Татарстан РеспубликасыАпасмуниципаль районы Болын-Балыкчы авылҗирлеге
Башкарма комитетының 2022 елның 17 гыйнварындагы 2 номерлы «Татарстан
РеспубликасыАпасмуниципаль районы Болын-Балыкчы авыл җирлегендә кече
һәм урта эшкуарлык субъектларын үстерүнең 2022-2026 елларга муниципаль
программасы турында» карары
"Россия Федерациясендә кече һәмуртаэшкуарлыкныүстерүтурында" 2007
елның 24 июлендәге 209-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә кече һәм урта
эшкуарлыкны үстерү, кече һәм урта эшкуарлык субъектлары эшчәнлеге өчен уңай
шартлар тудыру максатларында, Татарстан Республикасы Апас муниципаль
районының Болын-Балыкчы авыл җирлеге башкарма комитеты карар бирә:
1. Кушымтадагы «Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы БолынБалыкчы авыл җирлегендә кече һәм урта эшкуарлык субъектларын үстерүнең
2022-2026 елларга муниципаль программасын расларга.
2.Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми
порталында бастырып чыгарырга.
3.Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны үземдә калдырам.
Болын-Балыкчы
Җирлек Башлыгы урынбасары

Р.Х.Гильмутдинов

Татарстан Республикасы
Апасмуниципаль районы
Болын-Балыкчы авыл җирлеге
Башкарма комитетының
2022 елның 17 гыйнварындагы
2 номерлы карары
белән расланган
Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Болын-Балыкчы авыл
җирлегендә кече һәм урта эшкуарлык субъектларын үстерүнең 2022-2026 елларга
муниципаль программасының паспорты
Программаны Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Болын-Балыкчы
ң исеме
авыл
җирлегендә кече һәм урта эшкуарлык субъектларын
үстерүнең
2022-2026
елларга
муниципаль
программасы(
Программа)
Программаны "Россия Федерациясендә кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү
ң нигезе
турында" 2007 елның 24 июлендәге 209-ФЗ номерлы Федераль
закон
"Россия
Федерациясендәҗирлеүзидарәнеоештыруныңгомумипринципларыт
урында" 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлыФедераль
закон
Программаны Татарстан
РеспубликасыАпасмуниципальрайонының
Болынң заказчигы Балыкчы авыл җирлеге башкарма комитеты(җирлекнең Башкарма
комитеты, җирлек)
Программаны җирлекнең Башкарма комитеты
эшләүче
Программа
җирлекнең Башкарма комитеты
чараларын
башкаручыла
р
Программаны

ң төп
максатлары


Җирле бюджетны форм алаштыру чыганакларының берсе буларак
җирлек территориясендә кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү һәм
аның тотрыклы эшчәнлеген арттыру, яңа эш урыннары булдыру,
халыкның тормыш дәрәҗәсен һәм сыйфатын яхшырту өчен уңай
икътисадый, хокукый, оештыру шартлары тудыру.
Программаны Җирлектә кече һәм урта эшкуарлыкка ярдәм итү
ң бурычлары инфраструктурасын үстерү;
кече һәм урта бизнестан барлык дәрәҗәдәге бюджетларга салым
керемнәрен арттыру;
кече һәм урта эшкуарлыкның инвестиция активлыгын арттыру. җир
мөнәсәбәтләрен камилләштерү һәм җир базарын үстерү;
минималь хезмәт хакы дәрәҗәсен минималь куллану бюджетының
бәядән түбән булмаган күләменнән тәэмин итү; кече бизнес

өлкәсендә эшләүчеләрне социаль яклау белән тәэмин итү;
халыкның тормыш шартларын яхшыртуда кече бизнесның ролен
күтәрү.
Программаны
гамәлгә
ашыру
вакыты
Программаны
ң
төп
чаралары
исемлеге

2022-2026еллар

кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү өчен шартлар камилләштерү;
кече һәм урта эшкуарлык субъектларына финанс ярдәме; кече һәм
урта эшкуарлык субъектларына ярдәм итү инфраструктурасы
эшчәнлеген тәэминитү; кече һәм урта эшкуарлык субъектларына
мәгълүмат, консультация һәм мөлкәт ярдәме; кече һәм урта өлкәдә
социальяклау һәм хезмәтнесаклау механизмнарын эшләү һәм
гамәлгә кертү

Программаны Программа чаралары җирлек башкарма комитетының төп
финанслауны эшчәнлеген агымдагы финанслау исәбеннән гамәлгә ашырыла
ң
төп
чыганаклары
һәм
күләмнәре
Программаны җирлекнең Башкарма комитеты
үтәүне
контрольдәто
ту
1.Төп нигезләмәләр
Әлеге Программа "Россия Федерациясендә җирле үзидарәне оештыруның
гомуми принциплары турында" 2003 елның 06 октябрендәге 131-ФЗ номерлы,
"Россия Федерациясендә кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү турында" 2007
елның 24 июлендәге 209-ФЗ номерлы Федераль законнар нигезендә эшләнгән.
“Россия Федерациясендә җирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары
турында” 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законнар
нигезендә җирле үзидарә органнары вәкаләтләренә кече һәм урта эшкуарлыкны
үстерүгә ярдәм итү мәсьәләләре керә.
"Россия Федерациясендә кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү турында" 2007
елның 24 июлендәге 209-ФЗ номерлы Федераль законнар нигезендә җирле
үзидарә органнары вәкаләтләренә кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары үсеше
өчен шартлар тудыру кертелгән (алга таба текст буенча: СМСП).
Әлеге Программаның максаты һәм төп бурычлары җирлектә кече һәм урта
эшкуарлыкны үстерү өчен шартлар тудыруга юнәлдерелгән. Программа
исемлекне билгели.
Программа җирлектә кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү өлкәсендәге
максатларга ирешүгә, чараларны гамәлгә ашыру өчен җаваплы финанслауга,
эшчәнлекнең нәтиҗәлелеге күрсәткечләренә юнәлдерелгән чаралар исемлеген
билгели.
2. Проблеманың эчтәлеге һәм аны программа ысуллары белән хәл итү
кирәклеген нигезләү
Кече һәм урта эшкуарлык җирлектә икътисадый һәм социаль бурычларны хәл
итүдә мөһим роль уйный, чөнки яңа эш урыннары булдыруга, кулланучылар

базарын товарлар һәм хезмәт күрсәтүләр белән баетуга, конкурент мохит
формалаштыруга ярдәм итә, халыкның икътисадый мөстәкыйльлеген, салым
керемнәренең тотрыклылыгын тәэмин итә. Эшкуарлыкны үстерү җирлекне
социаль-икътисадый үстерүнең өстенлекле бурычларыннан берсе булып тора.
Кече һәм урта эшкуарлык субъектларының төп эшчәнлеге: кибетләрдә азык-төлек
һәм сәнәгать товарларын ваклап сату.
Авыл хуҗалыгы предприятиесе эшчәнлегенең төп юнәлеше - ашлык-ит-сөт
җитештерү.
Соңгывакыттатерлекләрнең
баш
саны
кими.
Бизнес
үсешенәкомачаулыйторганпроблемалар кала бирә.
Матди-финанс проблемалары:
- предприятиене теркәү өчен капитал алуның кыенлыгы;
- әйләнештәге акча җитмәү;
-эшчәнлекне киңәйтү өчен үз акчаларының да, заем финанс чараларының да
җитмәве.
Җирлек башкарма комитеты кече һәм урта бизнесны социаль
тотрыклылыкның ышанычлы гаранты буларак карый һәм эшләргә теләүче актив
халыкны эшкуарлык эшчәнлегенә җәлеп итү бурычын хәл итә.
Авылның реаль икътисадый потенциалы сарыф ителмәгән, әле хәл итәргә
кирәк булган кече һәм урта бизнеста булган проблемалар да аз түгел. Программа
кече һәм урта эшкуарлыкны алга таба үстерү, кече һәм урта эшкуарлык
субъектларына мәгълүмати, консультация һәм мөлкәти ярдәм күрсәтү өчен
норматив-хокукый база булдыру, шулай ук контроль процессын оештыру буенча
комплекслы гамәлләр планыннан гыйбарәт.
3. Программаның төп максатлары һәм бурычлары
3.1. Программаның төп максатлары түбәндәгеләр: -җирле бюджетны
формалаштыру чыганакларының берсе буларак җирлек территориясендә кече
һәм урта эшкуарлыкны үстерү һәм аның тотрыклы эшчәнлеген күтәрү өчен, яңа
эш урыннары булдыру, халыкның тормыш дәрәҗәсен һәм сыйфатын күтәрү өчен
уңай икътисадый, хокукый, оештыру шартлары тудыру.
3.2. Куелган максатларга ирешү өчен хәл ителергә тиешле бурычлар:
-халыкның эшкуарлык потенциалын нәтиҗәле файдалануга һәм эшкуарлык
эшчәнлегенең абруен күтәрүгә юнәлдерелгән кече һәм урта эшкуарлыкка карата
сәясәтнең өстенлекле юнәлешләрен билгеләү;
-авыл җирлеге икътисадының өстенлекле тармакларында кече һәм урта
эшкуарлыкны үстерүгә ярдәм итү: авыл хуҗалыгы (крестьян (фермер)
хуҗалыклары, авыл хуҗалыгы продукциясен эшкәртү;
- кече һәм урта эшкуарлык субъектларына мәгълүмати ярдәм күрсәтү;
- эшкуарларга һәм дәүләт ярдәме турында үз эшен ачарга теләүчеләргә кече
һәм урта эшкуарлыкны үстерү өлкәсендә Россия тәҗрибәсе турында мәгълүмат
җиткерү;
-кече һәм урта эшкуарлыкның уңай имиджын булдыруда катнашу;
-яшьләр эшкуарлыгын үстерү, эш башлаучы эшкуарларга, шулай ук үз эшен
оештырырга теләүче эшсез гражданнарга ярдәм итү.
Программаның бурычлары аның соңгы максаты белән билгеләнә һәм
эшкуарлык эшчәнлеген активлаштыруга, яңа эш урыннары булдыруга һәм
эшкуарлыкка җәлеп ителгән халыкның киң катламнарының тормыш дәрәҗәсен
күтәрүгә ярдәм итә торган уңайлы мохит булдырудан гыйбарәт.
4. Программаны гамәлгә ашыру вакыты
Программаны гамәлгә ашыру вакыты - 2022-2026еллар.

5. 2022-2026 елларга кече һәм урта эшкуарлык субъектларын үстерү программасы
чаралары исемлеге
N Чараның исеме

Нәтиҗәсе

Финансла Финанслау күләме (мең Башкаручыла
у
сум)
р
чыганагы 202 202 202 202 202
2
3
4
5
6

1. Кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү өчен шартлар камилләштерү
1. кече һәм урта
Кече һәм урта Агымдагы Җирлекнең
1 эшкуарлык
эшкуарлыкны финансла
башкарма
субъектларын
үстерүгә ярдәм у
комитеты
үстерү һәм аларга
ярдәм итү
мәсьәләләрен
җайга сала торган
муниципаль
норматив-хокукый
база булдыру
1. Муниципаль
Кече һәм урта Агымдагы 2 заказны
эшкуарлыкны финансла
урнаштыруда кече үстерүгә ярдәм у
эшкуарлык
субъектларының
катнашуын
мониторинглау

-

-

-

-

Җирлекнең
башкарма
комитеты

1. Кече һәм урта
3 эшкуарлык
субъектлары
мәнфәгатьләрен
чагылдыраторган
коммерциячел
булмаган
оешмалар,
эшмәкәрләрнең
иҗтимагый
берләшмәләре
белән
аларның
кече
һәм
урта
эшкуарлыкны
үстерү
мәсьәләләре
буенча
фикерләрен
исәпкә
алу
максатынд
аүзарахезмәттәшл
ек

Кече һәм урта Агымдагы эшкуарлыкны финансла
үстерү
у
мәсьәләләре
буенча
тәкъдимнәр
әзерләүгә
коммерциячел
булмаган
оешмаларны,
эшкуарларның
иҗтимагый
берләшмәләре
н җәлепитү

-

-

-

-

Җирлекнең
башкарма
комитеты

1. Программа
Кече һәм урта Агымдагы 4 кысаларынд
эшкуарлыкны финансла
аярдәм алучы кече үстерүгәярдәм у
һәм
урта
эшкуарлык

-

-

-

-

Җирлекнең
башкарма
комитеты

субъектлары
реестрын төзү һәм
алып бару
1. Шәхси
ярдәмче
5 хуҗалыклар,
крестьян-фермер
хуҗалыклары һәм
башка
авыл
хуҗалыгы
товар
җитештерүчеләре
җитештерә торган
әзерләү
продукциясе
күләмен үстерү


Авыл
СМСП
хуҗалыгында акчалары
кече һәм урта
эшкуарлыкның
тотрыклы
үсешенә ярдәм

СМСП
(килешә
буенча)

2. Җирлеккә кече һәм урта эшкуарлык субъектларына ярдәм итү инфраструктурасы
эшчәнлеген тәэминитү.
Кече һәм урта эшкуарлык субъектларына мәгълүмати, консультация һәм мөлкәт ярдәме
2. Кече һәм урта Кече һәм урта Агымдагы 1 эшкуарлык
эшкуарлыкны финансла
субъектларына
үстерүгә ярдәм у
консультация
ярдәмен гамәлгә
ашыру һәм үстерү

Җирлекнең
башкарма
комитеты,
Апас
муниципаль
районы
башкарма
комитеты
(килешү
буенча)
3. Кече һәм урта эшкуарлык өлкәсендә социаль яклау һәм хезмәтне саклау
механизмнарын эшләү һәм гамәлгә кертү
Хезмәтн есаклау СМСПның
Агымдагы ----Җирлекнең
эшләрен оештыру мәнфәгатьләр финансла
башкарма
мәсьәләләрендә ен яклау
у
комитеты
консультацияметодика ярдәме
-

-

-

-

6. Программа белән идарә итүнео ештыру (Программаны гамәлгә ашыру
механизмы)
Программаны
гамәлгә
ашыру
механизмы
сроклар
буенча
координацияләнгән, җаваплы башкаручыларга билгеләнгән нәтиҗәләргә ирешүне
тәэмин итүче программа чаралары системасы ул. Программаныңзаказчысы Программа
чараларынүтәүнеоештыруһәмбашкаручыларныңүзарахезмәттәшлегенкоординаци
яләүбурычыбулганҗирлекбашкарма комитеты. Программа чараларынүтәү "Россия
Федерациясендә кече һәмуртаэшкуарлыкныүстерүтурында" 2007N 209-ФЗ
Федераль законы таләпләренигезендәгамәлгәашырыла.
7. Ярдәм күрсәтү турында кече һәм урта эшкуарлык субъектлары
мөрәҗәгатьләрен карау тәртибе
Кече һәм урта эшкуарлык субъектлары (2007 елның 24 июлендәге 209-ФЗ
номерлы Федераль законда каралган формаларда аларга ярдәм күрсәтүгә дәгъва
кылучы) Апас муниципаль районы җирлегенең җирле үзидарә органнарына язма
рәвештә яисә электрон документ рәвешендә мөрәҗәгать итәләр. Кече һәм урта
эшкуарлык субъектлары ярдәм күрсәтүгә мөрәҗәгать иткәндә, аларның "Россия
Федерациясендә кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү турында" 2007 елның 24
июлендәге 209-ФЗ номерлы Федераль законның 4 статьясында билгеләнгән
шартларга туры килүен раслый торган документлар тапшырылырга тиеш..
Кече һәм урта эшкуарлык субъектлары мөрәҗәгатьләре җирлекнең җирле
үзидарә органнары тарафыннан 30 көн эчендә карала.
Кече һәм урта эшкуарлык субъектларына ярдәм күрсәтү турында мөрәҗәгать
итү буенча кабул ителгән карар турында ул кабул ителгән көннән алып биш көн
эчендә хәбәр ителергә тиеш. Законда билгеләнгән очракларда кече һәм урта
эшкуарлык субъектларына ярдәм күрсәтү конкурс нигезендә гамәлгә ашырыла.
Конкурсларны оештыру һәм үткәрү җирлекнең җирле үзидарә органнары
тарафыннан гамәлгә ашырыла. Кече һәм урта эшкуарлык субъектларына
субсидияләр бирү шартлары һәм тәртибе җирлекнең җирле үзидарә
органнарының норматив хокукый актлары белән билгеләнә.
8. Программаны гамәлгә ашыруның барышын тикшереп тору
Программаны гамәлгә ашыруның барышын һәм бүленгән
үзләштерүне җирлекнең башкарма комитеты тикшереп тора.

акчаларны

9. Программаның социаль-икътисадый нәтиҗәлелеген бәяләү
Программаны гамәлгә ашыру тулаем авылда икътисадый һәм социаль
вәзгыятькә уңай йогынты ясаячак, инвестиция климатын яхшыртуга, авыл
инфраструктурасын үстерүгә, кече һәм урта эшкуарлык субъектларының
конкурентлыгын күтәрүгә һәм күрсәтелә торган хезмәтләрнең сыйфатын
яхшыртуга ярдәм итәчәк. Программаны гамәлгә ашыру кысаларында авылда кече
һәм урта эшмәкәрлек субъектлары санын арттырып, кече һәм урта бизнес
секторында халыкны тотрыклы эш белән тәэмин итү һәм кече һәм урта эшкуарлык
субъектларыннан җирлек бюджетына салым һәм салым булмаган кертемнәрне
арттыру өчен шартлар тудыру күздә тотыла.
2022 - 2026 елларда Программаның булырга тиеш нәтиҗәләре:
-кече һәм урта эшкуарлык субъектлары санын арттыру;
-кече һәм урта эшкуарлык субъектлары хезмәткәрләренең уртача исемлек
санын арттыру.

