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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «2017 – 2018 елларга чит 

илләрдә яшәүче ватандашларның үз 

ирекләре белән Татарстан 

Республикасына күчеп килүенә 

булышлык күрсәтү» Татарстан 

Республикасы дәүләт программасында 

катнашучыларга һәм аларның гаилә 

әгъзаларына компенсация түләүләре 

турында» 2018 ел, 26 апрель, 284 нче 

карарына үзгәрешләр кертү хакында  

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2019 – 2021 елларга чит 

илләрдә яшәүче ватандашларның үз ирекләре белән Татарстан Республикасына 

күчеп килүенә булышлык күрсәтү» Татарстан Республикасы дәүләт программасын 

раслау һәм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасының дәүләт программалары исемлеген һәм Татарстан 

Республикасының дәүләт программаларын һәм ведомство максатчан 

программаларны эшләү, тормышка ашыру һәм нәтиҗәлелеген бәяләү тәртибен 

раслау турында» 2012 ел, 31 декабрь, 1199 нчы карары белән расланган Татарстан 

Республикасының дәүләт программалары исемлегенә үзгәреш кертү хакында»             

2019 ел, 26 апрель, 344 нче карарын тормышка ашыру максатларында, Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ:  

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2017 – 2018 елларга чит 

илләрдә яшәүче ватандашларның үз ирекләре белән Татарстан Республикасына 

күчеп килүенә булышлык күрсәтү» Татарстан Республикасы дәүләт 

программасында катнашучыларга һәм аларның гаилә әгъзаларына компенсация 
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түләүләре турында» 2018 ел, 26 апрель, 284 нче карарына түбәндәге үзгәрешләрне 

кертергә: 

исемендә «2017 – 2018 елларга» сүзләрен «2019 – 2021 елларга» сүзләренә 

алыштырырга;  

преамбулада «2017 – 2018 елларга чит илләрдә яшәүче ватандашларның үз 

ирекләре белән Татарстан Республикасына күчеп килүенә булышлык күрсәтү» 

Татарстан Республикасы дәүләт программасын раслау һәм Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасының дәүләт программалары 

исемлеген һәм Татарстан Республикасының дәүләт программаларын һәм ведомство 

максатчан программаларны эшләү, тормышка ашыру һәм нәтиҗәлелеген бәяләү 

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

Татарстан Республикасының дәүләт программалары исемлегенә үзгәреш кертү 

хакында» 2017 ел, 30 октябрь, 821 нче карарын (алга таба – Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 2017 ел, 30 октябрь, 821 нче карары)» сүзләрен «2019 – 

2021 елларга чит илләрдә яшәүче ватандашларның үз ирекләре белән Татарстан 

Республикасына күчеп килүенә булышлык күрсәтү» Татарстан Республикасы дәүләт 

программасын раслау һәм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 

«Татарстан Республикасының дәүләт программалары исемлеген һәм Татарстан 

Республикасының дәүләт программаларын һәм ведомство максатчан 

программаларны эшләү, тормышка ашыру һәм нәтиҗәлелеген бәяләү тәртибен 

раслау турында» 2012 ел, 31 декабрь, 1199 нчы карары белән расланган Татарстан 

Республикасының дәүләт программалары исемлегенә үзгәреш кертү хакында»              

2019 ел, 26 апрель, 344 нче карарын (алга таба – Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 2019 ел, 26 апрель, 344 нче карары)»; 

1 нче пунктның икенче – дүртенче абзацларын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

2019 – 2021 елларда Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының         

2019 ел, 26 апрель, 344 нче карары белән расланган «2019 – 2021 елларга чит 

илләрдә яшәүче ватандашларның үз ирекләре белән Татарстан Республикасына 

күчеп килүенә булышлык күрсәтү» Татарстан Республикасы дәүләт 

программасында катнашучыларга һәм (яки) аларның балигъ булган гаилә 

әгъзаларына, аларны Татарстан Республикасы халыкны эш белән тәэмин итү 

хезмәтенең дәүләт учреждениеләре тәкъдиме буенча башка җирлеккә һөнәри белем 

алуга һәм өстәмә һөнәри белем алуга җибәрүгә бәйле рәвештә, финанс ярдәме 

күрсәтү тәртибен; 

2019 – 2021 елларда Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының         

2019 ел, 26 апрель, 344 нче карары белән расланган «2019 – 2021 елларга чит 

илләрдә яшәүче ватандашларның үз ирекләре белән Татарстан Республикасына 

күчеп килүенә булышлык күрсәтү» Татарстан Республикасы дәүләт 

программасында катнашучыларга һәм (яки) аларның гаилә әгъзаларына медицина 

тикшерүе чыгымнарына компенсация бирү тәртибен; 

2019 – 2021 елларда Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының         

2019 ел, 26 апрель, 344 нче карары белән расланган «2019 – 2021 елларга чит 

илләрдә яшәүче ватандашларның үз ирекләре белән Татарстан Республикасына 

күчеп килүенә булышлык күрсәтү» Татарстан Республикасы дәүләт 
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программасында катнашучыларга торак урынны файдалануга алу (башкага биреп 

тору) чыгымнарының бер өлешенә компенсация бирү тәртибен.»; 

2 нче пунктта «Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2017 ел, 

30 октябрь, 821 нче карары белән расланган 2017 – 2018 елларга» сүзләрен 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2019 ел, 26 апрель, 344 нче 

карары белән расланган 2019 – 2021 елларга» сүзләренә алыштырырга; 

3 нче пунктта «2018 елның 1 гыйнварыннан» сүзләрен «2019 елның                          

1 гыйнварыннан» сүзләренә алыштырырга;  

әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 2017 ел, 30 октябрь, 821 нче карары белән расланган «2017 –          

2018 елларга чит илләрдә яшәүче ватандашларның үз ирекләре белән Татарстан 

Республикасына күчеп килүенә булышлык күрсәтү» Татарстан Республикасы дәүләт 

программасында катнашучыларга һәм (яки) аларның балигъ булган гаилә 

әгъзаларына, аларны Татарстан Республикасы халыкны эш белән тәэмин итү 

хезмәтенең дәүләт учреждениеләре тәкъдиме буенча башка җирлеккә һөнәри белем 

алуга һәм өстәмә һөнәри белем алуга җибәрүгә бәйле рәвештә, финанс ярдәме 

күрсәтү тәртибендә: 

исемен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«2019 – 2021 елларда Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының         

2019 ел, 26 апрель, 344 нче карары белән расланган «2019 – 2021 елларга чит 

илләрдә яшәүче ватандашларның үз ирекләре белән Татарстан Республикасына 

күчеп килүенә булышлык күрсәтү» Татарстан Республикасы дәүләт 

программасында катнашучыларга һәм (яки) аларның балигъ булган гаилә 

әгъзаларына, аларны Татарстан Республикасы халыкны эш белән тәэмин итү 

хезмәтенең дәүләт учреждениеләре тәкъдиме буенча башка җирлеккә һөнәри белем 

алуга һәм өстәмә һөнәри белем алуга җибәрүгә бәйле рәвештә, финанс ярдәме 

күрсәтү тәртибе»; 

11 нче пунктның икенче абзацында «2018 елның» сүзләрен «2021 елның» 

сүзләренә алыштырырга; 

әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 2017 ел, 30 октябрь, 821 нче карары белән расланган «2017 –                  

2018 елларга чит илләрдә яшәүче ватандашларның үз ирекләре белән Татарстан 

Республикасына күчеп килүенә булышлык күрсәтү» Татарстан Республикасы дәүләт 

программасында катнашучыларга һәм (яки) аларның гаилә әгъзаларына медицина 

тикшерүе чыгымнарына компенсация бирү тәртибендә; 

исемен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«2019 – 2021 елларда Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының         

2019 ел, 26 апрель, 344 нче карары белән расланган «2019 – 2021 елларга чит 

илләрдә яшәүче ватандашларның үз ирекләре белән Татарстан Республикасына 

күчеп килүенә булышлык күрсәтү» Татарстан Республикасы дәүләт 

программасында катнашучыларга һәм (яки) аларның гаилә әгъзаларына медицина 

тикшерүе чыгымнарына компенсация бирү тәртибе»; 

10 нчы пунктның икенче абзацында «2018 елның» сүзләрен «2021 елның» 

сүзләренә алыштырырга; 
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әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 2017 ел, 30 октябрь, 821 нче карары белән расланган «2017 –          

2018 елларга чит илләрдә яшәүче ватандашларның үз ирекләре белән Татарстан 

Республикасына күчеп килүенә булышлык күрсәтү» Татарстан Республикасы дәүләт 

программасында катнашучыларга торак урынны файдалануга алу (башкага биреп 

тору) чыгымнарының бер өлешенә компенсация бирү тәртибендә: 

исемен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«2019 – 2021 елларда Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының         

2019 ел, 26 апрель, 344 нче карары белән расланган «2019 – 2021 елларга чит 

илләрдә яшәүче ватандашларның үз ирекләре белән Татарстан Республикасына 

күчеп килүенә булышлык күрсәтү» Татарстан Республикасы дәүләт 

программасында катнашучыларга торак урынны файдалануга алу (башкага биреп 

тору) чыгымнарының бер өлешенә компенсация бирү тәртибе»; 

15 нче пунктның икенче абзацында «2018 елның» сүзләрен «2021 елның» 

сүзләренә алыштырырга; 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                                                                         А.В.Песошин  


