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Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетының «2014 – 2020 елларга 
Татарстан Республикасы халкының эш 
белән тәэмин ителешенә булышлык 
күрсәтү» дәүләт программасын раслау 
турында» 2013 ел, 9 август, 553 нче карары 
белән расланган «2014 – 2020 елларга 
Татарстан Республикасы халкының эш 
белән тәэмин ителешенә булышлык 
күрсәтү» дәүләт программасына үзгәрешләр 
кертү хакында 
 
 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 
 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2014 – 2020 елларга 

Татарстан Республикасы халкының эш белән тәэмин ителешенә булышлык күрсәтү» 
дәүләт программасын раслау турында» 2013 ел, 9 август, 553 нче карары белән 
(Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2014 ел, 17 февраль, 92 нче;             
2014 ел, 31 май, 371 нче; 2014 ел, 5 сентябрь, 643 нче; 2014 ел, 1 декабрь, 936 нчы; 
2015 ел, 26 март, 186 нчы, 2015 ел, 28 август, 626 нчы; 2015 ел, 25 сентябрь,                  
710 нчы; 2015 ел, 29 декабрь, 1000 нче; 2016 ел, 24 март, 160 нчы; 2016 ел, 13 август,  
554 нче; 2016 ел, 6 декабрь, 898 нче; 2017 ел, 13 март, 134 нче карарлары белән 
кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) расланган «2014 – 2020 елларга Татарстан 
Республикасы халкының эш белән тәэмин ителешенә булышлык күрсәтү» дәүләт 
программасына (алга таба – Программа) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

Программага 2 нче кушымтада:  

«2014 – 2020 елларга халыкны эш белән тәэмин итүгә ярдәм итү чараларын 

тормышка ашыру һәм хезмәт миграциясен җайга салу» юлына «1 448 343,85»,                

«704 614,95» саннарын тиешенчә «1 447 608,85», «703 879,95» саннарына 

алмаштырырга»; 
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«2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында эшче һәм инженер 

һөнәрләрен популярлаштыру» юлының 6  графасында «10 000,0» саннарын 

«10 735,0» саннарына алмаштырырга; 

Программаның «2014 – 2020 елларга халыкны эш белән тәэмин итүгә ярдәм 

итү чараларын тормышка ашыру һәм хезмәт миграциясен җайга салу» ярдәмче 

программасында (алга таба – Халыкны эш белән тәэмин итү ярдәмче программасы): 

Халыкны эш белән тәэмин итү ярдәмче программасы паспортының «Халыкны 

эш белән тәэмин итү ярдәмче программасын еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп 

финанслау күләмнәре» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

 

«Халыкны эш 

белән тәэмин итү 

ярдәмче програм-

масын еллар һәм 

чыганаклар буенча 

бүлеп финанслау 

күләмнәре  

Халыкны эш белән тәэмин итү буенча ярдәмче программаны 

финанслауның гомуми күләме 10 463 830,38  мең сум тәшкил 

итә, шул исәптән җәлеп итәргә планлаштырыла торган 

федераль бюджет акчасы – 5 682 923,7 мең сум, Татарстан 

Республикасы бюджеты акчасы – 4 780 906,68 мең сум. 

(мең сум) 

Ел Гомуми акча 

күләме 

Җәлеп  итәргә 

планлаштырыла 

торган федераль 

бюджет акчасы 

Татарстан 

Республика-

сы бюджеты 

акчасы 

2014 1 611 314,39 957 036,6 654 277,79 

2015 1 388 721,01 771 639,0 617 082,01 

2016 1 410 779,48 742 042,5 668 736,98 

2017 1 447 608,85 743 728,9 703 879,95 

2018 1 467 134,55 746 508,0 720 626,55 

2019 1 485 315,1 749 392,2 735 922,9 

2020 1 652 957,0 972 576,5 680 380,5 

Барлыгы 10 463 830,38 5 682 923,7 4 780 906,68»; 

 
Халыкны эш белән тәэмин итү буенча ярдәмче программаның III бүлегендә: 
беренче абзацта «10 464 565,38» саннарын «10 463 830,38» саннарына 

алмаштырырга; 
өченче абзацта «4 781 641,68» саннарын «4 780 906,68» саннарына 

алмаштырырга; 
Халыкны эш белән тәэмин итү буенча ярдәмче программага 2 нче кушымтада: 

2.4 юлда «1 538,9» саннарын «803,9» саннарына алмаштырырга; 

9 графаның 3.1 юлында «кимендә 464» сүзләрен «кимендә 490» сүзләренә 

алмаштырырга; 

3.5 юлда «шул исәптән кресло-коляскадан файдаланучы инвалидлар» сүзләрен 

төшереп калдырырга; 
«Ярдәмче программа буенча барлыгы, шул исәптән:» юлында «1 448 343,85» 

саннарын «1 447 608,85» саннарына алмаштырырга; 
«Татарстан Республикасы бюджеты акчасы» юлында «704 614,95» саннарын 

«703 879,95» саннарына алмаштырырга; 
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«2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында хезмәт шартларын һәм аны 
саклауны яхшырту» ярдәмче программасында (алга таба – Хезмәтне саклау буенча 
ярдәмче программасы): 

Хезмәтне саклау ярдәмче программасының V бүлегенең дүртенче абзацында  
«19 452» саннарын «18 000» саннарына алмаштырырга; 

Хезмәтне саклау ярдәмче программасына кушымтаның 1.1 юлында: 
8 графада «23 000» саннарын «16 836» саннарына алмаштырырга; 
9 графада «23 200» саннарын «17 000» саннарына алмаштырырга; 
10 графада «23 500» саннарын «17 200» саннарына алмаштырырга; 
11 графада «23 800» саннарын «17 600» саннарына алмаштырырга; 
12 графада «24 000» саннарын «18 000» саннарына алмаштырырга; 
«2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында эшче һәм инженер 

һөнәрләрен популярлаштыру» ярдәмче программасы (алга таба – Һөнәрләрне 
популярлаштыру буенча ярдәмче программа) паспортында: 

«Һөнәрләрне популярлаштыру буенча ярдәмче программаны еллар һәм 

чыганаклар буенча бүлеп финанслау күләмнәре» юлын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

 

«Һөнәрләрне 

популярлаштыру 

буенча ярдәмче 

программаны 

еллар һәм чыга-

наклар буенча 

бүлеп финанслау 

күләмнәре  

Һөнәрләрне популярлаштыру буенча ярдәмче программаны 

финанслауның гомуми күләме 70 735,0 мең сум тәшкил итә, 

шул исәптән еллар буенча:  

2014 ел – 10 000,0 мең сум; 

2015 ел – 10 000,0 мең сум; 

2016 ел – 10 000,0 мең сум; 

2017 ел – 10 735,0 мең сум; 

2018 ел – 10 000,0 мең сум; 

2019 ел – 10 000,0 мең сум; 

2020 ел – 10 000,0 мең сум»; 

 

Һөнәрләрне популярлаштыру буенча ярдәмче программаның III бүлегендә: 
беренче абзацта «70 000,0» саннарын «70 735,0» саннарына алмаштырырга; 
бишенче абзацта «10 000,0» саннарын «10 735,0» саннарына алмаштырырга; 

Һөнәрләрне популярлаштыру буенча ярдәмче программага кушымтада: 
16 графаның 2.5 юлында «5 650,0» саннарын «6 385,0» саннарына 

алмаштырырга; 
16 графаның «Барысы» юлында «10 000,0» саннарын «10 735,0» саннарына 

алмаштырырга. 

 

  

 
Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


