСП өчен күрсәтүгә ярдәм итү;
- сыйфат ярдәм итү инфраструктурасы СМСП;
- равный керү СМСП, тиешле критерий каралган Программада катнашырга тиешле
программаларда;
- ярдәм күрсәтүгә билгеләнгән таләпләрне үтәгән килеш Федераль закон нигезендә
ел, 26 июль, 2006 ел, №135-ФЗ «көндәшлекне яклау ТУРЫНДА»;
- процедураларның ачыклыгы ярдәм итү.
5. Программаны тормышка ашыру вакыты
Программаны тормышка ашыру вакыты – 2020 - 2022 елларда.
6. Системасы программа чараларын
Тормышка ашыру, программа чараларын финанслау шартларында тормышка
ашырыла берсе-бюджет, бюджеттан тыш фондлар акчалары, эшмәкәрләр, җәлеп
ителгән инвестицияләр Программасы кысаларында кече һәм урта эшкуарлыкны
Урмандеево авыл җирлегендә Аксубай муниципаль районы Татарстан
Республикасы 2020-2022 елларда.
Чаралар Программасы эшләнгән һәм бурычлар нигезендә, бер Программа.

Чаралар исемлеге
Программы кече һәм урта эшкуарлыкны Урмандеево авыл җирлегендә
Аксубай муниципаль районы "Татарстан Республикасының бу елларда
2020-2022
№

Чараның исеме

Нәтиҗә

финан финанслау
слау
(мең сум.)
Чыгана
гы

Күләме Башкаручылар

барл 202 202 202
ыгы 0
1го 2
елг д
елга
а
1. Камилләштерү өчен шартлар тудыру, кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү
1.1 Булдыру муниципаль Ярдәм
итү
норматив - хокукый кече һәм урта финан
базаны
көйләү эшмәкәрлекн слау
мәсьәләләре үстерү е үстерү
булмас
һәм ярдәм итү кече
а
һәм урта эшкуарлык
субъектларына
1.2 Катнашу
еллык Ярдәме кече финан
конференция
һәм
урта слау
вәкилләре кече һәм эшмәкәрлекн булмас
урта
эшкуарлыкка е үстерү
а
Аксубай муниципаль
районы
1.3 белән Хезмәттәшлек Җәлеп итү,
коммерцияле
коммерцияле
булмаган оешмалар, булмаган
финан
җәмәгать
оешмалар,
слау
берләшмәләре,
җәмәгать
булмас
эшмәкәрләр,
берләшмәлә а
выражающими
ре
һәм
мәнфәгатьләрен кече эшкуарлар к
һәм урта эшмәкәрлек тәкъдимнәр
белән максаты исәпкә әзерләү
алу,
аларның мәсьәләләре
фикерләрен
үстерү буенча кече
мәсьәләләре буенча һәм
урта
кече
һәм
урта эшмәкәрлекн
эшмәкәрлекне
е
1.4 эшчәнлеген Үстерүгә Ярдәме
акча
заготовительной
тотрыклы
СМСП
продукция
кече һәм урта
җитештерелә торган эшмәкәрлекн
шәхси ярдәмче шәхси е
үстерү,
хуҗалыклар,

-

-

-

-

Башкарма
комитет
Урмандеево
авыл җирлеге

-

-

-

-

Башкарма
комитет
Урмандеево
авыл җирлеге

-

-

-

-

Башкарма
комитет
Урмандеево авыл
җирлеге

-

Башкарма
комитет
Урмандеево авыл
җирлеге

-

-

-

крестьянскими
авыл
фермер хуҗалыклары хуҗалыгында
һәм
башка
сельхозтовароҗитештерүчеләр
2.Финанс ярдәме кече һәм урта эшкуарлык субъектларының
2.1 өлешен
Ярдәм кече азат
Компенсацияләү
һәм
урта итү
чыгымнарын тәэмин эшмәкәрлек өчен
итү,
көндәлек субъектлары аренда
товарлар
белән на
бина
тәэмин
ихтыяҗны
малочисленные һәм
отдаленные
торак
пунктлары
2.2. Ярдәм үстерү СМСП Ярдәм кече азат
бу ремесленничестве һәм
урта итү
исәпкә алып, милли эшмәкәрлек өчен
һәм
мәдәни субъектлары аренда
үзенчәлекләрен
на
бина
2.3. Ярдәм
кече Ярдәм итү, азат
эшмәкәрлек
кече һәм урта итү
субъектларына
эшмәкәрлек өчен
субъектлары аренда
на
бина

Ярдәм
итү
һәм Ярдәм итү,
2.4. үстерү,
яшьләр кече һәм урта
эшмәкәрлеккә
эшмәкәрлек
субъектлары
на
алуда
финанскредит
чаралары

-

-

-

-

Башкарма
комитет
Урмандеево авыл
җирлеге

Башкарма
комитет
Урмандеево авыл
җирлеге
Башкарма
комитет
Урмандеево авыл
җирлеге

Башкарма
комитет
Урмандеево авыл
җирлеге

3. Мәгълүмати, консультация һәм мөлкәт ярдәм итү кече һәм урта эшкуарлык
субъектларының
тормышка Ашыру һәм
3.1 үстерү
оештыру
ярдәм итү кече һәм
урта
эшкуарлык
субъектларына, шул
исәптән:
Оешмасы конкурста Пропагандал башка
Башкарма
3.1. катнашу эшмәкәрләр ау
финан комитет
1
Аксубай муниципаль (популярлаш слау
Урмандеево авыл
тыру)
җирлеге

3.1.
2

3.1.
3

3.2

3.3.

районының «иң Яхшы казанышлар
эшмәкәр» ел
эшмәкәрләр
Яктырту мәгълүмати Мәгълүмати
стендларында
тәэмин итү, башка
җирлеге мәгълүмат: - кече һәм урта финан
теркәү
тәртибе эшкуарлык
слау
юридик
затларны субъектлары
һәм
индивидуаль ның
эшкуарларны;
- законнар өлкәсендә
предпринимательст
ва;
ярдәм
күрсәтү
өлкәсендә
эшмәкәрлек;
анонсы;
полезная
информация.
Яктырту шартларын Мәгълүмат
кредит
бирү белән тәэмин башка
эшмәкәрлек,
итү кече һәм финан
мәгълүмати
урта
слау
стендларда
эшкуарлык
субъектлары
ның
тормышка Ашыру һәм Ярдәм
итү финан
үстерү, консультация кече һәм урта слау
ярдәм итү кече һәм эшмәкәрлекн булмас
урта
эшкуарлык е үстерү
а
субъектларына
Мөлкәт ярдәм итү Ярдәм
итү башка
кече
һәм
урта кече һәм урта финан
эшкуарлык
эшкуарлык
слау
субъектларына
субъектлары
на

-

-

-

-

Башкарма
комитет
Урмандеево авыл
җирлеге

-

-

-

-

Башкарма
комитет
Урмандеево авыл
җирлеге,

-

-

-

-

Башкарма
комитет
Урмандеево авыл
җирлеге

-

-

-

-

Башкарма
комитет
Урмандеево авыл
җирлеге

4. Уйлап табу һәм гамәлгә кертү механизмнарын социаль яклау һәм хезмәтне
саклау өлкәсендә кече һәм урта эшмәкәрлек
4.1 Консультационмәнфәгатьлә башка
Башкарма
методик
ярдәм рен
Яклау, финан комитет
күрсәтү мәсьәләләре СМСП
слау
Урмандеево авыл
буенча эш оештыру,
җирлеге
хезмәтне
саклау
буенча
6. Программасын ресурслар белән тәэмин итү " Программасы
Күләмнәре һәм чыганаклары Программаны финанслау билгеләнә Программа
чаралары Исемлеге
7. Оештыру идарәсе Программасы (Программаны гамәлгә ашыру
механизмы)

7.1 Программаны гамәлгә ашыру Механизмы – бу система, программа чараларын
скоординированных
буенча
вакыты
һәм
җаваплы
башкаручыларга,
обеспечивающая казаныш, билгеле нәтиҗәләргә иреште.
Программаның заказ бирүчесе булып тора Башкарма комитеты Урмандеево авыл
җирлеге, Аксубай муниципаль районы, бурычларына керә, аның оештыру, башкару
Программа
чараларын
һәм
үзара
хезмәттәшлеген
координацияләү,
башкаручыларның.
Үтәү Программа чараларын гамәлгә ашырыла таләпләре нигезендә Федераль
законның 24.07.2007 ел, №209-ФЗ номерлы федераль ТУРЫНДА «кече һәм урта
эшкуарлыкны үстерү»Россия Федерациясендә.
7.2. Үтәү п. 3.3. Исемлеген Программа чараларын гамәлгә ашырыла маддәсе
нигезендә Федераль законның 18 ел, 24 июль 2007 г. №209-ФЗ номерлы федераль
ТУРЫНДА «кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү» Россия Федерациясендә.
8. Контрольдә тотуны гамәлгә ашыру барышы Программасы
Контрольдә тотуны гамәлгә ашыру барышы Программасын гамәлгә ашыралар
Башкарма комитеты Урмандеево авыл җирлеге, Аксубай муниципаль районы
Советы һәм Урмандеево авыл җирлеге, Аксубай муниципаль районы.
9. Бәяләү социаль-икътисадый нәтиҗәлелеге Программасы
Программаны тормышка ашыру, инвесторларга уңай йогынты ясый икътисади һәм
социаль вәзгыятьне җирлектә, гомумән, ярдәм итәчәк, инвестицион климатны
яхшырту, инфраструктураны үстерүгә, җирлекнең көндәшлеккә сәләтен күтәрү,
кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү һәм яхшырту, күрсәтелә торган хезмәтләрнең
сыйфатын.
Программасын тормышка ашыру кысаларында булдырырга шартлар белән тәэмин
итү өчен тотрыклы эш белән тәэмин итү секторында кече һәм урта бизнес саны арту
белән кече һәм урта эшкуарлык субъектларының авыл җирлегендә.
Нәтиҗәлелеге Программасын гамәлгә ашыруга бәйле дәрәҗәдә финанслау
Программасы чараларын һәм аларны үтәү.
Нәтиҗәләре
Программасы
2021
елда
булырга
тиеш:
санын
арттыру,
кече
һәм
урта
эшкуарлык
20
%;
- арттыру среднесписочной хезмәткәрләре санын кече һәм урта эшкуарлык
субъектлары 10% ка, 2018 елдагы белән чагыштырганда, 2018 ел;
- күләмен арттыру уртача хезмәт хакын кече һәм урта эшмәкәрлектә кадәр
среднеотраслевого
дәрәҗәсен;
- арттыру бюджетына салым кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары барлык
дәрәҗәдәге
бюджетларга-20
%;
- инфраструктура үсешенә, җирлек һәм күрсәтелә торган хезмәтләрнең сыйфатын
яхшырту;
- күләмен арттыру, товар җитештергән, башкарылган эшләр һәм хезмәтләр, үз
көчләре белән оешмалары, кече һәм урта бизнес 20% ка 2021 ел белән
чагыштырганда, 2018 ел

