
          

КАРАР 

Татарстан Республикасының Азнакай район Советы  
 

Азнакай шәһәре №292-39  «22» октябрь  2019 ел 

 

 

Азнакай район Советының 18.08.2016 ел №56-9 

«Азнакай муниципаль районының 2016-2021 елларга 

һәм 2030 елга кадәрге план чорына социаль-

икътисадый үсеше стратегиясен раслау турында» 

карары белән расланган Азнакай муниципаль 

районының 2016-2021 елларга һәм 2030 елга кадәрге 

план чорына социаль-икътисадый үсеш стратегиясенә 

үзгәрешләр кертү турында 

 

Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесе А.Х. 

Шәмсетдиновның «2016-2021 елларга һәм 2030 елга кадәрге план чорына 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының социаль-икътисадый 

үсеше Стратегиясенә үзгәрешләр кертү турында» гы докладын тыңлаганнан һәм 

фикер алышканнан соң, Азнакай район Советы Азнакай муниципаль районы 

Башкарма комитеты, шәһәр службалары, тӛрле милек формасындагы 

предприятиеләр белән берлектә 2016-2021 елларга һәм 2030 елга кадәрге план 

чорына Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының социаль-

икътисадый үсеше стратегиясе чаралары планын үтәү буенча эш башкарылуын 

билгеләп үтте. 

 Азнакай муниципаль районының 2016-2018 елларда социаль-икътисадый 

үсешенең тӛп параметрларына ирешүне анализлау түбәндәге нәтиҗәләрне 

күрсәтте: 

2018 елда тулай территориаль продукт 77,2 млрд. сум тәшкил итте. 

район күрсәткечләре буенча тотрыклы рәвештә республикада 6 нчы урында 

тора.  

Эре һәм урта предприятиеләр җитештергән сәнәгать продукциясе 

күләме Хисап елы нәтиҗәләре буенча 15,2 млрд.сум тәшкил итте - узган ел 

белән чагыштырганда 102%. Район икътисадына 6,99 млрд. сум инвестиция 

җибәрелгән. «Азнакайнефть» нефть-газ чыгару идарәсенең шәһәр тӛзүче тӛп 

предприятиесе 3 миллион 571 мең тонна нефть чыгарган. Нефть-газ чыгару 

идарәсе «Татнефть» ГАҖ идарәләре арасында нефть чыгару күләме буенча 

ӛченче урында тора. Хисап елында Татарстан буенча нефть чыгаруда нефть 

чыгару идарәсенең ӛлеше 12,2% тәшкил иткән. Бу, һичшиксез, бӛтен нефть 

чыгару комплексының җайга салынган эше нәтиҗәсе. 

Хезмәт базарындагы вәзгыять тотрыклы саклана. 2018 елда теркәлгән 

эшсезлек дәрәҗәсе 0,46% тәшкил иткән. Район буенча уртача айлык хезмәт 

хакы республика күрсәткечләре дәрәҗәсендә тора һәм 2018 елда 32498,2 сум 

тәшкил итте, узган елга карата үсеш темпы 107%. Җан башына уртача айлык 



акчалата керемнәр 122,8% ка арткан һәм 2018 елда ул 27 190,6 сум тәшкил 

иткән. 

Авыл хуҗалыгына район икътисадында ӛстенлек бирелә. Агросәнәгать 

комплексы хезмәткәрләре тарафыннан 2018 елда 3 млрд. сумлык тулай 

продукция җитештерелде. 2017 ел белән чагыштырганда авыл хуҗалыгы 

предприятиеләренең акчалата табышы 20% ка арткан, финанс-хуҗалык 

эшчәнлеге нәтиҗәләре буенча алар 2,1 млрд.сум алган. Бӛртек кукурузын да 

кертеп, бӛртекле һәм кузаклы культураларның гомуми җыемы 112 мең тонна 

тәшкил итте, уңдырышлылык гектардан 30 центнер тәшкил итте. 

Кече предприятиеләр әйләнеше 2018 елда 6,14 млрд. сум тәшкил итте, 

алдагы елга карата үсеш темпы 126,7%%  

Барлык икътисадның алга китүчән үсеше ӛчен шартлар тудыруда тӛп 

роль тӛзелеш тармагының ролендә. 2017 ел белән чагыштырганда, 

башкарылган тӛзелеш эшләре күләме 131% ка арткан һәм 1,6 млрд.сум тәшкил 

иткән. 2018 елда Азнакай районында 22 мең квадрат метр торак мәйданы 

файдалануга тапшырылган, 

 

 Татарстан Республикасы Азнакай район Советы карар чыгарды: 

 

1. Азнакай район Советының 18.08.2016 ел №56-9 «Азнакай 

муниципаль районының 2016-2021 елларга һәм 2030 елга кадәрге план чорына 

социаль-икътисадый үсеше стратегиясен раслау турында» карары белән 

расланган Азнакай муниципаль районының 2016-2021 елларга һәм 2030 елга 

кадәрге план чорына социаль-икътисадый үсеш стратегиясенә түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 

1.1. 4 бүлекнең 4.2. пунктчасын 4.2.4 пунктчасы белән тулылындырырга: 

 «4.2.4. Инвестицион эшчәнлекнең максатлары, бурычлары һәм 

юнәлешләре. 

Теләсә кайсы территорияне үстерүнең мӛһим элементы булып аның 

инвестицион җәлеп итүчәнлеген тәэмин итү тора. Икътисадның реаль 

секторына финанс һәм башка матди булмаган кертемнәр тәэмин ителгәч кенә 

икътисади үсешне тәэмин итәргә мӛмкин булачак. Азнакай муниципаль 

районының инвестицияләр җәлеп итүчәнлеге аз булса да, муниципаль 

берәмлекне үстерүдә бер адым ясарга мӛмкинлек бирүче ӛстәмә ресурс. 

Муниципаль берәмлекнең инвестицион эшчәнлеге аның гомуми икътисади 

тормышының мӛһим ӛлеше булып тора һәм барлык муниципаль район 

эшчәнлегендә мӛһим роль уйный. Инвестицион эшчәнлекне оештыру 

дәрәҗәсенә, аның муниципаль берәмлектә үсешенә иҗтимагый җитештерү 

күләме, икътисадның тӛр структурасы, потенциаль инвесторларның 

территориягә акча салу теләге, инженерлык инфраструктурасы һәм торак-

коммуналь хуҗалыгы, халыкны эш белән тәэмин итү, район бюджеты һәм 

җирлекләр бюджетлары керемнәренә бәйле. Шулай итеп, инвестицион 

эшчәнлек муниципаль хакимиятләр тарафыннан иң зур игътибар предметы 

булып тора. Азнакай муниципаль районының 2016-2021 елларга һәм 2030 елга 

кадәрге план чорына социаль-икътисади үсеше стратегиясенең тӛп 



максатларыннан чыгып, кеше капиталын үстерү, аның шартларын (тирәлеген) 

булдыру һәм социаль-икътисади үсеш стимуллары системасын үстерү, районда 

тупланган социаль-икътисади һәм рухи байлыкларның күләмен арттыру, 

ирешелгән позицияләрне саклап калу һәм Азнакай муниципаль районының 

инвестицион потенциалын арттыру бурычын хәл итәргә кирәк. Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районының җирле үзидарә органнары 

алдында инвесторлар ӛчен уңайлы шартларның минималь җыелмасын булдыру 

һәм муниципаль берәмлектә инвестицияләр җәлеп итү һәм бизнес алып бару 

шартларын яхшырту мӛмкинлеге бирәчәк чаралар комплексын гамәлгә кертү 

бурычы тора. 4.2.3.1. Инвестицион эшчәнлекнең тӛп юнәлешләре.  

1. Азнакай муниципаль районының инвестицияләр җәлеп итүчәнлеген 

арттыру-күп планлы процесс. Бу процесста тӛп урынны муниципаль дәрәҗәдә 

инвестицион климатны яхшырту буенча эшчәнлек белән идарә итү системасын 

формалаштыру буенча җирле үзидарә органнары эше; инвестицион эшчәнлекне 

тормышка ашыру ӛчен норматив-хокукый база эшләү; инвестицион 

эшчәнлекне гамәлгә ашыру ӛчен инфраструктура булдыру һәм үстерү; 

мәгълүмати ачыклыкны арттыру алып тора. Юнәлеш буенча эшнең 

нәтиҗәлелеген арттыру максатында Азнакай муниципаль районының Азнакай 

муниципаль районы башлыгы җитәкчелегендәге Инвестиция советы 

булдырылды. 

2. Инвестицион процесслар белән идарә итү системасын камилләштерү. 

Азнакай муниципаль районында инвестицион процесслар белән идарә итү 

системасының тӛп элементы булып Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районы Башкарма комитетының икътисад, сәнәгать һәм сәүдә 

бүлеге (алга таба-бүлек) тора. Аның компетенциясенә Татарстан 

Республикасының Азнакай муниципаль районында инвестицион сәясәтне 

формалаштыру, район территориясендә тормышка ашырыла торган 

инвестицион проектларны карау, ӛстенлекле инвестицион проектларны 

билгеләү, аларны алга таба алып бару, инвестицион проектларны тормышка 

ашыру барышын контрольдә тоту керә. Инвестицион совет эгидасы астында 

Татарстан Республикасының Азнакай муниципаль районында эш шартлары 

белән инвесторның канәгать булу дәрәҗәсенә һәм ӛстенлекләренә даими 

мониторинг үткәрелергә тиеш. Кризислы хәлләрне булдырмас ӛчен, 

мониторинг нәтиҗәләре Инвестицион совет утырышларында даими рәвештә 

каралырга тиеш. Моннан тыш, мониторинг уздыру районның җирле үзидарә 

органнары һәм инвесторлар арасында кире элемтә системасын җайга салырга 

мӛмкинлек бирәчәк, бу потенциаль һәм гамәлдәге инвесторларда аңлау һәм 

ярдәм табачак. 

 3. «Бер тәрәзә»принцибы буенча инвестицион проектларны алып бару 

регламентын эшләү. Регламентның тӛп бурычы-инвесторлар белән аралашуның 

барлык этапларында, беренче чиратта, инженерлык инфраструктурасына 

тоташтыру ӛчен техник шартлар алуда һәм җир кишәрлекләрен милеккә 

(арендага) рәсмиләштерүдә ярдәм итү. Регламент Азнакай муниципаль районы 

территориясендә инвестиция проектларын гамәлгә ашыручы һәм (яки) 

тормышка ашыруны планлаштыручы инвестиция эшчәнлеге субъектларына 



мәгълүмат-консультация һәм оештыру ярдәме күрсәтү ӛчен хакимият 

органнары гамәлләренең вакытын һәм эзлеклелеген билгеләргә тиеш. 

Инвестицион проектларны алып баруга юнәлдерелгән: 

1) инвестицион проектны тормышка ашыру барышында барлыкка килә 

торган мәсьәләләрне карау вакытларын кыскарту; 

 2) инвестор тарафыннан инвестицион проектны тормышка ашыру ӛчен 

кирәкле килешүләр һәм рӛхсәтләрне вакытында алу.; 

 3) инвестицион проектны тормышка ашыру барышында барлыкка килә 

торган мәсьәләләрне хәл итүгә юнәлдерелгән сӛйләшүләр, очрашулар, 

киңәшмәләр, консультацияләрне оператив оештыру.; 

 4)Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының 

эшмәкәрлекне үстерү һәм инвестиция климатын яхшырту буенча инвестиция 

советы утырышына инвестиция проектларын үз вакытында кертү. Регламентны 

тормышка ашыру нәтиҗәлелекне арттыруга ярдәм итәчәк: 

 1) Азнакай муниципаль районының инвестицион эшчәнлеген үстерү 

ӛлкәсендә сәясәтне тормышка ашыру, шулай ук инвесторларның хокукларын 

үтәү; 

2) Азнакай муниципаль районы икътисадына инвестицияләр җәлеп 

итүгә юнәлдерелгән икътисадый һәм оештыру чараларын үз эченә алган 

чаралар комплексын гамәлгә ашыру.; 

 3) район инфраструктурасын үстерү; 

 4) инвесторга ярдәм күрсәтү. 

 4. Муниципаль берәмлектә инвесторларның җитештерү һәм башка 

объектларын урнаштыру ӛчен җир участокларыннан һәм инфраструктур 

объектлардан файдалану мӛмкинлеген арттыру. Алар турында мәгълүмат 

Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында «Инвестиция 

эшчәнлеге»бүлегендә урнаштырылган. Моннан тыш, территориаль 

планлаштыруның гамәлдәге схемасы сәнәгать һәм торак тӛзелешенең 

перспектив зоналарын аерып тора. Шулай итеп, потенциаль инвестор, тулаем 

алганда, инвестицион проектларны тормышка ашыру ӛчен мәйданчыкларны 

локальләштерүгә карата юнәлгән булырга мӛмкин. Шуның белән бергә, җир 

участокларының үтемлелеген арттыру бурычы инвесторга түбәндәге 

хезмәтләрне тиз арада күрсәтүне таләп итә: җир участокларының юридик 

әзерлеге турында мәгълүмат бирү; кызыксынган участоклар буенча беренчел-

рӛхсәт документлары комплектын әзерләү мәсьәләләре буенча инвесторга 

консультация бирү. Инфраструктураның инвестицион проектларын тормышка 

ашыру ӛчен кирәкле булган инфраструктура объектларының һәркем ӛчен 

мӛмкин булуын арттыру максатында Азнакай муниципаль районының 

инфраструктура объектларын тӛзү планын ел саен әзерләү күздә тотыла. 

 5. Инвесторлар ӛчен мәгълүмати һәм коммуникацион мохитне үстерү. 

Әлеге юнәлеш кысаларында түбәндәге чаралар күздә тотыла: Азнакай 

муниципаль районы сайтында инвестицион эшчәнлек турында махсус икетелле 

бүлек булдыру; инвесторларның һәм Азнакай муниципаль районы 

җитәкчелегенең инвестицион эшчәнлек барышында барлыкка килгән 

проблемаларны һәм мәсьәләләрне оператив хәл итү ӛчен турыдан-туры элемтә 



каналы (каналлары) булу.; муниципаль берәмлекнең инвестицион җәлеп 

итүчәнлеге (районның инвестицион паспорты), муниципаль берәмлек 

территориясендә планлаштырыла һәм тормышка ашырыла торган инвестицион 

проектлар, инвестицион мәйданчыклар турында Азнакай муниципаль 

районының рәсми сайтында мәгълүмат урнаштыру (актуальләштерү).». 

1.2. 4.2.2 бүлекнең 7 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:   

«7. авыл хуҗалыгы продукциясенең тӛп тӛрләрен җитештерүне һәм 

азык-тӛлек продуктларын җитештерүне үстерүне стимуллаштыру, авыл 

хуҗалыгы җитештерү кооперативларын булдыру һәм шәхси ярдәмче 

хуҗалыкларны авыл хуҗалыгы продукциясен җитештерү һәм сатуга җәлеп 

итү;». 

1.3.   4.2.3. пунктны сигезенче абзац ӛстәргә: 

«8. 1 максат. Халыкның тормыш сыйфатын яхшырту ӛчен шартлар 

тудыру. 

Куелган максатка ирешү ӛчен түбәндәге бурычларны хәл итәргә кирәк: 1 

нче номерлы бурыч. Халыкның ярлылык дәрәҗәсен киметү, халыкның акчалата 

керемнәренең тотрыклы үсешен тәэмин итү.  

Мәсьәләне чишү түбәндәге чараларны тормышка ашыру юлы белән 

тәэмин ителәчәк: 

 1.1. Инвестицион проектларны тормышка ашыру, кече һәм урта 

эшмәкәрлекне үстерү, муниципаль районның һәр авыл җирлегендә авыл 

хуҗалыгы кулланучылар кооперативларын булдыру, район потенциалын 

куллану нәтиҗәсендә ӛстәмә эш урыннары булдыруга булышлык күрсәтү. 

1.2. Хезмәт хакын легальләштерү, аны уртача тармак дәрәҗәсенә 

җиткерү, эшсез гражданнарга социаль түләүләр буенча системалы эш алып 

барыла. 

1.3. Әзерләү эшчәнлеген һәм эшкәртү производстволарын үстерүгә 

ярдәм итү, шул исәптән авыл хуҗалыгы кулланучылар кооперациясен үстерү 

хисабына шәхси ярдәмче хуҗалык җитештергән продукциянең товарлылыгын 

арттыру. Әлеге чараларны гамәлгә ашыру 2024 елга бер хезмәткәргә уртача 

айлык хезмәт хакын 45 000 сумга кадәр арттырырга мӛмкинлек бирәчәк.  

№2 бурыч. Халыкның сыйфатлы белем алу мӛмкинлеген арттыру. 

Мәсьәләне чишү түбәндәге чараларны тормышка ашыру юлы белән 

тәэмин ителәчәк: 

 - Азнакай муниципаль районының белем бирү учреждениеләре алдында 

торган тӛп бурыч-халыкның барлык катламнарына сыйфатлы белем алу ӛчен 

тигез мӛмкинлекләр бирү. 

Әлеге бурычны хәл итү максаты белән түбәндәге чаралар үткәреләчәк: 

 - мәктәпкәчә белем буенча: 

2.1. балаларны мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләрендә урыннар 

белән тәэмин итү ӛчен Азнакай шәһәрендә балалар бакчасы ачу 

планлаштырыла. 

Гомуми белем буенча: 

2.2. Укытучылар потенциалын үстерүне стимуллаштыру. 



2.3. Талантлы балаларга ярдәм итү системасын үстерү (сәләтле балалар 

реестрын ӛстәмә һәм яңарту, район мәгариф учреждениеләре укучыларының 

олимпиадаларда, район, ӛлкә, халыкара дәрәҗәдәге конкурсларда һәм 

ярышларда катнашуын тәэмин итү). 

2.4. Укучыларның сәламәтлеген саклау һәм ныгыту юлы белән: 

 - сыйфатлы кайнар аш белән тәэмин итүнең 100%-ын саклап калу, 

- каникуллар вакытында балаларны савыктыру; 

- сәламәт яшәү рәвешен формалаштыру программасын тормышка ашыру 

һ. б. 

2.5. Куркынычсызлык, балалар һәм тәрбия процессын тәэмин итүче 

хезмәткәрләрнең, шул исәптән янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү, район 

мәктәпләренә торак пунктлардан укучыларны куркынычсыз алып баруны 

оештыру мәсьәләләрен хәл итү. 

Ӛстәмә белем бирү буенча: 

2.6. Тӛрле юнәлештәге ӛстәмә белем бирү хезмәтләрен үстерү. Әлеге 

чараларны тормышка ашыру мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләрендә 

балаларны урыннар белән 100% дәрәҗәсендә тәэмин итәргә, мәктәпкәчә һәм 

гомуми белем бирү ӛлкәсендә күрсәтелә торган хезмәтләрнең сыйфатын 

арттырырга, шулай ук халыкның мәктәпкәчә, ӛстәмә һәм гомуми белем бирү 

сыйфаты белән канәгать булуын арттырырга мӛмкинлек бирәчәк. 

№ 3 бурыч. Инфраструктураны үстерү, халыкны хезмәт күрсәтү һәм 

уңайлы торак белән тәэмин итү. 

Инфраструктура үсеше, халыкны хезмәт күрсәтүләр һәм уңайлы торак 

белән тәэмин итү бурычларын үтәү илдәге икътисадый үзгәртеп коруларның 

социаль юнәлеше белән билгеләнгән һәм халыкның тормыш сыйфатын 

күтәрүдә, хезмәт күрсәтүләрдән һәм торактан файдалануның гарантияле 

шартларын булдыруда мӛһим адым булып тора. 

Әлеге бурычны үтәү ӛчен түбәндәге чаралар җибәрелде: 

3.1. Районның барлык авыл җирлекләрендә торак тӛзелеше ӛчен җир 

кишәрлекләре әзерләү. 

3.2. Гражданнарга социаль наем шартнамәләре буенча торак урыннары 

бирү ӛчен арендалы торак фондларын, маневрлы Фонд һәм торак фондын 

булдыру. 

3.3. Гражданнарның аерым категорияләрен (яшь гаиләләрне, ятим 

балаларны, инвалидларны, күп балалы гаиләләрне һәм федераль законнарда 

билгеләнгән категория гражданнарны) торак белән тәэмин итү. 

3.4. Ӛлкә һәм федераль торак программалары чараларында катнашу, 

район халкын торак программаларында катнашуга җәлеп итү. 

3.5. Авария хәлендәге торакларда яшәүче халыкны күчерү. 

3.6. Инженерлык, коммуналь инфраструктураны үстерү, территорияне 

тӛзекләндерү ӛлкәсендә: - автомобиль юлларына капиталь һәм агымдагы 

ремонт ясау.; 

 - урамнарны яктыртуны реконструкцияләү (исәпләү приборларын, 

энергия саклаучы лампаларны урнаштыру).». 



1.4. «Азнакай муниципаль районының 2030 елга кадәр социаль-

икътисадый үсеш фаразының тӛп күрсәткечләре» дигән 17 нче таблицаны, 

әлеге карарның 1 нче кушымтасы нигезендә, яңа редакциядә бәян итәргә. 

2. Азнакай район Советының даими комиссияләренә 2016-2021 елларга 

һәм 2030 елга кадәрге план чорына Азнакай муниципаль районының социаль-

икътисади үсеш стратегиясен үтәү барышын даими рәвештә үз юнәлешләре 

буенча утырышларда карарга. 

3. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында»  веб-адрес буенча бастырырга: http://pravo.tatarstan.ru Азнакай 

муниципаль районының рәсми сайтында Интернет мәгълүмат-

телекоммуникация челтәрендә түбәндәге адрес буенча урнаштырырга: 

http://aznakayevo.tatar.ru. 

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Азнакай муниципаль 

районы башлыгы урынбасары - Азнакай район Советы Рәисе урынбасары 

Н.М.Нагимовка йӛкләргә. 

 

             

 

 

 

              Рәис                                                                                       М.З.Шәйдуллин 
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Азнакай муниципаль районының 2030 елга кадәр 

Социаль-икътисадый үсеш фаразының төп күрсәткечләре 

Күрсәткечләр 
Үлчәү 

берәмлеге 
2019 2020 2021 2024 2030 

Даими халык саны (уртача еллык) мең кеше 60,78 60,01 59,24 58,47 58,00 

Тулай территориаль продукт (тиешле елларның төп 

бәяләрендә) - барлыгы 
млн.руб. 81 137 85 518 91 333 109 806 136 790 

Тулаем территориаль продуктның Физик күләме 

индексы 

2015 елга 

кадәр % 
105,1 105,4 106,7 120,2 123,0 

Тулаем территориаль продуктта кече һәм урта 

бизнесның өлеше 
% 6,9 7,2 7,4 7,8 10,0 

Сәнәгать җитештерүенең гомуми күләмендә 

инновацион продукция өлеше 
% 0,60 0,70 0,80 0,90 1,5 

Үзләре җитештергән товарлар төяп җибәрелде, үз 

көчләре белән чиста икътисадый эшчәнлек төрләре 

буенча башкарылган эшләр һәм күрсәтелгән 

хезмәтләр (гамәлдәге бәяләрдә) 

млн.сум 16 218 17 207 18 378 22 513 33 786 

Сәнәгать җитештерүе индексы 
2015 елга 

кадәр % 
100,0 100,5 101,0 103,0 106,0 



 

Барлык категория хуҗалыкларда авыл 

хуҗалыгының тулаем продукциясе (гамәлдәге 

бәяләрдә) 

млн.сум 5 818 6 109 6 445 7 662 10 868 

Барлык категория хуҗалыкларда авыл хуҗалыгы 

продукциясен җитештерү индексы 

2015 елга 

кадәр % 
105,2 105,0 105,5 118,8 141,8 

Финанслауның барлык чыганаклары хисабына төп 

капиталга инвестицияләр күләме (гамәлдәге 

бәяләрдә) 

млн.сум 7 204 7 564 8 093 10 053 15 953 

Инвестицияләрнең Физик күләме индексы 
 2015 елга 

кадәр % 
103,0 105,0 107,0 124,0 158,0 

Ваклап сату әйләнеше (реализацияләүнең барлык 

каналларында) (гамәлдәге бәяләрдә) 
млн.сум 4 908 5 200 5 545 6 775 10 168 

Икътисадта мәшгульләр саны (уртача еллык) 

барлыгы 
мең кеше 31,2 30,8 30,7 30,5 30,0 

Дәрәҗәсе теркәлгән эшсезлек % 0,60 0,76 0,74 0,72 0,65 



 


