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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 

карарына үзгәрешләр кертү хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2014 – 2021 елларга Та-

тарстан Республикасы халкының эш белән тәэмин ителешенә булышлык күрсәтү» 

дәүләт программасын раслау турында» 2013 ел, 9 август, 553 нче карарына (Татар-

стан 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; 2019 ел, 26 гыйнвар, 43 нче; 

2019 ел, 4 февраль, 66 нчы; 2019 ел, 28 февраль, 141 нче карарлары белән кертелгән 

үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 
исемендә «2014 – 2021 елларга» сүзләрен «2014 – 2025 елларга» сүзләренә 

алмаштырырга; 
1 пунктта «2014 – 2021 елларга» сүзләрен «2014 – 2025 елларга» сүзләренә 

алмаштырырга; 
әлеге карар белән расланган «2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасы 

халкының эш белән тәэмин ителешенә булышлык күрсәтү» дәүләт программасында  
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(алга таба – Программа): 
исемендә «2014 – 2021 елларга» сүзләрен «2014 – 2025 елларга» сүзләренә 

алмаштырырга; 
Программа паспортында: 
«Программа исеме» юлында «2014 – 2021 елларга» сүзләрен «2014 – 2025 

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

2021 елларга» сүзләрен «2014 – 2025 елларга» сүзләренә алмаштырырга; 
 «Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, финанслау күләмнәре» юлын түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 
 

«Еллар һәм 

чыганаклар буенча 

бүлеп, финанслау 

күләмнәре 

Программаны финанслауның гомуми күләме – 

18 982 480,08* мең сум тәшкил итә, шул исәптән җәлеп 

итәргә планлаштырыла торган федераль бюджет акчасы – 

9 939 814,6 мең сум, Татарстан Республикасы бюджеты 

акчасы – 9 042 665,48 мең сум. 

(мең сум) 

Ел Җәлеп итәргә план-
лаштырыла торган феде-

раль бюджет акчасы 

Татарстан Респуб-
ликасы бюджеты 

акчасы 
2014 957 036,6 668 907,79 
2015 771 639,0 631 712,01 
2016 742 042,5 683 366,98 
2017 609 879,1 721 262,7 
2018 575 168,1 755 325,0 
2019 1 073 766,2 768 272,0 
2020 925 722,8 783 820,6 
2021 927 191,1 798 888,0 
2022 839 342,3* 807 777,6* 
2023 839 342,3* 807 777,6* 
2024 839 342,3* 807 777,6* 
2025 8393 42,3* 807 777,6* 

Барлыгы 9 939 814,6* 9 042 665,48* 
  

* 2022 – 2025 финанслау күләмнәре фараз характерында бу-

ла һәм, тиешле финанс елына һәм план чорына Татарстан 

Республикасы бюджеты турында Татарстан Республикасы 

законы блән билгеләнә»; 
 

 

 
«Программа максатларын һәм бурычларын тормышка ашыру буенча көтелә 

торган соңгы нәтиҗәләр (нәтиҗәләрне бәяләү индикаторлары) һәм аның бюджет 
нәтиҗәлелеге күрсәткечләре» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
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«Программа максат- 

ларын һәм бурыч- 

ларын тормышка 

ашыру буенча көте- 

лә торган соңгы 

нәтиҗәләр (нәтиҗә- 

ләрне бәяләү инди- 

каторлары) һәм 

аның бюджет нәти- 

җәлелеге күрсәткеч- 

ләре 

Программаны тормышка ашыру йомгаклары буенча  

2025 ел ахырына түбәндәге нәтиҗәләргә ирешү көтелә: 

теркәлә торган эшсезлек дәрәҗәсе 0,6 проценттан артмая-

чак; 

хезмәт базарындагы киеренкелек коэффициенты  

0,4 берәмлектән артмаячак; 

1 000 эшләүче исәбеннән чыгып, җитештерүдә зыян 

күрүчеләр саны – 1000 эшләүчегә иң күбе 0,75 кеше; 

16 яшьтән 29 яшькә кадәрге яшьләрнең эшсез гражданнар 

составындагы өлеше 0,75  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 82 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  

61,7 процент тәшкил итәчәк. 

2025 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: 
егерме өченче абзацта «2021 ел ахырына» сүзләрен «2025 ел ахырына» 

сүзләренә алмаштырырга; 
егерме алтынчы абзацта «20» саннарын «16» саннарына алмаштырырга; 
егерме җиденче абзацта «0,8» саннарын «0,75» саннарына алмаштырырга; 
егерме тугызынчы абзацта «2020 елда» сүзләрен «2025 елда» сүзләренә 

алмаштырырга; 
утыз дүртенче абзацта «2014 – 2021 еллар» сүзләрен «2014 – 2025 еллар» 

сүзләренә алмаштырырга; 
Программаның III бүлегендә: 
икенче абзацта «12 394 000,48» саннарын «18 982 480,08» саннарына 

алмаштырырга; 
өченче абзацта «6 582 445,4»  саннарын «9 939 814,6» саннарына 

алмаштырырга; 
дүртенче абзацта «5 811 555,08» саннарын «9 042 665,48» саннарына 

алмаштырырга; 
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җиденче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«Программаны финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм, тиешле 

финанс елына һәм план чорына Татарстан Республикасы бюджеты турында  
Татарстан Республикасы законы блән билгеләнә»; 

Программаның V бүлегендә: 
дүртенче абзацта «0,8» саннарын «0,75» саннарына алмаштырырга; 
Программага теркәлгән 1 нче һәм 2 нче кушымталарны яңа редакциядә бәян 

итәргә (карарга теркәлә); 
«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 программасын тормышка 

ашыру вакытлары» юлында «2014 – 2021 еллар» сүзләрен «2014 – 2025 еллар» 
сүзләренә алмаштырырга; 

«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 18 806 185,08* мең сум 
тәшкил итә, шул исәптән: 
җәлеп итәргә планлаштырыла торган федераль бюджет 
акчасы – 9 939 814,6 мең сум; Татарстан Республикасы 
бюджеты акчасы – 8 866 370,48 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 1 611 314,39 957 036,6 654 277,79 
2015 1 388 721,01 771 639,0 617 082,01 
2016 1 410 779,48 742 042,5 668 736,98 
2017 1 315 776,8 609 879,1 705 897,7 
2018 1 315 863,1 575 168,1 740 695,0 
2019 1 827 408,2 1 073 766,2 753 642,0 
2020 1 694 913,4 925 722,8 769 190,6 
2021 1 711 449,1 927 191,1 784 258,0 
2022 1 632 489,9* 839 342,3* 793 147,6* 
2023 1 632 489,9* 839 342,3* 793 147,6* 
2024 1 632 489,9* 839 342,3* 793 147,6* 
2025 1 632 489,9* 839 342,3* 793 147,6* 
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Бар-

лыгы 

18 806 185,08* 9 939 814,6* 8 866 370,48* 

 

* 2022 – 2025 финанслау күләмнәре фараз характерында бу-

ла һәм, тиешле финанс елына һәм план чорына Татарстан 

Республикасы бюджеты турында  Татарстан Республикасы 

законы блән билгеләнә»; 

 

«Халыкны эш белән тәэмин итү ярдәмче программасы максатларын һәм 

бурычларын тормышка ашыру буенча көтелә торган соңгы нәтиҗәләр (нәтиҗәләрне 

бәяләү индикаторлары) һәм аның бюджет нәтиҗәлелеге күрсәткечләре» юлында: 
беренче абзацта «2021 елга» сүзләрен «2025 елга» сүзләренә алмаштырырга; 
өченче абзацта «61» саннарын «61,5» саннарына алмаштырырга; 
дүртенче абзацта «2021 ел ахырына до пяти месяцев» сүзләрен «2025 ел 

ахырына до 4,5 месяца» сүзләренә алмаштырырга; 
унберенче абзацта «4» санын «5» санына алмаштырырга; 
Халыкны эш белән тәэмин итү буенча ярдәмче программаның II бүлегендә: 
илле җиденче абзацта «2021 ел ахырына» сүзләрен «2025 ел ахырына» 

сүзләренә алмаштырырга;  
илле тугызынчы абзацта «61» саннарын «61,5» саннарына алмаштырырга; 
алтмышынчы абзацта «2021 ел ахырына до пяти месяцев» сүзләрен «2025 ел 

ахырына до 4,5 месяца» сүзләренә алмаштырырга; 
алтмыш җиденче абзацта «4» санын «5» санына алмаштырырга; 
сиксән бишенче абзацта «2014 – 2021 еллар» сүзләрен «2014 – 2025 еллар» 

сүзләренә алмаштырырга; 

Халыкны эш белән тәэмин итү буенча ярдәмче программаның III бүлегендә: 
беренче абзацта  «12 276 225,48» саннарын «18 806 185,08» саннарына 

алмаштырырга; 
икенче абзацта «6 582 445,4» саннарын «9 939 814,6» саннарына 

алмаштырырга; 
өченче абзацта «5 693 780,08» саннарын «8 866 370,48» саннарына 

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

яңа редакциядә бәян итәргә (карарга теркәлә): 

«2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасында хезмәт шартларын һәм аны 

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

ярдәмче программа): 
Хезмәтне саклау буенча ярдәмче программа паспортында: 
«Хезмәтне саклау буенча ярдәмче программаны тормышка ашыру вакытлары» 

юлында «2014 – 2021 еллар» сүзләрен «2014 – 2025 еллар» сүзләренә 
алмаштырырга; 

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

 

«Еллар һәм 

чыганаклар буенча 

бүлеп, Хезмәтне 

Хезмәтне саклау буенча ярдәмче программаны Татарстан 

Республикасы бюджетыннан финанслауның гомуми күләме  

55 560,0*  мең сум тәшкил итә, шул исәптән: 
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саклау буенча 

ярдәмче програм-

маны финанслау 

күләмнәре 
 

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»; 
2022 ел – 4 630,0* мең сум; 
2023 ел – 4 630,0* мең сум; 
2024 ел – 4 630,0* мең сум; 
2025 ел – 4 630,0* мең сум. 
* 2022 – 2025 финанслау күләмнәре фараз характерында бу-
ла һәм, тиешле финанс елына һәм план чорына Татарстан 
Республикасы бюджеты турында  Татарстан Республикасы 
законы блән билгеләнә»; 

 

«Хезмәтне саклау буенча ярдәмче программаның максатларын һәм 
бурычларын тормышка ашырудан көтелә торган соңгы нәтиҗәләр (нәтиҗәләрне 
бәяләү индикаторлары) һәм аның бюджет нәтиҗәлелеген бәяләү күрсәткечләре» 
юлында: 

беренче абзацта «2021 елга» сүзләрен «2025 елга» сүзләренә алмаштырырга; 
өченче абзацта «0,8» саннарын «0,75» саннарына алмаштырырга; 

Хезмәтне саклау буенча ярдәмче программаның II бүлегендә: 
җиденче абзацта «2014 – 2021 еллар» сүзләрен «2014 – 2025 еллар» сүзләренә 

алмаштырырга; 

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  55 560,0*  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»; 
2022 ел – 4 630,0* мең сум; 
2023 ел – 4 630,0* мең сум; 
2024 ел – 4 630,0* мең сум; 
2025 ел – 4 630,0* мең сум. 

consultantplus://offline/ref=C006C3497A713856630AC966F9B8A22A2B30454FFFD23A44A8B6E9C7A46D9892FD8B29CA065F88B5BE8167X8U9J
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* 2022 – 2025 финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм, тиешле 

финанс елына һәм план чорына Татарстан Республикасы бюджеты турында  Татар-

стан Республикасы законы блән билгеләнә. 

Хезмәтне саклау буенча ярдәмче программадагы төп чараларның ресурслар 

белән тәэмин ителеше турындагы мәгълүмат аңа теркәлгән кушымтада 

китерелгән.»; 

Хезмәтне саклау буенча ярдәмче программаның V бүлегендә: 

бишенче абзацта «0,8» саннарын «0,75» саннарына алмаштырырга; 
Хезмәтне саклау буенча ярдәмче программага кушымтаны яңа редакциядә 

бәян итәргә (карарга теркәлә); 
«Татарстан Республикасында эшчеләр һәм инженер һөнәрләрен 

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

Эшче һөнәрләрен популярлаштыру буенча ярдәмче программа паспортында: 
«Эшчеләр һөнәрләрен популярлаштыру буенча ярдәмче программаны 

тормышка ашыру вакытлары һәм этаплары» юлында «2014 – 2021 еллар» сүзләрен 
«2014 – 2025 еллар» сүзләренә алмаштырырга; 

«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Эшчеләр һөнәрләрен популярлаштыру 

буенча ярдәмче программаны финанслау күләмнәре» юлын түбәндәге редакциядә 

бәян итәргә: 
 

«Еллар һәм 
чыганаклар буенча 
бүлеп, Эшче 
һөнәрләрен 
популярлаштыру 
буенча ярдәмче 
программаны 
финанслау 
күләмнәре 

Эшчеләр һөнәрләрен популярлаштыру буенча ярдәмче 
программаны Татарстан Республикасы бюджетыннан 
финанслауның гомуми күләме 120 735,0* 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»;  
2022 ел – 10 000,0* мең сум; 
2023 ел – 10 000,0* мең сум; 
2024 ел – 10 000,0* мең сум; 
2025 ел – 10 000,0* мең сум. 
* 2022 – 2025 финанслау күләмнәре фараз характерында бу-
ла һәм, тиешле финанс елына һәм план чорына Татарстан 
Республикасы бюджеты турында  Татарстан Республикасы 
законы блән билгеләнә»; 

 
«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: 

consultantplus://offline/ref=C006C3497A713856630AC966F9B8A22A2B30454FFFD23A44A8B6E9C7A46D9892FD8B29CA065F88B5BE8165X8U6J
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беренче абзацта «2021 ел» сүзләрен «2025 ел» сүзләренә алмаштырырга; 
икенче абзацта «20» саннарын «16» саннарына алмаштырырга; 
дүртенче абзацта «2021» саннарын «2025» саннарына алмаштырырга; 
Эшчеләр һөнәрләрен популярлаштыру буенча ярдәмче программаның  

II бүлегендә: 

унөченче абзацта «2021 ел» сүзләрен «2025 ел» сүзләренә алмаштырырга; 

ундүртенче абзацта «20» саннарын «16» саннарына алмаштырырга; 

уналтынчы абзацта «2021» саннарын «2025» саннарына алмаштырырга; 
унтугызынчы абзацта «2014 – 2021 еллар» сүзләрен «2014 – 2025 еллар» 

сүзләренә алмаштырырга; 
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 120 735,0 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»;  

2022 ел – 10 000,0* мең сум; 

2023 ел – 10 000,0* мең сум; 

2024 ел – 10 000,0* мең сум; 

2025 ел – 10 000,0* мең сум. 

* 2022 – 2025 финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм, тиешле 

финанс елына һәм план чорына Татарстан Республикасы бюджеты турында  Татар-

стан Республикасы законы блән билгеләнә. 
Эшчеләр һөнәрләрен популярлаштыру буенча ярдәмче программадагы төп 

чараларның ресурслар белән тәэмин ителеше турындагы мәгълүмат аңа теркәлгән 
кушымтада күрсәтелә.»; 

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

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры          А.В.Песошин 



«2014 – 2025 елларга Татарстан 
Республикасы халкының эш 
белән тәэмин ителешенә 
булышлык күрсәтү» дәүләт 
программасына 1 нче кушымта 
(Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетының  
2019 ел, 30 апрель, 366 нчы 
карары редакциясендә) 
 

«2014 – 2025 елларга Татарстан Республикасы халкыныӊ эш белән тәэмин ителешенә булышлык күрсәтү» 

дәүләт программасы максатлары, бурычлары, дәүләт программасы нәтиҗәләрен бәяләү индикаторлары 

 
 
 

Максат 

исеме 

Бурыч 

исеме 

Ярдәмче 

программа 

исеме 

Соңгы 

нәтиҗәләрне 

бәяләү 

индикаторлары, 

үлчәү 

берәмлекләре 

Еллар буенча индикаторлар мәгънәсе 
2013 

(база) 

ел 

2014 ел 2015 ел 2016 ел 2017 ел 2018 ел 2019 ел 2020 ел 2021 ел 2022 ел 2023 ел 2024 ел 2025 ел 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Граждан-

нарның 

тулы эш 

көне баш-

карыла 

һәм нәти-

җә бирә 

торган эш 

белән 

тәэмин 

итү хокук-

ларын 

Халыкны 

эш белән 

тәэмин 

итү буен-

ча дәүләт 

сәясәтен 

тормыш-

ка ашыру- 

ны тәэ-

мин итү, 

Татарстан 

Респуб- 

Халыкның 

эш белән 

тәэмин 

ителешенә 

булышлык 

күрсәтү 

чараларын 

тормышка 

ашыру һәм 

хезмәт 

миграция- 

сен җайга 

Бер елга уртача 

гомуми эшсезлек 

дәрәҗәсе (Ха- 

лыкара хезмәт 

оешмасы методо-

логиясе буенча 

(алга таба – 

ХХО)), процент 

4,1 3,9 4,0 3,8 3,5 3,6 3,6 3,6 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Ел ахырына 

теркәлә торган 

эшсезлек дәрә- 

җәсе, процент 

1,1 0,74 0,8 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 



2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

тормышка 

ашыруга 

булыш-

лык күр- 

сәтү, 

шулай ук 

Татарстан 

Республи-

касы икъ- 

тисадын 

кадрлар 

белән 

тәэмин 

итү 

 

 

 

 

 

 

ликасы 

икътиса-

ды өчен 

кадрлар 

потен- 

циалын 

үстерү  
 

салу. Эшкә 

урнашканда 

яшь инва-

лидларны 

озатып йөрү   
 

Ел ахырына 
хезмәт базарын-
дагы киеренкелек 
коэффициенты, 
кеше/вакансия 

1,7 0,4 0,7 0,6 0,34 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Уку тәмамланган-

нан соң беренче 

елда белгечлек 

буенча эшкә 

урнашкан һөнәри 

белем бирү 

оешмалары чыга-

рылыш укучыла-

рының гомуми 

санында һөнәри 

белем бирү 

оешмалары чыга-

рылыш укучыла-

рының өлеше, 

процент 

   52 62,3 67,5 68 68,5 78 78,5 79,0 82,0 82,0 

Югары белем 

бирү оешмаларын 

тәмамлаучылар-

ның гомуми са-

нында уку 

тәмамланганнан 

соң беренче елда 

белгечлек буенча 

эшкә урнашкан 

күрсәтелгән 

оешмаларны 

тәмамлаучылар 

өлеше, процент 

 

   75,0 64,5 56,7 56,7 57,0 59,7 60 60,5 61,7 62,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Татарстан 

Респуб- 

ликасы 

террито-

риясендә 

урнашкан 

оешмалар 

хезмәт- 

кәрләре-

нең һөнәр 

рискла-

рын киме-

тү максат-

ларында, 

хезмәт 

шартла-

рын һәм 

аны сак-

лауны 

яхшырту 

Татарстан 

Республика-

сында 

хезмәт 

шартларын 

һәм аны 

саклауны 

яхшырту 

1 000 эшләүчегә 

җитештерүдә 

зыян күрүчеләр 

саны, кеше 

1,17 1,00 1,24 0,69 1,2 0,94 0,85 0,83 0,81 0,79 0,77 0,75 0,75 

Татарстан 

Респуб- 

ликасы 

предприя- 

тиеләренә 

эшче һө- 

нәрләре 

һәм инже- 

нерлык 

белгеч-

лекләре 

кадрла-

рын җә- 

леп итү 

Татарстан 

Республика-

сында эшче 

һәм инже- 

нер һөнәрлә-

рен популяр-

лаштыру 

16 яшьтән 29 

яшькә кадәрге 

яшьләрнеӊ эшсез 

гражданнар 

составындагы 

өлеше, процент 

25 22 20 18,0 16 20 19,5 19 18,5 18 17,5 17 16 

Һөнәр белеме 

бирү оешмаларын 

һәм югары белем 

бирүче мәгариф 

оешмаларын 

федераль 

бюджетның һәм 

Татарстан Респуб-

3,5 3,2 2,9 1,0 1,1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

һәм бер-

кетү 

ликасы бюд- 

жетының бюджет 

ассигнованиеләре 

хисабыннан укып 

тәмамлаучылар-

ның эшсезләр 

составындагы 

өлеше, процент 

Һөнәр белеме 

бирү оешмала-

рына һәм югары 

белем бирүче 

мәгариф оешма-

ларына техник 

белгечлекләр 

буенча белем алу 

өчен федераль 

бюджетның һәм 

Татарстан Рес-

публикасы бюд- 

жетының бюджет 

ассигнованиеләре 

хисабыннан 

укырга кергән 

студентларның 

әлеге мәгариф 

оешмаларына 

белем алу өчен 

федераль бюджет- 

ның һәм Татар-

стан Республика-

сы бюджетының 

бюджет ассигно-

ваниеләре хиса-

46 47 48 52,0 62,3 50 50 50 50 50 50 50 50 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

быннан укырга 

кергән студент- 

ларның гомуми 

санындагы өлеше, 

процент 
 

______________________________________ 
 

 



«2014 – 2025 елларга Татарстан 

Республикасы халкының эш белән 

тәэмин ителешенә булышлык 

күрсәтү» дәүләт программасына 

2 нче кушымта 

(Татарстан Республикасы  

Министрлар Кабинетының 

2019 ел, 30 апрель, 366 нчы 

карары редакциясендә) 

 
 

«2014 – 2025 Татарстан Республикасы халкының эш белән тәэмин ителешенә булышлык күрсәтү» дәүләт программасының 

 ресурслар белән тәэмин ителеше 

 
Ярдәмче 

програм-

малар 

исеме 

Финан-

слау 

чыгана-

гы 

Еллар буенча финанслау күләме, мең сум 

2014 ел 2015 ел 2016 ел 2017 ел 2018 ел 2019 ел 2020 ел 2021 ел 2022 ел 2023 ел 2024 ел 2025 ел 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
«Халык-

ның эш 

белән 

тәэмин 

ителеше-

нә бу-

лышлык 

күрсәтү 

чарала-

рын тор-

мышка 

ашыру 

һәм хез-

мәт миг-

рациясен 

җайга 

салу. 

Эшкә 

бар-

лыгы 

1 611 314,39 1 388 721,01 1 410 779,48 1 315 776,8 1 315 863,1 1 827 408,2 1 694 913,4 1 711 449,1 1 632 489,9* 1 632 489,9* 1 632 489,9* 1 632 489,9* 

Татар-

стан 

Респуб-

ликасы 

бюдже-

ты 

654 277,79 617 082,01 668 736,98 705 897,7 

 

740 695,0 753 642,0 769 190,6 784 258,0 793 147,6* 793 147,6* 793 147,6* 793 147,6* 

феде-

раль 

бюджет 

(җәлеп 

итәргә 

план-

лашты-

рыла 

торган 

акча) 

957 036,6 771 639,0 742 042,5 609 879,1 575 168,1 1 073 766,2  925 722,8 927 191,1 839 342,3* 839 342,3* 839 342,3* 839 342,3* 



2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
урнашкан

да яшь 

инвалид-

ларны 

озатып 

йөрү» 

«Татар-

стан Рес-

публика-

сында 

хезмәт 

шартла-

рын һәм 

аны сак-

лауны 

яхшыр-

ту»  

Татар-

стан 

Респуб-

ликасы 

бюдже-

ты 

4 630,0 4 630,0 4 630,0 4 630,0 4 630,0 4 630,0 4 630,0 4630,0 4 630,0* 4 630,0* 4 630,0* 4 630,0* 

«Татар-

стан Рес-

публика-

сында 

эшче һәм 

инженер 

һөнәрлә-

рен 

популяр-

лашты-

ру»  

Татар-

стан 

Респуб-

ликасы 

бюдже-

ты 

10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 735,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0* 10 000,0* 10 000,0* 10 000,0* 

Программа буенча  

барлыгы, шул 

исәптән: 

1 625 944,39 1 403 351,01 1 425 409,48 1 331 141,8 1 330 493,1 1 842 038,2 1 709 543,4 1 726 079,1 1 647 119,9* 1 647 119,9* 1 647 119,9* 1 647 119,9* 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

668 907,79 631 712,01 683 366,98 721 262,7 755 325,0 768 272,0 783 820,6 798 888,0 807 777,6* 807 777,6* 807 777,6* 807 777,6* 

федераль бюджет 

(җәлеп итәргә 

957 036,6 771 639,0 742 042,5 609 879,1 575 168,1 1 073 766,2 925 722,8 927 191,1 839 342,3* 839 342,3* 839 342,3* 839 342,3* 
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планлаштырыла 

торган акча) 

* 2022 – 2025 финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм, тиешле финанс елына һәм план чорына Татарстан Республикасы бюдже-

ты турында Татарстан Республикасы законы блән билгеләнә. 

 

 

_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



«Халыкның эш белән тәэмин 

ителешенә булышлык күрсәтү 

чараларын тормышка ашыру һәм 

хезмәт миграциясен җайга салу. Эшкә 

урнашканда яшь инвалидларны озатып 

йөрү» ярдәмче программасына 2 нче 

кушымта» 

(Татарстан Республикасы  

Министрлар Кабинетының  

2019 ел, 30 апрель, 366 нчы 

карары редакциясендә) 

 
«Халыкның эш белән тәэмин ителешенә булышлык күрсәтү чараларын тормышка ашыру һәм хезмәт миграциясен җайга салу.  

Эшкә урнашканда яшь инвалидларны озатып йөрү» ярдәмче программасы максатлары, бурычлары, аның нәтиҗәләрен бәяләү индикаторлары һәм 
2014 – 2018 елларга ярдәмче программа чаралары буенча финанслау 

 
 Төп чаралар исеме Үтәүчеләр Төп 

чара- 

лар- 

ны үтәү 

ва- 

кыт- 

лары 

  Соңгы нәтиҗә- 

ләрне бәяләү индика-тор- 

лары, үлчәү берәмлек- 

ләре 

Еллар буенча индикаторлар мәгънәсе Фи- 

нан-

слау 

чыга- 

нак- 

лары 

Еллар буенча финанслау күләме, мең сум 

2014 ел 2015 ел 2016 ел 2017 ел 2018 ел 2014 ел 2015 ел 2016 ел 2017 ел 2018 ел 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Максат исеме: «Халыкны эш белән тәэмин итү дәүләт сәясәтен тормышка ашыруны тәэмин итү, Татарстан Республикасы икътисады өчен кадрлар потенциалын үстерү» 

Бурыч исеме: «Халыкны эш белән тәэмин итүгә ярдәм күрсәтү өлкәсендә дәүләт хезмәтләренең сыйфатын һәм үтемлелеген арттыру» 

1.1. Хезмәт базарын-

дагы хәл торышы 

турында мәгълүмат 

бирү 

ТР ХХЭбТИһСЯМ 1, 
ХЭТҮ ДКУ 

2014 – 

2018 

еллар 

дәүләт хезмәте күрсәтү- 

дән файдаланган граж- 

даннар санының респуб- 

ликадагы икътисадый актив 

халыкның уртача еллык 

санына карата ча- 

гыштырмасы,  проценттан 

ким түгел 

90 90 90 90 90 ТР 

бюд- 

жеты 

3 997,9 3 972,9 3 997,9 3 997,9 3 997,9 

 
1 Файдаланылган кыскартылмалар исемлеге – 37 б. 



2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.2. Халыкны эш белән 

тәэмин итү үзәкләренең 

мобиль офисларын- 

нан файдаланып, ха-

лыкны эш белән тәэмин 

итү өлкәсендә дәүләт 

хезмәтләре күрсәтү 

ХЭТҮ ДКУ 2014 – 

2018 

еллар 

күчмә мобиль офисларның 

чыгу саны, берәмлек 

 

 

830 830 830  

 

 

100 

 

 

 

100 

ТР 

бюд- 

жеты 

4 303,2 4 303,2 4 303,18 4 046,7 4 339,8 

1.3. Халыкны эш белән 

тәэмин итү үзәкләре 

хезмәткәрләрен, шул 

исәптән халыкны эш 

белән тәэмин итү 

үзәкләренең мәгълүмат 

технологияләре буенча 

эшләүче белгечләрен 

яңадан әзерләү, аларның 

квалификациясен кү- 

тәрү, семинарларда кат-

нашуы, стажировкасы 

ТР 

ХХЭбТИһСЯМ 

2014 – 

2018 

еллар 

халыкны эш белән тәэмин 

итү үзәкләренең квалифи- 

кациясен күтәргән (шул 

исәптән үткәрелә торган 

семинарлар кысаларында) 

белгечләре өлеше, процент 

9,4 9,4 9,4 15,1 15,1 ТР 

бюд- 

жеты 

628,8 628,8 628,8 628,8 628,8 

1.4 Хәзерге заман шартла- 

рында хәрби хезмәттән 

азат ителгән граждан- 

нарның һәм аларның 

гаилә әгъзаларының, 

хәрби хезмәт ветеранна-

рының социаль-икъти- 

садый һәм хокукый 

хәлен, матди хәле 

дәрәҗәсен һәм хокукый 

якланганлыгын тикше- 

рүне оештыру 

ТР 

ХХЭбТИһСЯМ 

2014 – 

2018 

еллар 

сораштырылган затлар са- 

ны, кешедән ким  түгел  

300 300 300 300 300 ТР 

бюд- 

жеты 

495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 

1.5. Республиканың 

хезмәт базары торышын 

перспектив фаразлау 

максаты белән респуб- 

ликаның хезмәт ресур-

слары базарын тикшерү 

һәм анализлау 

ТР 

ХХЭбТИһСЯМ 

2014 – 

2015 

еллар 

сораштырылган затлар са- 

ны, кеше 

1 500 1 500 0 0 0 ТР 

бюд- 

жеты 

850,0 850,0 0 0 0 

1.6. Халыкны эш белән 

тәэмин итү өлкәсендә 

ведомство мәгълүмат 

системасын һәм 

мәгълүмат иминлеге 

системасын тәэмин итү 

ТР МһЭМ,  

ТР 

ХХЭбТИһСЯМ,  

ХЭТҮ ДКУ 

2014 – 

2018 

еллар 

халыкны эш белән тәэмин 

итү өлкәсендә ведомство 

мәгълүмат системасын- 

нан файдалана алу мөм- 

кинлеге булган халыкны эш 

белән тәэмин итү орган-

нарында автоматлашты-

94 94 95 95 96 ТР 

бюд- 

жеты 

4 571,3 4 571,3 4 571,3 4 571,3 4 571,3 
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рылган эш урыннары өлеше, 

проценттан ким түгел 

1.7 Татарстан Респуб-

ликасында халыкны эш 

белән тәэмин итү 

хезмәте органнарының 

агымдагы эшчәнлеген 

тәэмин итү өчен 

мәгълүмат системала-

рын һәм инфраструкту-

расын алып бару һәм 

модификацияләү 

ТР 

ХХЭбТИһСЯМ,  

ХЭТҮ ДКУ 

2014 – 

2018 

еллар 

ведомство программа про-

дуктына тоташтырылган эш 

урыннарының автоматлаш- 

тырылган эш урыннары- 

ның гомуми санына кара- 

та өлеше, проценттан ким 

түгел 

78 78 80 80 82 ТР 

бюд- 

жеты 

5 910,0 5 910,0 5 910,0 5 910,0 5 910,0 

1.8. Татарстан Респуб-
ликасында халыкны эш 
белән тәэмин итү 
хезмәте органнарында 
мәгълүмат технология-
ләрен үстерү һәм ка-
милләштерү  

ТР 

ХХЭбТИһСЯМ,  
ХЭТҮ ДКУ 

2014 – 
2018 
еллар 

мәгълүматаналитика систе-

маларында эшләүче бел-

гечләрнең гомуми хезмәт-

кәрләр санына карата өлеше,  

процент 

91 92 93 94 95 ТР 

бюд- 

жеты 

8 328,4 8 328,4 14 378,4 8 328,4 8 328,4 

1.9. Халыкның эш белән 
тәэмин ителешенә 
булышлык күрсәтү 
өлкәсендә ТР ХХЭб-
ТИһСЯМ тарафыннан 
вәкаләтләрне гамәлгә 
ашыруга административ  
чыгымнар 

ТР 

ХХЭбТИһСЯМ,  
ХЭТҮ ДКУ 

2014 – 
2018 
еллар 

халыкның эш белән тәэмин 

ителешенә булышлык 

күрсәтү өлкәсендә ТР 

ХХЭбТИһСЯМ тарафыннан 

вәка-ләтләрне тормышка 

ашыру, халыкның эш белән 

тәэмин ителешенә бу-

лышлык күрсәтү өлкәсендә 

дәүләт хезмәте 

күрсәтүләрдән файдалана 

алу мөмкинлеге нормативла-

рын үтәү, процент 

 

100 100 100 100 100 ТР 

бюд- 

жеты 

6 573,2 6 573,2 6 573,22 6 573,2 6 882,3 

1.10. Халыкның эш 
белән тәэмин ителешенә 
булышлык күрсәтү 
өлкәсендә ХЭТҮ ДКУ 
тарафыннан вәкаләт-
ләрне гамәлгә ашыруга 
административ чыгым-
нар 

ТР 

ХХЭбТИһСЯМ,  
ХЭТҮ ДКУ 

2014 – 
2018 
еллар 

халыкның эш белән тәэмин 

ителешенә булышлык күр-

сәтү өлкәсендә ХЭТҮ ДКУ 

тарафыннан вәкаләтләрне 

тормышка ашыру, халыкның 

эш белән тәэмин ителе- 

шенә булышлык күрсәтү 

өлкәсендә дәүләт хезмәте 

күрсәтүләрдән файдалана 

алу мөмкинлеге норматив- 

ларын үтәү, процент 

 

100 100 100 100 100 ТР 

бюд- 

жеты 

300 500,47 315 984,14 339 981,1 354 174,3 377 382,2 
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2 бурыч исеме: «Эш эзләүче гражданнарны эшкә урнаштыруда булышлык күрсәтүнең нәтиҗәлелеген арттыру» 

 

2.1. Вакансияләр һәм 

уку-укыту эш урыннары 

(шул исәптән махсус-

лаштырылган) ярмин- 

кәләрен оештыру һәм 

үткәрү 

ТР 

ХХЭбТИһСЯМ,  

ХЭТҮ ДКУ 

2014 – 

2018 

еллар 

вакансияләр ярминкәләре 

саны, берәмлек; вакансия-

ләр ярминкәләрендә кон-

сультацияләр алган граж- 

даннар саны, ел саен мең 

кеше                                                                                                                                                                    

отношение численности 

граждан, получивших кон-

сультацию на ярмарках 

вакансий, к среднегодовой 

численности экономически 

активного населения рес-

публики, процент  

255 тән 

ким 

түгел 

255 тән 

ким 

түгел 

255 тән 

ким 

түгел 

 

 

 

 

 

 

2 дән 

ким 

түгел 

 

 

 

 

 

 

2 дән 

ким 

түгел 

ТР 

бюд- 

жеты 

4 141,2 4 141,2 4 141,2 4 141,2 4 141,2 

2.2. Матди ярдәм 
күрсәтеп, эш эзләүдә 
авырлыклар кичерүче 
эшсез гражданнар, 18 
яшьтән 20 яшькә 
кадәрге урта һөнәр 
белемле һәм беренче 
тапкыр эш эзләүче 
эшсез гражданнар өчен 
түләүле җәмәгать 
эшләрен үткәрүне, 
аларны вакытлыча эшкә 
урнаштыруны оештыру, 
шул исәптән: 

ТР 

ХХЭбТИһСЯМ,  

ХЭТҮ ДКУ 

2014 – 

2018 

еллар 

            ТР 

бюд- 

жеты 

51 725,1 48 486,87 46 554,41 46 614,0 44 660,3 

2.2.1. Эшсез граждан-
нар өчен түләүле җәмә- 
гать эшләрен үткәрүне 
оештыру 

  эшсез гражданнарның 
җәмәгать эшләрендә һәм 
вакытлыча эшләрдә теркәл-
гән эшсез гражданнарның 
уртача еллык саныннан чы- 
гып эш белән тәэмин ите- 
леше, процент 

45 тән 

ким 

түгел 

  

  

  

45 тән 

ким 

түгел 

  

  

  

45 тән 

ким 

түгел 

  

  

  

70 тән 

ким 

түгел 

  

  

  

70 тән 

ким 

түгел 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
2.2.2. Эш эзләүдә 
авырлыклар кичерүче 
эшсез гражданнарны 
вакытлыча эшкә 
урнаштыруны оештыру 

2.2.3. 18 яшьтән 20 
яшькә кадәрге урта 
һөнәр белемле һәм 
беренче тапкыр эш 
эзләүче эшсез граж-
даннарны вакытлыча 
эшкә урнаштыруны 
оештыру 
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2.2.3.1. Матди ярдәм 

күрсәтеп, гомуми белем 

бирү оешмаларын һәм 

югары белем бирүче 

мәгариф оешмаларын 

тәмамлаучылар арасын-

нан беренче тапкыр эш 

эзләүче эшсез граж-

даннарны вакытлыча 

эшкә урнаштыруны 

оештыру 

2.2.4. Матди ярдәм 

күрсәтеп, 14 яшьтән 18 

яшькә кадәрге балигъ 

булмаган гражданнарны 

вакытлыча эшкә ур- 

наштыруны оештыру 

    14 яшьтән 18 яшькә кадәр- 

ге балигъ булмаган граж-

даннарның укудан буш 

вакытта вакытлыча эш 

урыннарында республикада 

яшәүче әлеге яшьтәге граж- 

даннар саныннан чы- 

гып эш белән тәэмин ите- 

леше, процент эшкә 

урнаштырыл 

15 15 тән 

ким 

түгел 

15 тән 

ким 

түгел 

15 тән 

ким 

түгел 

15 тән 

ким 

түгел 

            

2.3. Матди ярдәм 

күрсәтеп, гомуми белем 

бирү оешмаларын һәм 

югары белем бирүче 

мәгариф оешмаларын 

тәмамлаучылар арасын-

нан беренче тапкыр эш 

эзләүче эшсез граж-

даннарны вакытлыча 

эшкә урнаштыруны 

оештыру 

ТР 

ХХЭбТИһСЯМ,  

ХЭТҮ ДКУ 

2014 ел гомуми белем бирү 

оешмаларын һәм югары 

белем бирүче мәгариф 

оешмаларын тәмамлаучы- 

лар арасыннан беренче 

тапкыр эш эзләүче эшсез 

гражданнарны эшкә урнаш-

тыру саны, кеше 

240 0 0 0 0 ТР 

бюд- 

жеты 

513,8 0 0 0 0 

2.4. Эш белән тәэмин 

итү хезмәте органнары 

юлламасы буенча эш- 

кә урнашу өчен эшсез 

гражданнарга күченергә 

һәм эшсез граж- 

даннарга һәм аларның 

гаилә әгъзаларына яңа 

җиргә күчеп урнашуда 

булышлык күрсәтүне 

оештыру 

ТР 

ХХЭбТИһСЯМ,  

ХЭТҮ ДКУ 

2014 – 

2018 

еллар 

хисап чорында теркәлгән 

эшсезләр санына карата 

дәүләт хезмәте алган граж-

даннар саны, процентов 

0,4 тән 

ким 

түгел 

0,4 тән 

ким 

түгел 

0,4 тән 

ким 

түгел 

Хезмәт 

база-

рында 

киерен-

келек 

дәрәҗәсе 

1; 0,3 

хезмәт 

база-

рындагы 

киерен-

келек 

дәрәҗәсе 

0,3 тән 

ким 

түгел 

ТР 

бюд- 

жеты 

1 305,8 1 371,1 1 467,09 803,9 800,0 
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1дән ким 

булганда 

0,5 

 

2.5. Мәктәп укучылары 
өчен  таләп ителә торган  
һөнәрләр буенча  һөнә-
ри юнәлеш бирүне һәм 
һөнәри әзерлек нигез-
ләрен берләштергән 
«Һөнәргә кереш» дип 
аталган комплекслы 
хезмәт күрсәтү 

ТР 

ХХЭбТИһСЯМ,  
ХЭТҮ ДКУ 

2014 – 
2016 
еллар 

«Һөнәргә кереш» дип 

аталган комплекслы хез- 

мәт күрсәтүдән файда- 

ланган мәктәп укучы- 

лары саны, кеше 

100 300 165 0 0 ТР 

бюд- 

жеты 

1 200,0 3 600,0 2 003,2 0 0 

2.6. Гражданнарның һөнә-

ри билгеләнешен, хезмәт 

базарында социаль 

ярашуын һәм эшсез граж-

даннарга психологик 

ярдәм күрсәтүне оештыру 

буенча дәүләт хезмәтләре 

күрсәтү, шул исәптән: 

ТР 

ХХЭбТИһСЯМ,  
ХЭТҮ ДКУ 

2014 – 
2016 
еллар 

            ТР 

бюд- 

жеты 

12 201,16 19 756,65 16 321,91 0 0 

2.6.1. Эшчәнлек тарма-
гын (һөнәр) сайлау, эшкә 
урнашу, һөнәри уку һәм 
өстәмә һөнәри белем алу 
максатларында граж-
даннарның, шул исәптән 
белем бирү оешмалары 
укучыларының һөнәри 
билгеләнешен оештыру 

ТР 

ХХЭбТИһСЯМ,  
ХЭТҮ ДКУ 

2014 – 
2016 
еллар 

яраклы эш эзләү максат-

ларында халыкны эш белән 

тәэмин итү хезмәте 

органнарына мөрәҗәгать 

иткән гражданнар санына 

карата дәүләт хезмәтен 

алган гражданнар саны 

мөнәсәбәте, процент 

60 60 60 0 0   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.6.2. Хезмәт базарында 

эшсез гражданнарны 

социаль адаптацияләү 

һәм аларга психологик 

ярдәм күрсәтү, эшкә 

урнаштырганда социаль 

адаптацияләү һәм тәэмин 

итү буенча комплекслы 

хезмәт күрсәтү 

 

ТР 

ХХЭбТИһСЯМ,  
ХЭТҮ ДКУ 

2014 – 
2016 
еллар 

теркәлгән эшсезләрнең урта-

ча еллык санына карата 

дәүләт хезмәтеннән файда-

ланган эшсез гражданнар 

саны чагыштырмасы, про-

цент  

30 30 30 0 0 
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2.7. Хезмәт базарында 
социаль ярашу һәм 
эшсез гражданнарга 
психологик булышлык 
күрсәтү 

ТР 

ХХЭбТИһСЯМ,  
ХЭТҮ ДКУ 

2014 ел социаль адаптацияләү буенча 

дәүләт хезмәтеннән файда-

ланган эшсез гражданнар 

саны, кеше 

8654 0 0 0 0 ТР 

бюд- 

жеты 

7 763,18 0 0 0 0 

2.8. Эшсез гражданнарны, 

шул исәптән армиядә 

вакытлы хезмәт иткән, 

хәрби хезмәттән киткән 

һәм аларның үз-үзләрен 

эш белән тәэмин итүгә, 

эшмәкәрлеккә һәм кече 

бизнеска йөз тоткан гаилә 

әгъзаларын, хәрби 

хезмәткә чакыру яшендә- 

ге затларны хәрби 

исәптәге белгечлекләр, 

шулай ук яраклы эш 

эзләү максатларында 

теркәлгән гражданнарны, 

конкурентлык сәләтләрен 

арттыру һәм алга таба 

эшкә урнаштыру максат- 

ларында, һөнәргә 

өйрәтүне һәм аларга өстә- 

мә һөнәри белем бирүне 

оештыру 

ТР 

ХХЭбТИһСЯМ,  
ХЭТҮ ДКУ 

2014 – 
2016 
еллар 

һөнәри белем алуны 
тәмамлаган гражданнарның 
гомуми санында эшсез дип 
танылган кешеләр саны 
өлеше, процент 

35  

 

 

 

 

 

 

 

 
9 дан 

артык 

түгел 

35  

 

 

 

 

 

 

 

 
9 дан 

артык 

түгел 

35  

 

 

 

 

 

 

 

 
9 дан 

артык 

түгел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 дан 

артык 

түгел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 дан 

артык 

түгел 

ТР 

бюд- 

жеты 

93 935,72 91 516,83 99 157,34 0 0 

3 нче бурыч исеме: «Булган эш урыннарын саклауга һәм яңаларын булдыруга булышлык күрсәтү» 

3.1.  Эшсез гражданнар-
ның үз-үзләрен эш белән 
тәэмин итүенә булышлык 
күрсәтү (оештру-
консультация хезмәтләре 
күрсәтүне, эшмәкәрлек 
эшчәнлеген дәүләт тер-
кәвенә алганда граждан-
нарга бер тапкыр бирелә 
торган финанс ярдәме 
күрсәтүне, шулай ук 
тиешле дәүләт теркәвенә 
алу өчен документлар 
әзерләүгә бер тапкыр 
финанс ярдәме күрсәтүне 
кертеп), шул исәптә: 

ТР 

ХХЭбТИһСЯМ,  

ХЭТҮ ДКУ 

2014 – 
2018 

еллар  

 
 

641 

  

  

464 тән 

ким 

түгел 

496 дан 

ким 

түгел 

  

  

464 тән 

ким 

түгел 

 ТР 

бюд- 

жеты 

77 031,6 55 812,4 59 657,71 58 996,4 58 996,4 

хисап чорында теркәлгән 

эшсез гражданнар санын-

нан дәүләт хезмәте алган 

эшсез гражданнар өлеше, 

процент                                                                                                                                           

 

  

  

    2,5 тән 

ким 

түгел  

  

      



8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

3.1.1. Гражданнарга ое-

штыру-консультация 

хезмәтләре һәм тиешле 

дәүләт теркәвенә алу өчен 

документлар әзерләүгә 

бер тапкыр бирелә торган 

финанс ярдәме күрсәтү 

ТР 

бюд- 

жеты 

1 650,0 1 246,0 1 328,11 1 372,4 1 372,4 

3.1.2. Эшмәкәрлек 

эшчәнлеген дәүләт теркә- 

венә алганда гражданнар-

га бер тапкыр бирелә 

торган финанс ярдәме 

күрсәтү 

ТР 

бюд- 

жеты 

75 381,6 54 566,4 58 329,6 57 624,0 57 624,0 

3.2. Эш бирүчеләрнең 

квота кысаларында инва-

лидлар өчен махсус эш 

урыннары оештыру 

чыгымнарын компенса-

цияләү 

ТР 

ХХЭбТИһСЯМ,  

ХЭТҮ ДКУ 

2014 – 
2016 
еллар 

ел саен оештырылган эш 

урыннары саны, берәмлек 

15 15 тән 

ким 

түгел 

15 тән 

ким 

түгел 

0 0 ТР 

бюд- 

жеты 

1 104,0 1 104,0 1 104,0 0 0 

3.3. Эш бирүчеләрнең 

һөнәри белем бирү 

оешмаларын һәм югары 

белем бирүче мәгариф 

оешмаларын тәмамлап 

чыгучылар арасыннан 

ХЭТҮ ДКУ юлламасы 

буенча вакытлыча эшкә 

урнаштырылган эшсез 

гражданнарның һәм 

иректән мәхрүм итү 

рәвешендә җәза үтәтүче 

учреждениеләрдән азат 

ителгән һәм эшкә 

урнаштырылган (шул 

исәптән резервлана тор-

ган эш урыннарына) 

затлар хезмәте өчен түләү 

чыгымнарын компенса-

цияләү, шул исәптән: 

ТР 

ХХЭбТИһСЯМ,  

ХЭТҮ ДКУ  

2014 – 
2018 
еллар 

            ТР 

бюд- 

жеты 

9 745,2 

  

6 745,22 

  

6 045,21 

  

7 338,8 

  

4 227,2 
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3.3.1. Эш бирүчеләрнең 

һөнәри белем бирү 

оешмаларын һәм югары 

белем бирүче мәгариф 

оешмаларын тәмамлап 

чыгучылар арасыннан 

ХЭТҮ ДКУ юлламасы 

буенча вакытлыча эшкә 

урнаштырылган эшсез 

гражданнар хезмәте өчен 

түләү чыгымнарын ком-

пенсацияләү 

    белем бирү оешмаларын 

тәмамлап чыгучыларны 

вакытлыча эшкә урнаштыру-

ны оештыру чараларында 

катнашучыларның гомуми 

саныннан эшкә урнашты-

рылган белем бирү оешмала-

рын тәмамлап чыгучылар 

өлеше, кимендә   процент 

40 40 тан 

ким 

түгел 

40 тан 

ким 

түгел 

40 тан 

ким 

түгел 

40 тан 

ким 

түгел 

3.3.2. Эш бирүчеләрнең 

иректән мәхрүм итү 

рәвешендә җәза үтәтүче 

учреждениеләрдән азат 

ителгән һәм эшкә урнаш- 

тырылган (шул исәптән 

резервлана торган эш 

урыннарына) затлар 

хезмәте өчен түләү 

чыгымнарын компенса-

цияләү 

    эш эзләүдә булышлык 

күрсәтүне сорап мөрә- 

җәгать иткән бу катего- 

риядәге эшкә урнашты-

рылган гражданнарның бар-

лык саныннан иректән 

мәхрүм итү рәвешендә җәза 

үтәтүче учреждениеләрдән 

азат ителгән һәм эшкә ур- 

наштрылган затлар өлеше,  

кимендә  процент 

20 20 дән 

ким 

түгел 

20 дән 

ким 

түгел 

 20 дән 

ким 

түгел 

20 дән 

ким 

түгел 

            

3.4. Предприятиеләрдә 

инвалидларның иҗтима-

гый берләшмәләре ое-

штырган инвалидларның 

эш урыннарын саклауга 

субсидияләр бирү 

ТР 

ХХЭбТИһСЯМ,  

ХЭТҮ ДКУ 

2016 ел предприятиеләрдә 

инвалидларның иҗтимагый 

берләшмәләре  оештырган 

эш урыннарында эшләүче 

инвалидлар саныннан эш 

бирүче аларга субсидия 

алган инвалидлар өлеше, 

кимендә процент 

    тән ким 

түгел 

0 0 ТР 

бюд- 

жеты 

    20 536,91 0 0 

3.5. Эш белән тәэмин 

ителмәгән инвалидларны 

(шул исәптән кресло-

коляскадан файдаланучы) 

алар өчен җиһазланды-

рылган (җайлашты-

рылган) эш урыннарына 

эшкә урнаштыруда 

булышлык күрсәтүне 

оештыру 

  

ТР 

ХХЭбТИһСЯМ,  

ХЭТҮ ДКУ 

2014 – 
2016 
еллар 

эш белән тәэмин ителмәгән 

һәм алар өчен җиһазланды-

рылган (җайлаштырылган) 

эш урыннарына эшкә урнаш- 

тырылган инвалидлар саны, 

кеше  

70 

 

 

399 

70 тән 

ким 

түгел 

399 

70 тән 

ким 

түгел 

0 0 ТР бюд-

жеты  

 

РФ 

бюдже-

ты 

7 081,3 

 

 

40 126,8 

5 113,71 

 

 

28 977,9 

5 088,3 0 0 

эшкә яраклы яшьтәге инва-

лидларның гомуми санына 

карата инвалидлар өчен 

җиһазландырылган (җайлаш- 

тырылган) эш урыннарына 

эшкә урнаштырылган инва-

лидлар саны чагыштырмасы, 

процент 

0,65 тән 

ким 

түгел 

0,65 тән 

ким 

түгел 

0                 
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3.6. Эш бирүчегә инва-

лид балалар тәрбияләү-

че ата-аналарны һәм 

күпбалалы ата-аналар-

ны эшкә урнаштыру 

өчен эш урыннары оеш-

тыруга (җиһазланды-

руга) бәйле булган 

чыгымнарны каплау 

ТР 

ХХЭбТИһСЯМ,  

ХЭТҮ ДКУ 

2014 – 
2018 
еллар 

оештырылган (җиһазланды-

рылган) эш урыннарына 

эшкә урнаштырылган эш 

белән тәэмин ителмәгән күп 

балалы ата-аналар һәм инва-

лид балалар тәрбияләүче ата-

аналар саны, кеше  

29 29 дан 

ким 

түгел 

29 дан 

ким 

түгел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТР 

бюд- 

жеты 

1 450,0 1 450,0 1 450,0 1 450,0 1 450,0 

оештырылган (җиһазлан-

дырылган) эш урыннарына 

эшкә урнаштырылган эшлә-

мәүче күп балалы ата-

аналар һәм инвалид 

балалар тәрбия-ләүче ата-

аналар өлеше, процент 

   100 дән 

ким 

түгел 

100 дән 

ким 

түгел 

 

4 нче бурыч исеме: «Эш бирүчеләрнең кадрлар белән комплектлануга булган ихтыяҗын тулырак канәгатьләндерү» 

4.1. Инвестиция про-

ектлары нигезендә эшчән- 

лекләренең структурасын 

үзгәртүне һәм модерни-

зацияләүне гамәлгә ашы-

ручы оешмалар хезмәт-

кәрләрен һәм оешмалар- 

дан чыгару куркынычы 

булган хезмәткәрләрне 

алдан һөнәргә өйрәтүне 

һәм өстәмә һөнәри белем 

бирүне, аларның стажи-

ровкасын оештыру 

ТР 

ХХЭбТИһСЯМ,  

ХЭТҮ ДКУ 

2014 – 
2016 
еллар 

алдан һөнәргә өйрәтүгә һәм 

өстәмә һөнәри белем бирүгә, 

стажировкага җәлеп ителгән 

хезмәткәрләр саны, кеше 

1 910 300 600 0 0 ТР 

бюд- 

жеты 

32 480,0 8 807,01 12 274,3 0 0 

4.2. Өч яшькә кадәр бала 

карау буенча ялда булган, 

хезмәт эшчәнлегенә кире 

кайтырга планлаштыручы 

хатын-кызларны һөнәргә 

өйрәтүне һәм аларга өстә- 

мә һөнәри белем бирүне 

оештыру 

ТР 

ХХЭбТИһСЯМ,  

ХЭТҮ ДКУ 

2014 – 
2016 
еллар 

өч яшькә кадәр бала карау 

буенча ялда булган, хезмәт 

эшчәнлегенә кире кайтырга 

планлаштыручы һөнәргә 

өйрәнү узган һәм өстәмә 

һөнәри белем алган хатын-

кызлар саны, кеше 

748 830 830 0 0 ТР 

бюд- 

жеты 

8 985,1 10 000,0 10 000,0 0 0 

4.3. Яшьләр һәм сту-

дентлар хезмәт отрядла-

рында катнашучыларны 

эшче һөнәрләре буенча 

110 һөнәргә өйрәтү 

ТР 

ХХЭбТИһСЯМ 

2014 – 
2016 
еллар 

эшче һөнәрләре буенча 

өйрәтелгән (әзерләнгән) 

студентлар хезмәт отрядла-

рында катнашучылар саны, 

кеше 

215 50 170 0 0 ТР 

бюд- 

жеты 

1 956,36 660,08 1 256,5 0 0 

4.4. Татарстан Республи-

касында яшәүче пенсио-

нерлар, пенсия алды 

ТР 

ХХЭбТИһСЯМ,  

ХЭТҮ 

2014 – 
2015 
еллар 

Татарстан Республикасында 

яшәүче пенсионерлар, пен- 

сия алды яшендәге һәм өлкән 

5 000 3 000 0 0 0 ТР 

бюд- 

жеты 

5 500,0 3 300,0 0 0 0 
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яшендәге һәм өлкән 

яшьтәге затлар арасында-

гы гражданнарны компь-

ютер белеме нигезләренә 

өйрәтү буенча «Интернет-

Долголетие» проектын 

тормышка ашыру 

яшьтәге затлар арасыннан 

«Интернет-Долголетие» 

проекты кысаларында ком-

пьютер белеме нигезләренә 

өйрәнгән гражданнар саны, 

кеше 

4.5. Хезмәт мигрантла-

ры өчен кереш юнәлеш 

бирү курсларын оешты-

ру 

ТР 

ХХЭбТИһСЯМ 

2014 – 
2015 
еллар 

хезмәт мигрантлары өчен 

кереш юнәлеш бирү курсла-

рында катнашучылар саны, 

кеше 

0 2 880 0 0 0 ТР 

бюд- 

жеты 

0 3 600,0 840,0 0 0 

4.6. Өлкән яшьтәге 

гражданнарның аерым 

категорияләренә дәүләт 

хезмәтләре һәм һөнәри 

белем бирүне һәм 

өстәмә һөнәри белем 

бирүне оештыру, һөнәри 

юнәлеш бирүне һәм 

ихтыяҗ булган һөнәрләр 

буенча һөнәри әзерлек 

нигезләрен бер-

ләштергән «Һөнәргә 

кереш» комплекслы 

хезмәт күрсәтү, шул 

исәптән: 

МТЗиСЗ РТ,  

ГУ СЗН 

2017 – 
2018 
еллар 

            ТР 

бюд- 

жеты 

      166 010,9 150 637,1 

4.6.1. Һөнәри юнәлеш 

бирүче һәм мәктәп 

укучылары өчен кирәк-

ле һөнәрләр буенча 

һөнәри әзерлек ни-

гезләрен берләштергән 

«Һөнәргә кереш» ком-

плекслы хезмәт күрсәтү  

ТР 

ХХЭбТИһСЯМ,  

ХЭТҮ ДУ 

2017 – 
2018 
еллар 

«Һөнәргә кереш» ком-

плекслы хезмәтен алган 

мәктәп укучыларының әле-

ге хезмәт күрсәтүне сорап 

мөрәҗәгать иткән укучылар 

санына карата, процент 

 

- - - 100 100   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.6.2. Эшчәнлек 

(һөнәр), эшкә урнашу, 

һөнәри белем алу һәм 

өстәмә һөнәри белем 

алу, шул исәптән мәга-

риф оешмалары укучы-

ларын сайлау максатла-

рында гражданнарга 

һөнәри юнәлеш бирү 

буенча дәүләт хезмәте 

күрсәтүне оештыру 

ТР 

ХХЭбТИһСЯМ,  

ХЭТҮ ДУ 

2017 – 
2018 
еллар 

халыкны эш белән тәэмин 

итү хезмәте органнарына 

тиешле эш эзләү максатын-

нан мөрәҗәгать иткән 

гражданнар санына карата 

дәүләт хезмәте алган граж-

даннар санының мөнәсә-

бәте, процентлар 

 

- - - 60 60 
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4.6.3. Эшсез граждан-

нарны хезмәт базарында 

социаль адаптацияләү 

буенча дәүләт хезмәте 

күрсәтүне оештыру, 

эшкә урнашканда соци-

аль адаптация һәм оза-

тып йөрү буенча ком-

плекслы хезмәт күрсәтү 

 

ТР 

ХХЭбТИһСЯМ,  

ХЭТҮ ДУ 

2017 – 
2018 
еллар 

хисап чорында теркәлгән 

эшсез гражданнар санына 

карата дәүләт хезмәте алган 

эшсез гражданнарның 

мөнәсәбәте, процент 

- - - 10 10 

4.6.4. Эшсез граждан-

нарга психологик ярдәм 

күрсәтү буенча дәүләт 

хезмәте күрсәтүне ое-

штыру 

ТР 

ХХЭбТИһСЯМ,  

ХЭТҮ ДУ 

2017 – 
2018 
еллар 

хисап чорында теркәлгән 

эшсез гражданнар санына 

карата дәүләт хезмәте алган 

эшсез гражданнарның 

мөнәсәбәте, процент 

- - - 10 10   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.6.5. Эшсез граждан-

нарга, шул исәптән пен-

сия яшенә кадәрге эшсез 

гражданнарга һөнәри 

белем бирү һәм өстәмә 

һөнәри белем бирү 

буенча дәүләт хезмәте 

күрсәтүне оештыру, 

көндәшлеккә сәләтле-

лекне арттыру, алга таба 

эшкә урнашу, үзмәш-

гульлек һәм эшкуарлык 

максатларында тер-

кәлгән гражданнарга, 

шулай ук тиешле эш 

эзләү максатларында 

теркәлгән гражданнарга, 

шул исәптән Россия 

Федерациясе законнары 

нигезендә картлык 

буенча иминият пенсия-

се билгеләнгән эшсез 

гражданнарга һөнәри 

белем бирүне һәм 

өстәмә һөнәри белем 

бирүне оештыру, хезмәт 

эшчәнлеген яңартырга 

теләгән пенсионерлар-

ның башка категори-

яләре дә бар 

ТР 

ХХЭбТИһСЯМ,  

ХЭТҮ ДУ 

2017 – 
2018 
еллар 

хисап чорында теркәлгән 

пенсия алды яшендәге 

эшсез гражданнар санына 

карата һөнәри белем һәм 

өстәмә һөнәри белем алуга 

керешкән пенсия алды 

яшендәге эшсез гражданнар 

санының мөнәсәбәте, про-

цент 

- - - 12 12 
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4.6.6. Инвестиция про-

ектлары нигезендә 

эшчәнлекне реструкту-

ризацияләүне һәм мо-

дернизацияләүне гамәл-

гә ашыручы оешмалар 

хезмәткәрләренә алдан 

һөнәри белем бирүне 

һәм өстәмә һөнәри бе-

лем бирүне оештыру 

 

ТР 

ХХЭбТИһСЯМ,  

ХЭТҮ ДУ 

2017 – 
2018 
еллар 

тармак министрлыклары 
гаризалары нигезендә алдан 
һөнәри белем алуга мохтаҗ 
булган әлеге оешмалар 
хезмәткәрләренең гомуми 
санында, алдан һөнәри бе-
лем алуга юнәлдерелгән 
инвестиция проектлары 
нигезендә эшчәнлекне ре-
структуризацияләүне һәм 
модернизацияләүне гамәлгә 
ашыручы оешмаларның  
алдан һөнәри белем алуга 
һәм өстәмә һөнәри белем 
алуга җибәрелгән хезмәт-
кәрләре өлеше, процентов 
 

- - - 60 65   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.6.7. Өч яшькә 

җиткәнче бала карау 

буенча ялда булган, 

хезмәт эшчәнлеге кире 

кайтуны планлаш-

тыручы хатын-кызларга 

һөнәри белем бирүне 

һәм өстәмә һөнәри бе-

лем бирүне оештыру 

ТР 

ХХЭбТИһСЯМ,  

ХЭТҮ ДУ 

2017 – 
2018 
еллар 

Өч яшькә җиткәнче бала 

карау буенча ялда булган, 

хезмәт эшчәнлеге кире 

кайтуны планлаштыручы, 

һөнәри уку һәм өстәмә 

һөнәри уку узган хатын-

кызлар санының әлеге 

хезмәт күрсәтүне сорап 

мөрәҗәгать иткән хатын-

кызлар санына карата 

мөнәсәбәте, процент 

 

 

- - - 60 65       

4.6.8. Эшче һөнәрләре 

буенча яшьләр һәм сту-

дентлар хезмәт отрядла-

рында катнашучыларны 

һөнәри әзерләү 

 

ТР 

ХХЭбТИһСЯМ,  

ХЭТҮ ДУ 

2017 – 
2018 
еллар 

укуга җибәрелгән сту-

дентлар хезмәт отрядла-

рында катнашучыларның 

санына карата әлеге хезмәт 

күрсәтүне сорап мөрә-

җәгать иткән студентлар 

хезмәт отрядларында кат-

нашучылар санына 

мөнәсәбәте, процент 

 

- - - 50 55 

 

5 нче бурыч исеме: «Эшсез гражданнарга социаль ярдәм күрсәтү чараларын тормышка ашыру» 
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5.1. Эшсезлек буенча 

пособиеләрне үз вакыт-

ында түләү һәм матди 

ярдәм, шул исәптән 

халыкны эш белән 

тәэмин итү хезмәте ор-

ганнары юлламасы 

буенча һөнәргә өйрәнү 

һәм өстәмә һөнәри  бе- 

лем алу чорында матди 

ярдәм күрсәтү юлы 

белән эшсез граждан-

нарга социаль ярдәм 

күрсәтүне тәэмин итү 

ТР 

ХХЭбТИһСЯМ,  

ХЭТҮ ДУ 

2014 – 
2018 
еллар 

эшсезләр рәвешендә тер-

кәлгән гражданнар санын-

да,эшсезлек буенча пособие 

алучы гражданнар саны, 

процент 

21 20,5 21 0,8 0,8 РФ бюд-

жеты  

803 920,0 644 313,5 639 880,8 517 303,0 456 926,0 

5.2. Стипендия түләү 

өлешендә билгеләнгән 

тәртиптә эшсезләр дип 

танылган гражданнарга 

түләүләрне гамәлгә 

ашыру 

ТР 

ХХЭбТИһСЯМ,  

ХЭТҮ ДУ 

2014 – 
2018 
еллар 

укучы гражданнарның гомуи 

санында халыкны эш белән 

тәэмин итү хезмәте орган-

нары юлламасы буенча 

һөнәри уку чорында стипен-

дияләр алучы гражданнар 

саны, процент 

8,8 8,5 8,5 100 100 РФ бюд-

жеты  

59 248,8 47 847,6 45 161,7 36 076,1 29 212,2 

5.3. Россия Федерациясе 

Пенсия фондының Татар-

стан Республикасы буен-

ча бүлегенә эшсез граж-

даннар арасындагы 

затларга вакытыннан алда 

рәсмиләштерелгән пенси-

яләрне түләү чыгымна-

рын каплау 

ТР 

ХХЭбТИһСЯМ,  

ХЭТҮ ДУ 

2014 – 
2018 
еллар 

эшсез гражданнарның уртача 

еллык санына карата вакы-

тыннан алда пенсиягә 

җибәрелгән гражданнар 

өлеше, процент 

1 1 1 2 2 РФ бюд-

жеты  

53 741,0 50 500,0 57 000,0 56 500,0 54 300,0 

 

6 нчы бурыч исеме: «Инвалидларны эш белән тәэмин итүгә булышлык күрсәтү. Инвалидларны эш белән тәэмин итүгә ярдәм күрсәтүне оештыру» 

 

6.1. Квота кысаларында 

инвалидларны, шул 

исәптән эш белән 

тәэмин итүгә мохтаҗ 

инвалидларны эшкә 

урнаштыру өчен эш 

урыннары булдыруга эш 

бирүчеләрнең чыгым-

нары өлешен каплау 

 

ТР 

ХХЭбТИһСЯМ,  

ХЭТҮ ДУ 

2017 – 
2018 
еллар 

квота кысаларында булды-

рылган эш урыннарына 

эшкә урнаштырылган 

эшсез инвалидлар өлеше, 

процент 

      100 дән 

ким 

түгел 

- ТР 

бюд- 

жеты 

      1 104,0 0 
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6.2. Инвалидларның, 

җәмәгать берләшмәләре 

тарафыннан оешты-

рылган оешмаларда, 

шул исәптән аларның 

эш белән тәэмин ителе-

шенә мохтаҗ инва-

лидлар өчен эш урынна-

рын саклауга бәйле 

чыгымнарны каплау 

өчен субсидияләр бирү 

ТР 

ХХЭбТИһСЯМ,  

ХЭТҮ ДУ 

2017 – 
2018 
еллар 

инвалидларның иҗтимагый 

берләшмәләре оештырган 

оешмаларда эшләүче инва-

лидлар саныннан эш 

бирүче субсидия алган 

инвалидлар өлеше, процент 

      70 тән 

ким 

түгел 

70 тән 

ким 

түгел 

ТР 

бюд- 

жеты 

      20 536,9 25 536,9 

6.3. Инвалидлар өчен, 

шул исәптән озатып 

йөрелә торган эш белән 

тәэмин итүгә мохтаҗ 

инвалидлар өчен җай-

ланма куелган (җиһаз-

ландырылган) эш урын-

нарына эшләмәүче инва-

лидларны эшкә урнаш-

тыруда булышлык 

күрсәтүне оештыру-

тыру 

 

ТР 

ХХЭбТИһСЯМ,  

ХЭТҮ ДУ 

2017 – 
2018 
еллар 

инвалидлар өчен җайланма 

куелган (җиһазланды-

рылган) эш урыннарына 

эшкә урнаштырылган эшлә-

мәүче инвалидлар өлеше, 

процент 

      100 дән 

ким 

түгел 

100 дән 

ким 

түгел 

ТР 

бюд- 

жеты 

      7 269,0 9 653,9 

6.4. Оештыру-консуль-

тация хезмәтләре 

күрсәтүне, инвалидларга 

эшмәкәрлек эшчәнлеген 

дәүләт теркәвенә алган-

да бер тапкыр бирелә 

торган финанс ярдәме 

күрсәтүне, шулай ук 

тиешле дәүләт тер-

кәвенә алу өчен доку-

ментлар әзерләүгә бер 

тапкыр ярдәм күрсәтүне 

дә кертеп, эшсез инва-

лидларның үзмәш-

гульлегенә булышлык 

күрсәтү, шул исәптән: 

ТР 

ХХЭбТИһСЯМ,  

ХЭТҮ ДУ 

2017 – 
2018 
еллар 

  
  

дәүләт хезмәте күрсәткән 

эшсез гражданнарның го-

муми саныннан дәүләт 

хезмәте алучы эшсез инва-

лидлар өлеше, процент 

  

  

      1 дән 

ким 

түгел 

1 дән 

ким 

түгел 

ТР 

бюд- 

жеты 

      1 202,0 1 202,0 
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6.4.1. Инвалидларга 

оештыру-консультация 

хезмәтләре күрсәтү һәм 

тиешле дәүләт тер-

кәвенә алу өчен доку-

ментлар әзерләүгә бер 

тапкыр финанс ярдәме 

күрсәтү 

          ТР 

бюд- 

жеты 

      26,0 26,0 

6.4.2. Инвалидларга 

эшмәкәрлек эшчәнлеген 

дәүләт теркәвенә алган-

да бер тапкыр финанс 

ярдәме күрсәтү 

          ТР 

бюд- 

жеты 

      1 176,0 1 176,0 

6.5. Һөнәри белем 

бирүне һәм өстәмә 

һөнәри белем бирүне, 

һөнәри юнәлеш бирүне, 

хезмәт базарында соци-

аль адаптацияләүне һәм 

мәшгуль булмаган ин-

валидларга психологик 

ярдәм күрсәтүне ое-

штыру, шул исәптән: 

ТР 

ХХЭбТИһСЯМ,  

ХЭТҮ ДУ 

2017 – 
2018 
еллар 

            ТР 

бюд- 

жеты 

- 

  

  

- 

  

  

- 

  

  

815,0 

  

  

815,0 

  

  

6.5.1. Эшсез инвалидлар 

өчен һөнәри белем һәм 

өстәмә һөнәри белем 

бирүне оештыру 

ТР 

ХХЭбТИһСЯМ,  

ХЭТҮ ДУ 

2017 – 
2018 
еллар 

әлеге хезмәт күрсәтүне 

сорап мөрәҗәгать иткән 

инвалидларның гомуми 

санында һөнәри белем алу-

га һәм өстәмә һөнәри белем 

алуга юнәлдерелгән эшсез 

инвалидлар өлеше, процент 

- - - 60 65 

6.5.2. Эшчәнлек (һөнәр) 

өлкәсен, эшкә урнашу, 

һөнәри белем алу һәм 

өстәмә һөнәри белем 

алу өлкәләрен сайлау 

максатларында эшсез 

инвалидларга һөнәри 

юнәлеш бирүне оешты-

ру 

 

 

ТР 

ХХЭбТИһСЯМ,  

ХЭТҮ ДУ 

2017 – 
2018 
еллар 

әлеге хезмәт күрсәтүне 

сорап мөрәҗәгать иткән 

инвалидларның гомуми 

санында хезмәт күрсәтү 

алган эшсез инвалидлар 

саны өлеше, процент 

- - - 100 100 
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6.5.3. Хезмәт базарында 

мәшгуль булмаган ин-

валидларның социаль 

җайлашуын оештыру, 

тиешле эшне мөстә-

кыйль рәвештә эзләү 

күнекмәләрен алу, эшкә 

урнашканда социаль 

адаптация һәм аларны 

озатып бару буенча 

комплекслы хезмәт 

күрсәтү 

 

ТР 

ХХЭбТИһСЯМ,  

ХЭТҮ ДУ 

2017 – 
2018 
еллар 

әлеге хезмәт күрсәтүне 

сорап мөрәҗәгать иткән 

инвалидларның гомуми 

санында хезмәт күрсәтү 

алган эшсез инвалидлар 

саны өлеше, процент 

 

- - - 100 100   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.5.4. Эшсез инвалид-

ларга психологик ярдәм 

күрсәтүне оештыру 

 

ТР 

ХХЭбТИһСЯМ,  

ХЭТҮ ДУ 

2017 – 
2018 
еллар 

әлеге хезмәт күрсәтүне 

сорап мөрәҗәгать иткән 

инвалидларның гомуми 

санында хезмәт күрсәтү 

алган эшсез инвалидлар 

саны өлеше, процент 

 

- - - 100 100 

6.6. Оештыру-хокукый 

формасына һәм (яки) 

шәхси эшкуарларга 

бәйсез рәвештә инва-

лидларны эш белән 

тәэмин итүгә ярдәм итү 

эшчәнлеген гамәлгә 

ашыруга субсидияләр 

бирү юлы белән инва-

лидларны эш белән 

тәэмин итүгә ярдәм 

күрсәтү буенча озатып 

барыла торган чаралар 

оештыру 

ТР 

ХХЭбТИһСЯМ,  

ХЭТҮ ДУ 

2017 – 
2018 
еллар 

эш эзләү максатыннан ха-

лыкны эш белән тәэмин итү 

үзәгендә теркәлгән эшкә 

яраклы яшьтәге инва-

лидларның гомуми санында 

чарада катнашкан инва-

лидлар өлеше, процент 

- - - 0,5 0,5 ТР 

бюд- 

жеты 

- - - 890,0 890,0 

 

7 нче бурыч исеме: «Хезмәт җитештерүчәнлеген арттыру һәм халыкны эш белән тәэмин итүгә ярдәм итү» илкүләм  проектының «Татарстан Республикасында хезмәт җитештерүчәнлеген үстерүне 

тәэмин итү өчен халыкны эш белән тәэмин итүгә ярдәм итү һәм хезмәт базары нәтиҗәлелеген арттыру» төбәк проекты кысаларында чараларны гамәлгә ашыру» 

 

7.1. Оешмалардан 

чыгару куркынычы 

астында булган яки 

чыгарылган хезмәт-

кәрләрне, бүтән 

оешмалар ябылу яисә 

хезмәткәрләр саны яки 

штаты кыскару белән 

ТР 

ХХЭбТИһСЯМ,  

ХЭТҮ ДУ 

2018 ел эш белән тәэмин ителешкә 

булышлык күрсәтү өлкә-

сендә чаралар кысаларында 

укыту үткән хезмәткәрләр 

арасыннан эшкә урнаш-

тырылган хезмәткәрләр 

өлеше, процент 

 

- - - - 90 ТР бюд-

жеты  

 

РФ бюд-

жеты  

0 0 0 0 25 149,3  

 

 

34 729,9 



18 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

бәйле эштән 

чыгарылган хезмәт-

кәрләрне алга киткән 

һөнәри укыту һәм 

һөнәри яңадан әзерләү, 

шул исәптән Татарстан 

Республи-касыннан 

читтә, шулай ук хезмәт 

җитештерүчәнлеген 

күтәрү программасын 

тормышка ашыру белән 

бәйле эш белән тәэмин 

итүнең нәтиҗәлелеген 

күтәрү буенча чараларда 

катнашучы хезмәт-

кәрләрнең квалифи-

кациясен күтәрү 

 

Ярдәмче программа 

буенча барлыгы, 

                  1 611 314,39 1 388 721,01 1 410 779,48 1 315 776,8 1 315 863,1 

шул исәптән:                             

җәлеп итәргә план-

лаштырыла торган фе-

дераль бюджет акчасы 

                  957 036,6 771 639,0 742 042,5 609 879,1 575 168,1 

Татарстан Республикасы 

бюджеты акчасы 

                  654 277,79 617 082,01 668 736,98 705 897,7 740 695,0 

шул исәптән ТР  МһЭМ 

бүлеп бирелә торган 

акча 

                  4 571,3 4 571,3 4 571,3 4 571,3 4 571,3 

 

2019 – 2025 елларга «Халыкның эш белән тәэмин ителешенә булышлык күрсәтү чараларын тормышка ашыру һәм хезмәт миграциясен җайга салу. 

Эшкә урнашканда яшь инвалидларны озатып йөрү» ярдәмче программасы максатлары, бурычлары, аның нәтиҗәләрен бәяләү индикаторлары һәм 

ярдәмче программа чаралары буенча финанслау 

 
Төп чаралар исеме Үтәүчеләр Төп 

чаралар-

ны үтәү 

вакытла-

ры 

Соңгы нәтиҗәләрне 

бәяләү индика-

торлары, үлчәү 

берәмлекләре 

Еллар буенча индикаторлар мәгънәсе Фи-

нан-

слау 

чыга-

накла

ры 

Еллар буенча финанслау күләме, мең сум 

2019 ел 2020 ел 2021 ел 2022 ел 2023 ел 2024 ел 2025 ел 2019 ел 2020 ел 2021 ел 2022 ел 2023 ел 2024 ел 2025 ел 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Максат исеме: «Халыкны эш белән тәэмин итү буенча дәүләт сәясәтен тормышка ашыруны тәэмин итү, Татарстан Республикасы икътисады өчен кадрлар потенциалын үстерү» 
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1 нче бурыч исеме: «Халыкның эш белән тәэмин ителешенә булышлык күрсәтү өлкәсендә дәүләт хезмәте күрсәтүләрнең сыйфатын яхшырту 

һәм алардан һәркем файдалана алу мөмкинлеген арттыру» 

1.1. Хезмәт база-
рындагы хәл торыш 
турында мәгълүмат 
бирү 

ТР ХХЭб 

ТИһСЯМ, 

ХЭТҮ ДУ  

2019 – 

2025 

еллар  

дәүләт хезмәте 
күрсәтүдән файда-
ланган гражданнар 
санының респуб-
ликадагы икъти-
садый актив ха-
лыкның уртача 
еллык санына ка-
рата чагыштырма-
сы,  проценттан 
ким түгел 

90 90 90 90 90 90 90 ТР бюд-

жеты  

 

3 997,9 3 997,9 3 997,9 3 997,9 3 997,9 3 997,9 3 997,9 

1.2. Халыкны эш 
белән тәэмин итү 
үзәкләренең мобиль 
офисларыннан фай-
даланып, халыкны 
эш белән тәэмин итү 
өлкәсендә дәүләт 
хезмәтләре күрсәтү 

ХЭТҮ 
ДУ 

2019 – 

2025 

еллар  

урыннарга чыгу 
планын үтәү,  про-
цент 

100 100 100 100 100 100 100 ТР бюд-

жеты  

 

4 358,9 4 432,9 4 502,6 4 574,9 4 574,9 4 574,9 4 574,9 

1.3. Халыкны эш 
белән тәэмин итү 
үзәкләре хезмәт-
кәрләрен, шул 
исәптән халыкны 
эш белән тәэмин 
итү үзәкләренең 
мәгълүмат техно-
логияләре буенча 
эшләүче бел-
гечләрен яңадан 
әзерләү, аларның 
квалификациясен 
күтәрү, семинар-
ларда катнашуы, 

ТР ХХЭб-
ТИһСЯМ 

2019 – 

2025 

еллар  

Халыкны эш белән 
тәэмин итү 
үзәкләре хезмәт-
кәрләрен, шул 
исәптән халыкны 
эш белән тәэмин 
итү үзәкләренең 
мәгълүмат техно-
логияләре буенча 
эшләүче бел-
гечләрен яңадан 
әзерләү, аларның 
квалификациясен 
күтәрү, семинар-
ларда катнашуы, 

15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 ТР бюд-

жеты  

 

628,8 628,8 628,8 628,8 628,8 628,8 628,8 

1.4. Хәзерге заман 

шартларында хәрби 

хезмәттән азат ител-

гән гражданнарның 

һәм аларның гаилә 

әгъзаларының, хәр-

би хезмәт ветеран-

ТР ХХЭб-
ТИһСЯМ 

2019 – 

2025 

еллар  

сораштырылган 

затлар саны, 

кешедән ким  

түгел 

300 300 300 300 300 300 300 ТР бюд-

жеты  

 

495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 

file:///C:/Users/redactor3/AppData/Local/AppData/Local/AppData/Local/AppData/Local/AppData/Local/AppData/farukshina.faniya/Documents/Республиканская%20программа%20занятости/Респрограмма%202014-2020/внес%20изм%20апрель%20до%2025%20года/прил%202%20года%202019-2025.xlsx%23RANGE!P2874
file:///C:/Users/redactor3/AppData/Local/AppData/Local/AppData/Local/AppData/Local/AppData/Local/AppData/farukshina.faniya/Documents/Республиканская%20программа%20занятости/Респрограмма%202014-2020/внес%20изм%20апрель%20до%2025%20года/прил%202%20года%202019-2025.xlsx%23RANGE!P2874
file:///C:/Users/redactor3/AppData/Local/AppData/Local/AppData/Local/AppData/Local/AppData/Local/AppData/farukshina.faniya/Documents/Республиканская%20программа%20занятости/Респрограмма%202014-2020/внес%20изм%20апрель%20до%2025%20года/прил%202%20года%202019-2025.xlsx%23RANGE!P2874
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нарының социаль-

икътисадый һәм 

хокукый хәлен, мат-

ди хәле дәрәҗәсен 

һәм хокукый яклан-

ганлыгын тик-

шерүне оештыру 

1.5. Республиканың 

хезмәт базары то-

рышын перспектив 

фаразлау максаты 

белән республика-

ның хезмәт ресур-

слары базарын тик-

шерү һәм анализлау 

ТР МһЭМ, 

ТР ХХЭб-

ТИһСЯМ, 

ХЭТҮ ДУ 

2019 – 

2025 

еллар  

халыкны эш белән 

тәэмин итү өлкә-

сендә ведомство 

мәгълүмат систе-

масы ачык булган 

халыкны эш белән 

тәэмин органна-

рында автоматла-

штрылган эш 

урыннары өлеше, 

кимендә процент 

96 97 97 97 97 97 97 ТР бюд-

жеты  

 

4 571,3 4 571,3 4 571,3 4 571,3 4 571,3 4 571,3 4 571,3 

1.6. Татарстан Рес-

публикасында ха-

лыкны эш белән 

тәэмин итү хезмәте 

органнарының 

агымдагы эшчәнле-

ген тәэмин итү өчен 

мәгълүмат система-

ларын һәм инфра-

структурасын алып 

бару һәм модифика-

цияләү 

ТР ХХЭб-

ТИһСЯМ, 

ХЭТҮ 

ДУ 

2019 – 

2025 

еллар  

халыкны эш белән 

тәэмин итү өлкә-

сендә ведомство 

мәгълүмат система-

сыннан файдалана 

алу мөмкинлеге 

булган халыкны эш 

белән тәэмин итү 

органнарында авто-

матлаштырылган эш 

урыннары өлеше, 

проценттан ким 

түгел 

84 85 85 85 85 85 85 ТР бюд-

жеты  

 

3 970,0 5 910,0 5 910,0 5 910,0 5 910,0 5 910,0 5 910,0 

1.7. Татарстан Рес-

публикасында ха-

лыкны эш белән 

тәэмин итү хезмәте 

органнарында 

мәгълүмат техноло-

гияләрен үстерү һәм 

камилләштерү 

ТР ХХЭб-

ТИһСЯМ, 

ХЭТҮ 

ДУ 

2019 – 

2025 

еллар  

мәгълүматаналитика 

системаларында 

эшләүче белгечләр- 

нең гомуми хезмәт-

кәрләр санына кара- 

та өлеше, процент 

96 96 97  97  97  97  97 ТР бюд-

жеты  

 

8 328,4 8 328,4 8 328,4 8 328,4 8 328,4 8 328,4 8 328,4 
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1.8. Халыкның эш 

белән тәэмин ите-

лешенә булышлык 

күрсәтү өлкәсендә 

ТР ХХЭбТИһСЯМ 

тарафыннан вәка-

ләтләрне гамәлгә 

ашыру чыгымнарын 

администра-

тивлаштыру 

ТР ХХЭб-

ТИһСЯМ, 

ХЭТҮ 

ДУ 

2019 – 

2025 

еллар  

халыкның эш 

белән тәэмин ите-

лешенә булышлык 

күрсәтү өлкәсендә 

ТР ХХЭбТИһСЯМ 

тарафын-нан вәка-

ләтләрне тормыш-

ка ашыру, халык-

ның эш белән 

тәэмин ителешенә 

булышлык күрсәтү 

өлкәсендә дәүләт 

хезмәте күрсәтү-

ләрдән файдалана 

алу мөмкинлеге 

нормативларын 

үтәү, процент 

100 100 100 100 100 100 100 ТР бюд-

жеты  

 

7 164,4 7 465,3 7 749,0 8 043,4 8 043,4 8 043,4 8 043,4 

1.9. Халыкның эш 

белән тәэмин ите-

лешенә булышлык 

күрсәтү өлкәсендә 

ХЭТҮ ДКУ тара-

фыннан вәкаләт-

ләрне гамәлгә ашы-

ру чыгымнарын 

администра-

тивлаштыру 

ТР ХХЭб-

ТИһСЯМ, 

ХЭТҮ 

ДУ 

2019 – 

2025 

еллар  

халыкның эш белән 

тәэмин ителешенә 

булышлык күрсәтү 

өлкәсендә ХЭТҮ 

ДКУ тарафыннан 

вәкаләтләрне тор- 

мышка ашыру, 

халыкның эш белән 

тәэмин ителешенә 

булышлык күрсәтү 

өлкәсендә дәүләт 

хезмәте күрсәтүләр-

дән файдалана алу 

мөмкинлеге норма-

тивларын үтәү, 

процент 

100 100 100 100 100 100 100 ТР бюд-

жеты  

 

382 727,5 395 498,6 407 550,6 420 697,1 420 697,1 420 697,1 420 697,1 

2 бурыч исеме: «Эш эзләүче гражданнарны эшкә урнаштыруда булышлык күрсәтүнең нәтиҗәлелеген арттыру» 

2.1. Вакансияләр һәм 

уку-укыту эш урын-

нары (шул исәптән 

махсуслаштыылган) 

ярминкәләрен ое-

штыру һәм үткәрү 

ТР ХХЭб-

ТИһСЯМ, 

ХЭТҮ 

ДУ 

2019 – 

2025 

еллар  

республиканың 

икътисадый актив 

халкының уртача 

еллык санына карата 

вакансияләр яр-

минкәләрендә кон-

сультацияләр алган 

гражданнар саны 

чагыштырмасы,  

процент 

2 дән 

ким 

түгел 

2 дән 

ким 

түгел 

2 дән 

ким 

түгел 

2 дән 

ким 

түгел 

2 дән 

ким 

түгел 

2 дән 

ким 

түгел 

2 дән 

ким 

түгел 

ТР бюд-

жеты  

 

4 141,2 4 141,2 4 141,2 4 141,2 4 141,2 4 141,2 4 141,2 
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2.2. Матди ярдәм 

күрсәтеп, эш эзләүдә 

авырлыклар киче-

рүче эшсез граж-

даннар, 18 яшьтән 

20 яшькә кадәрге 

урта һөнәр белемле 

һәм беренче тапкыр 

эш эзләүче эшсез 

гражданнар өчен 

түләүле җәмәгать 

эшләрен үткәрүне, 

аларны вакытлыча 

эшкә урнаштыруны 

оештыру, шул 

исәптән: 

ТР ХХЭб-

ТИһСЯМ, 

ХЭТҮ ДУ 

2019 – 

2025 

еллар  

                ТР бюд-

жеты  

 

51 335,3 

  

  

  

  

51 335,3 

  

  

  

  

  

51 335,3 

  

  

  

  

  

51 335,3 

  

  

  

  

  

51 335,3 

 

  
  

  

51 335,3 

 

  
  

  

51 335,3 

 

  
  

  

2.2.1. Эшсез граж-

даннар өчен түләүле 

җәмәгать эшләрен 

үткәрүне оештыру, 

шул исәптән пенсия 

алды яшендәге 

гражданнар 

гражданнарның 

җәмәгать 

эшләрендә һәм 

вакытлыча 

эшләрдә теркәлгән 

эшсез граждан-

нарның уртача 

еллык саныннан 

чыгып эш белән 

тәэмин ителеше, 

процент 

70 

тән 

ким 

түгел 

70 

тән 

ким 

түгел 

70 

тән 

ким 

түгел 

70 

тән 

ким 

түгел 

70 

тән 

ким 

түгел 

70 

тән 

ким 

түгел 

70 

тән 

ким 

түгел 

  

2.2.2. Эш эзләүдә 
кыенлыклар 
кичергән эшсез 
гражданнарны, шул 
исәптән пенсия алды  
яшендәге граждан-
нарны вакытлыча 
эшкә урнаштыруны 
оештыру 

  

  

  

  

  

  

дәүләт хезмәте 

сорап мөрәҗәгать 

итүчеләр санын-

нан пенсия алды 

яшендәге, иҗтима-

гый һәм вакытлы 

эшләргә эшкә 

урнаштырылган 

гражданнар өлеше, 

процент 

  

  

100 

дән 

ким 

түгел 

100 

дән 

ким 

түгел 

100 

дән 

ким 

түгел 

100 

дән 

ким 

түгел 

100 

дән 

ким 

түгел 

100 

дән 

ким 

түгел 

100 

дән 

ким 

түгел 

  

2.2.3. 18 яшьтән 20 

яшькә кадәрге урта 

һөнәр бе- 

лемле һәм берен- 

че тапкыр эш эзләүче 

эшсез гражданнарны 

вакытлыча эшкә 

урнаштыруны 

оештыру 
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2.2.3.1. Гомуми 

белем бирү оеш-

маларын һәм югары 

белем бирүче 

мәгариф оешмал-

арын тәмамлау-

чылар арасыннан 

эшсез гражданнарны 

вакытлыча эшкә 

урнаштыруны 

оештыру 

                

2.2.4. Матди ярдәм 

күрсәтеп, 14 яшьтән 

18 яшькә кадәрге 

балигъ булмаган 

гражданнарны 

вакытлыча эшкә 

урнаштыруны 

оештыру 

    14 яшьтән 18 яшькә 

кадәрге балигъ 

булмаган граждан-

нарның укудан буш 

вакытта вакытлыча 

эш урыннарында 

республикада 

яшәүче әлеге 

яшьтәге гражданнар 

саныннан чыгып эш 

белән тәэмин 

ителеше, процент 

эшкә урнаштырыл-

ган 

15 

тән 

ким 

түгел 

15 

тән 

ким 

түгел 

15 

тән 

ким 

түгел 

15 

тән 

ким 

түгел 

15 

тән 

ким 

түгел 

15 

тән 

ким 

түгел 

15 

тән 

ким 

түгел 

  

2.3. Эш белән 

тәэмин итү хезмәте 

органнары юлла-

масы буенча эшкә 

урнашу өчен эшсез 

гражданнарга күче-

нергә һәм эшсез 

гражданнарга һәм 

аларның гаилә 

әгъзаларына яңа 

җиргә күчеп урна-

шуда булышлык 

күрсәтүне оештыру 

ТР ХХЭб-

ТИһСЯМ, 

ХЭТҮ 

ДУ 

2019 – 

2025 

еллар 

хисап чорында 

теркәлгән эшсе-

зләр санына карата 

дәүләт хезмәте 

алган гражданнар 

санының мөнәсә-

бәте, процент 

0,3 

тән 

ким 

түгел 

0,3 

тән 

ким 

түгел 

0,3 

тән 

ким 

түгел 

0,3 

тән 

ким 

түгел 

0,3 

тән 

ким 

түгел 

0,3 

тән 

ким 

түгел 

0,3 

тән 

ким 

түгел 

ТР бюд-

жеты  

 

850,0 900,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0 

 

3 нче бурыч исеме: «Булган эш урыннарын саклауга һәм яңаларын булдыруга булышлык күрсәтү» 

3.1.  Эшсез граждан-
нарның үз-үзләрен эш 
белән тәэмин итүенә 
булышлык күрсәтү 
(оештыру-консульта-
ция хезмәтләре 

ТР ХХЭб-

ТИһСЯМ, 

ХЭТҮ ДУ 

2019 – 

2025 

еллар 

  

  

хисап чорында 

теркәлгән эшсез 

гражданнар са-

ныннан дәүләт 

хезмәте алган 

2,5 

тән 

ким 

түгел  

 

2,5 

тән 

ким 

түгел  

 

2,5 

тән 

ким 

түгел  

 

2,5 

тән 

ким 

түгел  

 

2,5 

тән 

ким 

түгел  

 

2,5 

тән 

ким 

түгел  

 

2,5 

тән 

ким 

түгел  

 

ТР бюд-

жеты  

 

58 996,4 63 923,0 66 504,9 66 504,9 66 504,9 66 504,9 66 504,9 
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күрсәтүне, эшмәкәр-
лек эшчәнлеген 
дәүләт теркәвенә 
алганда гражданнарга 
бер тапкыр бирелә 
торган финанс ярдәме 
күрсәтүне, шулай ук 
тиешле дәүләт тер-
кәвенә алу өчен доку-
ментлар әзерләүгә бер 
тапкыр финанс 
ярдәме күрсәтүне 
кертеп), шул исәптә: 

эшсез гражданнар 

өлеше, процент  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дәүләт хезмәте 

күрсәтүне сорап 

мөрәҗәгать 

итүчеләр арасын-

нан дәүләт 

хезмәтен алган 

пенсия алды 

яшендәге эшсез 

гражданнар өлеше, 

процент 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

дән 

ким 

түгел 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

дән 

ким 

түгел 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

дән 

ким 

түгел 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

дән 

ким 

түгел 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

дән 

ким 

түгел 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

дән 

ким 

түгел 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

дән 

ким 

түгел 

  

  

3.1.1. Гражданнарга 

оештыру-консуль-

тация хезмәтләре һәм 

тиешле дәүләт тер-

кәвенә алу өчен доку-

ментлар әзерләү- 

гә бер тапкыр бирелә 

торган финанс ярдәме 

күрсәтү 

ТР бюд-

жеты  

 

1 372,4 1 372,4 1 372,4 1 372,4 1 372,4 1 372,4 1 372,4 

3.1.2. Эшмәкәрлек 

эшчәнлеген дәүләт 

теркәвенә алганда 

гражданнарга бер 

тапкыр бирелә тор-

ган финанс ярдәме 

күрсәтү 

ТР бюд-

жеты  

 

57624,0 62 550,6 65 132,5 65 132,5 65 132,5 65 132,5 65 132,5 

3.2. Эш бирүче-

ләрнең һөнәри белем 

бирү оешмаларын 

һәм югары белем 

бирүче мәгариф 

оешмаларын тәмам-

лап чыгучылар ара-

сыннан ХЭТҮ ДКУ 

юлламасы буенча 

вакытлыча эшкә 

урнаштырылган 

эшсез гражданнар-

ның һәм иректән 

мәхрүм итү рәве-

шендә җәза үтәтүче 

учреждениеләрдән 

азат ителгән һәм 

эшкә урнашты-

ТР ХХЭб-

ТИһСЯМ, 

ХЭТҮ ДУ 

2019 – 

2025 

еллар  

  

                ТР бюд-

жеты  

 

4 888,2 

  

  

4 888,2 

  

  

4 888,2 

  

  

4 888,2 

  

  

4 888,2 
  

  

4 888,2 
  

  

4 888,2 
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рылган (шул исәптән 

резервлана торган 

эш урыннарына) 

затлар хезмәте өчен 

түләү чыгымнарын 

компенсацияләү, 

шул исәптән: 

 

3.2.1. Эш бирү-

челәрнең һөнәри 

белем бирү оешма-

ларын һәм югары 

белем бирүче мәга-

риф оешмаларын 

тәмамлап чыгучылар 

арасыннан ХЭТҮ 

ДКУ юлламасы 

буенча вакытлыча 

эшкә урнашты-

рылган эшсез граж-

даннар хезмәте өчен 

түләү чыгымнарын 

компенсацияләү 

белем бирү оешма-

ларын тәмамлап 

чыгучыларны вакы-

тлыча эшкә 

урнаштыруны ое-

штыру чараларында 

катнашучыларның 

гомуми саныннан 

эшкә урнашты-

рылган белем би рү 

оешмаларын 

тәмамлап чыгучы-

лар өлеше, процент 

40 

тан 

ким 

түгел 

40 

тан 

ким 

түгел 

40 

тан 

ким 

түгел 

40 

тан 

ким 

түгел 

40 

тан 

ким 

түгел 

40 

тан 

ким 

түгел 

40 

тан 

ким 

түгел 

3.2.2. Эш бирү-

челәрнең иректән 

мәхрүм итү рәве-

шендә җәза үтәтүче 

учреждениеләрдән 

азат ителгән һәм 

эшкә урнашты-

рылган (шул исәптән 

резервлана торган 

эш урыннарына) 

затлар хезмәте өчен 

түләү чыгымнарын 

каплау 

эш эзләүдә булыш-

лык күрсәтүне сорап 

мөрәҗәгать иткән 

бу категориядәге 

эшкә урнашты-

рылган гражданнар-

ның барлык санын-

нан иректән мәхрүм 

итү рәвешендә җәза 

үтәтүче учреждени-

еләрдән азат ител-

гән һәм эшкә урна-

штрылган затлар 

өлеше, кимендә  

процент 

20 

дән 

ким 

түгел 

20 

дән 

ким 

түгел 

20 

дән 

ким 

түгел 

20 

дән 

ким 

түгел 

20 

дән 

ким 

түгел 

20 

дән 

ким 

түгел 

20 

дән 

ким 

түгел 

3.3. Эш бирүчегә ин-

валид балалар тәр-

бияләүче ата-ана-

ларны һәм күпба-

лалы ата-аналарны 

эшкә урнаштыру 

өчен эш урыннары 

оештыруга (җиһаз-

ТР ХХЭб-

ТИһСЯМ, 

ХЭТҮ 

ДУ 

2019 – 

2025 

еллар 

оештырылган 

(җиһазландырыл-

ган) эш урын-

нарына эшкә урнаш-

тырылган эшлә-

мәүче күп балалы 

ата-аналар һәм 

инвалид балалар 

100 

дән 

ким 

түгел 

100 

дән 

ким 

түгел 

100 

дән 

ким 

түгел 

100 

дән 

ким 

түгел 

100 

дән 

ким 

түгел 

100 

дән 

ким 

түгел 

100 

дән 

ким 

түгел 

ТР бюд-

жеты  

 

1 450,0 1 450,0 1 450,0 1 450,0 1 450,0 1 450,0 1 450,0 
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ландыруга) бәйле 

булган чыгымнарны 

каплау 

тәрбияләүче ата-

аналар өлеше, 

процент 

4 нче бурыч исеме: «Эш бирүчеләрнең кадрлар белән комплектлануга булган ихтыяҗын тулырак канәгатьләндерү» 
4.1. Өлкән ке-
шеләрнең аерым 
категорияләренә 
дәүләт хезмәтләре 
күрсәтү һәм һөнәри 
белем бирүне һәм 
өстәмә һөнәри белем 
бирүне оештыру, 
һөнәри юнәлеш 
бирүне һәм ихтыяҗ 
булган һөнәрләр 
буенча һөнәри әзер-
лек нигезләрен бер-
ләштергән «Һөнәргә 
кереш " комплекслы 
хезмәт күрсәтү, шул 
исәптән: 

ТР ХХЭб-

ТИһСЯМ, 

ХЭТҮ 

ДУ 

2019 – 

2025 

еллар 

                ТР бюд-

жеты  

 

164 821,3 

  

  

  

  

  

  

  

  

172 469,1 

  

  

  

  

  

  

  

  

172 499,2 

  

  

  

  

  

  

  

  

172 499,2 

  

  

  

  

  

  

  

  

172 499,2 

  
  

  

172 499,2 

  
  

  

172 499,2 

  
  

  

4.1.1. укучылар өчен 

кирәкле һөнәрләр 

буенча һөнәри әзер-

лек нигезләрен бер-

ләштергән һөнәри 

юнәлеш бирүче 

«Һөнәргә кереш» 

комплекслы хезмәт 

күрсәтү  

ТР ХХЭб-

ТИһСЯМ, 

ХЭТҮ 

ДУ 

2019 – 

2025 

еллар 

"Һөнәргә кереш» 

комплекслы 

хезмәт алган 

укучылар санының 

әлеге хезмәт 

күрсәтүне сорап 

мөрәҗәгать иткән 

укучылар санына 

мөнәсәбәте, про-

цент 

100 100 100 100 100 100 100 

4.1.2. Эшчәнлек 

(һөнәр), эшкә 

урнашу, һөнәри бе-

лем алу һәм өстәмә 

һөнәри белем алу, 

шул исәптән белем 

бирү оешмалары 

укучыларын сайлау 

максатларында 

гражданнарга 

һөнәри юнәлеш бирү 

буенча дәүләт 

хезмәте күрсәтүне 

оештыру 

 

ТР ХХЭб-

ТИһСЯМ, 

ХЭТҮ 

ДУ 

2019 – 

2025 

еллар 

дәүләт хезмәте 

алган гражданнар 

санының кулай эш 

эзләү максатыннан 

мәшгульлек 

хезмәте органна-

рына мөрәҗәгать 

иткән гражданнар 

санына карата 

мөнәсәбәте, про-

цент 

60 60 60 60 60 60 60   
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4.1.3. Эшсез граж-

даннарны хезмәт 

базарында социаль 

адаптацияләү буенча 

дәүләт хезмәте 

күрсәтүне оештыру, 

эшкә урнашканда 

социаль адаптация 

һәм озатып йөрү 

буенча комплекслы 

хезмәт күрсәтү 

ТР ХХЭб-

ТИһСЯМ, 

ХЭТҮ 

ДУ 

2019 – 

2025 

еллар 

дәүләт хезмәте 

алган эшсез граж-

даннар санының 

хисап чорында 

теркәлгән эшсе-

зләр санына карата 

мөнәсәбәте, про-

цент 

10 10 10 10 10 10 10 

4.1.4. Эшсез граж-

даннарга психологик 

ярдәм күрсәтү буен-

ча дәүләт хезмәте 

күрсәтүне оештыру 

 

ТР ХХЭб-

ТИһСЯМ, 

ХЭТҮ 

ДУ 

2019 – 

2025 

еллар 

дәүләт хезмәте 

алган эшсез граж-

даннар санының 

хисап чорында 

теркәлгән эшсез 

гражданнар саны-

на карата 

мөнәсәбәте, про-

цент 

10 10 10 10 10 10 10 

4.1.5. Эшсез граж-

даннарга, шул 

исәптән пенсия 

яшенә кадәрге эшсез 

гражданнарга 

һөнәри белем бирү 

һәм өстәмә һөнәри 

белем бирү буенча 

дәүләт хезмәте 

күрсәтүне оештыру, 

көндәшлеккә 

сәләтлелекне артты-

ру, алга таба эшкә 

урнашу, 

үзмәшгульлек һәм 

эшкуарлык максат-

ларында теркәлгән 

гражданнарга, 

шулай ук тиешле эш 

эзләү максатларында 

теркәлгән граждан-

нарга, шул исәптән 

Россия Федерациясе 

законнары нигезендә 

картлык буенча 

иминият пенсиясе 

ТР ХХЭб-

ТИһСЯМ, 

ХЭТҮ 

ДУ 

2019 – 

2025 

еллар 

һөнәри белем һәм 

өстәмә һөнәри 

белем алуга ке-

решкән эшсез 

гражданнар саны-

ның хисап чорын-

да теркәлгән эшсез 

гражданнар саны-

на карата 

мөнәсәбәте, про-

цент                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

һөнәри белем һәм 

өстәмә һөнәри 

белем алуга ке-

решкән пенсия 

алды яшендәге 

эшсез гражданнар 

санының хисап 

чорында теркәлгән 

пенсия алды 

яшендәге эшсез 

гражданнар саны-

на карата мөнә-

сәбәте, процент 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

12 
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билгеләнгән эшсез 

гражданнарга 

һөнәри белем 

бирүне һәм өстәмә 

һөнәри белем 

бирүне оештыру, 

хезмәт эшчәнлеген 

яңартырга теләгән 

пенсионерларның 

башка категорияләре 

дә бар 

4.1.6. Инвестиция 

проектлары нигезендә 

эшчәнлекләренең 

структурасын 

үзгәртүне һәм модер-

низацияләүне гамәлгә 

ашыручы оешмалар 

хезмәткәрләрен алдан 

һөнәргә өйрәтүне һәм 

өстәмә һөнәри белем 

бирүне, аларның 

стажировкасын ое-

штыру 

ТР ХХЭб-

ТИһСЯМ, 

ХЭТҮ 

ДУ 

2019 – 

2025 

еллар 

тармак министр-

лыклары гаризала-

ры нигезендә ал-

дан һөнәри белем 

алуга мохтаҗ бул-

ган әлеге оешма-

лар хезмәткәр-

ләренең гомуми 

санында, алдан 

һөнәри белем алу-

га юнәлдерелгән 

инвестиция про-

ектлары нигезендә 

эшчәнлекне ре-

структуризаци-

яләүне һәм модер-

низацияләүне 

гамәлгә ашыручы 

оешмалар 

хезмәткәрләре 

өлеше, процент 

70 75 75 75 75 75 75   

4.1.7. Өч яшькә кадәр 

бала карау буенча 

ялда булган, хезмәт 

эшчәнлегенә кире 

кайтырга планлашты-

ручы хатын-кызларны 

һөнәргә өйрәтүне һәм 

аларга өстәмә һөнәри 

белем бирүне оешты-

ру 

ТР ХХЭб-

ТИһСЯМ, 

ХЭТҮ 

ДУ 

2019 – 

2025 

еллар 

өч яшькә кадәр 
бала карау буенча 
ялда булган, 
хезмәт эшчәнле-
генә кире кайтырга 
планлаштыручы 
һөнәргә өйрәнү 
узган һәм өстәмә 
һөнәри белем ал-
ган хатын-кызлар 
санының әлеге 
хезмәт күрсәтүне 
сорап мөрәҗәгать 
иткән хатын-

70 80 80 80 80 80 80   
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кызлар санына 
карата мөнәсәбәте, 
процент 

4.1.8. Яшьләр һәм 

студентлар хезмәт 

отядларында кат-

нашучыларны эшче 

һөнәрләре буенча 

һөнәри әзерләү 

ТР ХХЭб-

ТИһСЯМ, 

ХЭТҮ 

ДУ 

2019 – 

2025 

еллар 

укуга юнәлтелгән 

студентлар хезмәт 

отрядларында 

катнашучыларның 

санының әлеге 

хезмәт күрсәтүне 

сорап мөрәҗәгать 

иткән студентлар 

хезмәт отрядла-

рында катнашучы-

лар санына 

мөнәсәбәте, про-

цент 

60 65 65 65 65 65 65   

5 нче бурыч исеме: «Эшсез гражданнарга социаль ярдәм күрсәтү чараларын тормышка ашыру» 

5.1. Эшсезлек буен-

ча пособиеләрне үз 

вакытында түләү 

һәм матди ярдәм, 

шул исәптән халык-

ны эш белән тәэмин 

итү хезмәте орган-

нары юлламасы 

буенча һөнәргә 

өйрәнү һәм өстәмә 

һөнәри  бе- лем алу 

чорында матди 

ярдәм күрсәтү юлы 

белән эшсез граж-

даннарга социаль 

ярдәм күрсәтүне 

тәэмин итү 

ТР ХХЭб-

ТИһСЯМ, 

ХЭТҮ 

ДУ 

2019 – 

2025 

еллар 

Эшсезләр 

сыйфатында 

теркәлгән 

гражданнар 

саныннан  эшсез-

лек буенча посо-

бие алучы эшсез 

гражданнар саны 

өлеше, процент 

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 РФ 

бюд-

жеты  

704 462,3 718 860,0 720 328,3     720 328,3 720 328,3 720 328,3 720 328,3 

5.2. Стипендия түләү 

өлешендә бил-

геләнгән тәртиптә 

эшсезләр дип та-

нылган гражданнар-

га түләүләрне 

гамәлгә ашыру 

ТР ХХЭб-

ТИһСЯМ, 

ХЭТҮ 

ДУ 

2019 – 

2025 

еллар 

халыкны эш белән 

тәэмин итү хезмәте 

органнары юллама-

сы буенча һөнәри 

әзерлек, яңадан 

әзерлек алу һәм 

квалификация 

күтәрү чорында 

стипендияләр алучы 

гражданнар саны, 

мең кеше 

 

100 100 100 100 100 100 100 РФ 

бюд-

жеты  

58 000,0 62 000,0 62 000,0 62 000,0 62 000,0 62 000,0 62 000,0 



30 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

5.3. Россия Федераци-

ясе Пенсия фондының 

Татарстан Республи-

касы буенча бүлегенә 

эшсез гражданнар 

арасындагы затларга 

вакытыннан алда 

рәсмиләштерелгән 

пенсияләрне түләү 

чыгымнарын каплау  

ТР ХХЭб-

ТИһСЯМ, 

ХЭТҮ 

ДУ 

2019 – 

2025 

еллар 

эшсез гражданнар-

ның уртача еллык 

санына карата вакы-

тыннан алда пен-

сиягә җибәрелгән 

гражданнар өлеше, 

процент 

2 2 2 2 2 2 2 РФ 

бюд-

жеты  

58 000,0 57 014,0 57 014,0 57 014,0 57 014,0 57 014,0 57 014,0 

 

6 нчы бурыч исеме: «Инвалидларны эш белән тәэмин итүгә булышлык күрсәтү. Инвалидларны эш белән тәэмин итүгә ярдәм күрсәтүне оештыру» 
 

6.1. Квота кысала-

рында инвалидлар-

ны, шул исәптән эш 

белән тәэмин итүгә 

мохтаҗ инвалидлар-

ны эшкә урнаштыру 

өчен эш урыннары 

булдыруга эш 

бирүчеләрнең 

чыгымнары өлешен 

каплау 

ТР ХХЭб-

ТИһСЯМ, 

ХЭТҮ 

ДУ 

2019 – 

2025 

еллар 

квота кысаларында 

булдырылган эш 

урыннарына эшкә 

урнаштырылган 

эшсез инвалидлар 

өлеше, процент 

100 

дән 

ким 

түгел 

100 

дән 

ким 

түгел 

100 

дән 

ким 

түгел 

100 

дән 

ким 

түгел 

100 

дән 

ким 

түгел 

100 

дән 

ким 

түгел 

100 

дән 

ким 

түгел 

ТР бюд-

жеты  

 

1 104,0 1 104,0 1 104,0 1 104,0 1 104,0 1 104,0 1 104,0 

6.2. Инвалидларның 

җәмәгать бер-

ләшмәләре тара-

фыннан оешты-

рылган оешмаларда, 

шул исәптән алар-

ның эш белән 

тәэмин ителешенә 

мохтаҗ инвалидлар 

өчен эш урыннарын 

саклауга бәйле 

чыгымнарны каплау 

өчен субсидияләр 

бирү 

ТР ХХЭб-

ТИһСЯМ, 

ХЭТҮ 

ДУ 

2019 – 

2025 

еллар 

эш бирүче инва-

лидларның иҗти-

магый бер-

ләшмәләре ое-

штырган оешма-

ларда эшләүче 

инвалидлар са-

ныннан алар өчен 

эш бирүче 

субсидия алган 

инвалидлар өлеше, 

процент 

70 

тән 

ким 

түгел 

70 

тән 

ким 

түгел 

70 

тән 

ким 

түгел 

70 

тән 

ким 

түгел 

70 

тән 

ким 

түгел 

70 

тән 

ким 

түгел 

70 

тән 

ким 

түгел 

ТР бюд-

жеты  

 

23 100,5 20 536,9 20 536,9 20 536,9 20 536,9 20 536,9 20 536,9 

6.3. Эш бирүчегә 

ХЭТҮ ДКУ юлла-

масы буенча эш 

белән тәэмин ител-

гән инвалидларның 

хезмәте өчен түләү 

чыгымнарының бер 

өлешен каплау 

ТР ХХЭб-

ТИһСЯМ, 

ХЭТҮ 

ДУ 

2019 – 

2025 

еллар 

эшкә урнашу өчен 

җибәрелгән инва-

лидларның гомуми 

саныннан эшкә 

урнашкан инва-

лидлар өлеше 

100 100 100 100 100 100 100 ТР бюд-

жеты  

 

9 653,9 9 653,9 9 653,9 9 653,9 9 653,9 9 653,9 9 653,9 
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6.4. Оештыру-кон-

сультация хезмәт-

ләре күрсәтүне, ин-

валидларга 

эшмәкәрлек эшчән-

леген дәүләт тер-

кәвенә алганда бер 

тапкыр бирелә тор-

ган финанс ярдәме 

күрсәтүне, шулай ук 

тиешле дәүләт тер-

кәвенә алу өчен до-

кументлар әзерләүгә 

бер тапкыр ярдәм 

күрсәтүне дә кертеп, 

эшсез инвалидлар-

ның үзмәшгульле-

генә булышлык итү, 

шул исәптән: 

ТР ХХЭб-

ТИһСЯМ, 

ХЭТҮ ДУ 

2019 – 

2025 

еллар 

дәүләт хезмәте 

күрсәткән эшсез 

гражданнарның 

гомуми саныннан 

дәүләт хезмәте 

алучы эшсез инва-

лидлар өлеше, 

процент 

1 дән 

ким 

түгел 

1 дән 

ким 

түгел 

1 дән 

ким 

түгел 

1 дән 

ким 

түгел 

1 дән 

ким 

түгел 

1 дән 

ким 

түгел 

1 дән 

ким 

түгел 

ТР бюд-

жеты  

 

1 202,0 1 202,0 1 202,0 1 202,0 1 202,0 1 202,0 1 202,0 

6.4.1. Инвалидларга 

оештыру-консуль-

тация хезмәтләре 

күрсәтү һәм тиешле 

дәүләт теркәвенә алу 

өчен документлар 

әзерләүгә бер 

тапкыр финанс 

ярдәме күрсәтү 

  

  

  

  

             ТР бюд-

жеты  

 

26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 

6.4.2. Инвалидларга 

эшмәкәрлек эшчән-

леген дәүләт тер-

кәвенә алганда бер 

тапкыр финанс 

ярдәме күрсәтү 

              ТР бюд-

жеты  

 

1 176,0 1 176,0 1 176,0 1 176,0 1 176,0 1 176,0 1 176,0 

6.5. Һөнәри белем 

бирүне һәм өстәмә 

һөнәри белем бирү-

не, һөнәри юнәлеш 

бирүне, хезмәт база-

рында социаль адап-

тацияләүне һәм 

мәшгуль булмаган 

инвалидларга пси-

хологик ярдәм 

күрсәтүне оештыру, 

шул исәптән: 

ТР ХХЭб-

ТИһСЯМ, 

ХЭТҮ 

ДУ 

2019 – 

2025 

еллар 

                ТР бюд-

жеты  

 

815,0 

  

  

  

  

815,0 

  

  

  

  

815,0 

  

  

  

  

815,0 

  

  

  

  

815,0 
  
  
  

  

815,0 
  
  
  

  

815,0 
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6.5.1. Инвалидлар 

өчен һөнәри белем 

һәм өстәмә һөнәри 

белем бирүне ое-

штыру 

 

ТР ХХЭб-

ТИһСЯМ, 

ХЭТҮ 

ДУ 

2019 – 

2025 

еллар 

әлеге хезмәт 

күрсәтүне сорап 

мөрәҗәгать иткән 

инвалидларның 

гомуми санында 

һөнәри белем алу-

га һәм өстәмә 

һөнәри белем алу-

га юнәлдерелгән 

эшсез инвалидлар 

өлеше, процент 

70 75 75 75 75 75 75   

6.5.2. Эшчәнлек 

(һөнәр), эшкә 

урнашу, һөнәри бе-

лем алу һәм өстәмә 

һөнәри белем алу 

өлкәләрен сайлау 

максатларында 

эшсез инвалидларга 

һөнәри юнәлеш 

бирүне оештыру  

ТР ХХЭб-

ТИһСЯМ, 

ХЭТҮ 

ДУ 

2019 – 

2025 

еллар 

әлеге хезмәт 

күрсәтүне сорап 

мөрәҗәгать иткән 

инвалидларның 

гомуми санында 

хезмәт алган эшсез 

инвалидлар саны 

өлеше, процент 

100 100 100 100 100 100 100   

6.5.3. Хезмәт база-

рында мәшгуль бул-

маган инвалидлар-

ның социаль җайла-

шуын оештыру, 

тиешле эшне 

мөстәкыйль рәвештә 

эзләү күнекмәләрен 

алу, эшкә урнашкан-

да социаль адапта-

ция һәм аларны оза-

тып бару буенча 

комплекслы хезмәт 

күрсәтү 

ТР ХХЭб-

ТИһСЯМ, 

ХЭТҮ 

ДУ 

2019 – 

2025 

еллар. 

әлеге хезмәт 

күрсәтүне сорап 

мөрәҗәгать иткән 

инвалидларның 

гомуми санында 

хезмәт алган эшсез 

инвалидлар саны 

өлеше, процент  

100 100 100 100 100 100 100   

6.5.4. Эшсез инва-

лидларга психологик 

ярдәм күрсәтүне 

оештыру 

 

ТР ХХЭб-

ТИһСЯМ, 

ХЭТҮ 

ДУ 

2019 – 

2025 

еллар 

әлеге хезмәт 

күрсәтүне сорап 

мөрәҗәгать иткән 

инвалидларның 

гомуми санында 

хезмәт алган эшсез 

инвалидлар саны 

өлеше, процент  

100 100 100 100 100 100 100   

6.6. Оештыру-

хокукый формасына 

һәм (яки) шәхси 

ТР ХХЭб-

ТИһСЯМ, 

ХЭТҮ 

2019 ел эш эзләү 

максатыннан 

халыкны эш белән 

0,5 0 0 0 0 0 0 ТР бюд-

жеты  

 

890,0 0 0 0 0 0 0 
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эшмәкәрләргә бәйсез 

рәвештә инва-

лидларны эш белән 

тәэмин итүгә ярдәм 

итү эшчәнлеген 

гамәлгә ашыруга 

субсидияләр бирү 

юлы белән инва-

лидларны эш белән 

тәэмин итүгә ярдәм 

күрсәтү буенча оза-

тып барыла торган 

чаралар оештыру  

ДУ тәэмин итү 

үзәгендә теркәлгән 

эшкә яраклы 

яшьтәге инвалид-

ларның гомуми 

санында чарада 

катнашкан инва-

лидлар өлеше, 

процент 

 

7 нче бурыч исеме: «Хезмәт җитештерүчәнлеген арттыру һәм халыкны эш белән тәэмин итүгә ярдәм итү» илкүләм  проектының «Татарстан Республикасында хезмәт җитештерүчәнлеген үстерүне 

тәэмин итү өчен халыкны эш белән тәэмин итүгә ярдәм итү һәм хезмәт базары нәтиҗәлелеген арттыру» төбәк проекты кысаларында чараларны гамәлгә ашыру» 

 

7.1. Халыкны эш 

белән тәэмин итү 

хезмәтләренең 

нәтиҗәлелеген арт-

тыру 

 

ТР ХХЭб-

ТИһСЯМ, 

ХЭТҮ 

ДУ 

2019 ел бердәм таләпләрне 

гамәлгә кертүне 

гамәлгә ашыручы 

эш белән тәэмин 

итү хезмәтләре 

тарафыннан ва-

кантлы эш урын-

нары сайлап алу 

буенча хезмәт 

алучыларның 

канәгатьләнү 

дәрәҗәсе, процент                                                                        

 

 

 

эш бирүчеләрнең – 

бердәм таләпләрне 

гамәлгә ашыручы 

эш белән тәэмин 

итү хезмәтләре 

хезмәткәрләрен 

сайлау буенча 

хезмәт алучылар-

ның канәгатьлеге 

дәрәҗәсе, процент 

60  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

65  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 

75  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 

 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 

 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90  

  ТР бюд-

жеты  

 

1 973,7  

 

 

 

37 500,0 

   0   

      
7.2. «Хезмәт 

җитештерүчәнлеген 

арттыру һәм халык-

ны эш белән тәэмин 

ТР ХХЭб-

ТИһСЯМ, 

ХЭТҮ 

ДУ 

2019 ел хезмәт җитештерү-

чәнлеген күтәрү 

максатларында 

яңадан укту,  

1 707 

 

 

 

            ТР бюд-

жеты  

 

РФ 

6 734,5   

 

 
  127 955,1 
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итүгә ярдәм итү» 

илкүләм  

проектының 

«Хезмәт җитеште-

рүчәнлеген үсте-

рүне тәэмин итү 

өчен халыкны эш 

белән тәэмин итүгә 

ярдәм итү һәм 

хезмәт базары 

нәтиҗәлелеген арт-

тыру» федераль 

проекты кыса-

ларында эш белән 

тәэмин итүгә ярдәм 

итү һәм хезмәт 

базарының нәтиҗә-

лелеген арттыру 

максатларында 

предприятиеләр 

хезмәткәрләренең 

квалификациясен 

арттыру буенча 

чараларны гамәлгә 

ашыру 

 

квалификация 

күтәрү узган 

«Хезмәт җитеште-

рүчәнлеген 

үстерүне тәэмин 

итү өчен халыкны 

эш белән тәэмин 

итүгә ярдәм итү 

һәм хезмәт базары 

нәтиҗәлелеген 

арттыру» федераль 

проектында 

катнашучы 

оешмалар 

хезмәткәрләре 

саны, кеше                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

халыкны эш белән 

тәэмин итүгә 

ярдәм итү өлкә-

сендәге чаралар 

кысаларында 

яңадан белем алу 

узган хезмәт-

кәрләр санына 

эшкә урнашкан 

хезмәткәрләр 

өлеше, процент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
90 

бюд-

жеты  

 

8 нче бурыч исеме: «Демография» илкүләм проектының «Өлкән буын» өлкән буын гражданнарга системалы ярдәм итү һәм тормыш сыйфатын күтәрү» программасын эшләү һәм тормышка ашыру» 

төбәк проекты кысаларында чаралар тормышка ашыру» 

 

8.1.  «Демография» 

илкүләм проекты-

ның «Өлкән буын» 

өлкән буын граж-

даннарга системалы 

ярдәм итү һәм тор-

мыш сыйфатын 

күтәрү» программа-

сын эшләү һәм тор-

мышка ашыру кыса-

ларында хезмәт 

мөнәсәбәтләрендә 

ТР ХХЭб-

ТИһСЯМ, 

ХЭТҮ 

ДУ 

2019 – 

2021 

еллар 

һөнәри белем алу 

һәм өстәмә һөнәри 

белем алу үткән 

пенсия алды 

яшендәге граж-

даннар саны, кеше                                                                                                                                      
 

хисап чоры ахы-

рына пенсия алды 

яшендәге, һөнәри 

белем алган яки 

өстәмә һөнәри 

1 351 

ким 

түгел 

 

 

 

 

 

 

 

85 

 

1 351 

ким 

түгел 

 

 

 

 

 

 

 

85 

 

1 351 

ким 

түгел 

 

 

 

 

 

 

 

85 

 

        РФ  

бюд-

жеты 

 

  

ТР бюд-

жеты  

 

87 848,8   

 

 

 

 

4 623,6 

87 848,8   

 

 

 

 

4 623,6 

87 848,8   

 

 

 

 

4 623,6 

0,0 
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торучы һәм эш эз-

ләүче һәм эш белән 

тәэмин итү 

хезмәтенә мөрә-

җәгать иткән пенсия 

алды яшендәге 

затларга һөнәри 

белем бирүне һәм 

өстәмә һөнәри белем 

бирүне оештыру 

белем алган граж-

даннар санында 

мәшгульләр өле-

ше, процент 

 
пенсия алды 

яшендәге хезмәт-

кәрләрнең хисап 

чоры ахырына 

һөнәри белем уз-

ган яки өстәмә 

һөнәри белем ал-

ган, уку узган пен-

сия алды яшендәге 

хезмәткәрләр са-

нында эшләрен 

саклап калган пен-

сия алды яшендәге 

хезмәткәрләр өле-

ше, процент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 

8.2. Һөнәри белем 
һәм өстәмә һөнәри 
белем бирү буенча 
тиешле программа-
ны сайлап алу макс-
атларында һөнәр 
(күнекмәләр, компе-
тенцияләр) буенча 
пенсия алды 
яшендәге граждан-
нарга һөнәри 
юнәлеш бирүне ое-
штыру 
 

ТР ХХЭб-

ТИһСЯМ, 
ХЭТҮ 
ДУ 

2019 – 
2021 
еллар 

һөнәри юнәлеш 
бирү буенча 
хезмәт алган пен-
сия алды яшендәге 
гражданнар саны, 
кеше 

1 351 
дән 
ким 

түгел 

1 351 
дән 
ким 

түгел 

1 351 
дән 
ким 

түгел 

        ТР бюд-

жеты  
 

270,2 270,2 270,2 270,2 270,2 270,2 270,2 

8.3. Чираттагы елга 
һөнәри белем һәм 
өстәмә һөнәри белем 
алуга пенсия алды 
яшендәге граждан-
нарның ихтыяҗла-
рын билгеләү макса-
тында Татарстан 
Республикасында 
социологик сора-
штырулар үткәрү  
 

ТР ХХЭб-

ТИһСЯМ, 
ХЭТҮ 
ДУ 

2019 – 
2021 
еллар 

Татарстан Респуб-
ликасы буенча 
Россия Пенсия 
фонды органна-
рында теркәлгән 
пенсия алды 
яшендәге имин-
ләштерелгән 
затларның гомуми 
санында социоло-
гик сораштыруда 
катнашкан пенсия 
яше алды граж-

0,5 0,5 0,5         ТР бюд-

жеты  
 

550 550 550 550,0 550,0 550,0 550,0 
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даннары өлеше, 
процент 

Ярдәмче программа 
буенча барлыгы, 

                      1 827 408,2 1 694 913,4 1 711 449,1   1 632 489,9*   1 632 489,9*   1 632 489,9* 1 632 489,9* 

шул исәптән:                                     

җәлеп итәргә план-

лаштырыла торган 

федераль бюджет 

акчасы 

                      1 073 766,2 925 722,8 927 191,1   839 342,3*   839 342,3*     839 342,3*      839 342,3* 

Татарстан Респуб-
ликасы бюджеты 
акчасы 

                      753 642,0 769 190,6 784 258,0    793 147,6*      793 147,6*     793 147,6*    793 147,6* 

шул исәптән ТР  
МһЭМ бүлеп бирелә 
торган акча 

                       4 571,3 4 571,3  4 571,3   4 571,3 4 571,3   4 571,3   4 571,3 

 

*2022 – 2025 финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм, тиешле финанс елына һәм план чорына Татарстан Республикасы бюджеты 

турында  Татарстан Республикасы законы блән билгеләнә. 

 

Файдаланылган кыскартылмалар исемлеге: 
 

ТР бюджеты – Татарстан Республикасы бюджеты;  

РФ бюджет – федераль  бюджет (җәлеп итәргә планлаштырыла торган акчалар); 

ХЭТҮ ДУ – Татарстан Республикасының халыкны эш белән тәэмин итү дәүләт учреждениеләре; 

ТР МһЭМ – Татарстан Республикасының Мәгълүматлаштыру һәм элемтә министрлыгы; 

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

________________________________________________ 



«Татарстан Республикасында хезмәт 

шартларын һәм аны саклауны яхшыр-

ту» ярдәмче программасына кушымта  

(Татарстан Республикасы  

Министрлар Кабинетының  

2019 ел, 30 апрель, 366 нчы 

карары редакциясендә) 

 
2014 – 2018 елларга «Татарстан Республикасында хезмәт шартларын һәм аны саклауны яхшырту» 

ярдәмче программасы максаты, бурычлары, аның нәтиҗәләрен бәяләү индикаторлары һәм ярдәмче программа чаралары буенча финанслау 

 
Төп чаралар исеме Үтәү- 

челәр 

Төп чара- 

ларны үтәү 

вакыт- 

лары 

Соңгы нәтиҗә- 

ләрне бәяләү ин-

дикатор- 

лары, үлчәү 

берәмлек- 

ләре 

Индикаторлар Татарстан Республикасы  бюдже-

тыннан финанслау, мең сум 

2013 ел 

(база) 

2014 ел 2015 ел 2016 ел 2017 ел 2018 ел 2014 ел 2015 

ел 

2016 

ел 

2017 

ел 

2018 ел 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Максат исеме: «Татарстан Республикасы территориясендә урнашкан оешмалар хезмәткәрләренең һөнәри куркынычларын киметү максатларында хезмәт шартларын һәм 

хезмәтне саклауны яхшырту» 

1 нче бурыч исеме: «Хезмәтне саклау белән дәүләт идарәсе системасын үстерү» 

1.1. Министрлыклар, ве-

домстволар, җирле үзи-

дарә органнары, һөнәр 

берлекләре һәм оешма-

лар җәлеп итеп семинар-

лар, киңәшмәләр, 

күргәзмәләр, смотр-

конкурслар һәм башка 

оештыру-агарту чарала-

рын оештыру һәм үткәрү 

 

Татарстан 

Республикасының 

Хезмәт, халыкны 

эш белән тәэмин 

итү һәм социаль 

яклау 

министрлыгы  

(алга таба  –  

ТР 

ХХЭбТИһСЯМ) 

2014 – 

2018 

еллар 

хезмәтне саклау 

чараларына 1 

кешегә 

исәпләнгән 

чыгымнар, сум 

8 971 14 516 22 931 16 836 20 870,9 17 200 600 1 000 600 600 600 

1.2. Хезмәт шартлары 

һәм хезмәтне саклау 

буенча бөтенроссия һәм 

халыкара чараларны 

оештыру һәм аларда 

катнашу (семинарлар, 

киңәшмәләр, съездлар, 

күргәзмәләр, конферен-

цияләр һ.б.)  

ТР 

ХХЭбТИһСЯМ 
2014 – 

2018 

еллар 

             1 500 1 500 1 300 1 300 1 300 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.3. Хезмәт шартлары 

торышына мониторинг 

үткәрү максатларында 

республика шәһәрләре, 

районнары, икътисадый 

эшчәнлек төрләре, эре 

һәм урта предприяти-

еләре киселешендә 

«Җитештерүдә хезмәтне 

саклау турында мәгълү-

матлар» 1 – нче форма 

буенча статистик 

күзәтүне тәэмин итү 

 

ТР 

ХХЭбТИһСЯМ 
2014 – 

2015 

еллар 

             220 220 0 0 0 

1.4. Билгеләнгән 

тәртиптә аккредитаци-

яләнгән тикшеренү лабо-

раторияләрен җәлеп итеп 

хезмәт шартларына 

дәүләт экспертизасы 

нәтиҗәлелеген арттыру 

максатларында эш урын-

нарында җитештерү 

тирәлеге факторларының 

контроль үлчәүләр ое-

штыру 

 

ТР 

ХХЭбТИһСЯМ 
2014 – 

2015 

еллар 

              95 95 0 0 0 

 

2 нче бурыч исеме: «Заманча укыту технологияләре нигезендә хезмәтне саклау хезмәткәрләрен өзлексез әзерләү» 

   

2.1. Республиканың кече 

һәм урта бизнес субъ-

ектлары, хезмәт, халык-

ны эш белән тәэмин итү, 

социаль яклау, социаль 

хезмәт күрсәтү, мәгариф, 

сәламәтлек саклау һәм 

мәдәният учреждени-

еләре эш бирүчеләрнең 

һәм хезмәткәрләренең 

хезмәтне саклау таләп-

ләрен укыту һәм тикшерү 

 

ТР 

ХХЭбТИһСЯМ 
2014 – 

2018 

еллар 

хезмәтне саклау 

буенча укуларны 

узган җитәк-

челәр һәм бел-

гечләр дәрәҗәсе 

1000 эшләүче 

исәбеннән 

 

17,07 19,48 19,53 19,63 19,76 19,89 930 930 1 025 1 025 1 025 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2.2. Хезмәткәрләр тара-

фыннан хезмәтне саклау 

таләпләрен белүне 

мөстәкыйль бәяләү өчен 

программа белән тәэмин 

итүне эшләү (республика 

оешмаларына түләүсез 

бирү өчен) 

 

ТР 

ХХЭбТИһСЯМ 
2014 ел               400 0       

2.3. Хезмәтне саклау 

мәсьәләләре буенча 

дәүләт хакимияте орган-

нары белгечләрен укыту 

 

ТР 

ХХЭбТИһСЯМ 
2014 – 

2018 

еллар 

              95 95 95 95 95 

2.4. «Хезмәт шартларын 

махсус бәяләү» програм-

масы буенча республика 

оешмалары, хезмәт, ха-

лыкны эш белән тәэмин 

итү, социаль яклау, соци-

аль хезмәт күрсәтү, мәга-

риф, сәламәтлек саклау 

һәм мәдәният учрежде-

ниеләре җитәкчеләрен 

һәм белгечләрен укыту 

(зарарлы һәм (яки) 

куркыныч җитештерү 

факторларын тикшерү 

(сынаулар) һәм үлчәү 

практик курсы белән) 

ТР 

ХХЭбТИһСЯМ 
2016 – 

2018 

еллар 

                  1 280 1 280 1 280 

3 нче бурыч исеме: «Мәгълүмати тәэмин итү һәм хезмәтне саклауны пропагандалау» 

3.1. Массакүләм 

мәгълүмат чараларында 

хезмәтне саклау 

мәсьәләләрен пропаган-

далау (оператив 

мәгълүматны, хезмәтне 

саклау буенча норматив 

документларны басты-

рып чыгару һәм башка-

лар) 

ТР 

ХХЭбТИһСЯМ 
2014 – 

2018 

еллар 

1000 эшчегә 

производствода 

зыян күргән ке-

шеләр саны  

 

 

1,17 1 1,24 1,22 1,2 0,94 230 230 230 230 230 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

3.2. Хезмәтне саклау те-

масына социаль реклама 

эшләү һәм урнаштыру 

 

ТР 

ХХЭбТИһСЯМ 
2014 – 

2015 

еллар 

              260 260       

3.3. Хезмәтне саклау 

буенча белешмә-методик 

һәм тематик материаллар 

бастырып чыгару (рес-

публика оешмаларына 

түләүсез бирү өчен) 

 

ТР 

ХХЭбТИһСЯМ 
2014 – 

2018 

еллар 

              300 300 100 100 100 

Барлыгы                    4 630 4 630 4 630 4 630 4 630 

 

 

2019 – 2025 елларга «Татарстан Республикасында хезмәт шартларын һәм аны саклауны яхшырту» 

ярдәмче программасы максаты, бурычлары, аның нәтиҗәләрен бәяләү индикаторлары һәм ярдәмче программа чаралары буенча финанслау 

 

 

 
Төп чаралар исеме Үтәү- 

челәр 

Төп 

чара- 

ларны 
үтәү 

вакыт- 

лары 

Соңгы 

нәтиҗә- 

ләрне бәяләү 
индикатор- 

лары, үлчәү 

берәмлек- 
ләре 

Индикаторлар Татарстан Республикасы  бюджетыннан финанслау, мең сум 

2019 ел 2020 ел 2021 

ел 

2022 

ел 

2023 

ел 

2024 

ел 

2025 

ел 

2019 ел 2020 ел 2021 ел 2022 ел 2023 ел 2024 ел 2025 ел 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Максат исеме: «Татарстан Республикасы территориясендә урнашкан оешмалар хезмәткәрләренең һөнәри куркынычларын киметү максатларында хезмәт шартларын һәм хезмәтне 

саклауны яхшырту» 

1 нче бурыч исеме: «Хезмәтне саклау белән дәүләт идарәсе системасын үстерү» 

1.1. Министрлык-

лар, ведомстволар, 

җирле үзидарә ор-

ганнары, һөнәр 

берлекләре һәм 

оешмалар җәлеп 

итеп семинарлар, 

киңәшмәләр, күр-

гәзмәләр, смотр-

конкурслар һәм 

башка оештыру-

ТР 

ХХЭбТИһ

СЯМ 

2019 – 

2025 

еллар 

1 кешегә 

исәплән-

гән 

хезмәтне 

саклау 

чарала-

рына 

чыгым-

нар, сум 

  

17 600 18 000 18 500 18 500 18 500 18 500  18 500 1 900,0 1300,0 1300,0 1300,0 1300,0 1300,0 1300,0 



5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

агарту чараларын 

оештыру һәм 

үткәрү 

 

1.2. Хезмәт шартла-

ры һәм хезмәтне 

саклау буенча бөте-

нроссия һәм халы-

кара чаралар ое-

штыру һәм катнашу 

(семинарлар, 

киңәшмәләр, съезд-

лар, күргәзмәләр, 

конференцияләр 

һәм б.ш.тд.) 

ТР 

ХХЭбТИһ

СЯМ 

2019 – 

2025 

еллар 

              2 100,0    2 100,0    2 100,0    2 100,0     2 100,0     2 100,0     2 100,0    

 

2 нче бурыч исеме: «Заманча укыту технологияләре нигезендә хезмәтне саклау хезмәткәрләрен өзлексез әзерләү» 

 

2.1. Республиканың 

кече һәм урта биз-

нес субъектлары, 

хезмәт, халыкны эш 

белән тәэмин итү, 

социаль яклау, со-

циаль хезмәт 

күрсәтү, мәгариф, 

сәламәтлек саклау 

һәм мәдәният 

учреждениеләре эш 

бирүчеләрнең һәм 

хезмәткәрләренең 

хезмәтне саклау 

таләпләрен укыту 

һәм тикшерү 

 

ТР 

ХХЭбТИһ

СЯМ 

2019 – 

2025 

еллар 

хезмәтне 

саклау 

буенча 

укулар-

ны узган 

җитәк-

челәр 

һәм бел-

гечләр 

дәрәҗәсе 

1000 

эшләүче 

исәбен-

нән 

 

20,02 20,13 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 

 

3 нче бурыч исеме: «Мәгълүмати тәэмин итү һәм хезмәтне саклауны пропагандалау» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

3.1. Массакүләм 

мәгълүмат чарала-

рында хезмәтне 

саклау мәсьәлә-

ләрен пропаганда-

лау (оператив 

мәгълүмат, хезмәт-

не саклау буенча 

норматив доку-

ментлар бастырып 

чыгару һ.б.) 

 

ТР 

ХХЭбТИһ

СЯМ 

2019 – 

2025 

еллар 

җитеште

рүдә 

зыян кү-

рүчеләр 

саны  

1000 

эшләүче-

гә 

 

 

 

0,85 0,83 0,81 0,79 0,77 0,75 0,75 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

3.2. Хезмәтне 

саклау темасына 

социаль реклама 

эшләү һәм 

урнаштыру 

 

ТР 

ХХЭбТИһ

СЯМ 

2019 – 

2025 

еллар 

              230,0 230,0 230,0 230,0 230,0 230,0 230,0 

3.3. Хезмәтне 

саклау буенча 

белешмә-методик 

һәм тематик мате-

риаллар бастырып 

чыгару (республика 

оешмаларына 

түләүсез бирү өчен) 

 

ТР 

ХХЭбТИһ

СЯМ 

2019 – 

2025 

еллар 

              300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

Барлыгы                      4 630,0    4 630,0    4 630,0    4 630,0*   4 630,0*  4 630,0*  4 630,0* 

 

*2022 – 2025 финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм, тиешле финанс елына һәм план чорына Татарстан Республикасы бюджеты 

турында  Татарстан Республикасы законы блән билгеләнә. 

 
 

 

__________________________________________________ 

 

 

 



«Татарстан Республикасында эш-

челәр һәм инженер һөнәрләрен по-

пулярлаштыру» ярдәмче програм-

масына кушымта  

(Татарстан Республикасы  

Министрлар Кабинетының  

2019 ел, 30 апрель, 366 нчы 

карары редакциясендә) 

 

2014 – 2018 елларга «Татарстан Республикасында эшчеләр һәм инженер һөнәрләрен популярлаштыру» ярдәмче 

программасының максаты, бурычлары, нәтиҗәләрен бәяләү индикаторлары һәм ярдәмче программа чаралары буенча финанслау 

 
Төп чаралар исеме Үтәүчеләр Төп 

чаралар-

ны үтәү 

вакытла-

ры 

Соңгы нәтиҗәләр- 

не бәяләү 

индикатор- 

лары, үлчәү 

берәмлеге 

Индикаторлар мәгъъънәләре Татарстан Республикасы бюджетыннан 

финанслау, мең сум 

2013 

ел 

(база) 

2014 ел 2015 ел 2016 ел 2017 ел 2018 ел  2014 ел 2015 ел 2016 ел 2017 ел 2018 ел 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Максат исеме: «Татарстан Республикасы предприятиеләрендә эшче һөнәрләре һәм инженер белгечлекләре кадрларын җәлеп итү һәм беркетү» 

1 нче бурыч исеме: «Татарстан Республикасы халкы арасында эшче һөнәрләрнең һәм инженер белгечлекләренең абруен күтәрү» 

1.1.  эшче һөнәрләр, 
эшче династияләр, 
җитештерү ал-
дынгылары, һөнәри 
осталык конкурсла-
ры җиңүчеләре, 
һөнәри белем бирү 
оешмалары һәм 
югары белем бирү 
оешмалары турын-
да; эшче һәм һөнәри 
карьерада зур 
уңышларга ирешкән 

ТР 

ХХЭТһСЯМ
  

2014 – 

2016 ел-

лар 

булдырылган 

һәм трансляция-

ләнгән аудио - 

һәм видео про-

дуктлары саны, 

берәмлек 

 

8 8 9 10 0 0 1 750 1 700 1 650 0 0 

 

 
Файдаланылган кыскартылмалар исемлеге – 6 б. 
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кешеләр турында; 
яшьләр бер-
ләшмәләре, пред-
приятиеләрдә 
яшьләр белән эшләү 
структуралары ту-
рында видеофильм-
нарны, видеоклип-
ларны әзерләү һәм 
тапшыру, тематик 
теле- һәм радио-
тапшырулар 
циклларын оештыру 
 

1.2. Эшче һәм ин-
женер һөнәрләрен 
популярлаштыру 
мәсьәләләре буенча 
тематик махсус по-
лосаның басма һәм 
челтәр басмаларын-
да чыгарылышы 
 

ТР 
ХХЭТһСЯМ 

2014 – 
2016 
еллар 

басма һәм челтәр 
басмаларында 
урнаштырылган 
махсус тематик 
полосалар саны, 
берәмлек  
 

31 31 32 33 0 0 2 000 2 050 2 100 0 0 

1.3. Кампанияне 
мәгълүмати яктан 
тәэмин итү (мас-
сакүләм мәгълүмат 
чараларында тема-
тик материаллар 
нәшер итү, телеви-
дение һәм тд. ви-
деоматериаллар 
тапшыру) буенча 
эшче һәм инженер 
һөнәрләрен попу-
лярлаштыру 
 
 
 

ТР 
ХХЭТһСЯМ 

2017 – 
2018 
еллар 

планны үтәү, 
процент 

0 0 0 0 100 100 0 0 0 3 750 3 750 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

2 нче бурыч исеме: «Икътисадның реаль секторында ихтыяҗ булган һөнәрләр һәм белгечлекләр алуга яшьләрнең мотивациясен арттыру» 

 

2.1. «Яшьләргә 

һөнәри юнәлеш 

бирү» блогын эш 

белән тәэмин итү 

дәүләт хезмәтенең 

интернет-порта-

лында булдыру һәм 

алып бару 

 

ТР 

ХХЭТһСЯМ  
2014 – 

2018 

еллар 

керүләр саны,   

мең берәмлек 
13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 17,0 500 500 500 500 500 

2.2. «Киләчәккә би-

лет» һөнәрләр ту-

рында иншалар рес-

публика конкурсын 

оештыру һәм үткәрү 

 

ТР 

ХХЭТһСЯМ, 

ХЭТҮ ДУ 

2014 – 

2017 

еллар 

конкурсның рес-

публика этабына 

керә торган ин-

шалар (эшләр) 

саны бер берәм-

лектән дә ким 

түгел 

 

160 170 180 190 200 0 100 100 100 100 0 

2.3. Гомуми белем 

бирү һәм һөнәри 

белем бирү оешма-

ларында укучылар-

ның һөнәри 

теләкләренә, моти-

вацияләренә, яшь 

эшче һәм бел-

гечләргә социологик 

тикшеренүләр 

үткәрү һәм монито-

ринг үткәрү 

 

ТР 

ХХЭТһСЯМ 
2014 – 

2015 

еллар 

социологик 

тикшеренүләрдә 

катнашучылар 

саны, мең кеше 

  

0,8 0,8 0,85 0 0 0 650 650 0 0 0 

2.4. Яшьләргә 

хезмәт базарында 

ихтыяҗ зур булган 

эшче һөнәрләр һәм 

ТР 

ХХЭТһСЯМ, 

ХЭТҮ ДУ 

2014 – 

2016 

еллар 

чараларда кат-

нашучылар са-

ны, мең кеше  

 

5 5 5 5,6 0 0 5 000,0 5 000,0 5 650,0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

инженер белгечлек-

ләренә  

 

һөнәри юнәлеш 

бирү буенча чаралар 

оештыру һәм үткәрү 

              

2.5. 7 елга Татарстан 

Республикасы 

икътисады үсеше-

нең өстенлекле 

юнәлешләренә туры 

килә торган кирәкле 

һөнәрләргә һәм бел-

гечлекләргә граж-

даннарны һөнәри 

юнәлеш бирү буен-

ча чаралар оештыру 

һәм үткәрү, шул 

исәптән: 

 

ТР 

ХХЭТһСЯМ, 

ХЭТҮ ДУ 

2017 – 

2018 

еллар 

муниципаль 

берәмлекләрнең 

гомуми санында 

икътисад үсеше-

нең өстенлекле 

юнәлешләренә 

туры килә 

торган респуб-

лика муници-

паль берәмлек-

ләрендә граж-

даннарны кирәк-

ле һөнәрләргә 

һәм белгечлек-

ләргә һөнәри 

юнәлеш бирү 

чаралары белән 

җәлеп итү өле-

ше, процент 

    35 37    6 385,0 5 750,0 

2.5.1. Агросәнәгать 

комплексы һөнәренә 

һәм белгечлегенә 

гражданнарны 

һөнәри юнәлеш 

бирү буенча чаралар 

оештыру һәм үткәрү 

 

         0 0 0 1 000,0 1 000,0 

Барлыгы          10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 735,0 10 000,0 
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2019 – 2025 елларга «Татарстан Республикасында эшчеләр һәм инженер һөнәрләрен популярлаштыру» ярдәмче 

программасының максаты, бурычлары, нәтиҗәләрен бәяләү индикаторлары һәм ярдәмче программа чаралары буенча финанслау 

 

 
Төп чаралар 

исеме 

Үтәүчеләр Төп 

чаралар-

ны үтәү 

вакытла-

ры 

Соңгы 

нәтиҗәләр- 

не бәяләү 

индикатор- 

лары, үлчәү 

берәмлеге 

Индикаторлар мәгъъънәләре Татарстан Республикасы бюджетыннан финанслау, мең сум 

  2019 ел 2020 ел 2021 ел 2022 ел 2023 ел 2024 ел 2025 ел 2019 

ел 

2020 ел 2021 ел 2022 ел 2023 ел 2024 ел 2025 ел 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Максат исеме: «Татарстан Республикасы предприятиеләрендә эшче һөнәрләре һәм инженер белгечлекләре кадрларын җәлеп итү һәм беркетү»  

1 нче бурыч исеме: «Татарстан Республикасы халкы арасында эшче һөнәрләрнең һәм инженер белгечлекләренең абруен күтәрү»  

1.1. Кампанияне 

мәгълүмати як-

тан тәэмин итү 

(массакүләм 

мәгълүмат чара-

ларында тематик 

материаллар 

нәшер итү, теле-

видение һәм тд. 

видеоматериал-

лар тапшыру) 

буенча эшче һәм 

инженер 

һөнәрләрен по-

пулярлаштыру 

 

ТР 

ХХЭТһСЯМ 

2019 –  

2025 еллар 

планны 

үтәү, про-

цент 

100 100 100 100 100 100 100 3 750,0 3 750,0 3 750,0 3 750,0 3 750,0 3 750,0 3 750,0 

 

2 нче бурыч исеме: «Икътисадның реаль секторында ихтыяҗ булган һөнәрләр һәм белгечлекләр алуга яшьләрнең мотивациясен арттыру» 

 

2.1. 7 елга 

Татарстан 

Республикасы 

икътисады 

үсешенең 

өстенлекле 

юнәлешләренә 

туры килә торган 

кирәкле 

һөнәрләргә һәм 

ТР 

ХХЭТһСЯМ, 

ХЭТҮ ДУ 

2019 –  

2025 еллар 

  

муници-

паль 

берәмлек-

ләрнең 

гомуми 

санында 

икътисад 

үсешенең 

өстенлекле 

юнәлешләр

40 

  

42 

  

42 

  

43 

  

44 

  

45 

  

45 

  

6 250,0   6 250,0   6 250,0   6 250,0   6 250,0  6 250,0   6 250,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

белгечлекләргә 

гражданнарны 

һөнәри юнәлеш 

бирү буенча 

чаралар оештыру 

һәм үткәрү, шул 

исәптән:  

 

енә туры 

килә торган 

республика 

муници-

паль 

берәмлек-

ләрен 

граждан-

нарның 

кирәкле 

һөнәрләргә 

һәм белге-

члекләргә 

һөнәри 

юнәлеш 

бирү чара-

лары белән 

җәлеп итү 

өлеше, 

процент 

  

2.1.1. Агро- 

сәнәгать ком-

плексы һөнәренә 

һәм белгечлегенә 

гражданнарны 

һөнәри юнәлеш 

бирү буенча 

чаралар оештыру 

һәм үткәрү 

 

1 000,0   1 000,0   1 000,0   1 000,0   1 000,0   1 000,0   1 000,0   

Барлыгы                      10 000,0    10 000,0    10 000,0   10 000,0   10 000,0   10 000,0       10 000,0  

 

*2022 – 2025 финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм, тиешле финанс елына һәм план чорына Татарстан Республикасы бюджеты турында  Татар-

стан Республикасы законы блән билгеләнә. 

 

Файдаланылган кыскартылмалар исемлеге: 

 

ХЭТҮ ДУ – Татарстан Республикасының халыкны эш белән тәэмин итү дәүләт учреждениеләре; 

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

 
__________________________________________________________________ 

 

 
 


