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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

№ 11

«23» июнь 2021 ел

«2021-2024
елларга
Татарстан
Республикасы Нурлат муниципаль
районы Гайтҽн авыл җирлегендҽ
кече һҽм урта эшкуарлыкны үстерү»
муниципаль программасын раслау
турында
Нурлат муниципаль районының Гайтҽн авыл җирлеге территориясендҽ
кече һҽм урта эшкуарлык субъектлары тарафыннан эшкуарлык эшчҽнлеген
алып бару өчен уңайлы икътисадый мохит булдыру һҽм кече һҽм урта
эшкуарлыкны үстерү максатларында, «Россия Федерациясендҽ җирле
үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6
октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, «Россия Федерациясендҽ кече
һҽм урта эшкуарлыкны үстерү турында» 2007 елның 24 июлендҽге 209-ФЗ
номерлы Федераль закон, «Татарстан Республикасында кече һҽм урта
эшкуарлыкны үстерү турында» 2010 елның 21 гыйнварындагы 7-ТРЗ
номерлы Татарстан Республикасы Законы нигезендҽ, Нурлат муниципаль
районының Гайтҽн авыл җирлеге Башкарма комитеты
КАРАР БИРҼ:
1. Ҽлеге карарга кушымта нигезендҽ «2021-2024 елларга Татарстан
Республикасы Нурлат муниципаль районының Гайтҽн авыл җирлегендҽ кече
һҽм урта эшкуарлыкны үстерү» муниципаль программасын расларга.
2. Ҽлеге карарны Нурлат муниципаль районының рҽсми сайтында
http://nurlat.tatarstan.ru/ бастырып чыгарырга һҽм җирлек территориясендҽге
мҽгълүмат стендларында халыкка җиткерергҽ.
Татарстан Республикасы
Нурлат муниципаль районы
Гайтҽн авыл җирлеге
Башкарма комитеты җитҽкчесе

Н.В. Авдеева

Татарстан
Республикасы
Нурлат
муниципаль районы Гайтҽн авыл
җирлеге Башкарма комитетының 2021
елның 23 июнендҽге 11 номерлы
карарына кушымта

«2021-2024 ЕЛЛАРГА ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ НУРЛАТ
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ГАЙТҼН АВЫЛ ҖИРЛЕГЕНДҼ КЕЧЕ ҺҼМ
УРТА ЭШКУАРЛЫКНЫ ҮСТЕРҮ» ПРОГРАММАСЫ

2021 ел

Эчтҽлек
Программаның Паспорты
1.
Программаны гамҽлгҽ ашыру өлкҽсе характеристикасы.
Программа хҽл итүгҽ юнҽлдерелгҽн проблемалар аларны хҽл итү юллары
2. Программаның көтелгҽн төп нҽтиҗҽлҽренең максаты, бурычлары,
тасвирламасы, аны гамҽлгҽ ашыру сроклары һҽм этаплары
3. Программаны гамҽлгҽ ашыру механизмы
4.Программаның социаль-икътисадый нҽтиҗҽлелеген бҽялҽү

«2021-2024 елларга Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районының
Гайтҽн авыл җирлегендҽ кече һҽм урта эшкуарлыкны үстерү»
программасы паспорты
Программаның
исеме

«2021-2024 елларга Татарстан Республикасы
Нурлат муниципаль районының Гайтҽн авыл
җирлегендҽ кече һҽм урта эшкуарлыкны үстерү»
программасы (алга таба - Программа)

Программа
өчен нигез

«Россия
Федерациясендҽ
җирле
үзидарҽ
оештыруның гомуми принциплары турында» 2003
елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль
закон, «Россия Федерациясендҽ кече һҽм урта
эшкуарлыкны үстерү турында» 2007 елның 24
июлендҽге 209-ФЗ номерлы Федераль закон,
Татарстан
Нурлат
«Татарстан Республикасы
Республикасында
кече муниципаль
һҽм урта
районының
җирлеге
башкарма
эшкуарлыкны Гайтҽн
үстерү авыл
турында»
2010 елның
21
комитеты
гыйнварындагы
7-ТРЗ
номерлы
Татарстан
Республикасы Законы

ҽзерлҽү

Программаны
эшлҽүче

Программаны
финанслау
күлҽмнҽре
чыганаклары
Программаның
максаты

Программаның
бурычлары

һҽм

Нурлат муниципаль районы халкын эш белҽн
тҽэмин итү программалары.
Кредит акчалары һҽм эшкуарларның үз акчалары.
Җирле бюджет чаралары хисабына финанслау
Кече һҽм урта эшкуарлык субъектларын үстерү
өчен уңайлы шартлар булдыру, инновацион
икътисадны формалаштыруның мөһим компоненты
буларак кече һҽм урта эшкуарлык субъектларының
санын арттыру һҽм көндҽшлеккҽ сҽлҽтлелеген
тҽэмин итү, шулай ук аның җирлекнең социаль1.
Җирлектҽ
кече
хуҗалыкларны
тотрыклы
икътисадый
үсеше
мҽсьҽлҽлҽрен
хҽл итүгҽ
керткҽн
үстерү
өчен
шартлар
тудыру;
өлешен арттыру.
2.
Эшкуарлыкның кадрлар потенциалын үстерү;
3.
Кече һҽм урта эшкуарлык субъектларын
консультация белҽн тҽэмин итү сыйфатын арттыру;
4.
Эшкуарлык эшчҽнлегенҽ икътисадый яктан
актив халыкны җҽлеп итү.

Гамҽлгҽ
сроклары
этаплары
Программы

ашыру
һҽм

2021-2024 еллар

Программаны
үтҽүчелҽр

Кече, урта эшкуарлык субъектлары һҽм үзлҽре
эшли торган җирлеклҽр,
Нурлат муниципаль районының Гайтҽн авыл
җирлеге Башкарма комитеты

Программаның
максатларын
һҽм
бурычларын гамҽлгҽ
ашыруның
көтелҽ
торган
ахыргы
нҽтиҗҽлҽре

Программа чараларын тулы күлҽмдҽ гамҽлгҽ
ашыру 2024 ел ахырына ирешергҽ мөмкинлек
бирҽчҽк:
- кече
предприятиелҽр,
шул
исҽптҽн
микропредприятиелҽр һҽм индивидуаль эшкуарлар
җитештерҽ торган продукция (хезмҽт күрсҽтүлҽр)
ҽйлҽнешенең еллык үсешен саклап калу;
- җирлек территориясендҽ эшчҽнлек алып баручы
кече һҽм урта эшкуарлык субъектлары (шул
исҽптҽн үз-үзлҽрен тҽэмин итүчелҽр) санының
еллык үсешен саклап калу;
- барлык предприятиелҽрнең уртача исемлек
санында кече (микропредприятиелҽрне дҽ кертеп)
һҽм урта предприятиелҽрдҽ хезмҽткҽрлҽрнең
(тышкы бергҽ эшлҽүчелҽрдҽн башка) урта исемлек
саны өлешен арттыру;
- кече һҽм урта эшкуарлык субъектларына
консультация ярдҽме күрсҽтү;
- кече һҽм урта эшкуарлык секторында яңа эш
урыннары
(яңа
теркҽлгҽн
индивидуаль
эшкуарларны да кертеп) булдыру;
Шул ук вакытта Программа чараларын үтҽү кече
һҽм урта эшкуарлык инфраструктурасының
уңышлы эшлҽве, кече һҽм урта эшкуарлык
өлкҽсендҽ товар (эшлҽр, хезмҽт күрсҽтүлҽр)
җитештерү күлҽмнҽрен арттыру, шулай ук аларның
эшчҽнлегеннҽн салым керүне авыл җирлеге
бюджетына арттыру өчен шартлар тудыруны күздҽ
тота.

Программаны гамҽлгҽ ашыру өлкҽсенҽ характеристика.
Программа хҽл итүгҽ юнҽлтелгҽн проблемалар хҽл итү юллары.
2020 елда Нурлат муниципаль районының Гайтҽн авыл җирлегендҽ
салым органында теркҽлгҽн 2 шҽхси эшмҽкҽр, шулай ук 12 үзмҽшгульлек
алып баручы (2019 елга караганда 1гҽ күбрҽк) үз эшчҽнлеген башкарды.
Таблица 1
Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районының Гайтҽн авыл
җирлегендҽ эшкуарлык өлкҽсен үстерүнең төп тенденциялҽре
2018
ел
(факт)

2019
ел
(факт)

2020
ел
(бҽялҽү)

эшмҽкҽрлек

2

2

2

төп дҽүлҽт теркҽү номеры булган
(теркҽлүне
узган)
индивидуаль
эшкуарлар - барлыгы, бер.

2

2

2

-

11

12

Күрсҽткечлҽр

Икътисадый
актив
субъектлары саны:

кече предприятиелҽр, бер.

үзмҽшгуль, бер.

Таблица 2
Икътисадый эшчҽнлек төрлҽре буенча кече һҽм урта эшкуарлык
субъектлары саны
Эшчҽнлек төрлҽре

Күрсҽтк факттагы күрсҽткеч
еч
берҽмле
01.01.2021 ел
ге.
Кече эшкуарлыкның исҽпкҽ алынган бер. 6
барлык икътисадый актив субъектлары
шулардан икътисадый эшчҽнлек төрлҽре бер.
0
буенча: авыл хуҗалыгы, аучылык һҽм
урман
Балык хуҗалыгы
тоту, балык үрчетү
бер.
0
Файдалы казылмалар чыгару
бер.
0
Эшкҽртү производстволары
бер.
0
Электр энергиясен, газны һҽм суны бер.
0
Төзелеш
бер.
0
җитештерү һҽм бүлү
Күплҽп һҽм ваклап сату; автотранспорт бер.
0
Кунакханҽ
рестораннар
0
чараларын,һҽммотоциклларны,
көнкүреш бер.
Транспорт
һҽм
элемтҽ
бер.
0
ҽйберлҽрен һҽм шҽхси кулланылыштагы
Финанс
эшчҽнлеге
бер.
0
предметларны
ремонтлау
Күчемсез милек, аренда һҽм хезмҽтлҽр бер.
0
Дҽүлҽт
идарҽсе
һҽм
хҽрби
бер.
0
күрсҽтү белҽн операциялҽр
Белем
бирү
0
куркынычсызлыкны
тҽэмин итү; мҽҗбүри бер.
Сҽламҽтлек
саклау
0
социаль тҽэмин
итүһҽм социаль хезмҽтлҽр бер.
Башка
коммуналь,
социаль
һҽм
шҽхси
бер.
0
күрсҽтү
Йорт
хуҗалыгын
0
хезмҽтлҽр
күрсҽтү алып бару буенча бер.
Экстерриториаль
бер.
0
хезмҽтлҽр күрсҽтүоешмалар эшчҽнлеге
Башкалар
бер.
0
үстерүнең уңай динамикасы турында сөйли.
2020 елда эшкуарлыкка ярдҽм итүнең иң популяр программалары
«Агростартап» программалары, Татарстан Республикасы Эшкуарлыкка
ярдҽм фонды микрозаймнары булды.
Кече эшкуарлыкка мҽгълүмати ярдҽм күрсҽтү һҽм үз бизнесын
булдыруны популярлаштыру буенча актив кампания кысаларында, аның
максаты-җитештерү һҽм хезмҽт күрсҽтү өлкҽсендҽ эшлҽүче, эчке һҽм тышкы
базарларда конкурентлыкка сҽлҽтле кече һҽм урта предприятиелҽр санының
тотрыклы үсешен тҽэмин итү: барлык мҽгълүмат Нурлат муниципаль
районының рҽсми порталына урнаштырылды, шулай ук даими рҽвештҽ
эшкуарлык эшчҽнлеген алып баруның аерым мҽсьҽлҽлҽренҽ һҽм ҽлеге
өлкҽдҽ актуаль мҽсьҽлҽлҽр турында фикер алышуга, шулай ук аны алга таба
үстерүнең уртак чараларын эшлҽүгҽ юнҽлдерелгҽн киңҽшмҽлҽр,
конференциялҽр, форумнар, утырышлар уздырылды.

Кызыксынган оешмалар белҽн берлектҽ кече һҽм урта эшкуарлык
субъектларына кече һҽм урта эшкуарлыкка гамҽлдҽге дҽүлҽт ярдҽме
чаралары, үзмҽшгульлҽргҽ, шулай ук Эшкуарлык өлкҽсендҽге законнардагы
үзгҽрешлҽр турында хҽбҽр итүгҽ юнҽлдерелгҽн чаралар даими үткҽрелде.
2. Программаның максаты, бурычлары, төп көтелгҽн ахыргы нҽтиҗҽлҽрен
тасвирлау, аны тормышка ашыру вакыты һҽм этаплары
Кече һҽм урта эшкуарлыкка ярдҽм итү һҽм аны үстерү өлкҽсендҽге эш
юнҽлеше эшкуарлык субъектларының эшлекле активлыгын үстерү өчен
уңай климат булдыруга, эшкуарлык үсешенҽ төп чиклҽүлҽрнең йогынтысын
киметүгҽ юнҽлдерелгҽн һҽм Нурлат муниципаль районының Гайтҽн авыл
җирлеге үсешенең стратегик максатлары, бурычлары һҽм приоритетлары
системасына Эшкуарлыкка ярдҽм итү юнҽлешлҽрен булдыруга нигезлҽнгҽн.
Ҽлеге максат белҽн урта сроклы перспективага социаль-икътисадый
үсешнең төп бурычлары билгелҽнҽ һҽм ҽлеге бурычлар кысаларында кече
һҽм урта эшкуарлык субъектларына ярдҽм итү чараларын гамҽлгҽ ашыруга
тҽкъдим ителҽ.
Авыл җирлегендҽ эшмҽкҽрлек үсешен тоткарлый торган, ҽлеге
сораштыруларга һҽм эшкуарлык җҽмҽгатьчелеген анкеталаштыруга
нигезлҽнгҽн төп проблемалар булып тора:
кадрлар кытлыгы;
кече һҽм урта бизнес өчен салым йөклҽнеше дҽрҽҗҽсе югары;
финанс ресурсларыннан файдалану түбҽн дҽрҽҗҽдҽ;
Җир һҽм күчемсез мөлкҽтнең һҽркем файдалана алырлык булуы;
энергетика инфраструктурасының һҽркем файдалана алырлык
булуы;
яңа җиһазлар сатып алу белҽн бҽйле проблемалар.
Программаның максаты - кече һҽм урта эшкуарлык субъектлары үсеше
өчен уңай шартлар тудыру, инновацион икътисад формалаштыруның мөһим
компоненты буларак кече һҽм урта эшкуарлык субъектларының санын
арттыру һҽм аларның конкурентлык сҽлҽтен тҽэмин итү, шулай ук аның
районның социаль-икътисадый үсеше бурычларын хҽл итүгҽ керткҽн өлешен
арттыру.
Ҽлеге максатка ирешү өчен түбҽндҽге бурычларны хҽл итҽргҽ кирҽк:
1.
Җирлектҽ кече хуҗалыкларны тотрыклы үстерү өчен шартлар тудыру;
2.
Эшкуарлыкның кадрлар потенциалын үстерү;
3.
Кече һҽм урта эшкуарлык субъектларын консультация белҽн тҽэмин
итү сыйфатын арттыру;
4.
Эшкуарлык эшчҽнлегенҽ икътисадый яктан актив халыкны җҽлеп
итү.
Программаның төп чаралары Программаның максатларыннан һҽм
бурычларыннан чыгып формалаштырылды.
Шул ук вакытта һҽр бурычны хҽл итү кысаларында, шул исҽптҽн, яңа
эш урыннары булдыруны күздҽ тоткан кече һҽм урта эшмҽкҽрлек

субъектларын, аларның санын арттыру өлешендҽ һҽм бизнесны үстерү
өлешендҽ ярдҽм итүгҽ һҽм үстерүгҽ юнҽлтелгҽн чаралар каралган.
Программаның төп чараларына характеристика
Гомумҽн алганда, кече һҽм урта эшмҽкҽрлек субъектларына ярдҽм итү
чараларын 2 төп юнҽлешкҽ бүлеп була:
1.
Кече һҽм урта эшкуарлык субъектларына консультация ярдҽме
күрсҽтү чаралары;
2.
Эшкуарлыкны үстерү буенча башка чаралар.
Эшмҽкҽрлҽргҽ консультация ярдҽме күрсҽтү юнҽлешлҽре кысаларында
түбҽндҽге чаралар каралачак:
1. Республика һҽм федераль бюджетлар акчаларыннан эшмҽкҽрлеккҽ
ярдҽм итү программалары буенча консультация ярдҽме күрсҽтү һҽм
мҽгълүмат бирү;
Эшкуарлыкны үстерү буенча башка чаралар:
1.
кече һҽм урта эшкуарлыкны үстерү проблемалары буенча анкета
үткҽрү һҽм аларны хҽл итү юллары;
2.
эшкуарлыкка ярдҽмнең гамҽлдҽге программалары буенча
законнарны үзгҽртүгҽ һҽм үстерүгҽ бҽйле актуаль хокукый мҽсьҽлҽлҽр
буенча кече һҽм урта эшкуарлык субъектлары өчен киңҽшмҽлҽр һҽм
семинарлар уздыру;
3.
кече һҽм урта эшкуарлык субъектларына мҽгълүмати ярдҽм
күрсҽтү
кампаниясен
оештыру һҽм үз
бизнесын булдыруны
популярлаштыру, шул исҽптҽн яшьлҽр бергҽлеге арасында.
Максатлар һҽм бурычлар киселешендҽ төп чаралар исемлеге
Программага кушымтада бирелгҽн.

Программаны гамҽлгҽ ашыру сроклары һҽм этаплары
Программа 2021 елдан 2024 елга кадҽр гамҽлгҽ ашырыла.
3. Программаны гамҽлгҽ ашыру механизмы
Программаны гамҽлгҽ ашыру белҽн идарҽ итүне Нурлат муниципаль
районының Гайтҽн авыл җирлеге башкарма комитеты гамҽлгҽ ашыра:

Программа чараларын гамҽлгҽ ашыруны планлаштыруны, үзара
хезмҽттҽшлекне, координацияне һҽм тикшереп торуны оештыра;

программа чаралары исемлеген, максатчан индикаторларны һҽм
Программаның нҽтиҗҽлелеге күрсҽткечлҽрен ҽзерлҽүне һҽм төгҽллҽштерүне
гамҽлгҽ ашыра.
Программаны гамҽлгҽ ашырганда Нурлат муниципаль районының
Гайтҽн авыл җирлеге башкарма комитеты чараларны үтҽүчелҽр белҽн

хезмҽттҽшлек итҽ. Программа чараларын үтҽүчелҽр программа чараларын
вакытында һҽм сыйфатлы үтҽгҽн өчен җаваплы.
4. Программаның социаль-икътисадый нҽтиҗҽлелеген бҽялҽү
Программаны гамҽлгҽ ашыру ярдҽм итҽчҽк:
Эчке һҽм тышкы базарларда кече һҽм урта эшкуарлык
субъектларының конкурентлык сҽлҽтен арттырырга;
яңа эшлҽнмҽлҽрне стимуллаштырырга һҽм яңа технологиялҽрне
үзлҽштерүгҽ ярдҽм итҽргҽ;
кече һҽм урта эшкуарлык субъектларында мҽгълүмати
технологиялҽр куллануны киңҽйтергҽ;
Эшкуарлык эшчҽнлеге белҽн кызыксынуны арттыру исҽбенҽ
халыкның эшлекле активлыгын үстерергҽ;
- кече һҽм урта эшкуарлык субъектларының финанс һҽм матди
ресурсларга керүен тҽэмин итүче механизмнарны камиллҽштерергҽ;
- кече һҽм урта эшкуарлык субъектларына мҽгълүматиконсультация ярдҽмен камиллҽштерү;
кече һҽм урта эшкуарлык субъектларын дҽүлҽт һҽм муниципаль
заказларны
үтҽүгҽ
җҽлеп
итҽргҽ.

Кушымта
«2021-2024 елларга Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районының Гайтҽн авыл җирлегендҽ кече һҽм урта
эшкуарлыкны үстерү» программасы нҽтиҗҽлҽрен бҽялҽүнең максатлары һҽм индикаторлары

Төп чаралар аталышы

Бурычка
тҽңгҽл килү

Башкаручылар

Төп
чараларны
башкару
сроклары

Индикаторларның
күрсҽткечлҽре

Ахыргы нҽтиҗҽлҽрне
бҽялҽү индикаторлары,
2021 2022 2023 2024
үлчҽү берҽмлеклҽре
ел ел ел ел

Максат исеме: кече һҽм урта эшкуарлык субъектлары үсеше өчен уңай шартлар тҽэмин итү, инновацион икътисад
формалаштыруның мөһим компоненты буларак кече һҽм урта эшкуарлык субъектларының санын арттыру һҽм аларның
конкурентлык сҽлҽтен тҽэмин итү, шулай ук җирлекне социаль-икътисадый үстерү бурычларын хҽл итүгҽ аның кертемен
арттыру
Республика һҽм федераль
бюджетлар акчаларыннан
эшмҽкҽрлеккҽ ярдҽм итү
программалары буенча
консультация ярдҽме күрсҽтү
һҽм мҽгълүмат бирү

Кече эшмҽкҽрлекне үстерү
проблемаларына анкета үткҽрү
кече һҽм урта эшмҽкҽрлек
аларны хҽл итү юллары

3

Нурлат муниципаль
районы Гайтҽн авыл
җирлеге Башкарма
комитеты

2021-2024

Кече һҽм урта
эшмҽкҽрлек
субъектларына
күрсҽтелгҽн
консультациялҽр саны
бер.

4

Нурлат муниципаль
районы Гайтҽн авыл
җирлеге Башкарма
комитеты

2021-2024

Үткҽрелгҽн анкеталар,
берҽмлеклҽр саны

1

1

1

1

1

1

1

1

Кече һҽм урта эшкуарлык
субъектлары өчен актуаль
хокукый мҽсьҽлҽлҽр буенча
киңҽшмҽлҽр һҽм семинарлар
үткҽрү
Законнарны үзгҽртү һҽм
үстерү, шулай ук гамҽлдҽге
программалар буенча
поддержки
предпринимательства
Яшьлҽр эшкуарлыгы өлкҽсенҽ
җҽлеп итү буенча яшьлҽр
бергҽлеге белҽн эшлҽү

1

Нурлат муниципаль
районы Гайтҽн авыл
җирлеге Башкарма
комитеты

2021-2024

Үткҽрелгҽн семинарлар
саны, бер.

1

1

1

1
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Нурлат муниципаль
районы Гайтҽн авыл
җирлеге Башкарма
комитеты

2021-2024

Үткҽрелгҽн семинарлар
саны, бер.

1

1

1

1

