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 2018 ел, 4 сентябрь 747 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «2017 – 2018 елларга чит 

илләрдә яшәүче ватандашларның үз 

ирекләре белән Татарстан 

Республикасына күчеп килүенә 

булышлык күрсәтү» Татарстан 

Республикасы дәүләт программасын 

раслау һәм Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасының дәүләт программалары 

исемлеген һәм Татарстан Республи-

касының дәүләт программаларын эшләү, 

тормышка ашыру һәм нәтиҗәлелеген 

бәяләү тәртибен раслау турында» 2012 ел, 

31 декабрь, 1199 нчы карары белән 

расланган Татарстан Республикасының 

дәүләт программалары исемлегенә 

үзгәреш кертү турында» 2017 ел,  

30 октябрь, 821 нче карары белән 

расланган «2017 – 2018 елларга чит 

илләрдә яшәүче ватандашларның үз 

ирекләре белән Татарстан Республи-

касына күчеп килүенә булышлык 

күрсәтү» Татарстан Республикасы дәүләт 

программасына теркәлгән 1 нче 

кушымтага үзгәрешләр кертү хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2017 – 2018 елларга чит 

илләрдә яшәүче ватандашларның үз ирекләре белән Татарстан Республикасына 
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күчеп килүенә булышлык күрсәтү» Татарстан Республикасы дәүләт программасын 

раслау һәм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасының дәүләт программалары исемлеген һәм Татарстан Республи-

касының дәүләт программаларын эшләү, тормышка ашыру һәм нәтиҗәлелеген 

бәяләү тәртибен раслау турында» 2012 ел, 31 декабрь, 1199 нчы карары белән 

расланган Татарстан Республикасының дәүләт программалары исемлегенә үзгәреш 

кертү турында» 2017 ел, 30 октябрь, 821 нче карары белән расланган «2017 –        

2018 елларга чит илләрдә яшәүче ватандашларның үз ирекләре белән Татарстан 

Республикасына күчеп килүенә булышлык күрсәтү» Татарстан Республикасы дәүләт 

программасына теркәлгән 1 нче кушымтага, аны (карарга теркәлә) яңа редакциядә 

бәян итеп, үзгәрешләр кертергә. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 

 

 

 

 



«2017 – 2018 елларга чит илләрдә 
яшәүче ватандашларның үз ирекләре 
белән Татарстан Республикасына 
күчеп килүенә булышлык күрсәтү» 
Татарстан Республикасы дәүләт 
программасына теркәлгән 
1 нче кушымта  
(Татарстан Республикасы  
Министрлар Кабинетының  
2018 ел, 4 сентябрь, 747 нче  
карары редакциясендә)  

 

«2017 – 2018 елларга чит илләрдә яшәүче ватандашларның үз ирекләре белән 

Татарстан Республикасына күчеп килүенә булышлык күрсәтү» Татарстан Республикасы дәүләт программасының 

максатлары, бурычлары, аның нәтиҗәләрен бәяләү индикаторлары һәм чараларны  финанслау  
 

Төп чаралар исеме Үтәүчеләр Төп чара-
ларны 
үтәү 

вакыт-
лары 

Соңгы нәтиҗәләрне 
бәяләү индикаторлары, 

үлчәү берәмлеге 

Индикаторларның 
мәгънәләре 

 

Финанслау чыганагын 
күрсәтеп  

финанслау, мең сум  
 

2017 ел 2018 ел 2017 ел 2018 ел 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Дәүләт программасының максаты: чит илләрдә яшәүче ватандашларның үз ирекләре белән күчеп килү хисабына 

Татарстан Республикасының социаль-икътисадый һәм демографик үсешенә булышлык күрсәтү 

1 нче бурыч: Ватандашларның күчеп килү процессын мәгълүмати һәм норматив хокукый тәэмин итүне оештыру 

1.1. Татарстан Республикасы 

территориясенә күчеп килгән дәүләт 

программасында катнашучыларны 

һәм аларның гаилә әгъзаларын 

Татарстан Республикасы буенча Эчке 

эшләр министрлыгында исәпкә кую 

ТР 

ХХЭбТИһСЯМ1  

2018  

ел 

Дәүләт программасында 

катнашучылар һәм 

аларның гаилә әгъзалары 

саны, кеше 

- 300 - - 

                                                           
1 Файдаланылган кыскартылмалар исемлеге 3 б. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

   Миграция үсеше 
коэффициенты (10 мең 
кешегә), кеше 

 ≥ 10,0   

1.2. Чит илләрдә яшәүче ватандаш-

ларга массакүләм мәгълүмат 

чаралары, «Интернет» мәгълүмат-

телекоммуникация челтәре, «Ватан-

дашлар» автоматлаштырылган 

мәгълүмат системасы аша дәүләт 

программасын тормышка ашыру 

турында мәгълүмат бирү, истәлекләр, 

буклетлар чыгару, «кайнар линия» 

телефоннары эшен оештыру 

ТР 

ХХЭбТИһСЯМ 

2017 – 

2018  

еллар 

Матбугат басмалары 

тиражы, нөсхә 

7 000 - 50,0  

ТРБ 

 

Массакүләм мәгълүмат 

чараларында мәгълүмати 

материал, берәмлекләр 

- 3  50,0  

ТРБ 

2 нче бурыч: Дәүләт программасында катнашучылар һәм аларның гаилә әгъзалары күчеп килү һәм урнашу өчен 

кирәкле матди-техник һәм финанс ресурслары белән тәэмин итү 

2.1. Дәүләт программасында катна-

шучыларны беренчел торак белән 

тәэмин итүдә булышлык күрсәтү 

(торакның аренда кыйммәте өлешен 

компенсацияләү) 

Татарстан 

Республикасы 

шәһәр округ-

ларының һәм 

муниципаль 

районнары-

ның җирле 

үзидарә 

органнары  

(килешү 

буенча) 

2018  

ел 

Торак белән тәэмин итү 

чыгымнарын компенса-

цияләү өчен финанс 

ярдәме күрсәтелгән дәү-

ләт программасында 

катнашучылар саны, 

кеше 

- 100 1 875,0 

ТРБ 

1 875,0 

ТРБ,  

311,8 

РФБ 

3 нче бурыч: Дәүләт программасында катнашучыларны һәм аларның гаилә әгъзаларын эш белән тәэмин итүдә 

(шул исәптән авыл җирлегендә эшкә урнаштыру юлы белән) булышлык күрсәтү 

3.1. Татарстан Республикасының 

халыкны эш белән тәэмин итү хезмәте 

дәүләт учреждениеләре юнәлеше 

буенча дәүләт программасында 

катнашучыларга һәм аларның гаилә 

әгъзаларына һөнәри белем бирүнең 

ТР 

ХХЭбТИһСЯМ 

2018 ел Һөнәри белем бирүнең 

төп программалары һәм 

өстәмә һөнәри 

программалар буенча 

белем ала башлаган 

дәүләт программасында 

- 50 1 380,0 

ТРБ 

1 380,0  

ТРБ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

төп программалары һәм өстәмә һөнәри 

программалар буенча белем бирү 

катнашучылар һәм 

аларның гаилә әгъзалары 

саны, кеше 

3.2. Дәүләт программасында 

катнашучыларны һәм аларның гаилә 

әгъзаларын социаль адаптацияләүгә 

һәм интеграцияләүгә багышланган 

юнәлеш бирүче кереш курсларын 

оештыру 

ТР 

ХХЭбТИһСЯМ 

2018 ел Юнәлеш бирүче кереш 

курсларында укый баш-

лаган дәүләт програм-

масында катнашучылар 

һәм аларның гаилә 

әгъзалары, кеше 

- 200 1 000,0 

ТРБ 

1 000,0  

ТРБ 

4 нче бурыч: Дәүләт программасында катнашучыларга һәм аларның гаилә әгъзаларына социаль хезмәт күрсәтү 

4.1. Россия Федерациясендә 
вакытлыча яшәүгә һәм яшәү төренә 
рөхсәт алу өчен гражданнарга 
түләүсез медицина ярдәме күрсәтүнең 
дәүләт гарантияләре программалары 
кысаларында дәүләт программасында 
катнашучыларга һәм аларның гаилә 
әгъзаларына авырганда медицина 
тикшерүен үткәрү һәм медицина 
ярдәме күрсәтү 
 

ТР ССМ 2018 ел Медицина тикшерүе 

үткән дәүләт програм-

масында катнашучылар 

һәм аларның гаилә 

әгъзалары саны, кеше  

- 150 146,25 

ТРБ 

146,3 

ТРБ 

Дәүләт программасы буенча барлыгы, шул исәптән: 4 451,25 4 763,1 

Татарстан Республикасы бюджеты 4 451,25 4 451,3 

Федераль бюджет 0 311,8 

 

Файдаланылган кыскартылмалар исемлеге: 

 

ТР ХХЭбТИһСЯМ – Татарстан Республикасының Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгы; 

ТР ССМ – Татарстан Республикасының Сәламәтлек саклау министрлыгы; 

ТРБ – Татарстан Республикасы бюджеты; 

РФБ – федераль бюджет. 

 


