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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 
карарына 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 карарына 
(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; 2017 ел, 13 июль,  
479 нчы; 2017 ел, 8 сентябрь, 640 нчы; 2017 ел, 7 декабрь, 943 нче; 2018 ел,               
24 гыйнвар, 35 нче; 2018 ел, 26 февраль, 107 нче; 2018 ел, 12 апрель, 235 нче;       
2018 ел, 3 июль, 540 нчы карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) 
түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

карарның исемендә «2014 – 2020 елларга» сүзләрен «2014 – 2021 елларга» 
сүзләренә алыштырырга; 

1 нче пунктта «2014 – 2020 елларга» сүзләрен «2014 – 2021 елларга» сүзләренә 
алыштырырга; 

әлеге карар белән расланган «2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасы 
халкының эш белән тәэмин ителешенә булышлык күрсәтү» дәүләт программасында: 

исемендә «2014 – 2020 елларга» сүзләрен «2014 – 2021 елларга» сүзләренә 
алыштырырга; 
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Программа паспортында: 
«Программаның исеме» юлында «2014 – 2020 елларга» сүзләрен «2014 –    

2021 елларга» сүзләренә алыштырырга; 
«Программаны тормышка ашыру вакытлары һәм этаплары» юлында «2014 – 

2020 елларга» сүзләрен «2014 – 2021 елларга» сүзләренә алыштырырга; 

«Ярдәмче программалар исемлеге» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

 

«Ярдәмче 

программалар 

исемлеге 

1. Халыкның эш белән тәэмин ителешенә булышлык күрсәтү 

чараларын тормышка ашыру һәм хезмәт миграциясен җайга салу. 

Эшкә урнашканда яшь инвалидларны озатып йөрү. 

2. Татарстан Республикасында хезмәт шартларын һәм аны 

саклауны яхшырту. 

3. Татарстан Республикасында эшчеләр һәм инженерлар 

һөнәрләрен популярлаштыру»; 

 

«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, финанслау күләмнәре» юлын түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә:  

 

«Еллар һәм 

чыганаклар 

буенча 

бүлеп, 

финанслау 

күләмнәре 
 

Программаны финанслауның гомуми күләме – 11 487 764,68 мең 
сум тәшкил итә, шул исәптән җәлеп итәргә планлаштырыла торган 
федераль бюджет акчасы – 5 702 806,6 мең сум, Татарстан 
Республикасы бюджеты акчасы – 5 784 958,08 мең сум. 

(мең сум) 

Ел Җәлеп итәргә 
планлаштырыла торган 

федераль бюджет акчасы 

Татарстан Республикасы 
бюджеты акчасы 

2014 957 036,60 668 907,79 

2015 771 639,00 631 712,01 

2016 742 042,50 683 366,98 

 
 

2017 609 879,10 721 262,70 

2018 641 787,50 755 325,0 

2019 653 706,30 761 994,60 

2020 663 357,80 777 625,5 

2021 663 357,80 784 763,5 

Барлыгы 5 702 806,6 5 784 958,08»; 

 
«Программаның максатларын һәм бурычларын тормышка ашырудан көтелгән 

соңгы нәтиҗәләр (нәтиҗәләрне бәяләү индикаторлары) һәм аның бюджет 
нәтиҗәлелеген бәяләү күрсәткечләре» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

 

Программа максат- 

ларын һәм бурыч- 

ларын тормышка 

ашыру буенча көте- 

лә торган соңгы 

Программаны тормышка ашыру йомгаклары буенча  

2021 ел ахырына кадәр түбәндәге нәтиҗәләргә ирешү 

көтелә: 

теркәлә торган эшсезлек дәрәҗәсе 0,6 проценттан 

артмаячак; 
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нәтиҗәләр (нәтиҗә- 

ләрне бәяләү инди- 

каторлары) һәм 

аның бюджет нәти- 

җәлелеге күрсәткеч- 

ләре 

хезмәт базарындагы киеренкелек коэффициенты  

0,4 берәмлектән артмаячак; 

1 000 эшләүче исәбеннән чыгып, җитештерүдә зыян 

күрүчеләр саны – 1000 эшләүчегә иң күбе 0,8 кеше; 

16 яшьтән 29 яшькә кадәрге яшьләрнең эшсез гражданнар 

составындагы өлеше 20 проценттан артмаячак; 

һөнәри белем бирүче мәгариф оешмалары чыгарылыш 

укучыларының гомуми санында уку тәмамланганнан соң 

беренче елда белгечлек буенча эшкә урнашкан һөнәри 

белем бирү оешмалары чыгарылыш укучылары өлеше – 

кимендә 53 процент тәшкил итәчәк; 

югары белем бирүче мәгариф оешмалары чыгарылыш 

укучыларының гомуми санында уку тәмамланганнан соң 

беренче елда белгечлек буенча эшкә урнашкан әлеге 

оешмаларның чыгарылыш укучылары өлеше кимендә  

55,5 процент тәшкил итәчәк. 

2021 елда Программа чараларын үтәү нәтиҗәсендә: 

гомуми эшсезлек дәрәҗәсе (Халыкара хезмәт оешмасы 

методологиясе буенча) Татарстан Республикасында эш көче 

саныннан 3,5 проценттан артмаячак; 

һөнәри белем бирү оешмаларын һәм югары белем бирүче 

мәгариф оешмаларын федераль бюджетның һәм Татарстан 

Республикасы бюджетының бюджет ассигнованиеләре 

хисабыннан укып тәмамлаучыларның эшсезләр 

составындагы өлеше 2 проценттан артмаячак»; 

 
Программаның II бүлегендә: 
дүртенче абзацта «2014 – 2020 елларга» сүзләрен төшереп калдырырга; 
бишенче абзацта «2014 – 2020 елларга» сүзләрен төшереп калдырырга; 
егерме өченче абзацта «2020 ел ахырына» сүзләрен «2021 ел ахырына» 

сүзләренә алыштырырга; 
егерме дүртенче абзацта «0,9» саннарын «0,6» саннарына алыштырырга; 
егерме бишенче абзацта «0,5» саннарын «0,4» саннарына алыштырырга; 
егерме алтынчы абзацта «22» саннарын «20» саннарына алыштырырга; 
егерме җиденче абзацта «0,94» саннарын «0,8» саннарына алыштырырга; 
егерме тугызынчы абзацта «3,7» һәм «2,5» саннарын шул ук эзлеклелектә    

«3,5» һәм «2,0» саннарына алыштырырга; 
утыз дүртенче абзацта «2014 – 2020 елларга» сүзләрен «2014 – 2021 елларга» 

сүзләренә алыштырырга; 
Программаның III бүлегендә: 
икенче абзацта «10 039 610,28» саннарын «11 487 764,68» саннарына 

алыштырырга; 
өченче абзацта «5 039 448,80» саннарын «5 702 806,6» саннарына 

алыштырырга; 
дүртенче абзацта «5 000 161,48» саннарын «5 784 958,08 » саннарына 

алыштырырга; 
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Программаның V бүлегендә: 
дүртенче абзацта «0,94» саннарын «0,8» саннарына алыштырырга; 
алтынчы абзацта «700» саннарын «730» саннарына алыштырырга; 
Программага теркәлгән 1 нче һәм 2 нче кушымталарны (карарга теркәләләр) 

яңа редакциядә бәян итәргә; 
«Халыкның эш белән тәэмин ителешенә булышлык күрсәтү чараларын 

тормышка ашыру һәм хезмәт миграциясен җайга салу. Эшкә урнашканда яшь 
инвалидларны озатып йөрү» ярдәмче программасында (алга таба – Халыкны эш 
белән тәэмин итү буенча ярдәмче программа): 

Ярдәмче программа паспортында: 
«Халыкны эш белән тәэмин итү буенча ярдәмче программаны тормышка 

ашыру вакытлары» юлында «2014 – 2020 еллар» сүзләрен «2014 – 2021 еллар» 
сүзләренә алыштырырга; 

«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, финанслау күләмнәре» юлын түбәндәге 
редакциядә бәян итәргә:  

 

«Еллар һәм чыга-
наклар буенча 
бүлеп, финанслау 
күләмнәре 

Халыкны эш белән тәэмин итү буенча ярдәмче программаны 
финанслауның гомуми күләме 11 369 989,68 мең сум тәшкил 
итә, шул исәптән: 
җәлеп итәргә планлаштырыла торган федераль бюджет 
акчасы – 5 702 806,6 мең сум; Татарстан Республикасы 
бюджеты акчасы – 5 667 183,08 мең сум, шулардан 185,5 мең 
сумы – инвалидларны (яшь инвалидларны кертеп) эш белән 
тәэмин итүдә булышлык күрсәтүгә һәм эш белән тәэмин 
итүдә булышлык күрсәткәндә озатып йөрүне оештыруга. 

(мең сум) 

Ел Гомуми акча 
күләме 

Җәлеп итәргә 
планлашты-
рыла торган 

федераль 
бюджет 
акчасы  

Татарстан 
Республикасы 

бюджеты 
акчасы 

2014 1 611 314,39 957 036,60 654 277,79 
2015 1 388 721,01 771 639,00 617 082,01 
2016 1 410 779,48 742 042,50 668 736,98 
2017 1 315 776,80 609 879,10 705 897,70 
2018 1 382 482,5 641 787,50 740 695,0 
2019 1 401 070,90 653 706,30 747 364,60 
2020 1 426 353,30 663 357,80 762 995,50 
2021 1 433 491,3 663 357,80 770 133,5 

Барлыгы 11 369 989,68   5 702 806,6  5 667 183,08»; 
 
 

«Халыкны эш белән тәэмин итү буенча ярдәмче программаның максатларын 
һәм бурычларын тормышка ашырудан көтелә торган соңгы нәтиҗәләр (нәтиҗәләрне 
бәяләү индикаторлары) һәм аның бюджет нәтиҗәлелеген бәяләү күрсәткечләре» 
юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  
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«Ярдәмче 

программаның 

максатларын һәм 

бурычларын 

тормышка 

ашырудан көтелә 

торган соңгы 

нәтиҗәләр 

(нәтиҗәләрне 

бәяләү индикатор-

лары) һәм аның 

бюджет нәтиҗә-

лелеге 

күрсәткечләре  

Эш белән тәэмин итү программасын тормышка ашыру 

йомгаклары буенча 2021 елга түбәндәге нәтиҗәләргә ирешү 

көтелә: 

теркәлгән эшсезлек дәрәҗәсен 0,6 проценттан артып китүне 

булдырмау; 

халыкны эш белән тәэмин итү дәрәҗәсен кимендә  

61 процент тәэмин итү; 

эшсезлекнең уртача дәвамлылыгын 2021 ел ахырына 5 айга 

кадәр киметү; 

эшсез булып теркәлгән гражданнар саныннан һөнәри 

дәрәҗәне күтәрүне кимендә 12 процент тәэмин итү; 

эш эзләү максаты белән халыкны эш белән тәэмин итү 

хезмәте органнарына мөрәҗәгать иткән гражданнар санына 

карата кимендә 60 процентына һөнәри юнәлеш бирүне 

оештыру; 
эшсез булып теркәлгән гражданнарның уртача еллык 
саныннан кимендә 70 процентын иҗтимагый һәм вакытлыча 
эшләрдәге эш белән тәэмин итү; 
республикада яшәүче 14 яшьтән 18 яшькәчә балигъ 
булмаган гражданнар арасыннан кимендә 15 процентын 
укудан тыш вакытта эш белән тәэмин итүне гамәлгә ашыру; 
Ярдәмче программа гамәлдә булу чорында эшсез 
инвалидлар, күп балалы ата-аналар һәм инвалид балалар 
тәрбияләүче ата-аналар өчен 1,5 мең махсуслаштырылган 
эш урыннары булдыру; 
теркәлгән эшсез гражданнар саныннан кимендә  
0,3 процентына эшкә урнашу өчен эшсез гражданнарга 
башка урынга күчкәндә, эшсез гражданнарга һәм аларның 
гаилә әгъзаларына башка җирлеккә күченгәндә булышлык 
күрсәтү; 

кече эшмәкәрлек өлкәсенә кимендә 4 мең эшсез гражданны 

җәлеп итү; 

Татарстан Республикасының икътисадый актив халкыннан 

кимендә 90 процентына хезмәт базарындагы хәл турында 

мәгълүмат бирү; 

730 меңнән артык гражданны эш белән тәэмин итүдә 

булышлык күрсәтү; 

эшкә яраклы яшьтәге инвалидларның гомуми санында 

хисап чорында эшләүче инвалидлар өлешен кимендә  

30 процент тәэмин итү; 

югары белем алганнан соң өч ай эчендә эш тапкан һәм эш 

белән тәэмин ителгән яшь инвалидлар өлешен кимендә  

55 процент тәэмин итү; 

урта һөнәри белем алганнан соң өч ай эчендә эш тапкан һәм 

эш белән тәэмин ителгән яшь инвалидлар өлешен кимендә 
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40 процент тәэмин итү; 

югары белем алганнан соң алты ай эчендә эш тапкан һәм эш 

белән тәэмин ителгән яшь инвалидлар өлешен кимендә  

65 процент тәэмин итү; 

урта һөнәри белем алганнан соң алты ай эчендә эш тапкан 

һәм эш белән тәэмин ителгән яшь инвалидлар өлешен 

кимендә 50 процент тәэмин итү; 

югары белем алып, алты һәм аннан да күбрәк ай узганнан 

соң эш тапкан һәм эш белән тәэмин ителгән яшь инвалидлар 

өлешен кимендә 15 процент тәэмин итү; 

урта һөнәри белем алып, алты һәм аннан да күбрәк ай 

узганнан соң эш тапкан һәм эш белән тәэмин ителгән яшь 

инвалидлар өлешен кимендә 10 процент тәэмин итү; 

һөнәри уку узганнан соң өч ай эчендә эш тапкан һәм эш 

белән тәэмин ителгән яшь инвалидлар өлешен кимендә  

20 процент тәэмин итү; 

һөнәри уку узганнан соң алты ай эчендә эш тапкан һәм эш 

белән тәэмин ителгән яшь инвалидлар өлешен кимендә  

31 процент тәэмин итү; 

һөнәри уку узып, алты ай һәм аннан да күбрәк ай үткәннән 

соң эш тапкан һәм эш белән тәэмин ителгән яшь инвалидлар 

өлешен кимендә 15 процент тәэмин итү;  

өстәмә һөнәри программаларны (квалификация күтәрү 

программалары һәм һөнәри яңадан әзерләү программалары) 

үзләштергәннән соң алты ай эчендә эш тапкан һәм эш белән 

тәэмин ителгән яшь инвалидлар өлешен кимендә 35 процент 

тәэмин итү; 

өстәмә һөнәри программаларны (квалификация күтәрү 

программаларын һәм һөнәри яңадан әзерләү 

программаларын) үзләштергәннән соң алты ай эчендә эш 

тапкан яшь һәм эш белән тәэмин ителгән инвалидлар 

өлешен кимендә 50 процент тәэмин итү; 
югары белем алганнан соң алга таба укуын дәвам иткән яшь 
инвалидлар арасыннан чыгарылыш укучылар өлешен 
кимендә 0,5 процент тәэмин итү; 
урта һөнәри белем алганнан соң алга таба укуын дәвам 
иткән яшь инвалидлар арасыннан чыгарылыш укучылар 
өлешен кимендә  12 процент тәэмин итү; 

халыкны эш белән тәэмин итүгә ярдәм күрсәтү өлкәсендәге 

чаралар кысаларында укыган хезмәткәрләр арасында эшкә 

урнашкан хезмәткәрләр өлешен кимендә 90 процент тәэмин 

итү; 

эш эзләү максаты белән мөрәҗәгать иткән пенсия алды 

яшендәге затлар арасында эшкә урнашу өлешен кимендә  

40 процент тәэмин итү»; 
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Халыкны эш белән тәэмин итү буенча ярдәмче программаның I бүлегенә 
түбәндәге эчтәлекле «Пенсия алды яшендәге затларны эш белән тәэмин итүдә 
булышлык күрсәтү чараларын тормышка ашыру» бүлекчәсе өстәргә: 

 
«Пенсия алды яшендәге затларны эш белән тәэмин итүдә булышлык күрсәтү 

чараларын тормышка ашыру. 
 
2018 ел башына Татарстан Республикасында эшкә яраклы яшьтәге гражданнар 

саны 2,2 млн. кеше тәшкил итте, яки халыкның 56 проценты, ә эшкә яраклы яшьтән 
өлкәнрәк булганнар – 965 мең кеше, яки халыкның 25 проценты. 

Пенсия белән тәэмин итүнең аерым параметрларына төзәтмәләр кертүгә бәйле 
рәвештә, халыкны эш белән тәэмин итү дәүләт хезмәте эшен пенсия алды яшендәге 
гражданнарны эшкә урнаштыруда булышлык күрсәтүгә акцент ясау объектив 
ихтыяҗга бәйле булып тора. 

Эшсезләр составында якынча 10 проценты – пенсия яшендәге затлар. Бу 
категорияне эшкә урнаштырганда төп проблемалар арасында түбәндәгеләрне атап 
үтәргә мөмкин: сәламәтлекнең хәл-торышы, тиешле квалификация булмау, 
җәмгыятьтә һәм эш бирүчеләр арасында өлкән яшьтәге төркемнәргә карата 
стереотиплар. 

Шул ук вакытта кешене еш кына тиешле квалификациясе булмау аркасында 
эшкә алмыйлар. Хезмәткәрнең компетенцияләре эш бирүченең таләпләренә туры 
килмәү мәсьәләсе – ул яшь мәсьәләсе булып тормый, шуңа бәйле рәвештә өзлексез 
белем алу – бу ихтыяҗ, теләсә кайсы яшьтәге кешеләр өчен хезмәт базарының реаль 
таләбе булып тора. 

Ел саен эш эзләү максаты белән халыкны эш белән тәэмин итү үзәкләренә 
мөрәҗәгать итүчеләр арасында якынча 3 процентын пенсия алды яшендәге 
гражданнар тәшкил итә, аларның якынча  30 проценты эшкә урнаша. 

Гражданнарның бер өлеше алган һөнәре буенча белем алырга һәм хезмәт 
эшчәнлеген яңартырга әзер. Татарстан Республикасында һөнәри белем алуга һәм 
өстәмә һөнәри белем алуга җибәрелгән пенсия алды яшендәге затлар өлешенең 
артуы күзәтелә: әгәр дә 2012 елда өлеш 1,8 процент булса, 2017 елда ул  
3,1 процентка кадәр артты.  

Хәзерге вакытта өлкән яшьтәге гражданнарны укыту буенча төрле 
программалар тормышка ашырыла. Пенсия яше алдындагы эшсез гражданнарга 
түбәндәге һөнәрләр буенча һөнәри белем бирүне һәм өстәмә һөнәри белем бирүне 
оештыру буенча эш алып барыла: электр җиһазларын ремонтлау һәм аларга хезмәт 
күрсәтү буенча электромонтер, кондитер, каравылчы, пешекче, электрон-хисаплау 
һәм хисаплау машиналары операторы. 

Республикада яшьләр өчен дә, өлкән яшьтәге гражданнар өчен дә белем бирү 
оешмалары челтәре үсеш алган. Яшь кешеләр өчен эш урыннары базары пенсия 
алды яшендәге кешеләр өчен гадәти базардан бераз аерыла. Алар аз гына кисешә, 
әмма шулай да яшь кешеләр башка эш урыннары, башка технологияләр, башка 
һөнәр белән кызыксына. Монда җитди конкуренция күзәтелми. 

Пенсия яше алдындагы эшсез гражданнарның хезмәт базарында көндәшлек 
сәләтен арттыру, бу максатчан категорияне алга таба эшкә урнаштыру, аның үз-үзен 
эш белән тәэмин итүен яки эшмәкәрлеген оештыру максатларында, һөнәри белем 
бирү һәм өстәмә һөнәри белем бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтү оештырыла, ә 
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эштән азат ителү куркынычы астында булган пенсия алды яшендәге 
хезмәткәрләрнең эш белән тәэмин ителешен саклап калу яки аларны башка эш 
урынына йә башка оешмага эшкә урнаштыру өчен халыкны эш белән тәэмин итү 
хезмәте органнары тарафыннан бу максатчан аудиториягә алдан һөнәри белем бирү 
һәм өстәмә һөнәри белем бирү оештырылачак. 

Демографик хәлне һәм хезмәт базарындагы хәлне исәпкә алып, пенсия алды 
яшендәге гражданнарның белемнәре һәм тәҗрибәсе шактый таләп ителә. 

Моннан тыш, махсус тәҗрибә һәм озак уку таләп ителми торган кайбер 
һөнәрләргә даими тотрыклы ихтыяҗ булу күзәтелә. 

Пенсия алды яшендәге гражданнарны санитар, вахтер, каравылчы, бухгалтер, 
гардеробчы, фасовлаучы, сатучы вакансияләренә бик еш эшкә урнаштыру гамәлгә 
ашырыла. 

Татарстан Республикасында пенсия алды яшендәге гражданнарның 
мәшгульлеген саклауне һәм үстерүне тәэмин итү максатларында, түбәндәгеләр 
карала: 

халыкны эш белән тәэмин итүдә булышлык күрсәтү өлкәсендә тулы күләмдә 
дәүләт хезмәтләре күрсәтү, шул исәптән даими һәм вакытлыча эш урыннарына эшкә 
урнашуда ярдәм күрсәтү; 

эшкә урнашу мәсьәләләре буенча «кайнар линия» оештыру; 
халыкны эш белән тәэмин итү үзәкләрендә бу категориядәге гражданнар белән 

эшләү буенча җаваплы хезмәткәрне беркетү; 
пенсия алды яшендәге (хатын-кызлар өчен 50 һәм аннан да өлкәнрәк яшьтәге, 

ир-атлар өчен 55 һәм аннан да өлкәнрәк яшьтәге) хезмәткәрләр санын кыскарту 
чараларын гамәлгә ашыручы эш бирүчеләр турындагы мәгълүматны, аңа әлеге 
хезмәткәрләрне эштән азат итү күздә тотылу хакындагы белешмәләрне теркәп, 
Татарстан Республикасында Дәүләт хезмәт инспекциясенә (территориаль 
бүлекчәләргә) кертү; 

һөнәри белем бирүне, вакансияләр ярминкәләрен, психологик һәм социаль 
адаптацияләүне кертеп, халыкны эш белән тәэмин итү буенча актив сәясәт 
чараларын тормышка ашыру, шулай ук эшмәкәрлек эшчәнлегендә булышлык 
күрсәтү (үзмәшгульлекне кертеп); 

һөнәри әзерләүне, яңадан әзерләүне һәм квалификация күтәрүне оештыру юлы 
белән көндәшлек сәләтен арттыру; 

хезмәт эшчәнлеген беренче тапкыр башлап җибәрүче яшьләр өчен бу 
категориядәге гражданнар тәҗрибәсен остазлар сыйфатында файдалану; 

эшкә урнаштырганда мәгълүмат системасы – «Работа в России» порталы һәм 
эшлекле элемтәләрнең социаль челтәре (SkilsNet) мөмкинлекләреннән файдалану. 

Пенсия алды яшендәге затларны эш белән тәэмин итүдә булышлык күрсәтү 
буенча чаралар планы (алга таба – План) Халыкны эш белән тәэмин итү буенча 
ярдәмче программага теркәлгән 3 нче кушымтада китерелә. 

Пенсия алды яшендәге затларны эш белән тәэмин итүдә булышлык күрсәтү 
буенча Планга кертелгән чараларның төп максатлары – пенсия алды яшендәге 
затларның эш белән тәэмин ителешен саклау һәм киңәйтү, шулай ук аларның хезмәт 
потенциалын максималь файдалану. 

Пенсия алды яшендәге затларны эш белән тәэмин итүдә булышлык күрсәтү 
чараларын тормышка ашыру өчен Татарстан Республикасы бюджеты акчасы 
күләмнәре ел саен 9,2 млн.сум булыр дип фаразлана.»; 
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Халыкны эш белән тәэмин итү буенча ярдәмче программаның II бүлеген 
түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

 

«II. Халыкны эш белән тәэмин итү буенча ярдәмче программаны 

тормышка ашыру өлкәсендә дәүләт сәясәте өстенлекләре, 

аның максатлары, бурычлары һәм тормышка ашыру вакытлары  
 
Россия Федерациясе Президентының «Дәүләт социаль сәясәтен тормышка 

ашыру чаралары турында» 2012 елның 7 маендагы 597 номерлы Указы, Россия 
Федерациясе Хөкүмәтенең 2008 ел, 17 ноябрь, 1662-б номерлы карары белән 
расланган 2020 елга кадәрге чорга Россия Федерациясен озак вакытлы социаль-
икътисадый үстерү концепциясе нигезендә эш белән тәэмин итү өлкәсендә дәүләт 
сәясәтенең төп өстенлекләре түбәндәгеләр: 

яшь белгечләрнең оешмаларда алга таба аларны даими эш урынына эшкә 
урнаштыру максаты белән стажировкалары гамәлен киңәйтү; 

балигъ булмаган балалары һәм инвалид балалары булган хатын-кызларны эш 
белән тәэмин итүне стимуллаштыру; 

физик мөмкинлекләре чикләнгән затларны хезмәт эшчәнлегенә интеграцияләү 
өчен, аерым алганда, инвалидлар өчен махсус эш урыннары булдыру, инвалидларны 
эшкә урнаштыруда булышлык күрсәтүдә озатып йөрүне оештыру юлы белән 
шартлар тудыру; 

халыкка һөнәри юнәлеш бирү һәм психологик ярдәм күрсәтү системасын, шул 
исәптән мәктәп укучыларына һөнәри юнәлеш бирүне үстерү, аларның хезмәт 
базарында таләп ителә торган һөнәрләр, белгечлекләр буенча хезмәт эшчәнлегенә 
карата мотивациясен арттыру; 

халыкны эш белән тәэмин итү өлкәсендә яңа мәгълүмати мөмкинлекләрдән 
файдалану һәм мәгълүмат ресурсларыннан һәркем файдалана алу мөмкинлеген 
тәэмин итү;  

эчке хезмәт миграциясенә ярдәм күрсәтү чараларын гамәлгә ашыру.  

Дәүләт сәясәтенең күрсәтелгән өстенлекләреннән чыгып, максаты булып 

халыкны (шул исәптән инвалидларны хезмәт эшчәнлегенә җәлеп итү юлы белән) эш 

белән тәэмин итүне гамәлгә ашыру һәм Татарстан Республикасы икътисады өчен 

кадрлар потенциалын үстерү торган Эш белән тәэмин итү ярдәмче программасы 

булдырылды. 

Әлеге максатларга ирешү өчен түбәндәге бурычларны хәл итү күздә тотыла: 

1. Халыкны эш белән тәэмин итүдә булышлык күрсәтү өлкәсендә күрсәтелә 

торган дәүләт хезмәтләренең сыйфатын яхшырту һәм һәркем алырлык булуын 

арттыру. 

2. Эш эзләүче гражданнарны эшкә урнаштыруда булышлык күрсәтүнең 

нәтиҗәлелеген күтәрү. 

3. Гамәлдәге эш урыннарын саклауга һәм яңаларын булдыруга булышлык 

күрсәтү. 

4. Эш бирүчеләрнең кадрлар белән тәэмин ителеш ихтыяҗын тулысынча 

канәгатьләндерү. 

5. Эшсез гражданнарга социаль ярдәм күрсәтү чараларын тормышка ашыру.  
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6. Инвалидларны эш белән тәэмин итүдә булышлык күрсәтү. Инвалидларны 

эш белән тәэмин иткәндә ярдәм итеп булышлык күрсәтүне оештыру.  

7. «Хезмәт җитештерүчәнлеген күтәрү һәм халыкны эш белән тәэмин итүдә 

ярдәм күрсәтү». 

Беренче бурычны тормышка ашыру кысаларында түбәндәге төп чаралар 

карала: 

хезмәт базарындагы хәл турында, шул исәптән социаль-хезмәт 

мөнәсәбәтләрен норматив-хокукый җайга салу, һөнәр-квалификация яктылыгында 

эшче көчкә сорау һәм тәкъдим, һөнәри квалификация, әзерлек, яңадан әзерләү 

дәрәҗәсеннән чыгып, хезмәт күрсәтүләргә ихтыяҗ турында, шулай ук 

гражданнарны җитештерү, эшче көчне территорияара һәм тармакара яңадан бүлү 

һәм чит ил хезмәткәрләреннән файдалану процессына җәлеп итү турында мәгълүмат 

бирү, халыкны эш белән тәэмин итү буенча дәүләт хезмәте органнары һәм 

учреждениеләре тарафыннан тормышка ашырыла торган чараларны массакүләм 

мәгълүмат чаралары аша («Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрен, 

радио- һәм телевизион тапшыруларны, периодик басмаларны кертеп) мәгълүмат 

белән тәэмин итү; 

халыкны эш белән тәэмин итү, хезмәт мөнәсәбәтләре мәсьәләләре буенча 

мәгълүмат-белешмә материалларын, норматив документлар җыентыкларын әзерләү 

һәм бастырып чыгару (тиражлау); 

предприятие (оешма) хезмәткәрләре санын яки штатын кыскарту яисә 

предприятиене (оешманы) бетерү планлаштырыла торган предприятиеләрдә 

(оешмаларда) махсуслаштырылган консультация бирү пунктларын оештыру; 

халыкны эш белән тәэмин итү өлкәсендә, халыкны эш белән тәэмин итү 

үзәкләренең мобиль офисларыннан файдаланып, дәүләт хезмәтләре күрсәтү; 

хәрби хезмәттән азат ителгән гражданнарның һәм аларның гаилә 

әгъзаларының, хәзерге заман шартларындагы хәрби хезмәт ветераннарының 

социаль-икътисадый һәм хокукый хәлен, матди хәле һәм хокукый якланганлыгы 

дәрәҗәсен тикшерүне оештыру; 
республиканың хезмәт базары торышын алга китеп фаразлау максаты белән 

республиканың хезмәт ресурслары базарын тикшерү һәм анализлау һ.б.  
Икенче бурычны тормышка ашыру кысаларында түбәндәге төп чаралар 

каралган: 

түләүле җәмәгать эшләрен үткәрүне, матди ярдәм күрсәтеп, эш эзләүдә 

авырлыклар кичерүче эшсез гражданнарны, 18 яшьтән 20 яшькә кадәрге урта һөнәри 

белемле һәм беренче тапкыр эш эзләүче эшсез гражданнарны, гомуми белем бирү 

оешмаларын һәм югары белем бирүче мәгариф оешмаларын тәмамлаучылар 

арасыннан эшсез гражданнарны вакытлыча эшкә урнаштыруны, 14 яшьтән 18 яшькә 

кадәрге балигъ булмаган гражданнарны вакытлыча эшкә урнаштыруны оештыру. 
Өченче бурычны тормышка ашыру кысаларында түбәндәге төп чаралар 

каралган: 
эшсез гражданнарның үзмәшгульлегенә (оештыру-консультация хезмәтләре 

күрсәтүне, эшмәкәрлек эшчәнлеген дәүләт теркәвенә алганда гражданнарга бер 
тапкыр финанс ярдәме күрсәтүне, шулай ук тиешле дәүләт теркәвенә алу өчен 
документлар әзерләүгә бер тапкыр финанс ярдәме күрсәтүне кертеп) ярдәм күрсәтү; 
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эи бирүчегә һөнәри белем бирү оешмаларын һәм югары белем бирүче мәгариф 
оешмаларын тәмамлаучылар арасыннан халыкны эш белән тәэмин итү үзәкләре 
юлламасы буенча вакытлыча эшкә урнаштырылган эшсез гражданнарның хезмәте 
өчен түләү чыгымнарының бер өлешен каплау һәм иректән мәхрүм итү рәвешендә 
җәза үтәтү учреждениеләреннән азат ителгән һәм эшкә (шул исәптән резервлана 
торган эш урыннарына) урнашкан затларның хезмәте өчен түләү буенча эш 
бирүчеләрнең чыгымнарын компенсацияләү. 

Дүртенче бурычны тормышка ашыру кысаларында түбәндәге төп чаралар 
каралган: 

алдан һөнәри укытуны һәм өстәмә һөнәри белем бирүне оештыру, шул 

исәптән: 
инвестиция проектлары нигезендә эшчәнлекне реструктурлаштыру һәм 

модернизацияләүне гамәлгә ашыручы хезмәткәрләрен; 

оешмаларның эштән азат ителү куркынычы астында булган пенсия алды 

яшендәге хезмәткәрләрен; 
өч яшькә кадәр бала тәрбияләү буенча ялда булган, хезмәт эшчәнлегенә кире 

кайтырга планлаштыра торгоан хатын-кызларны һөнәри укытуны һәм аларга өстәмә 
һөнәри белем бирүне оештыру; 

яшьләр һәм студентларның хезмәт отрядларында катнашучыларны эшчеләр 
һөнәрләре буенча һөнәри әзерләү; 

Татарстан Республикасында яшәүче пенсионерлар, пенсия алды яшендәге һәм 
өлкән яшьтәге гражданнарга компьютер грамотасы нигезләрен укыту буенча 
«Интернет-Озак яшәү» проектын тормышка ашыру; 

көндәшлек сәләтен арттыру, алга таба эшкә урнашу, үзмәшгульлек һәм 
эшмәкәрлек максатларында, эшсез гражданнарны, шул исәптән пенсия алды 
яшендәге эшсез гражданнарны һөнәри укыту һәм аларга өстәмә һөнәри белем бирү 
буенча дәүләт хезмәте күрсәтүне оештыру, шулай ук яраклы эш эзләү максаты белән 
теркәлгән гражданнарны, шул исәптән Россия Федерациясе законнары нигезендә 
картлык буенча иминият пенсиясе билгеләнгән һәм хезмәт эшчәнлеген яңадан 
башларга теләгән пенсионерларның башка категорияләрен һөнәри укыту һәм аларга 
өстәмә һөнәри белем бирү; 

эшчәнлек (һөнәр) тармагын сайлау, эшкә урнашу, һөнәри укуны үтү һәм 
өстәмә һөнәри белем алу максатларында, гражданнарга, шул исәптән белем бирү 
оешмалары укучыларына һөнәри юнәлеш бирүне оештыру; 

эшсез гражданнарга хезмәт базарында социаль яраклашу буенча дәүләт 

хезмәте һәм психологик ярдәм күрсәтү, социаль яраклашу һәм эшкә урнашканда 

озата бару буенча комплекслы хезмәт күрсәтү.  
Бишенче бурычны тормышка ашыру кысаларында түбәндәге төп чаралар 

каралган: 

эшсезлек буенча пособиене үз вакытында түләү һәм матди ярдәм күрсәтү юлы 

белән эшсез гражданнарга социаль ярдәм күрсәтүне тәэмин итү; 

эшсез дип билгеләнгән тәртиптә танылган гражданнарга түләүләрне гамәлгә 

ашыру (эш белән тәэмин итү органнары җибәрүе буенча һөнәри укыган һәм өстәмә 

белем алган чорда стипендия һәм эш белән тәэмин итү органнары җибәрүе буенча 

һөнәри укыган һәм өстәмә белем алган чорда матди ярдәм түләү өлешендә); 
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Россия Федерациясе Пенсия фондының Татарстан Республикасы буенча 

бүлегенә эшсез гражданнар арасындагы затларга вакытыннан алда 

рәсмиләштерелгән пенсияләр түләү чыгымнарын каплау.  
Алтынчы бурычны тормышка ашыру кысаларында түбәндәге төп чаралар 

каралган: 

эш бирүчеләрнең квота кысаларында инвалидларны эшкә урнаштыру өчен 

махсус эш урыннары булдыру чыгымнарын компенсацияләү; 

инвалидларның иҗтимагый оешмалары тарафыннан оештырылган 

оешмаларда инвалидларның эш урыннарын саклап калуга бәйле булган 

чыгымнарын каплауга субсидияләр бирү; 

инвалидлар өчен оештырылган (җиһазландырылган) эш урыннарына 

эшләмәүче инвалидларны эшкә урнаштыруда булышлык күрсәтүне оештыру; 
эшсез инвалидларның үзмәшгульлегенә (оештыру-консультация хезмәтләре 

күрсәтүне, эшмәкәрлек эшчәнлеген дәүләт теркәвенә алганда гражданнарга бер 
тапкыр финанс ярдәме күрсәтүне, шулай ук тиешле дәүләт теркәве өчен 
документлар әзерләүдә бер тапкыр финанс ярдәме күрсәтүне кертеп) булышлык 
күрсәтү; 

эшләмәүче инвалидларны һөнәри укытуны һәм аларга өстәмә һөнәри белем 

бирүне, һөнәри юнәлеш бирүне, аларга хезмәт базарында социаль яраклашуны һәм 

психологик ярдәм күрсәтүне һ.б. оештыру.  
Җиденче бурычны тормышка ашыру кысаларында түбәндәге төп чаралар 

каралган: 
оешмаларның эштән азат итү куркынычы астында булган яки эштән азат 

ителгән, хезмәткәрләр санын яки штатын кыскартуга яки бетерүгә бәйле рәвештә 
башка оешмалардан алынган хезмәткәрләрне алдан һөнәри укыту һәм һөнәри яңадан 
әзерләү (шул исәптән Татарстан Республикасыннан читтә), шулай ук хезмәт 
җитештерүчәнлеген күтәрү программасын тормышка ашыруга бәйле рәвештә, эш 
белән тәэмин итү нәтиҗәлелеген күтәрү чараларында катнашучы хезмәткәрләрнең 
квалификациясен күтәрү; 

эш бирүчеләргә эштән азат итү куркынычы астында булган, шулай ук хезмәт 

җитештерүчәнлеген күтәрү программасын тормышка ашыруга бәйле бәйле рәвештә 

эштән азат ителгәннән соң башка оешмалардан алынган һәм эш белән тәэмин итү 

нәтиҗәлелеген күтәрү чараларында катнашучы хезмәткәрләрнең хезмәте өчен түләү 

чыгымнарын өлешчә каплау. 

Халыкны эш белән тәэмин итү буенча ярдәмче программаны тормышка 

ашыру йомгаклары буенча 2021 ел ахырына түбәндәге нәтиҗәләргә ирешү көтелә: 

теркәлгән эшсезлек дәрәҗәсе 0,6 проценттан артып китүне булдырмау; 

халыкны эш белән тәэмин итү дәрәҗәсен кимендә 61 процент тәэмин итү; 

эшсезлекнең уртача дәвамлылыгын 2021 ел ахырына 5 айга кадәр киметү; 

эшсез булып теркәлгән гражданнар саныннан кимендә 12 процентының 

һөнәри дәрәҗәсен күтәрүне тәэмин итү; 

эш эзләү максаты белән халыкны эш белән тәэмин итү хезмәте органнарына 

мөрәҗәгать иткән гражданнар саныннан кимендә 60 процентына һөнәри юнәлеш 

бирүне оештыру; 
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эшсез булып теркәлгән гражданнарның уртача еллык санының кимендә  

70 процентын иҗтимагый һәм вакытлыча эшләрдә мәшгульлеген тәэмин итү; 

республикада яшәүче 14 яшьтән 18 яшькәчә балигъ булмаган гражданнар 

арасыннан кимендә 15 процентын укудан тыш вакытта эш белән тәэмин итүне 

гамәлгә ашыру; 

Ярдәмче программа гамәлдә булу чорында эшләмәүче инвалидлар, күпбалалы 

ата-аналар һәм инвалид балалар тәрбияләүче ата-аналар өчен махсуслаштырылган 

1,5 мең эш урыны булдыру; 

эшкә урнашу өчен эшсез гражданнарга башка урынга күчкәндә, эшсез 

гражданнарга һәм аларның гаилә әгъзаларына башка җирлеккә күченгәндә 

булышлык күрсәтү – эшсез булып теркәлгән гражданнар саныннан кимендә  

0,3 процент; 

кече эшмәкәрлек тармагына кимендә 4,5 мең эшсез гражданны җәлеп итү; 

Татарстан Республикасының икътисадый актив халкы санының кимендә  

90 процентына хезмәт базарындагы хәл турныда мәгълүмат бирү; 

730 меңнән артык гражданны эш белән тәэмин итүдә булышлык күрсәтү; 

югары белем алганнан соң өч ай эчендә эш тапкан һәм эш белән тәэмин 

ителгән яшь инвалидлар өлешен кимендә 55 процент тәэмин итү; 

урта һөнәри белем алганнан соң өч ай эчендә эш тапкан һәм эш белән тәэмин 

ителгән яшь инвалидлар өлешен кимендә 40 процент тәэмин итү; 

югары белем алганнан соң алты ай эчендә эш тапкан һәм эш белән тәэмин 

ителгән яшь инвалидлар өлешен кимендә 65 процент тәэмин итү; 

урта һөнәри белем алганнан соң алты ай эчендә эш тапкан һәм эш белән 

тәэмин ителгән яшь инвалидлар өлешен кимендә 50 процент тәэмин итү; 

югары белем алганнан соң алты ай һәм аннан күбрәк вакыт узганнан соң эш 

тапкан һәм эш белән тәэмин ителгән яшь инвалидлар өлешен кимендә 15 процент 

тәэмин итү; 

урта һөнәри белем алганнан соң алты ай һәм аннан күбрәк вакыт узганнан соң 

эш тапкан һәм эш белән тәэмин ителгән яшь инвалидлар өлешен кимендә 10 

процент тәэмин итү; 

һөнәри уку узганнан соң өч ай эчендә эш тапкан һәм эш белән тәэмин ителгән 

яшь инвалидлар өлешен кимендә 20 процент тәэмин итү; 

һөнәри уку узганнан соң алты ай эчендә эш тапкан һәм эш белән тәэмин 

ителгән яшь инвалидлар өлешен кимендә 31 процент тәэмин итү; 

һөнәри уку узганнан соң алты ай һәм аннан күбрәк вакыттан соң эш тапкан 

һәм эш белән тәэмин ителгән яшь инвалидлар өлешен кимендә 15 процент тәэмин 

итү;  

өстәмә һөнәри программаларны (квалификация күтәрү программалары һәм 

һөнәри яңадан әзерләү программалары) үзләштергәннән соң өч ай эчендә эш тапкан 

һәм эш белән тәэмин ителгән яшь инвалидлар өлешен кимендә 35 процент тәэмин 

итү; 

өстәмә һөнәри программаларны (квалификация күтәрү программалары һәм 

һөнәри яңадан әзерләү программалары) үзләштергәннән соң алты ай эчендә эш 

тапкан һәм эш белән тәэмин ителгән яшь инвалидлар өлешен кимендә 50 процент 

тәэмин итү; 
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югары белем алганнан соң алга таба укуын дәвам иткән яшь инвалидлар 

арасыннан укып бетерүчеләр өлешен кимендә 0,5 процент тәэмин итү; 

урта һөнәри белем алганнан соң алга таба укуын дәвам иткән яшь инвалидлар 

арасыннан укып бетерүчеләр өлешен кимендә  15 процент тәэмин итү; 

халыкны эш белән тәэмин итүгә ярдәм күрсәтү өлкәсендәге чаралар 

кысаларында укыган хезмәткәрләр арасыннан эшкә урнашкан хезмәткәрләр өлешен 

кимендә 90 процент тәэмин итү; 

эш эзләү максаты белән мөрәҗәгать иткән пенсия алды яшендәге затлар 

арасында эшкә урнашу өлешен кимендә 40 процент тәэмин итү. 

Халыкны эш белән тәэмин итү буенча ярдәмче программаны тормышка 

ашыру вакытлары: 2014 – 2021 еллар. 

Халыкны эш белән тәэмин итү буенча ярдәмче программа бер этапта 

тормышка ашырылачак, бу каралган чараларның өзлексезлеген һәм күчемлелеген 

тәэмин итәчәк.  

Халыкны эш белән тәэмин итү буенча ярдәмче программасы максатлары, 

бурычлары һәм чаралары яктылыгында индикаторларның фаразлана торган 

мәгънәләренең тулырак тасвирламасы аңа теркәлгән 2 нче кушымтада китерелә.»; 

Халыкны эш белән тәэмин итү буенча ярдәмче программаның III бүлегендә: 
беренче абзацта «9 936 465,28» саннарын «11 369 989,68» саннарына 

алыштырырга; 
икенче абзацта «5 039 448,80» саннарын «5 702 806,6» саннарына 

алыштырырга; 
өченче абзацта «4 897 016,48» саннарын «5 667 183,08» саннарына 

алыштырырга; 
Халыкны эш белән тәэмин итү буенча ярдәмче программаның V бүлегендәге 

алтынчы абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«Халыкны эш белән тәэмин итү буенча ярдәмче программаның төп чараларын 

тормышка ашыру нәтиҗәләрен бәяләү индикаторлары һәм анда катнашучылар саны 
күрсәткечләре аңа теркәлгән 2 нче кушымтада китерелә.»; 

1 нче кушымтада: 
9 нчы һәм 21 нче пунктларны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 
«9. Урта һөнәри һәм 

югары белем алган 

инвалидларны, шу-

лай ук Татарстан 

Республикасының 

мәгариф оешмала-

рында һөнәри әзер-

лек узган коррек-

цион мәктәпләрне 

тәмамлаучыларны 

эшкә урнаштыруны 

һәм эш урынында 

беркетүне монито-

ринглау 
 

хисап ел саен 

 

Татарстан Рес-

публикасының 

Мәгариф һәм 

фән министр-

лыгы  

югары белем 

алганнан соң 

өч ай эчендә 

эш тапкан һәм 

эш белән тәэ-

мин ителгән 

яшь инвалид-

лар өлеше*, 

процент; 

 

урта һөнәри 

белем алганнан 

соң өч ай 

эчендә эш тап-

кан һәм эш 

белән тәэмин 

кимендә 55  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кимендә 40 
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ителгән яшь 

инвалидлар 

өлеше*, 

процент; 

 

югары белем 

алганнан соң 

алты ай эчендә 

эш тапкан һәм 

эш белән тәэ-

мин ителгән 

яшь инвалид-

лар өлеше*, 

процент; 

 

урта һөнәри 

белем алганнан 

соң алты ай 

эчендә эш 

тапкан һәм эш 

белән тәэмин 

ителгән яшь 

инвалидлар 

өлеше*, 

процент; 

 

югары белем 

алганнан соң 

алты ай һәм 

аннан күбрәк 

вакыт узганнан 

соң эш тапкан 

һәм эш белән 

тәэмин ителгән 

яшь инвалид-

лар өлеше*, 

процент; 

 

урта һөнәри 

белем алганнан 

соң алты ай 

һәм аннан 

күбрәк вакыт 

узганнан соң 

эш тапкан һәм 

эш белән 

тәэмин ителгән 

яшь инва-

лидлар өлеше*, 

процент; 

 

 

 

 

 

 

 

кимендә 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кимендә 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кимендә 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кимендә 10 
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югары белем 

алганнан соң 

алга таба уку-

ын дәвам иткән 

яшь инвалид-

лар арасыннан 

укып бетерү-

челәр өлеше*, 

процент; 

 

урта һөнәри 

белем алганнан 

соң алга таба 

укуын дәвам 

иткән яшь 

инвалидлар 

арасыннан 

укып бетерү-

челәр өлеше*, 

процент 

кимендә 0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 кимендә 12»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 «21. Татарстан Рес-

публикасы шәһәр-

ләре һәм районна-

рының халыкны эш 

белән тәэмин итү 

үзәкләре юлламасы 

буенча һөнәри уку 

узган һәм һөнәри 

белем алган, шул 

исәптән үзләренең 

эшкә урнашуына 

озатып барулы 

булышлык алган 

инвалидларны эшкә 

урнаштыруны һәм 

эш урынында 

беркетүне 

мониторинглау 

хисап ел саен 

 

Татарстан 

Республикасыны

ң Хезмәт, 

халыкны эш 

белән тәэмин 

итү һәм социаль 

яклау 

министрлыгы, 

Татарстан 

Республикасы-

ның халыкны эш 

белән тәэмин 

итү үзәкләре – 

дәүләт казна 

учреждениеләре 

һөнәри уку 

узганнан соң 

өч ай эчендә 

эш тапкан һәм 

эш белән тәэ-

мин ителгән 

яшь инвалид-

лар өлеше*, 

процент; 

 

һөнәри уку 

узганнан соң 

алты ай эчендә 

эш тапкан һәм 

эш белән тәэ-

мин ителгән 

яшь инва-

лидлар өлеше*, 

процент; 

 

һөнәри уку уз-

ганнан соң ал-

ты ай һәм 

аннан күбрәк 

вакыттан соң 

эш тапкан һәм 

эш белән тәэ-

мин ителгән 

яшь инвалид-

лар өлеше*, 

процент; 

 

кимендә 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кимендә 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кимендә 15 
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өстәмә һөнәри 

программалар-

ны (квалифи-

кация күтәрү 

программалары

н һәм һөнәри 

яңадан әзерләү 

программала-

рын) үзләштер-

гәннән соң өч ай 

эчендә эш тап-

кан һәм эш 

белән тәэмин 

ителгән яшь 

инвалидлар 

өлеше*, 

процент; 

 

өстәмә һөнәри 

программалар-

ны (квалифи-

кация күтәрү 

программала-

рын һәм һөнә-

ри яңадан әзер-

ләү программа-

ларын) үзләш-

тергәннән соң 

алты ай эчендә 

эш тапкан һәм 

эш белән тәэ-

мин ителгән 

яшь инвалид-

лар өлеше*, 

процент; 

кимендә 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кимендә 

50»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«*» искәрмәсен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«*Күрсәткечләрнең мәгънәләре Россия Федерациясенең Хезмәт һәм социаль 

яклау министрлыгы белән Россия Федерациясе Мәгариф һәм фән министрлыгының 

«Яшь инвалидлар һөнәри белем алганда һәм алга таба эшкә урнашуда булышлык 

күрсәткәндә аларга булышлык күрсәтүнең бертип программасын раслау турында» 

2018 елның 14 маендагы 304 н/385 номерлы уртак боерыгы нигезендә исәпләп 

чыгарыла»; 
Халыкны эш белән тәэмин итү буенча ярдәмче программага теркәлгән 2 нче 

кушымтаны (карарга теркәлә) яңа редакциядә бәян итәргә; 
Халыкны эш белән тәэмин итү буенча ярдәмче программага 3 нче кушымта 

(карарга теркәлә) өстәргә; 
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«2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында хезмәт шартларын һәм аны 

саклауны яхшырту» ярдәмче программасында (алга таба – Хезмәтне саклау буенча 

ярдәмче программа): 
Хезмәтне саклау буенча ярдәмче программаның исемендә «2014 –  

2020 елларга» сүзләрен төшереп калдырырга; 
Хезмәтне саклау буенча ярдәмче программа паспортында: 
«Ярдәмче программа исеме» юлында «2014 – 2020 елларга» сүзләрен төшереп 

калдырырга; 
«Хезмәтне саклау буенча ярдәмче программаны тормышка ашыру вакытлары 

һәм этаплары» юлында «2014 – 2020 елларга» сүзләрен «2014 – 2021 елларга» 
сүзләренә алыштырырга; 

«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Хезмәтне саклау буенча ярдәмче 
программаны финанслау күләмнәре» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Еллар һәм 

чыганаклар буенча 

бүлеп, Хезмәтне 

саклау буенча 

ярдәмче програм-

маны финанслау 

күләмнәре 
 

Хезмәтне саклау буенча ярдәмче программаны Татарстан 

Республикасы бюджетыннан финанслауның гомуми күләме  

37 040,0 мең сум тәшкил итә, шул исәптән: 

2014 ел – 4 630,0 мең сум; 

2015 ел – 4 630,0 мең сум; 

2016 ел – 4 630,0 мең сум; 

2017 ел – 4 630,0 мең сум; 

2018 ел – 4 630,0 мең сум; 

2019 ел – 4 630,0 мең сум; 
2020 ел – 4 630,0 мең сум; 
2021 ел – 4 630,0 мең сум»; 

 
«Хезмәтне саклау буенча ярдәмче программаның максатларын һәм 

бурычларын тормышка ашырудан көтелә торган соңгы нәтиҗәләр (нәтиҗәләрне 
бәяләү индикаторлары) һәм аның бюджет нәтиҗәлелеген бәяләү күрсәткечләре» 
юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Хезмәтне саклау 
буенча ярдәмче 
программаның 
максатларын һәм 
бурычларын 
тормышка 
ашырудан көтелгән 
соңгы нәтиҗәләр 
(нәтиҗәләрне 
бәяләү 
индикаторлары) 
һәм аның бюджет 
нәтиҗәлелеген 
бәяләү 
күрсәткечләре 

Хезмәтне саклау буенча ярдәмче программа чараларын 
тормышка ашыру 2021 елга түбәндәгеләргә ирешергә 
мөмкинлек бирәчәк: 
хезмәтне саклау чараларына чыгымнарны 1 кешегә 
исәпләгәндә 18 500 сумга кадәр арттырырга; 
җитештерүдә зыян күргәннәр санын 1 000 эшләүчегә 
исәпләгәндә 1 000 эшләүчегә 0,8 кешегә кадәр киметергә; 
хезмәтне саклау буенча уку узган җитәкчеләр һәм белгечләр 
күләмен 1 000 эшләүчегә исәпләгәндә 1 000 эшләүчегә  
20,4 кешегә кадәр арттырырга»; 
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Хезмәтне саклау буенча ярдәмче программаның II бүлегендә: 
җиденче абзацта «2014 – 2020 еллар» сүзләрен «2014 – 2021 еллар» сүзләренә 

алыштырырга;  

Хезмәтне саклау буенча ярдәмче программаның III бүлеген түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 

 

«III. Хезмәтне саклау буенча ярдәмче программаның 

ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 

 

Хезмәтне саклау буенча ярдәмче программаны Татарстан Республикасы 

бюджетыннан финанслауның гомуми күләме 37 040,0 мең сум тәшкил итә, шул 

исәптән: 

2014 ел – 4 630,0 мең сум; 

2015 ел – 4 630,0 мең сум; 

2016 ел – 4 630,0 мең сум; 

2017 ел – 4 630,0 мең сум; 

2018 ел – 4 630,0 мең сум; 

2019 ел – 4 630,0 мең сум; 
2020 ел – 4 630,0 мең сум; 

2021 ел – 4 630,0 мең сум. 

Хезмәтне саклау буенча ярдәмче программадагы төп чараларның ресурслар 

белән тәэмин ителеше турындагы мәгълүмат аңа теркәлгән кушымтада 

китерелгән.»; 

Хезмәтне саклау буенча ярдәмче программаның V бүлегендә: 
дүртенче абзацта «18 000» саннарын «18 500» саннарына алыштырырга; 
бишенче абзацта «0,94» саннарын «0,8» саннарына алыштырырга; 
алтынчы абзацта «20,13» саннарын «20,4» саннарына алыштырырга; 
Хезмәтне саклау буенча ярдәмче программага кушымтаны (карарга теркәлә) 

яңа редакциядә бәян итәргә; 
«2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында эшчеләр һәм инженер 

һөнәрләрен популярлаштыру» ярдәмче программасында (алга таба – Эшчеләр 
һөнәрләрен популярлаштыру буенча ярдәмче программасы): 

Эшче һөнәрләрен популярлаштыру ярдәмче программасы исемендә «2014 – 
2020 елларга» сүзләрен төшереп калдырырга; 

Эшче һөнәрләрен популярлаштыру буенча ярдәмче программа паспортында: 
«Ярдәмче программа исеме» юлында «2014 – 2020 елларга» сүзләрен төшереп 

калдырырга; 
«Эшчеләр һөнәрләрен популярлаштыру буенча ярдәмче программаны 

тормышка ашыру вакытлары һәм этаплары» юлында «2014 – 2020 еллар» сүзләрен 
«2014 – 2021 еллар» сүзләренә алыштырырга; 

«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Эшчеләр һөнәрләрен популярлаштыру 

буенча ярдәмче программаны финанслау күләмнәре» юлын түбәндәге редакциядә 

бәян итәргә: 
 

«Еллар һәм 
чыганаклар буенча 

Эшчеләр һөнәрләрен популярлаштыру буенча ярдәмче 

программаны Татарстан Республикасы бюджетыннан 

consultantplus://offline/ref=C006C3497A713856630AC966F9B8A22A2B30454FFFD23A44A8B6E9C7A46D9892FD8B29CA065F88B5BE8167X8U9J
consultantplus://offline/ref=C006C3497A713856630AC966F9B8A22A2B30454FFFD23A44A8B6E9C7A46D9892FD8B29CA065F88B5BE8165X8U6J
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бүлеп, Эшче 
һөнәрләрен 
популярлаштыру 
буенча ярдәмче 
программаны 
финанслау 
күләмнәре 

финанслауның гомуми күләме 80 735,0 мең сум тәшкил итә, 

шул исәптән: 

2014 ел –10 000,0 мең сум; 

2015 ел – 10 000,0 мең сум; 

2016 ел – 10 000,0 мең сум; 

2017 ел – 10 7350,0 мең сум; 

2018 ел – 10 000,0 мең сум; 

2019 ел – 10 000,0 мең сум; 

2020 ел – 10 000,0 мең сум; 

2021 ел – 10 000,0 мең сум»;  
 
«Эшчеләр һөнәрләрен популярлаштыру буенча ярдәмче программа 

максатларын һәм бурычларын тормышка ашырудан көтелә торган соңгы нәтиҗәләр 
(нәтиҗәләрне бәяләү индикаторлары) һәм аның бюджет нәтиҗәлелеген бәяләү 
күрсәткечләре» юлында: 

беренче абзацта «2020 ел» сүзләрен «2021 ел» сүзләренә алыштырырга; 
икенче абзацта «22» саннарын «20» саннарына алыштырырга; 
дүртенче абзацта «2020» һәм «2,5» саннарын шул ук эзлеклелектә «2021» һәм 

«2,0» саннарына алыштырырга; 
Эшчеләр һөнәрләрен популярлаштыру буенча ярдәмче программаның  

II бүлегендә: 
унөченче абзацта «2020 ел» сүзләрен «2021 ел» сүзләренә алыштырырга;  
ундүртенче абзацта «22» саннарын «20» саннарына алыштырырга; 
уналтынчы абзацта «2020»; «2,5» саннарын шул ук эзлеклелектә «2021» һәм 

«2,0» саннарына алыштырырга; 
унтугызынчы абзацта «2014 – 2020 еллар» сүзләрен «2014 – 2021 еллар» 

сүзләренә алыштырырга; 
Эшчеләр һөнәрләрен популярлаштыру буенча ярдәмче программасының  

III бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 
«III. Эшчеләр һөнәрләрен популярлаштыру буенча ярдәмче программаның 

ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 
 

Эшчеләр һөнәрләрен популярлаштыру буенча ярдәмче программаны 

Татарстан Республикасы бюджетыннан финанслауның гомуми күләме 80 735,0 мең 

сум тәшкил итә, шул исәптән: 

2014 ел –10 000,0 мең сум; 

2015 ел – 10 000,0 мең сум; 

2016 ел – 10 000,0 мең сум; 

2017 ел – 10 7350,0 мең сум; 

2018 ел – 10 000,0 мең сум; 

2019 ел – 10 000,0 мең сум; 

2020 ел – 10 000,0 мең сум; 
2021 ел – 10 000,0 мең сум. 
Финанслау күләме тиешле елга Татарстан Республикасы бюджеты проектын 

формалаштырганда ел саен билгеләнгән тәртиптә тәгаенләнергә тиеш. 
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Эшчеләр һөнәрләрен популярлаштыру буенча ярдәмче программадагы төп 
чараларның ресурслар белән тәэмин ителеше турындагы мәгълүмат аңа тҗеркәлгән 
кушымтада күрсәтелә.»; 

Эшчеләр һөнәрләрен популярлаштыру буенча ярдәмче программага  теркәлгән 
кушымтаны (карарга теркәлә) яңа редакциядә бәян итәргә. 

 
 
 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


