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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «2014 – 2021 елларга 

Татарстан Республикасы халкының эш 

белән тәэмин ителешенә булышлык 

күрсәтү» дәүләт программасын раслау 

турында» 2013 ел, 9 август, 553 нче карары 

белән расланган «2014 – 2021 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 Та-

тарстан Республикасы халкының эш белән тәэмин ителешенә булышлык күрсәтү» 

дәүләт программасын раслау турында» 2013 ел, 9 август, 553 нче карары белән (Та-

тарстан 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; 2018 ел, 13 сентябрь, 775 нче; 2018 ел, 23 ноябрь, 1042 нче 

карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) расланган «2014 –  

2021 елларга Татарстан Республикасы халкының эш белән тәэмин ителешенә 

булышлык күрсәтү» дәүләт программасына (алга таба – Программа) түбәндәге 

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

 

«Еллар һәм 

чыганаклар буенча 

бүлеп, финанслау 

күләмнәре 

Программаны финанслауның гомуми күләме – 12 266 045,38 

мең сум тәшкил итә, шул исәптән җәлеп итәргә 

планлаштырыла торган федераль бюджет акчасы – 

6 454 490,3 мең сум, Татарстан Республикасы бюджеты 

акчасы – 5 811 555,08 мең сум. 

(мең сум) 

Ел Җәлеп итәргә план-
лаштырыла торган феде-

раль бюджет акчасы 

Татарстан Респуб-
ликасы 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 575 168,10 755 325,0 
2019 945 811,10 768 272,0 
2020 925 722,80 783 820,60 
2021 927 191,10 798 888,0 

Барлыгы 6 454 490,30 5 811 555,08»; 
 

Программаның III бүлегендә: 
икенче абзацта «11 487 764,68» саннарын «12 266 045,38» саннарына 

алыштырырга; 
өченче абзацта «5 702 806,6» саннарын «6 454 490,3» саннарына 

алыштырырга; 
дүртенче абзацта «5 784 958,08» саннарын «5 811 555,08» саннарына 

алыштырырга; 
Программага теркәлгән 1 нче кушымтаның «югары белем бирүче мәгариф 

оешмалары чыгарылыш укучыларының гомуми санында уку тәмамланганнан соң 
беренче елда белгечлек буенча эшкә урнашкан әлеге оешмаларның чыгарылыш 
укучылары өлеше» юлындагы 11 – 13 графаларында «55», «55,5», «55,5» саннарын 
шул ук эзлеклелектә «63», «65» һәм «65» саннарына алыштырырга; 

Программага теркәлгән 2 нче кушымтаны (карарга теркәлә) 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): 

Халыкны эш белән тәэмин итү буенча ярдәмче программа паспортында: 
«Халыкны эш белән тәэмин итү буенча ярдәмче программа бурычлары» 

юлында: 
7 нче пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«7. «Хезмәт җитештерүчәнлеген арттыру һәм халыкның эш белән тәэмин 

ителешенә булышлык күрсәтү» илкүләм проектының «Татарстан Республикасында 
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хезмәт җитештерүчәнлеген үстерүне тәэмин итү өчен хезмәт базарының 
нәтиҗәлелеген күтәрү һәм халыкның эш белән тәэмин ителешенә булышлык 
күрсәтү» төбәк проекты кысаларында чараларны тормышка ашыру;»; 

түбәндәге эчтәлекле 8 нче пункт өстәргә: 
«8. «Демография» илкүләм проектының «Өлкән буын» өлкән буын 

гражданнарына системалы ярдәм күрсәтү һәм аларның тормыш сыйфатын яхшырту 
программасын эшләү һәм тормышка ашыру» төбәк проекты кысаларында чараларны 
тормышка ашыру»; 

«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Халыкны эш белән тәэмин итү буенча 
ярдәмче программаны финанслау күләмнәре» юлын түбәндәге редакциядә бәян 
итәргә: 

 
«Еллар һәм 
чыганаклар буенча 
бүлеп, Халыкны эш 
белән тәэмин итү 
буенча ярдәмче 
программаны 
финанслау 
күләмнәре 

Халыкны эш белән тәэмин итү буенча ярдәмче программаны 
финанслауның гомуми күләме 12 148 270,38 мең сум тәшкил 
итә, шул исәптән: 
җәлеп итәргә планлаштырыла торган федераль бюджет 
акчасы – 6 454 490,3 мең сум; Татарстан Республикасы 
бюджеты акчасы – 5 693 780,08 мең сум, шулардан  
185,5 млн.сумы – инвалидларның (яшь инвалидларны 
кертеп) эш белән тәэмин ителешенә булышлык күрсәтүгә 
һәм эш белән тәэмин ителешенә булышлык күрсәтүдә 
озатып йөрүне оештыруга. 

(мең сум) 
Ел Гомуми акча 

күләме 
Җәлеп итәргә 

планлаштырыла 
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 1 315 863,1 575 168,1 740 695,0 
2019 1 699 453,1 945 811,1 753 642,0 
2020 1 694 913,4 925 722,8 769 190,6 
2021 1 711 449,1 927 191,1 784 258,0 

Бар-

лыгы 

12 148 270,38   6 454 490,3  5 693 780,08»; 

 
Халыкны эш белән тәэмин итү буенча ярдәмче программаның I бүлегендә: 
«Хезмәт җитештерүчәнлеген арттыру һәм халыкның эш белән тәэмин 

ителешенә булышлык күрсәтү» өстенлекле проекты кысаларында халыкның эш 
белән тәэмин ителешенә булышлык күрсәтү чараларын тормышка ашыру» 
бүлекчәсе исемен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Хезмәт җитештерүчәнлеген арттыру һәм халыкның эш белән тәэмин 
ителешенә булышлык күрсәтү» илкүләм проектының «Татарстан Республикасында 
хезмәт җитештерүчәнлеген үстерүне тәэмин итү өчен хезмәт базарының 
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нәтиҗәлелеген күтәрү һәм халыкның эш белән тәэмин ителешенә булышлык 
күрсәтү» төбәк проекты кысаларында халыкның эш белән тәэмин ителешенә 
булышлык күрсәтү чараларын тормышка ашыру»; 

«Пенсия алды яшендәге затларның эш белән тәэмин ителешенә булышлык 
күрсәтү чараларын тормышка ашыру» бүлекчәсен түбәндәге редакциядә бәян 
итәргә: 

 

«Пенсия алды яшендәге затларның эш белән тәэмин ителешенә 
булышлык күрсәтү чараларын тормышка ашыру. 

 
2018 ел башына Татарстан Республикасында эшкә яраклы яшьтәге гражданнар 

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

Пенсия белән тәэмин итүнең аерым параметрларына төзәтмәләр кертелүгә 
бәйле рәвештә, халыкны эш белән тәэмин итү буенча дәүләт хезмәте үз эшендә 
пенсия алды яшендәге гражданнарны эшкә урнаштыруда булышлык күрсәтүгә 
акцент ясавы объектив ихтыяҗ белән бәйле. 

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

Шул ук вакытта дәгъва итүченең еш кына тиешле квалификациясе җитәрлек 
дәрәҗәдә булмавы аркасында аны эшкә алмыйлар. Хезмәткәрнең компетенцияләре 
эш бирүченең таләпләренә туры килмәү мәсьәләсе – ул яшь мәсьәләсенә карамый, 
шуңа бәйле рәвештә өзлексез белем алу – ул кирәк булып тора, теләсә кайсы 
яшьтәге кешеләр өчен хезмәт базарының реаль таләбе була. 

Ел саен, эш эзләп табу максатларында, халыкны эш белән тәэмин итү 
үзәкләренә мөрәҗәгать итүчеләр арасында якынча 3 процентын пенсия алды 
яшендәге гражданнар тәшкил итә, шулардан якынча 30 проценты эшкә урнаша. 

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

Хәзерге вакытта өлкән яшьтәге гражданнарны укыту буенча чаралар 
тормышка ашырыла. Пенсия яше алдындагы эшсез гражданнарга түбәндәге 
һөнәрләр буенча һөнәри укытуны 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. 

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

Демография вәзгыятен һәм хезмәт базарындагы вәзгыятьне исәпкә алып, 
пенсия алды яшендәге гражданнарның белемнәре һәм тәҗрибәсе шактый сорала. 

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 эш белән 
тәэмин ителешен саклауны һәм үстерүне тәэмин итү максатларында, түбәндәгеләр 
карала: 

халыкның эш белән тәэмин ителешенә булышлык күрсәтү өлкәсендә дәүләт 
хезмәтләрен тулы күләмдә күрсәтү, шул исәптән даими һәм вакытлы эш 
урыннарына эшкә урнашуда булышлык күрсәтү; 

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

эшләү өчен 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 (штатын) 
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 укытуны, вакансияләр ярминкәләрен, психологик һәм социаль 
адаптацияләүне оештыруны кертеп, халыкны эш белән тәэмин итү буенча актив 
сәясәт чараларын тормышка ашыру, шулай ук эшмәкәрлек эшчәнлегендә 
(үзмәшгульлекне кертеп) булышлык күрсәтү; 

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

эшкә урнаштыруда булышлык күрсәткәндә мәгълүмат системасы – «Россиядә 
эш» порталы һәм эшлекле элемтәләрнең социаль челтәре (SkilsNet) 
мөмкинлекләреннән файдалану. 

2019 елдан башлап «Демография» илкүләм проектының «Өлкән буын» өлкән 
буын гражданнарына системалы ярдәм күрсәтү һәм аларның тормыш сыйфатын 
яхшырту программасын эшләү һәм тормышка ашыру» төбәк проектын тормышка 
ашыру кысаларында, пенсия алды яшендәге гражданнарның эш белән тәэмин 
ителешенә булышлык күрсәтү максатларында, хезмәт мөнәсәбәтләрендә торучы яки 
эш эзләүче һәм халыкны эш белән тәэмин итү хезмәте органнарына мөрәҗәгать 
итүче пенсия алды яшендәге затларны һөнәри укыту һәм аларга өстәмә һөнәри 
белем бирү оештырылачак. 

Пенсия алды яшендәге гражданнарны икътисадта таләп ителә торган 
күнекмәләр һәм компетенцияләр нигезендә укытуны оештыру нәтиҗәле хезмәт 
эшчәнлеген гамәлгә ашыру максаты белән һөнәри мобильлекне арттыруга, яңа 
һөнәри күнекмәләрне үзләштерүгә һәм үстерүгә юнәлдереләчәк. Пенсия алды 
яшендәге гражданнарга белем бирүне оештыру юлы белән аларның эш белән тәэмин 
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ителешенә булышлык күрсәтү аларның хокукларын һәм мәнфәгатьләрен якларга, 
тормыш иминлеген һәм социаль иминлекне арттырырга, җәмгыять тормышында 
актив катнашу өчен шартлар тудырырга мөмкинлек бирәчәк. Уку-укыту бу 
гражданнарның элеккеге, шулай ук яңа эш урыннарында хезмәт эшчәнлеген 
аларның теләкләреннән, һөнәри күнекмәләреннән һәм физик мөмкинлекләреннән 
чыгып дәвам итәргә ярдәм итәчәк. 

Хезмәткәрләрнең квалификация дәрәҗәсенә карата югары таләпләр куелган 
эш урыннарының саны арту, һөнәри бурычларны хәл итүнең яңа ысулларын 
үзләштерү шартларында пенсия алды яшендәге гражданнарның эшчәнлекнең 
заманча югары технологияле өлкәләрендә тормышка ашырыла торган белемнәрен 
һәм күнекмәләрен яңарту зарурилыгы туа. 

Әлеге максатларга ирешү өчен пенсия алды яшендәге затларны һөнәри 
укытуны һәм аларга өстәмә һөнәри белем бирүне оештыру буенча түбәндәге 
бурычлар хәл ителәчәк: 

пенсия алды яшендәге гражданнарның һөнәри укытуда ихтыяҗларын (шул 
исәптән социологик сораштыру үткәрү юлы белән) билгеләү; 

пенсия алды яшендәге гражданнарны укыту өчен хезмәт базарында иң кирәкле 
таләп ителә торган һөнәрләр (күнекмәләр, компетенцияләр) исемлеген төзү; 

пенсия алды яшендәге гражданнарны укыту өчен белем бирү программалары 
банкын формалаштыру; 

һөнәри укыту һәм өстәмә һөнәри белем бирү буенча тиешле программаны 
сайлап алу максатларында, пенсия алды яшендәге гражданнарга һөнәри юнәлеш 
бирүне оештыру; 

хезмәт мөнәсәбәтләрендә торучы яки эш эзләүче пенсия алды яшендәге 
гражданнар арасыннан кимендә 4053 кеше өчен 2021 ел ахырына кадәр халыкны эш 
белән тәэмин итү хезмәте органнары тарафыннан һөнәри укытуны һәм өстәмә 
һөнәри белем бирүне оештыру (ел саен кимендә 1351 кеше); 

халыкны эш белән тәэмин итү хезмәте органнары тарафыннан пенсия алды 
яшендәге хезмәткәрләрне укытуны һәм эшкә урнаштыруны оештыруга карата 
хезмәт күрсәтү сыйфатын яхшырту буенча системалы чараларны тормышка ашыру. 

Татарстан Республикасының халыкны эш белән тәэмин итү хезмәте органнары 
тарафыннан 2019 елда оешмаларда эшләүчеләрнең гомуми саны 100 һәм аннан 
күбрәк булган һәм пенсия алды яшендәге хезмәткәрләр саны 30 дан артыграк булган 
эш бирүчеләрнең пенсия алды яшендәге хезмәткәрләрне һөнәри укыту һәм өстәмә 
һөнәри белем бирү ихтыяҗына сораштыру үткәрелде. 

50 дән артык предприятие тарафыннан пенсия алды яшендәге 1,4 мең 
хезмәткәрне укытуга ихтыяҗ булуы билгеләнде. 

«КАМАЗ» гавами акционерлар җәмгыяте тарафыннан аеруча күп ихтыяҗ 
булуы белдерелде – предприятие максатчан категориядәге 370 тән артык 
хезмәткәрне укытуны, шул исәптән 32 эшчеләр һөнәре (1С программа тәэминаты 
белем белән кладовой мөдире: Склад, транспорт белән ташучы, станок һәм слесарь 
эшләрен тикшерүче, йөк төягеч машинаны йөртүче, эшләнмәләрне һәм 
инструментларны комплектлаучы, химик анализ лаборанты, су кайнату казаннары 
операторы, программа идарәсе белән станоклар операторы, йөкләрне бәйләүче, киң 
юнәлешле станокчы, электромонтер, насос җайланмалары машинисты, буяу-киптерү 
линиясе һәм агрегатлары операторы, буяучы, автомат линияләрне һәм агрегат 
станокларын көйләүче, программа белән идарә итә торган станокларны һәм 



7 
 

манипуляторларны көйләүче, станокларның һәм җайланмаларның автомат һәм 
ярымавтомат линияләре операторы һ.б.) буенча яңадан әзерләүне тәэмин итүне, 
шулай ук урта звено белгечләренә һәм җитәкчеләренә алар били торган эш 
урыннарында җитештерүчәнлекне һәм эшчәнлек нәтиҗәлелеген арттыру өчен 
аларның эш юнәлешләре буенча квалификация күтәрү программасын тормышка 
ашыруны планлаштыра. 

«А.М.Горький исемендәге Зеленодольск заводы» акционерлар җәмгыяте  
20 дән артык хезмәткәрне түбәндәге һөнәрләр буенча: газ җиһазларын ремонтлау 
һәм эксплуатацияләү буенча слесарь, җилләтү һәм кондиционерлау системаларын 
ремонтлау һәм аларга хезмәт күрсәтү буенча слесарь; «1С:Предприятие», 
«Компьютер грамотасы» квалификация күтәрү программалары буенча укытуга 
җибәрүне планлаштыра. 

«Водоканал» Казан муниципаль унитар предприятиесе түбәндәге һөнәрләр 
буенча 25 тән артык кешене укытуга ихтыяҗ булуын белдерде: эчке яну двигателе 
машинисты, суүткәргеч хуҗалыгын тикшерүче, автотранспорт чараларының техник 
торышын тикшерүче, электрон-хисаплау машинасы операторы, колл-үзәк 
операторы. 

Шулай ук Казан, Әлмәт, Зеленодольск, Түбән Кама, Азнакай, Аксубай һәм 
республиканың башка муниципаль районнарындагы медицина учреждениеләре, 
транспорт предприятиеләре, республиканың агросәнәгать комплексы 
предприятиеләре укытуга ихтыяҗ булуны белдерде. 

Эш бирүчеләрнең гаризаларын, хезмәт базарындагы вакансияләр турындагы 
мәгълүматларны һәм икътисадның квалификацияле кадрлар әзерләүгә булган 
өстенлекле ихтыяҗлары турындагы белешмәләрне анализлау йомгаклары буенча 
Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау 
министрлыгы тарафыннан, Татарстан Республикасында тормышка ашырыла торган 
һәм үз эченә 118 мәгариф программасын (шул исәптән 74 һөнәри укыту 
программасын һәм 44 өстәмә һөнәри программаны) алган инвестиция проектларын 
исәпкә алып, пенсия алды яшендәге гражданнарны һөнәри укыту һәм аларга өстәмә 
һөнәри белем бирү өчен өстенлекле һөнәрләр (белгечлекләр) исемлеге төзелде. 

Татарстан Республикасында уку-укытуны оештыру федераль бюджеттан 
Татарстан Республикасы бюджетына бирелә торган башка бюджетара трансфертлар 
акчасы исәбеннән, Татарстан Республикасы бюджетын шул ук эзлеклелектә 95 һәм  
5 процент нисбәтендә финанслашуны җәлеп итеп гамәлгә ашырылачак. 

2019 елда 1 351 кеше укытуны оештыру өчен берләштерелгән бюджет 
акчасының гомуми күләме 92 472,45 мең сум тәшкил итәчәк, шул исәптән  
87 848,83 мең сумы – Россия Федерациясе бюджетыннан башка бюджетара 
трансфертлар һәм 4 623,62 мең сумы – Татарстан Республикасы бюджеты акчасы. 

Пенсия алды яшендәге эш эзләүче һәм эш белән тәэмин ителмәгән 
гражданнарга уку-укыту чорында «Хезмәт өчен түләүнең минималь күләме 
турында» 2000 ел, 19 июнь, ФЗ-82 нче Федераль закон белән билгеләнгән хезмәт 
өчен түләүнең минималь дәрәҗәсенә тигез күләмдә стипендия түләнәчәк. Уку-укыту 
читтән торып та һәм хезмәт эшчәнлегеннән аерылмыйча да оештырылачак. 

Пенсия алды яшендәге затларның эш белән тәэмин ителешенә булышлык 
күрсәтү чаралары планы Халыкны эш белән тәэмин итү буенча ярдәмче 
программага теркәлгән 3 нче кушымтада (карарга теркәлә) китерелә. 

Пенсия алды яшендәге затларның эш белән тәэмин ителешенә булышлык 
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күрсәтү чараларының төп максатлары – пенсия алды яшендәге затларның эш белән 
тәэмин ителешен саклау һәм киңәйтү, шулай ук аларның хезмәт потенциалын 
максималь файдалану. 

Пенсия алды яшендәге затларның эш белән тәэмин ителешенә булышлык 
күрсәтү чараларын тормышка ашыру өчен акча күләмнәре ел саен 93,3 млн.сум 
күләмендә фаразлана.»; 

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 аны тормышка ашыру вакытлары 

 
Россия Федерациясе Президентының «Дәүләт социаль сәясәтен тормышка 

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

оешмаларда яшь белгечләрне, алга таба аларны даими эш урынына эшкә 
урнаштыру максаты белән, стажировкага җибәрү тәҗрибәсен арттыру; 

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, 
инвалидларның эш белән тәэмин ителешенә булышлык күрсәтүдә озатып йөрүне 
оештыру юлы белән шартлар тудыру; 

халыкка һөнәри юнәлеш бирү һәм психологик ярдәм күрсәтү, шул исәптән 
мәктәп укучыларына һөнәри юнәлеш бирү системасын үстерү, аларның хезмәт 
базарында таләп ителә торган һөнәрләр һәм 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 булышлык күрсәтү чараларын гамәлгә ашыру.  

Дәүләт сәясәтенең әлеге өстенлекләреннән чыгып, Халыкны эш белән тәэмин 

итү буенча ярдәмче программа булдырылды, аның максатлары – халыкны эш белән 

(шул исәптән инвалидларны хезмәт эшчәнлегенә җәлеп итү юлы белән) тәэмин итү 

һәм Татарстан Республикасы икътисады өчен кадрлар потенциалын үстерү. 

Әлеге максатларга ирешү өчен түбәндәге бурычларны хәл итү күздә тотыла: 

1. Халыкның эш белән тәэмин ителешенә булышлык күрсәтү өлкәсендә 

күрсәтелә торган дәүләт хезмәтләренең сыйфатын яхшырту һәм һәркемгә алардан 

файдалана алу мөмкинлеген арттыру. 

2. Эш эзләүче гражданнарны эшкә урнаштыруда булышлык күрсәтүнең 

нәтиҗәлелеген күтәрү. 
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3. Гамәлдәге эш урыннарын саклауга һәм яңаларын булдыруга булышлык 

күрсәтү. 

4. Эш бирүчеләрнең кадрлар белән комплектлауга булган ихтыяҗын 

тулысынча канәгатьләндерү. 

5. Эшсез гражданнарга социаль ярдәм күрсәтү чараларын тормышка ашыру.  

6. Инвалидларның эш белән тәэмин ителешенә булышлык күрсәтү. 

Инвалидларның эш белән тәэмин ителешенә булышлык күрсәтүдә озатып йөрүне 

оештыру.  

7. «Хезмәт җитештерүчәнлеген арттыру һәм халыкның эш белән тәэмин 

ителешенә булышлык күрсәтү» илкүләм проектының «Татарстан Республикасында 

хезмәт җитештерүчәнлеген үстерүне тәэмин итү өчен хезмәт базарының 

нәтиҗәлелеген күтәрү һәм халыкның эш белән тәэмин ителешенә булышлык 

күрсәтү» төбәк проекты кысаларында чараларны тормышка ашыру. 

8. «Демография» илкүләм проектының «Өлкән буын» өлкән буын 

гражданнарына системалы ярдәм күрсәтү һәм аларның тормыш сыйфатын яхшырту 

программасын эшләү һәм тормышка ашыру» төбәк проекты кысаларында чараларны 

тормышка ашыру. 

Беренче бурычны тормышка ашыру кысаларында түбәндәге төп чаралар 

карала: 

хезмәт базарындагы хәл турында, шул исәптән социаль-хезмәт 

мөнәсәбәтләрен норматив-хокукый җайга салу, һөнәри квалификация яктылыгында 

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

дәрәҗәсен исәпкә алып, хезмәт күрсәтүләрнең таләп ителүе турында, шулай ук 

җитештерү, эшче көчне территория һәм тармак арасында яңадан бүлү һәм чит ил 

хезмәткәрләрен файдалану процессына гражданнарны 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, матбугат басмаларын кертеп) мәгълүмати 

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 үзәкләренең мобиль офисларыннан 

файдаланып, халыкны эш белән тәэмин итү өлкәсендә, 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.  
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Икенче бурычны тормышка ашыру кысаларында түбәндәге төп чаралар 
карала: 

түләүле җәмәгать эшләрен үткәрүне, матди ярдәм күрсәтеп, эш эзләүдә 

авырлыклар кичерүче эшсез гражданнарны, урта һөнәри белемле һәм беренче 

тапкыр эш эзләүче 18 яшьтән 20 яшькә кадәрге 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 

карала: 
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) булышлык 
күрсәтү; 

эш 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 эш бирүчегә иректән 
мәхрүм итү рәвешендә җәза үтәтү учреждениеләреннән азат ителгән һәм эшкә (шул 
исәптән резервлана торган эш урыннарына) урнашкан затларның хезмәте өчен түләү 
чыгымнарының бер өлешен каплау. 

Дүртенче бурычны тормышка ашыру кысаларында түбәндәге төп чаралар 
карала: 

түбәндәгеләрне алдан һөнәри укытуны һәм аларга өстәмә һөнәри белем 

бирүне оештыру, шул исәптән: 
инвестиция проектлары нигезендә эшчәнлекне реструктурлаштыру һәм 

модернизацияләүне гамәлгә ашыручы оешмалар хезмәткәрләрен; 
өч яшькә кадәр бала тәрбияләү буенча ялда булган, хезмәт эшчәнлегенә кире 

кайтырга планлаштыра торган 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 затлар арасыннан гражданнарга компьютер грамотасы нигезләрен 
укыту буенча «Интернет-Озак яшәү» проектын тормышка ашыру; 

көндәшлек сәләтен арттыру, алга таба эшкә урнаштыру, 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 максатлары 
белән теркәлгән гражданнарны, шул исәптән Россия Федерациясе законнары 
нигезендә картлык буенча иминият пенсиясе билгеләнгән һәм хезмәт эшчәнлеген 
яңадан башлап җибәрергә омтылган башка категорияләрдәге пенсионерларны 
һөнәри укыту һәм аларга өстәмә һөнәри белем бирү; 



11 
 

эшчәнлек (һөнәр) тармагын сайлап алу, эшкә урнаштыру, һөнәри укыту һәм 
өстәмә һөнәри белем бирү 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 

озатып йөрү буенча комплекслы хезмәт күрсәтү.  
Бишенче бурычны тормышка ашыру кысаларында түбәндәге төп чаралар 

карала: 

эшсезлек буенча пособиеләрне 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 (халыкны эш белән тәэмин итү хезмәте органнарының юлламасы буенча 

һөнәри укыган һәм өстәмә белем алган чорда стипендия һәм халыкны эш белән 

тәэмин итү хезмәте органнары юлламасы буенча һөнәри укыган һәм өстәмә белем 

алган чорда матди ярдәм түләү өлешендә); 

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 

карала: 

эш бирүчеләргә квота кысаларында инвалидларны эшкә урнаштыру өчен 

махсус эш урыннары булдыру чыгымнарының бер өлешен каплау; 

инвалидларның иҗтимагый берләшмәләре тарафыннан оештырылган 

оешмаларда инвалидларның эш урыннарын саклап калуга бәйле булган 

чыгымнарны каплауга субсидияләр бирү; 

эшләмәүче инвалидларны эшкә, шул исәптән алар өчен оештырылган 

(җиһазландырылган) эш урыннарына 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, хезмәт базарында социаль яраклашуны һәм 

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

карала: 
2018 елда 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; 
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2019 елда «Хезмәт җитештерүчәнлеге һәм халыкның эш белән тәэмин 
ителешенә булышлык күрсәтү» илкүләм проектының «Хезмәт җитештерүчәнлеген 
үстерүне тәэмин итү өчен хезмәт базарының нәтиҗәлелеген күтәрү һәм халыкның 
эш белән тәэмин ителешенә булышлык күрсәтү» федераль проекты кысаларында 
халыкның эш белән тәэмин ителешенә булышлык күрсәтү һәм хезмәт базарының 
нәтиҗәлелеген күтәрү максатларында предприятиеләр хезмәткәрләрен яңадан 
укыту, аларның квалификациясен күтәрү чараларын тормышка ашыру; 

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 халыкның эш белән 

тәэмин ителеше нәтиҗәлелеген күтәрү чараларында катнашучы хезмәткәрләрнең 

хезмәте өчен түләү чыгымнарын өлешчә каплау. 
Сигезенче бурычны тормышка ашыру кысаларында түбәндәге төп чаралар 

карала: 

«Демография» илкүләм проектының «Өлкән буын» өлкән буын 

гражданнарына системалы ярдәм күрсәтү һәм аларның тормыш сыйфатын яхшырту 

программасын эшләү һәм тормышка ашыру» федераль проектын тормышка ашыру 

кысаларында хезмәт мөнәсәбәтләрендә торучы яки эш эзләүче һәм халыкны эш 

белән тәэмин итү хезмәтенә мөрәҗәгать итүче пенсия алды яшендәге затларны 

һөнәри укытуны һәм аларга өстәмә һөнәри белем бирүне оештыру; 

һөнәри укыту һәм өстәмә һөнәри белем бирү буенча тиешле программаны 

сайлап алу максатларында, һөнәрләр (күнекмәләр, компетенцияләр) буенча пенсия 

алды яшендәге гражданнарга һөнәри юнәлеш бирүне оештыру; 

пенсия алды яшендәге гражданнарның чираттагы ел өчен һөнәри укытуга һәм 

өстәмә һөнәри белем бирүгә ихтыяҗын билгеләү максаты белән Татарстан 

Республикасында социологик сораштырулар үткәрү. 

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; 

халыкның эш белән тәэмин ителү 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; 

халыкны эш белән тәэмин итү хезмәте органнарына эш эзләү максаты белән 

мөрәҗәгать иткән гражданнар саныннан кимендә 60 процентына һөнәри юнәлеш 

бирүне оештыру; 

эшсез булып теркәлгән гражданнарның уртача еллык санының кимендә  

70 процентын иҗтимагый һәм вакытлыча эшләрдә эшләвен тәэмин итү; 

республикада яшәүче 14 яшьтән 18 яшькәчә балигъ булмаган гражданнар 

саныннан әлеге яшьтәге гражданнарның кимендә 15 процентын укудан тыш вакытта 

эш белән тәэмин итүне гамәлгә ашыру; 

Халыкны эш белән тәэмин итү буенча ярдәмче программа гамәлдә булган 

чорда эшләмәүче инвалидлар, күпбалалы ата-аналар һәм инвалид балалар 

тәрбияләүче ата-аналар өчен махсуслаштырылган 1,2 мең эш урыны булдыру; 
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эшсез гражданнарга эшкә урнашу өчен 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 турында 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; 

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; 
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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 программа 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 «11 369 989,68» саннарын «12 148 270,38» саннарына 

алыштырырга; 
икенче абзацта «5 702 806,6» саннарын «6 454 490,3» саннарына алыштырыр-

га; 
өченче абзацта «5 667 183,08» саннарын «5 693 780,08» саннарына 

алыштырырга; 
1 нче кушымтада: 
10 нчы пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 

«10. Инвалидларның, шул 
исәптән аларның эш 
белән тәэмин 
ителешенә 
булышлык күрсәтүдә 
озатып йөрүгә 
мохтаҗларның эшкә 
урнаштыруга булган 
ихтыяҗларының 
шәхсиләштерелгән 
исәбен булдыру 
 

яшь 
инва-

лидлар-
дан 

эшкә 
урнашу-

да 
булыш-

лык 
күрсәтү 
кирәк-
леге 

турында 
сораш-
тыру 

ел саен 
 

Татарстан Рес-
публикасының 
халыкны эш 
белән тәэмин 
итү үзәкләре – 
дәүләт казна 
учреждение-
ләре  

яраклы эш эзләү 
максаты белән 
халыкны эш 
белән тәэмин итү 
хезмәтенә мөрә-
җәгать иткән ин-
валидлар санын-
да эшкә урнаш-
кан инвалидлар 
өлеше, процент 
 

хезмәткә яраклы 
яшьтәге инвалид-
ларның гомуми 
санында хисап 
чорында эшләүче 
инвалидлар 
өлеше, процент 
 

озатып йөрүне 
оештыру хезмәте 
күрсәтүдән фай-
далану максат-
ларында мөрә-
җәгать иткән 
кешеләр санына 
карата инвалид-
ларны эш белән 
тәэмин итүдә 
булышлык күр-
сәткәндә әлеге 

кимендә 54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
кимендә 30 
 
 
 
 
 
 
 

100»; 
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хезмәт күрсәтү-
дән файдаланган 
кешеләр өлеше, 
процент 

 

16 нчы пунктта «ел саен» сүзләрен «2017 – 2018 еллар» сүзләренә 
алыштырырга.»; 

Халыкны эш белән тәэмин итү буенча ярдәмче программага теркәлгән 2 нче 
һәм 3 нче кушымталарны (карарга теркәләләр) яңа редакциядә бәян итәргә; 

«Татарстан Республикасында эшчеләр һәм инженер һөнәрләрен 
популярлаштыру» ярдәмче программасына теркәлгән кушымтада: 

2.3 нче пунктта: 
3 графадагы «2014 – 2021 еллар» сүзләрен «2014 – 2015 еллар» сүзләренә 

алыштырырга; 
12 һәм 13 графалардагы «1,00» саннарын «0» санына алыштырырга;  
20 һәм 21 графалардага «650,0» саннарын «0» санына алыштырырга; 
2.5 нче пунктның 20 һәм 21 графаларындагы «5100,0» саннарын  

«5750,0» саннарына алыштырырга. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                                                                         А.В.Песошин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


