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Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү 
һәм социаль яклау министрлыгы 
мәсьәләләре» 2007 ел, 15 август, 388 нче 
карары белән расланган Татарстан 
Республикасы Хезмәт, халыкны эш 
белән тәэмин итү һәм социаль яклау 
министрлыгы турында нигезләмәгә 
үзгәрешләр кертү турында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы 

Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгы 

мәсьәләләре» 2007 ел, 15 август, 388 нче карары белән (Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 2007 ел, 20 сентябрь, 492 нче; 2007 ел, 29 декабрь, 788 

нче; 2008 ел, 17 ноябрь, 818 нче; 2009 ел, 22 июнь, 418 нче; 2010 ел, 1 апрель, 217 

нче; 2010 ел, 6 декабрь, 1003 нче; 2010 ел, 10 декабрь, 1041 нче; 2010 ел, 17 декабрь, 

1078 нче; 2011 ел, 13 декабрь, 1013 нче; 2012 ел, 2 июль, 576 нчы; 2012 ел, 17 

сентябрь, 774 нче; 2013 ел, 22 май, 341 нче; 2013 ел, 22 август, 592 нче; 2013 ел, 26 

октябрь, 799 нчы; 2013 ел, 19 ноябрь, 896 нчы; 2014 ел, 18 апрель, 253 нче; 2014 ел, 

31 май, 372 нче; 2014 ел, 16 сентябрь, 665 нче; 2014 ел, 24 ноябрь, 902 нче; 2014 ел, 

12 декабрь, 983 нче; 2015 ел, 11 июнь, 433 нче; 2015 ел, 17 сентябрь, 684 нче; 2015 ел, 14 

октябрь, 767 нче; 2015 ел, 22 декабрь, 984 нче; 2016 ел, 31 март, 186 нчы; 2016 ел, 22 июль, 

501 нче; 2017 ел, 8 май, 266 нчы; 2017 ел, 13 июнь, 375 нче; 2017 ел, 19 июнь, 390 

нчы; 2017 ел, 31 август, 623 нче; 2017 ел, 26 сентябрь, 720 нче; 2018 ел, 15 февраль, 89 

нчы; 2018 ел, 11 июнь, 448 нче;  2018 ел, 20 август, 675 нче;  2018 ел, 9 октябрь, 915 нче; 

2018 ел, 7 ноябрь, 983 нче; 2018 ел, 17 декабрь, 1154 нче; 2018 ел, 29 декабрь,                                                         
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1322 нче карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) расланган 

Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау 

министрлыгы турында нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

3.2 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«3.2. Министрлык үз компетенциясе чикләрендә түбәндәгеләр белән үзара 

хезмәттәшлек итә: 

Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы белән түбәндәге функцияләрне 

гамәлгә ашырганда: 

бюджет процессы (Татарстан Республикасы һәм бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары бюджеты) белән идарә итү (01.02.1*); 

бюджетара мөнәсәбәтләрне җайга салу (01.02.3*); 

Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгы белән түбәндәге 

функцияләрне гамәлгә ашырганда: 

Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органнарының норматив 

документлар әзерләү эшчәнлеген яраштыру (шул исәптән Татарстан Республикасы 

норматив хокук актлары проектларының федераль законнарга һәм Татарстан 

Республикасы законнарына туры килү-килмәвен тикшерүдә тоту) (02.04.01*); 

республика башкарма хакимият органнарының норматив хокук актларын 

дәүләт теркәвенә алу (02.04.03*); 

Татарстан Республикасы Мәгълүматлаштыру һәм элемтә министрлыгы белән 

түбәндәге функцияләрне гамәлгә ашырганда: 

мәгълүматлаштыру белән идарә итү (01.15*); 

Татарстан Республикасы дәүләт мәгълүмат системаларын үстерү белән идарә 

итү (дәүләт мәгълүмат ресурсларын булдыру белән идарә итүдән тыш) (01.15.02*); 

Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы белән түбәндәге 

функцияләрне гамәлгә ашырганда: 

мәктәпкәчә белем бирү, гомуми белем бирү эшчәнлеге, балаларга өстәмә 

белем бирү эшчәнлеге белән идарә итү (04.05.01*); 

урта һөнәри белем бирү белән (федераль белем бирү оешмаларында алына 

торган белемнән тыш) билгеләнгән тәртиптә идарә итү (04.05.06*); 

Татарстан Республикасы карамагындагы югары белем бирүче мәгариф 

оешмалары белән билгеләнгән тәртиптә идарә итү  (04.05.07*); 

өстәмә һөнәри белем бирү белән билгеләнгән тәртиптә идарә итү, федераль 

мәгариф оешмаларында алына торган белемнән тыш) (04.05.08*); 

Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык 

министрлыгы белән  түбәндәге функцияләрне гамәлгә ашырганда: 

территорияне планлаштыру буенча документлар әзерләүне тәэмин итү 

(01.05.02*); 

шәһәр төзелешен проектлауның төбәк нормативларын әзерләүне тәэмин итү 

(01.05.03*); 

Татарстан Республикасы Гражданнар оборонасы эшләре һәм гадәттән тыш 

хәлләр министрлыгы белән түбәндәге функцияләрне гамәлгә ашырганда: 

гражданнар оборонасы, табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш 

хәлләрне кисәтү һәм бетерү, янгын куркынычсызлыгы өлкәсендә идарә итү (02.01*); 

consultantplus://offline/ref=0410C30A8C85B05E70239242359AEBE4AC4C23D82D8DF210683CD32AD563FD63DDC105B6A6F66A186783010C5AA93F07E267FC00E5CDE1ABC5D70A2Aj9UDO
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гражданнар оборонасы өлкәсендә чаралар оештыру һәм үткәрү белән идарә 

итү (02.01.01*); 

Татарстан Республикасының янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү 

(02.01.03*); 

Татарстан Республикасы Спорт министрлыгы белән – физик культура һәм 

спорт өлкәсендә идарә итү функциясен гамәлгә ашырганда (04.04*); 

Татарстан Республикасы Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгы белән - 

Татарстан Республикасы милкендәге күчемсез мөлкәттән (биналар, корылмалар), 

транспорттан, җиһазлардан, мәдәни мирас объектларыннан файдалану функциясен 

гамәлгә ашырганда (01.07.01*); 

Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгы белән түбәндәге 

функцияләрне гамәлгә ашырганда: 

социаль-икътисадый программалар эшләү (01.01*); 

инвестиция эшчәнлеген дәүләт тарафыннан җайга салу (01.10*); 

инновацион эшчәнлекне үстерү белән идарә итү (01.11*); 

Татарстан Республикасының ведомство дәүләт мәгълүмат ресурсларын фор-

малаштыру белән идарә итү (01.15.01.2*); 

Татарстан Республикасы Сәүдә һәм сәнәгать министрлыгы белән – энергия 

һәм ресурлар саклау белән идарә итү функциясен гамәлгә ашырганда (01.14*); 

Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре буенча министрлыгы белән – дәүләт 

яшьләр сәясәтен тормышка ашыру өлкәсендә идарә итү функциясен гамәлгә 

ашырганда (04.07*); 

Татарстан Республикасы Архив эше буенча дәүләт комитеты белән – архив 

эше белән идарә итү функциясен гамәлгә ашырганда (01.15.03*); 

Татарстан Республикасы Социаль-икътисадый мониторинг комитеты белән – 

социаль-икътисадый мониторинг нәтиҗәләре буенча Татарстан Республикасы 

дәүләт мәгълүмат ресурсларын формалаштыру белән идарә итү функциясен гамәлгә 

ашырганда (01.15.01.1*); 

Татарстан Республикасы хәрби хезмәткә чакыру комиссиясе белән Россия Фе-

дерациясе гражданнарының хәрби бурычларын үтәүне тәэмин итү функциясен, аль-

тернатив граждан хезмәтен оештыруны да кертеп, тормышка ашырганда (02.03*); 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты каршындагы Балигъ 

булмаганнар эшләре буенча республика комиссиясе белән – балигъ булмаганнарның 

караучысыз калуын һәм хокук бозуларын профилактикалау белән идарә итү 

функциясен гамәлгә ашырганда (04.06.03*); 

халыкны эш белән тәэмин итү һәм эшсезлек өлкәсендә дәүләт сәясәтен эшләү 

һәм норматив-хокукый җайга салу функцияләрен башкаручы федераль башкарма 

хакимият органы һәм хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм альтернатив граж-

дан хезмәте өлкәсендә контроль һәм күзәтчелек итү, халыкны эш белән тәэмин 

итүгә ярдәм итү һәм эшсезлектән яклау, хезмәт миграциясе өлкәсендә дәүләт 

хезмәтләре күрсәтү һәм күмәк хезмәт бәхәсләрен җайга салу функцияләрен гамәлгә 

ашыручы федераль башкарма хакимият органы белән халыкны эш белән тәэмин итү 

өлкәсендә вәкаләтләрне гамәлгә ашырганда; 

Татарстан Республикасы министрлыклары һәм ведомстволары, федераль 

башкарма хакимият органнарының Татарстан Республикасы буенча территориаль 



4 

органнары белән социаль хезмәтләр күрсәткәндә һәм социаль тәэмин итүдә социаль 

хезмәт күрсәтү өлкәсендә Татарстан Республикасы вәкаләтләрен гамәлгә 

ашырганда.»; 

3.3 пунктта: 

3.3.16 пунктчаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«3.3.16. Халыкны эш белән тәэмин итү өлкәсендә вәкаләтләрне тормышка 

ашыра, шул исәптән түбәндәге юл белән: 

Татарстан Республикасының хезмәт базары торышы мониторингын һәм фараз 

бәяләүләрен эшләүне үткәрү, шулай ук сорау булган һөнәрләр анализы; 

Татарстан Республикасының хезмәт ресурслары балансы фаразын эшләүне 

гамәлгә ашыра; 

түбәндәгеләрне күзәтеп торуны һәм тикшерүне гамәлгә ашыра: 

билгеләнгән квота кысаларында тикшерүләр үткәрү хокукы белән 

инвалидларны эшкә кабул итү, үтәү өчен мәҗбүри күрсәтмәләр бирү һәм 

беркетмәләр төзү; 

инвалидларны эшсезләр сыйфатында теркәү; 

халыкны эш белән тәэмин итү өлкәсендә дәүләт гарантияләрен тәэмин итү, 

«Россия Федерациясендә халыкны эш белән тәэмин итү турында» 1991 елның 19 

апрелендәге 1032-1 номерлы Россия Федерациясе Законының 7 статьясындагы 3 

пунктның 11 пунктчасы белән каралган дәүләт гарантияләреннән тыш; 

яраклы эш эзләүдә ярдәм күрсәтү максатларында гражданнарны теркәү, шулай 

ук эшсез гражданнарны теркәү; 

халыкны эш белән тәэмин итү турында законнар нигезендә түбәндәге дәүләт 

хезмәтләрен күрсәтү: 

яраклы эш эзләүдә гражданнарга, кирәкле хезмәткәрләр сайлауда эш 

бирүчеләргә ярдәм күрсәтү; 

Татарстан Республикасында хезмәт базарындагы хәл турында мәгълүмат бирү; 

вакансияләр ярминкәсен  һәм уку эш урыннарын  оештыру; 

эшчәнлек өлкәсен (һөнәрне), эшкә урнашуны, һөнәри укытуны сайлау 

максатларында гражданнарның һөнәри ориентациясен оештыру; 

эшсез гражданнарга психологик ярдәм күрсәтү; 

эшсез гражданнарны һөнәри әзерләү, яңадан әзерләү һәм квалификацияләрен 

күтәрү, башка җирлектә укытуны да кертеп; 

түләүле җәмәгать эшләре үткәрүне оештыру; 

14 яшьтән 18 яшькәчә балигъ булмаган гражданнарны укудан азат вакытта, эш 

эзләүдә авырлык кичерүче эшсез гражданнарны, һөнәри белем бирүче уку 

йортларын тәмамлаганнар арасыннан 18 яшьтән 20 яшькәчә, беренче тапкыр эш 

эзләүче гражданнарны вакытлыча эшкә урнаштыруны оештыру; 

эшсез гражданнарның хезмәт базарында социаль адаптациясе; 

эшсез гражданнарның үзмәшгульлегенә булышлык күрсәтү, билгеләнгән 

тәртиптә эшсез дип танылган гражданнарга һәм билгеләнгән тәртиптә эшсез дип 

танылган һәм эш белән тәэмин итү органнары җибәрүе буенча һөнәри әзерләү,  

яңадан әзерләү һәм квалификацияләрен күтәрү үткән гражданнарга алар юридик зат, 

шәхси эшмәкәр яисә крестьян (фермер) хуҗалыгы сыйфатында дәүләт теркәве 
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үткәндә бер тапкыр финанс ярдәме, шулай ук тиешле дәүләт теркәве үтү өчен 

документлар әзерләүгә бер тапыкр финанс ярдәме күрсәтүне кертеп; 

эшсез гражданнарга күченүдә һәм эшсез гражданнарга һәм аларның гаиләләре 

әгъзаларына эш белән тәэмин итү органнары җибәрүе буенча эшкә урнашу өчен 

башка җирлеккә күчеп китүдә булышлык күрсәтү; 

инвалидларны эш белән тәэмин иткәндә булышлык күрсәтүне оештыру; 

эшсез гражданнарны профильләргә бүлү буенча махсус чаралар оештыру һәм 

үткәрү (эшсез гражданнарның элеккеге һөнәри эшчәнлегенең профиленә, белем 

дәрәҗәсенә, җенесенә, яшенә һәм башка социаль-демографик характеристикаларына 

бәйле,  хезмәт базарындагы хәлне исәпкә алып, эшкә урнашуда нәтиҗәле ярдәм 

күрсәтү максатларында эшсез гражданнарны төркемнәргә бүлү); 

эшсез гражданнарны һөнәри әзерләү,  яңадан әзерләү һәм квалификацияләрен 

күтәрү өчен өстенлекле профессияләр (белгечлекләр) исемлеген билгеләү; 

Татарстан Республикасында халыкны эш белән тәэмин итү өлкәсендә дәүләт 

хезмәтләрен алучылар регистрларын формалаштыру һәм алып бару; 

халыкны эш белән тәэмин итү турында законнарны билгеле булган бозулар 

шартларын һәм сәбәпләрен бетерү һәм аның компетенциясе кысаларында 

гражданнарның озылган хокукларын торгызу буенча чаралар күрү; 

өч яше тулганчы бала тәрбияләү буенча ял чорында хатын-кызларга һөнәри 

белем һәм өстәмә һөнәри белем бирүне оештыру; 

билгеләнгән тәртиптә эшсез дип танылган гражданнарга социаль түләүләрне 

түбәндәге рәвештә гамәлгә ашыру: 

эшсезлек буенча пособиеләр; 

эш белән тәэмин итү органнары җибәрүе буенча һөнәри әзерләү, яңадан 

әзерләү һәм квалификацияләрен күтәрү чорында стипендияләр; 

эшсезлек буенча пособие түләүнең билгеләнгән чоры узу белән бәйле матди 

ярдәм; 

эш белән тәэмин итү органнары җибәрүе буенча һөнәри әзерләү, яңадан 

әзерләү һәм квалификацияләрен күтәрү чорында матди ярдәм; 

эш белән тәэмин итү органнары тәкъдиме буенча картлык буенча хезмәт 

пенсиясе билгеләүгә хокук бирүче яшь җиткәче чорга, шул исәптән картлык буенча 

вакытыннан алда  билгеләнә торган хезмәт пенсиясенә кадәр билгеләнгән пенсия; 

Россия Федерациясендә чит ил гражданнарының хокукый хәле турында 

законнар нигезендә чит ил хезмәткәрләрен җәлеп итү хакында һәм аларны 

файдалану турында бәяләмәләр бирү; 

хезмәт ресурсларының мобильлеген арттыруның төбәк программаларын 

тормышка ашыру кысаларында хезмәт ресурсларын җәлеп итүдә эш бирүчеләргә 

булышлык күрсәтү; 

Татарстан Республикасында халыкны эш белән тәэмин итү турында 

законнарны куллану практикасын, бозуларның сәбәпләрен анализлауны һәм аларны 

камилләштерү буенча тәкъдимнәр әзерләүне гомумиләштерү; 

халыкны эш белән тәэмин итүгә ярдәм күрсәтү буенча дәүләт программасына 

инвалидларны эш белән тәэмин итү чараларын кертү өчен тәкъдимнәр әзерләүдә 

катнашу; 
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инвалидларны эш белән тәэмин итү мәсьәләләре буенча мәгълүмати тәэмин 

итү; 

инвалидларны эш белән тәэмин итү ярдәме белән тәэмин итүне оештыру мак-

сатларында федераль медик-социаль экспертиза учреждениеләре һәм эш бирүчеләр 

белән хезмәттәшлек итү; 

эшчәнлек (һөнәре), эшкә урнашу, һөнәри белем алу һәм өстәмә һөнәри белем 

алу өлкәсен сайлау максатларында инвалидларга һөнәри юнәлеш бирүне оештыру; 

федераль законнарда, Россия Федерациясенең бүтән норматив хокукый 

актларында һәм алар нигезендә кабул ителгән Татарстан Республикасы 

законнарында һәм Татарстан Республикасының бүтән нормаив хокукый актларында  

каралган бүтән вәкаләтләрне гамәлгә ашыру.»; 

3.3.22 пунктчаның беренче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«3.3.22. Министрлык компетенциясенә керә торган мәсьәләләр буенча ведом-

ство буйсынуындагы учреждениеләр, оешмалар эшчәнлеген координацияләүне 

гамәлгә ашыра.». 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры 

вазыйфаларын башкаручы         Р.К.Нигъмәтуллин 
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