Татарстан Республикасы Минзэлэ муниципаль районы
Иске Матвеевка авыл жирлеге Башкарма комитеты

№ 35

«08» ноябрь 2021 ел

"Минзэлэ муниципаль районы Иске Матвеевка авыл жирлегендэ 20212025 елларга кече Ьэм урта эшкуарлыкны устеру программасын кабул
иту турында»
«Россия
Федерациясендэ жирле узидарэ
оештыруньщ
гомуми
принциплары турында "2003 елныц 6 октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федераль
закон, «Россия Федерациясендэ кече Ьэм урта эшкуарлыкны устеру турында»
2007 елньщ 24 июлендэге 209-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендэ,
Татарстан Республикасы Минзэлэ муниципаль районыныц" Иске Матвеевка
авыл жирлеге " муниципаль берэмлеге Уставына таянып, Татарстан
Республикасы Минзэлэ муниципаль районы Иске Матвеевка авыл жирлеге
Башкарма комитеты тозелде,
КАР АР БИРЭМ:
1. Татарстан Республикасы Минзэлэ муниципаль районы Иске
Матвеевка авыл жирлегендэ 2021-2025 елларга кече Ьэм урта эшкуарлыкны
устеру программасын кабул итэргэ (кушымта итеп бирелэ).
2. Элеге карар рэсми басылып чыгарга тиеш.
3. Элеге карарныц утэлешен узем контрольдэ тотам.

'

ЖДтэкче:

Д. Г. Шакиров

Иске Матвеевна авыл щирлегендэ
2021-2025 елларга
кече Нэм урта эшкуарлыкны устеру
Программасы

Программа паспорты
Минзэлэ муниципаль районы Иске Матвеевка авыл жирлегендэ 20212025 елларга кече Ьэм урта эшкуарлыкны устеру программасы расланды.
Программаныц
исеме:
Программаныц
заказчысы:
Программаныц
максатлары:

Программаныц
бурычлары:

"Минзэлэ муниципаль районы Иске Матвеевка авыл жирлегендэ
2021-2025 елларга кече Ьэм урта эшкуарлыкны устеру
программасы"
Минзэлэ муниципаль районы Иске Матвеевка авыл жирлеге
Башкарма комитеты.
- Минзэлэ муниципаль районы Иске Матвеевка авыл жирлегендэ
кече бизнесны устеру ечен оптималь шартлар тудыру .
- кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектлары санын арттыру
- халыкны эш белэн тээмин иту Ьэм узмэшгульлекне устеру.
- кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектлары саны арту
- остэмэ эш урыннары булдыру, кече Ьэм урта бизнеста
эшлэучелэрнец ел саен артуы;
- продукция, эшлэр, хезмэт курсэтулэрнец гомуми кулэмендэ
кече предприятиелэр елеше ел саен арта бара
- жирлек бюджетына кече Ьэм урта бизнестан салым
керемнэренец олешен арттыру;
- авыл хужалыгы житештеруен устеругэ ярдэм иту

Программа белзн
идарэ иту

кече
Ьэм
урта
эшкуарлык
субъектларына
ярдэм
инфраструктурами формалаштыру Ьэм аныц эшчэнлеген
тээмин иту;
- кече эшкуарлыкка ярдэм иту инфраструктурасы кысаларында
кече предприятиелэргэ методик, мэгълумати консультация,
белем биру Ьэм хокукый ярдэм курсэту
Минзэлэ муниципаль районы Иске Матвеевка авыл жирлеге
Башкарма комитеты

Программаны
финанслау
чыганаклары

-РФ бюджеты;
- ТР бюджеты;
- жирлек бюджеты;
- бюджеттан тыш чыганаклар;
- кече бизнес субъектларыныц уз акчалары,
10 мец сум кулэмендэ, шул исэптэн еллар буенча:
1) 2021 ел-2 мец сум;
2) 2022 ел-2 мец сум;
3) 2023 ел-2 мец сум;
4) 2024 ел-2 мец сум;
5) 2025 е л - 2 мец сум.

Программаныц
топ

Минзэлэ муниципаль районы Иске Матвеевка авыл жирлеге
Башкарма комитеты

башкаручылары
Программаныц
утэлешен
контрольдэ тоту

Минзэлэ муниципаль районы Иске Матвеевка авыл жирлеге
Советы

Программа булеклэре:
1.
Минзэлэ муниципаль районы Иске Матвеевка
жирлегендэ кече Ьэм урта эшмэкэрлекнец торышын анализлау.

авыл

2. Кече Ьэм урта эшкуарлыкны устеру проблемалары Ьэм аларны
программа методлары белэн хэл иту кирэклеген нигезлэу.
3.

Программаныц социаль-икътисадый нэтижэлегенэ котелгэн

бэя.
4.

Эшмэкэрлек эшчэнлегенец остенлекле торлэре.

5.
Минзэлэ муниципаль районы Иске Матвеевка авыл
жирлегендэ 2021-2025 елларга кече Ьэм урта эшкуарлыкны устеру
программасыньщ теп чаралары
1. Минзэлэ муниципаль районы Иске Матвеевка авыл жирлегендэ
кече Ьэм урта эшмзкэрлекнен торышын анализлау
Кече Ьэм урта эшкуарлыкны устеру хуждлык итунец базар
системасыныц аерылгысыз элементы булып тора. Базар икътисады алга
киткэн иллэрдэ кече эшкуарлык дэулэт икътисадыныц нигезе, хужалык
усешенец двигателе булып тора, ченки бу телэсэ кайсы жэмгыятьнец эшлекле
тормышыныц иц динамик Ьэм сыгылмалы формасы.
Хужалык итунец базар системасы шартларында кече Ьэм урта
эшкуарлыкныц аерым ролен тубэндэге факторлар билгели:
уз тормышын Ьэм лаеклы тормыш дэрэжэсен местэкыйль тээмин итуче
Ьэм гражданлык жэмгыятенец тотрыкландыручы теп сэяси кече булган урта
сыйныф елешен арттыру;
кече Ьэм урта эшкуарлык секторында яца эш урыннары булдыру ечен зур
потенциал булу, жэмгыятьтэ эшсезлек дэрэжэсен Ьэм социаль киеренкелекне
кимету;
халыкныц теп массасыныц ижтимагый психологиясен Ьэм тормыш
ориентирларын узгэрту;
кече Ьэм урта эшкуарлыкныц сыгылмалылыгы Ьэм житештеру
структурасын тиз арада узгэртеп кору, яца технологиялэр Ьэм фэнни
эшлэнмэлэрне оператив рэвештэ булдыру Ьэм куллану сэлэте.

Шуца бэйле рэвештэ Минзэлэ муниципаль районыныц Иске Матвеевка
авыл жирлегендэ кече эшмэкэрлекне устеру программасын эшлэу Ьэм
тормышка ашыру зарурлыгы туа.
Бугенге кендэ безнец авылда бизнесны актив устеру ечен барлык
ресурслар бар, ул Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы Ьэм жирле
узидарэ органнарыныц максатчан сэясэте ярдэмендэ ныгый бара.
2. Кече Ьэм урта эшкуарлыкны устеру проблемалары Ьэм аларны
программа методлары белэн хэл иту кирэклеген нигезлэу
Хэзерге вакытта Минзэлэ муниципаль районыньщ Иске Матвеевка авыл
жирлегендэ кече Ьэм урта эшмэкэрлек шактый ныклы позициядэ булса да,
кайбер проблемалар Ьаман да хэл ителмэгэн булып кала бирэ.
Авылда кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектлары эшчэнлеген
тоткарлаучы факторлар булып тора:
-инвестицион
ресурслардан
файдалану
кыенлаша,
кредит
ресурсларыныц Ьэркем файдалана алырлык булуы фонында уз финанс
чараларыц житмэве;
-гамэлдэге законнардагы узгэрешлэр турында Кече Ьэм урта эшкуарлык
субъектларына мэгълумат житкермэу, административ киртэлэр Ьэм
эшкуарлык эшчэнлеген гамэлгэ ашырганда хакимият органнарыныц тогэл
регламентлары булмау;;
Эшкуарлык эшчэнлеге субъектлары тарафыннан карарлар кабул итуне
Ьэм гамэлгэ ашыруны талэп итуче проблемалар булып тора:
-кече эшмэкэрлек субъектларыныц югары социаль жаваплылыгы
(ялланган хезмэткэрлэр белэн хезмэт мвнэсэбэтлэрен рэсмилэштермэу,
хезмэткэ тулэу фондын кимету Ьэм аны "конверт" формасында тулэу,
мэжбури пенсия иминияте Ьэм социаль иминиятлэштеру турындагы
законнарны утэмэу);
Авылда кече Ьэм урта эшкуарлыкны алга таба да устеру, мэгълумати,
мэгариф, консультация, финанс юнэлешлэрендэ комплексны Ьэм адреслы
ярдэм курсэту, эшлекле контактларны Ьэм кооперацияне жайга салу, шулай ук
эшкуарларда кумэк ихтыяж туарга мемкин булган башка аспектларда ярдэм
курсэту юлы белэн аныц усеше ечен уцайлы шартлар тудыру буенча
максатчан эш нигезендэ генэ мемкин. Программа билгелэнгэн максатларга
ирешу ечен жирле хакимият органнарыныц, шулай ук дэулэтнеке булмаган
оешмаларныц кечлэрен берлэштерергэ Ьэм оптимальлэштерергэ мемкинлек
бирэчэк.
3. Программаныц социаль-икътисадый нэтижэлегенэ кетелгэн бэя
Программа Минзэлэ муниципаль районыныц Иске Матвеевка авыл
жирлегендэ кече Ьэм урта эшкуарлыкны алга таба устеру ечен уцай шартлар
тудыруга юнэлдерелгэн чаралар комплексын уз эченэ ала.
Программаны утэу ярдэм итэчэк:

- районда икътисадый Ьэм социаль стабильлекнец иц меЬим
элементларыннан берсе буларак кече эшкуарлыкньщ барлыкка килуе Ьэм
тотрыклы
эшчэнлеген
стимуллаштыручы
уцай
икътисадый
мохит
формалаштыру;
- кече Ьэм урта эшкуарлыкны устеру темпларын арттыру, кече
предприятиелэрне икътисадый яктан ныгыту Ьэм эшчэнлек елкэлэрен
кицэйту;
- жир лек бюджетына салым Ьэм салым бул маган керемнэрнец артуы;
- эш белэн тээмин итунец естэмэ мемкинлеклэре барлыкка килу, кече
эшмэкэрлектэ эшлэуче хезмэткэрлэрнец хезмэт хакын арттыру;
- товар базарын конкурентлыкка сэлэтле продукция Ьэм жирле
производство хезмэтлэре белэн тээмин иту;
-кече Ьэм урта эшмэкэрлекнен социаль жаваплылыгын арттыру.
4 . Эшмэкэрлек эшчэнлегенец встенлекле терлэре.
Район халкыныц тормыш-кенкурешен яхшыртуга юнэлдерелгэн
тотрыклы икътисади усешне тээмин иту максатыннан, эшмэкэрлек
эшчэнлегенец встенлекле терлэре билгелэнде:
- авыл хужалыгы продукциясе житештеру;
- халыкка конкуреш хезмэте курсэту;
- транспорт Ьэм элемтэ елкэсе;
- тезелеш;
- социаль хезмэт курсэту елкэсе.

5. Минзэлэ муниципаль районы Иске Матвеевка авыл жирлегендэ кече Ьэм урта эшмэкэрлек усеше 20212025 елларга усеш программасыныц теп чаралары
№
т/
б
1

1

2

Чаралар исем леге

Нэтижэ

Финанслау
чыганагы

Срок
вакыты

2

3

4

5

1. Кече Ьэм урта эшкуарлыкны нэтижэле устеру очен хокукый базаны камиллэштеру Ьэм административ
киртэлэрне кимету
2.
Эшкуарлык елкэсендэ норматив-хокукый
Кече эшкуарлыкка ярдэм иту буенча
Финанслау
2021-2025
нэтижрле оештыру Ьэм башка чаралар
каралмаган
еллар
базаны булдыру
уткэру
Соратып алына торган
2021-2025
Кече эшмэкэрлек усешенэ комачаулаучы
Финанслау
документларньщ тулы исемлеген Ьэм
каралмаган
административ киртэлэрне бетеру.
еллар.
Контроль-рехсэт практикасын
аларны Ьэр этапта карап тикшерунен,
тегэл срокларын курсэтеп, хезмэтлэр
оптимальлэштеру юлы белэн дэулэт,
кулланучылар Ьэм эшмэкэрлэрнец
эшчэнлегенец тегэл, утэ куренмэле
мэнфэгатьлэрен яраштыруны тээмин иту
регламентын тезу, шул исэптэн: жир
кишэрлеклэрен милеккэ (арендага)
рэсмилэштеру,
тезелеш Ьэм реконструкция ечен
проект документларын карау, элмэ
такталар Ьэм реклама
мэгълуматларына рехсэтлэр
рэсмилэштеру, биналарны торак
булмаган Ьэм киресенчэ кучеру,

3

Коррупциягэ карты тору чараларын
камиллэштеру турында тэкъдимнэр
эзерлэу

биналарны яцадан планлаштыруга
рехсэтлэр рэсмилэштеру Ь. б.
Гомумилэштеру Ьэм тарату
коррупциягэ карты тэртипнец уцай
тэжрибэсе. Коррупция фактлары
буенча эшкуарларга карты торуны
арттыру, бизнесны алып баруныц этик
дэрэжэсен кутэру, кече эшмэкэрлек
субъектларыныц хокукларын Ьэм
мэнфэгатьлэрен яклау

Финанслау
каралмаган

2021-2025
еллар

2. Эшкуарлыкныц инновацион усеше (инфраструктураны устеру, инновацион потенциалны гамэлгэ ашыру,
яшьлэрне инновацион процесска жэлеп иту)
1

2.

Яшьлэрне эшкуарлыкка жэлеп итугэ
ярдэм итэ торган чаралар комплексын
уздыру, шул исэптэн укыту, мэгълумати
тээмин иту, конкурслар Ьэм ярышлар,
ярминкэлэр, конференциялэр, бизнесфестивальлэр Ь.б.
Крестьян (фермер) хужалыкларын Ьэм
авыл хужалыгы производствосында башка
милек рэвешлэрен булдыруга Ьэм устеругэ
ярдэм иту.

Яшьлэрне эшмэкэрлек эшчэнлегенэ
жэлеп иту. Яшь белгечлэрне эшкэ
урнаштыру мэсьэлэсен олешчэ хэл иту

Ж^ирлек бюджеты
акчалары

2021-2025
еллар.

Авыл хужалыгында кече Ьэм урта
эшкуарлыкны тотрыклы устеругэ
ярдэм иту

РФ, ТР бюджеты,

2021-2025
еллар.

3.

Шэхси ярдэмче хужалыклар, КФХлар Ьэм
башка авыл хужалыгы товарлары
житештеручелор тарафыннан
житештерелэ торган эзерлэу продукциясе
эшчэнлеген устеру.

Авыл хужалыгында кече Ьэм урта
эшкуарлыкны тотрыклы устеругэ
ярдэм иту

ТР бюджеты

2021-2025
еллар

3. Кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектларына финанс-кредит Нам мелкэт ярдэме курсэту
1

2

Минзэлэ муниципаль районында кече
эшмэкэрлек субъектларына дэулэт ярдэме
кысаларында чараларны тормышка
ашыруда федераль Ьэм республика дэулэт
хакимияте структураларына ярдэм иту.
Микрокредитлаштыру институтларын
устеру (кече Ьэм урта эшкуарлыкны
устеру комитеты тарафыннан гамэлгэ
ашырыла торган программалар нигезендэ)

3

Кече эшкуарлык субъектларына
инвестицион проектларны гамэлгэ ашыру
очен инвесторлар эзлэудэ ярдэм иту

4

Минзэлэ муниципаль районы Иске
Матвеевка авыл жирлегендэ икътисадныц
остенлекле юнэлешлэрен устеру
максатларында кече эшмэкэрлек
субъектларына жир кишэрлеклэре, торак

Эшкуарлыкны устеругэ юнэлдерелгэн
федераль Ьэм республика
программаларында катнашучы кече
эшкуарлык субъектлары санын
арттыру
0стэмэ эш урыннары булдыруга
юнэлдерелгэн кече эшмэкэрлек
субъектларыныц социаль эЬэмиятле
инвестицион проектларына конкурс
нигезендэ ташламалы кредит биру .
Кече эшкуарлык субъектларыныц
потенциаль инвесторлар белэн
хезмэттэшлеген оештыру, кече
эшкуарлык субъектларыныц
инвестицион проектларын гамэлгэ
ашыру ечен банк финансларын Ьэм
шэхси капиталын жэлеп иту
ШэЬэр икътисадыныц остенлекле
юнэлешлэрен устеру максатларында
кече Ьэм урта предприятиелэрне жир
кишэрлеклэре, торак булмаган сэудэ
Ьэм житештеру биналары белэн тээмин
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булмаган биналар белэн тээмин итудэ
ярдам иту
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иту, районда уткэрелэ торган
тендерлар, аукционнар турында
эшмэкэрлэрнец хэбэрдарлыгын
арттыру максатларында кече Ьэм урта
предприятиелэрне жир кишэрлеклэре,
торак булмаган сэудэ Ьэм житештеру
биналары белэн тээмин иту

Кече Ьэм урта эшкуарлык
Милли Нам мэдэни узенчэлеклэрдэ кече
Нам урта эшкуарлыкны устеругэ ярдам иту субъектларына ярдам иту

Ж^ирлек Ьэм район
бюджеты акчалары

2021-2025
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4. Кече Ьэм урта эшкуарлыкка мэгълумати-консультацион ярдам курсэту
1

Районда кече Ьэм урта эшмэкэрлеккэ
ярдам Ьэм аны устеру елкэсендэ уткэрелэ
торган чараларны мэгълумати яктан
тээмин иту.

2

Кече эшкуарлык субъектлары, жирле
узидарэ органнары катнашында “тугэрэк
естэллэр”, семинарлар, конференциялэр
уткэру ; эшкуарлык эшчэнлеген алый бару
мэсьэлэлэре буенча эшкуарларга адреслы
юридик ярдам курсэту

Кече Ьэм урта бизнес вэкиллэренец
алдынгы эш тэжрибэсен
системалаштыру Ьэм тарату. Кече
эшмэкэрлек субъектларын Минзэлэ
муниципаль районы Иске Матвеевка
авыл жирлеге башкарма комитеты
уткэргэн конкурсларда, кургэзмэлэрдэ,
башка чараларда катнашуга жэлеп иту
Кече эшкуарлык субъектларынын, Ьэм
жирле узидарэ органнарынын, узара
хезмэттэшлеген жайга салу,
эшкуарлыкны устерунец актуаль
мэсьэлэлэрен яктырту, аларны хэл иту
турында уртак тэкъдимнэр Ьэм
рекомендациялэр эшлэу,
эшкуарларнын, контрольлек итуче,

Финанслау
каралмаган

2021-2025
еллар

Ждолек бюджеты
акчалары

2021-2025
еллар

кузэтчелек Ьэм хокук саклау
органнары эшчэнлеге турында
мэгълуматлылыгын арттыру
5. Эшкуарньщ уцай имиджын Ьэм кече Ьэм урта эшкуарлык турында уцай жэмэгатьчелек фикерен
формалаштыру
1

Кече эшкуарлык субъектларын
кургэзмэлэрдэ, ярминкэлэрдэ,
конкурсларда катнашуга ждлеп иту.

Эшмэкэрлекне устеругэ ярдэм иту,
эшкуарлык эшчэнлегенен, иц яхшы
субъектлары эшенец алдынгы
тэясрибэсен тарату, Минзэлэ шэЬэр
>кирлегенен, социаль-икътисадый
усешендэ кече Ьэм урта бизнеснын,
ролен Ьэм эЬэмиятен пропагандалау
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