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Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетының «2019 –2021 елларга чит 
илләрдә яшәүче ватандашларның 
Татарстан Республикасына ирекле күчеп 
килүенә булышлык күрсәтү» Татарстан 
Республикасы дәүләт программасын раслау 
һәм Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетының «Татарстан Республи-
касының дәүләт программалары исемлеген 
һәм Татарстан Республикасының дәүләт 
программаларын, ведомство максатчан 
программаларын эшләү, тормышка ашыру 
һәм нәтиҗәлелеген бәяләү тәртибен раслау 
турында» 2012 ел, 31 декабрь, 1199 нчы 
карары белән расланган һәм Татарстан 
Республикасының дәүләт программалары 
исемлегенә үзгәреш кертү хакында»  
2019 ел, 26 апрель, 344 нче карарына 
үзгәрешләр кертү турында 
 

 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 
 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2019 –2021 елларга чит 

илләрдә яшәүче ватандашларның Татарстан Республикасына ирекле күчеп килүенә 

булышлык күрсәтү» Татарстан Республикасы дәүләт программасын раслау һәм 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республи-касының 

дәүләт программалары исемлеген һәм Татарстан Республикасының дәүләт 

программаларын, ведомство максатчан программаларын эшләү, тормышка ашыру 

һәм нәтиҗәлелеген бәяләү тәртибен раслау турында» 2012 ел, 31 декабрь, 1199 нчы 

карары белән расланган һәм Татарстан Республикасының дәүләт программалары 
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исемлегенә үзгәреш кертү хакында» 2019 ел, 26 апрель, 344 нче карарына түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 

исемендә «2019 – 2021 елларга» сүзләрен «2019 – 2022 елларга» сүзләренә 

алыштырырга; 

1 нче пунктта «2019 – 2021 елларга» сүзләрен «2019 – 2022 елларга» сүзләренә 

алыштырырга; 

әлеге карар белән расланган «2019 –2021 елларга чит илләрдә яшәүче 

ватандашларның Татарстан Республикасына ирекле күчеп килүенә булышлык 

күрсәтү» Татарстан Республикасы дәүләт программасында (алга таба – дәүләт 

программасы): 

исемендә «2019 – 2021 елларга» сүзләрен «2019 – 2022 елларга» сүзләренә 

алыштырырга; 

дәүләт программасы паспортында: 

«Дәүләт программасының исеме» юлында «2019 – 2021 елларга» сүзләрен 

«2019 – 2022 елларга» сүзләренә алыштырырга; 

«Дәүләт программасын тормышка ашыру вакытлары һәм этаплары» юлында 

«2019 – 2021 елларга» сүзләрен «2019 – 2022 елларга» сүзләренә алыштырырга; 

«Финанслау күләмнәре һәм чыганаклары» юлын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

 

«Финанслау күләмнәре 

һәм чыганаклары 

Дәүләт программасын финанслау күләме түбәндәгеләрне 

тәшкил итә:   

(мең сум) 

Ел Дәүләт программасы бюджеты  

2019 3 017,6 

2020 3 017,6 

2021 3 017,6 

2022 1 267,4 

Барлыгы 10 320,2, 

 

шул исәптән дәүләт программасын тормышка ашыру 

өчен җаваплы вәкаләтле органга бүлеп бирелгән:  

(мең сум) 

Ел Татарстан Республикасының 

Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин 

итү һәм социаль яклау 

министрлыгы  

2019 3 017,6 

2020 3 017,6 

2021 3 017,6 

2022 1 267,4 

Барлыгы 10 320,2, 

 

шулардан Татарстан Республикасы бюджеты акчасы 
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исәбеннән: 

(мең сум) 

Ел Татарстан Республикасы бюджеты 

акчасы 

2019 1 267,4 

2020 1 267,4 

2021 1 267,4 

2022 1 267,4 

Барлыгы 5 069,6, 

 

шулай ук Россия Федерациясенең Эчке эшләр министр-

лыгы һәм Татарстан Республикасы Министрлар Кабине-

ты арасында төзелә торган килешү нигезендә күчеп 

киткән ватандашларга өстәмә гарантияләр һәм социаль 

ярдәм чаралары күрсәтү өчен Татарстан Республикасы 

бюджетына субсидияләр рәвешендә федераль бюджет 

акчаларын түбәндәге күләмдә җәлеп итү күздә тотыла:  

(мең сум) 

Ел Федераль бюджет акчасы 

2019 1 750,2 

2020 1 750,2 

2021 1 750,2 

2022  

Барлыгы 5 250,6 

 

Дәүләт программасын финанслау күләмнәре ел саен 

тәгаенләнергә мөмкин.»; 

 

«Дәүләт программасы нәтиҗәлелегенең төп күрсәткечләре» юлын түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 

 

«Дәүләт программасы 

нәтиҗәлелегенең төп 

күрсәткечләре 

1. Татарстан Республикасына килгән һәм Татарстан 

Республикасы буенча Эчке эшләр министрлыгында 

исәпкә куелган Россия Федерациясе дәүләт 

программасында катнашучылар һәм аларның гаилә 

әгъзалары саны 600 кеше (Россия Федерациясе дәүләт 

программасында катнашучы 200 һәм 400 аларның гаилә 

әгъзалары) тәшкил итәчәк, шул исәптән еллар буенча: 

2019 елда – 50 катнашучы һәм 100 аларның гаилә 

әгъзалары; 

2020 елда – 50 катнашучы һәм 100 аларның гаилә 

әгъзалары; 
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2021 елда – 50 катнашучы һәм 100 аларның гаилә 

әгъзалары; 

2022 елда – 50 катнашучы һәм 100 аларның гаилә 

әгъзалары. 

2. Вәкаләтле орган тарафыннан үткәрелгән 

ватандашларның даими яшәүче дәүләтләрдә (шул 

исәптән элемтәнең техник каналларын кулланып) 

үткәрелгән дәүләт программасы презентацияләре саны    

12 презентация тәшкил итәчәк, шул исәптән еллар 

буенча: 

2019 елда – 3; 

2020 елда – 3; 

2021 елда – 3; 

2022 елда – 3. 

3. Татарстан Республикасының вәкаләтле органы тара-

фыннан каралган дәүләт программасында катнашу ту-

рындагы гаризалар өлеше 100 процент тәшкил итәчәк, 

шул исәптән еллар буенча: 

2019 елда – 100 процент; 

2020 елда – 100 процент; 

2021 елда – 100 процент; 

2022 елда – 100 процент. 

4. Кандидатлык яки гыйльми дәрәҗәсе булган актуаль 

фәнни һәм технологик тикшеренүләр белән 

шөгыльләнүче Россия Федерациясе дәүләт программа-

сында катнашучылар саны 4 тән дә ким булмаячак, шул 

исәптән еллар буенча: 

2019 елда – 1 катнашучы; 

2020 елда – 1 катнашучы; 

2021 елда – 1 катнашучы; 

2022 елда – 1 катнашучы. 

5. Россия Федерациясе дәүләт программасында катнашу-

чылар һәм аларның гаилә әгъзалары саныннан урта 

һөнәри, югары белеме булган Россия Федерациясе дәүләт 

программасында катнашучылар һәм аларның гаилә 

әгъзалары өлеше 40 проценттан да ким булмаячак, шул 

исәптән еллар буенча: 

2019 елда – 40 катнашучы һәм 20 аларның гаилә 

әгъзалары; 

2020 елда – 40 катнашучы һәм 20 аларның гаилә 

әгъзалары; 

2021 елда – 40 катнашучы һәм 20 аларның гаилә 

әгъзалары; 

2022 елда – 40 катнашучы һәм 20 аларның гаилә 

әгъзалары. 
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6. 6 айдан да ким булмаган вакытка вакытлыча урнашты-

ру өчен торак урыннары бүлеп бирелгән яки күрсәтелгән 

вакытка торак бинаны наемга алуга Татарстан Республи-

касы бюджеты яки җирле бюджетлар акчалары 

исәбеннән компенсацияләнгән Россия Федерациясе 

дәүләт программасында катнашучылар өлеше 80 процент 

тәшкил итәчәк, шул исәптән еллар буенча: 

2019 елда – 40 катнашучы; 

2020 елда – 40 катнашучы; 

2021 елда – 40 катнашучы; 

2022 елда – 40 катнашучы. 

7. Татарстан Республикасында даими рәвештә торак 

белән тәэмин ителгән Россия Федерациясе дәүләт про-

граммасында катнашучылар өлеше, еллар буенча бүлеп, 

дәүләт программасын тормышка ашыру 80 процент 

тәшкил итәчәк, шул исәптән еллар буенча: 

2019 елда – 40 катнашучы; 

2020 елда – 40 катнашучы; 

2021 елда – 40 катнашучы; 

2022 елда – 40 катнашучы. 

8. Россия Федерациясе дәүләт программасында катнашу-

чылар һәм аларның гаилә әгъзалары, шул исәптән найм 

буенча эшләүче, эшкуарлык эшчәнлеген алып баручы, 

шул исәптән Татарстан Республикасында шәхси эшмәкәр 

буларак эшләүчеләр, Россия Федерациясе дәүләт про-

граммасында катнашучылар һәм аларның гаилә әгъзала-

ры саныннан, еллар буенча бүлеп, дәүләт программасын 

тормышка ашыру кимендә 70 процент тәшкил итәчәк, 

шул исәптән еллар буенча: 

2019 елда – 35 катнашучы һәм 70 аларның гаилә 

әгъзалары; 

2020 елда – 35 катнашучы һәм 70 аларның гаилә 

әгъзалары; 

2021 елда – 35 катнашучы һәм 70 аларның гаилә 

әгъзалары; 

2022 елда – 35 катнашучы һәм 70 аларның гаилә 

әгъзалары. 

9. Авыл җирендә эшкә урнашуда, шул исәптән крестьян 

(фермер) хуҗалыклары башлыклары сыйфатында 

эшмәкәрлек эшчәнлеген гамәлгә ашыруда ярдәм 

күрсәтелгән Россия Федерациясе дәүләт программасында 

катнашучылар һәм аларның гаилә әгъзалары өлеше Рос-

сия Федерациясе дәүләт программасында катнашучылар-

ның һәм аларның гаилә әгъзаларының гомуми саныннан 

кимендә 10 процент тәшкил итәчәк, шул исәптән еллар 
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буенча: 

2019 елда – 5 катнашучы һәм 10 аларның гаилә әгъзала-

ры; 

2020 елда – 5 катнашучы һәм 10 аларның гаилә әгъзала-

ры; 

2021 елда – 5 катнашучы һәм 10 аларның гаилә әгъзала-

ры; 

2022 елда – 5 катнашучы һәм 10 аларның гаилә әгъзала-

ры. 

10. Адаптация чорында Татарстан Республикасында га-

рантияле медицина хезмәте алган Россия Федерациясе 

дәүләт программасында катнашучылар һәм аларның 

гаилә әгъзаларының өлеше, Россия Федерациясе дәүләт 

программасында катнашучыларның һәм аларның гаилә 

әгъзаларының гомуми саныннан кимендә 100 процент 

тәшкил итәчәк, шул исәптән еллар буенча: 

2019 елда – 50 катнашучы һәм 100 аларның гаилә 

әгъзалары; 

2020 елда – 50 катнашучы һәм 100 аларның гаилә 

әгъзалары; 

2021 елда – 50 катнашучы һәм 100 аларның гаилә 

әгъзалары; 

2022 елда – 50 катнашучы һәм 100 аларның гаилә 

әгъзалары. 

11. Татарстан Республикасы мәгариф оешмаларында урта 

һөнәри, югары белем, өстәмә һөнәри белем алган Россия 

Федерациясе дәүләт программасында катнашучылар һәм 

аларның гаилә әгъзалары өлеше, 25 яшькә кадәр булган 

категориядәге Россия Федерациясе дәүләт программа-

сында катнашучылар һәм аларның гаилә әгъзалары 

саныннан кимендә 9 процент тәшкил итәчәк, шул 

исәптән еллар буенча: 

2019 елда – 4 катнашучы һәм 10 аларның гаилә әгъзала-

ры; 

2020 елда – 4 катнашучы һәм 10 аларның гаилә әгъзала-

ры; 

2021 елда – 4 катнашучы һәм 10 аларның гаилә әгъзала-

ры; 

2022 елда – 4 катнашучы һәм 10 аларның гаилә әгъзала-

ры. 

12. Россия Федерациясе дәүләт программасында кат-

нашучыларга һәм аларның гаилә әгъзаларына, шул 

исәптән аларга вакытлыча торак бирү һәм торак төзүдә 

ярдәм күрсәтү белән бәйле өстәмә гарантияләр һәм соци-

аль ярдәм чараларын гамәлгә ашыруга, күрсәтелгән чара-
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ларны гамәлгә ашыруга Татарстан Республикасы бюдже-

ты чыгымнарының гомуми күләмендә, Татарстан Рес-

публикасы бюджеты чыгымнары өлеше ким дигәндә              

62 процент тәшкил итәчәк.»;  

  

«Дәүләт программасын тормышка ашырудан көтелә торган соңгы нәтиҗәләр» 

юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Дәүләт программасын 

тормышка ашырудан 

көтелә торган соңгы 

нәтиҗәләр 

Дәүләт программасын тормышка ашыру түбәндәгеләрне 

тәэмин итәргә мөмкинлек бирәчәк:  

1. Ватандашларны Татарстан Республикасы 

территориясенә даими яшәү урынына җәлеп итү исәбенә 

демографик хәлне яхшырту:  

1.1. Татарстан Республикасы территориясенә чит 

илләрдә яшәүче 600 ватандашны, шулардан 200 Россия 

Федерациясе дәүләт программасында катнашучы һәм 

400 аларның гаилә әгъзаларын урнаштыру, шул исәптән 

еллар буенча: 

2019 елда – 50 катнашучы һәм 100 аларның гаилә 

әгъзалары; 

2020 елда – 50 катнашучы һәм 100 аларның гаилә 

әгъзалары; 

2021 елда – 50 катнашучы һәм 100 аларның гаилә 

әгъзалары; 

2022 елда – 50 катнашучы һәм 100 аларның гаилә 

әгъзалары. 

2. Татарстан Республикасында хезмәт ресурслары кыт-

лыгын киметү:  

2.1. Найм буенча эшләүче, эшкуарлык эшчәнлеген 

гамәлгә ашыручы, шул исәптән шәхси эшмәкәрләр һәм 

крестьян (фермер) хуҗалыклары башлыклары буларак 

дәүләт программасын тормышка ашыру вакыты 

тәмамлануга Россия Федерациясе дәүләт программасын-

да катнашучылар һәм аларның гаилә әгъзалары арасын-

нан килгән, Россия Федерациясе дәүләт программасында 

катнашучылар һәм аларның гаилә әгъзалары өлеше                   

70 проценттан да ким түгел.  

2.2. Россия Федерациясе дәүләт программасында кат-

нашучылар һәм аларның 25 яшькә кадәрге яшь катего-

риясендәге гаилә әгъзалары саныннан Татарстан Рес-

публикасы мәгариф оешмаларында урта һөнәри, югары 

белем, өстәмә һөнәри белем алучы Россия Федерациясе 

дәүләт программасында катнашучылар һәм аларның 

гаилә әгъзалары өлеше 9 проценттан да ким түгел.  

3. Ватандашларның Татарстан Республикасында кабул 
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итү һәм адаптацияләү өчен тудырылган шартлардан 

канәгать булу дәрәҗәсен арттыру: 

3.1. Татарстан Республикасына дәүләт программасы кы-

саларында күчеп килгән һәм Татарстан Республикасы 

буенча Эчке эшләр Министрлыгының Миграция 

мәсьәләләре идарәсендә исәпкә куелган ватандашларның 

гомуми санында Россия Федерациясе территориясенә 

кергән көннән алып өч елдан иртәрәк Татарстан Респуб-

ликасыннан Россия Федерациясенең башка субъектына 

даими яшәү урынына чыккан Россия Федерациясе 

дәүләт программасында катнашучылар һәм аларның 

гаилә әгъзалары өлеше –10 проценттан да артмый.  

3.2. Татарстан Республикасына дәүләт программасы кы-

саларында күчеп килгән һәм Татарстан Республикасы 

буенча Эчке эшләр Министрлыгының Миграция 

мәсьәләләре идарәсендә исәпкә куелган ватандашларның 

гомуми санында Россия Федерациясе территориясенә 

кергән көннән алып өч елдан да иртәрәк Россия Федера-

циясе территориясеннән читкә Татарстан Республика-

сыннан даими яшәү урынына күчеп китүче Россия Фе-

дерациясе дәүләт программасында катнашучылар һәм 

гаилә әгъзаларының өлеше – 2 проценттан да артмый.»;  

 

дәүләт программасының II бүлегендә: 

тугызынчы һәм унынчы абзацларда «450» саннарын «600» саннарына 

алыштырырга; 

унберенче абзацта «42» саннарын «56» саннарына алыштырырга; 

«Дәүләт программасын тормышка ашыру вакытлары» бүлекчәсенең беренче 

абзацында «2019 – 2021 елларда» сүзләрен «2019 – 2022 елларда» сүзләренә 

алыштырырга; 

дәүләт программасының IV бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«IV. Дәүләт программасын тормышка ашыруга финанс ресурслары күләме 

 

Дәүләт программасын ресурслар белән тәэмин итү нигезе булып Россия Феде-

рациясе Президентының «Чит илдә яшәүче ватандашларны Россия Федерациясенә 

үз теләкләре белән күчерүгә ярдәм итү чаралары турында» 2006 ел, 22 июнь, 637 нче 

Указы, «2019 елга, 2020 һәм 2021 еллар план чорына Татарстан Республикасы бюд-

жеты турында» 2018 елның 21 ноябрендәге 88-ТРЗ номерлы Татарстан Республика-

сы Законы тора. 

Дәүләт программасын финанслау күләме түбәндәгеләрне тәшкил итә:   

(мең сум) 

Ел Дәүләт программасы бюджеты  

2019 3 017,6 

2020 3 017,6 
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2021 3 017,6 

2022 1 267,4 

Барлыгы 10 320,2, 

 

шул исәптән дәүләт программасын тормышка ашыру өчен җаваплы вәкаләтле 

органга бүлеп бирелгән:  

(мең сум) 

Ел Татарстан Республикасының Хезмәт, халыкны эш белән 

тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгы  

2019 3 017,6 

2020 3 017,6 

2021 3 017,6 

2022 1 267,4 

Барлыгы 10 320,2, 

 

шулардан Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән: 

(мең сум) 

Ел Татарстан Республикасы бюджеты акчасы 

2019 1 267,4 

2020 1 267,4 

2021 1 267,4 

2022 1 267,4 

Барлыгы 5 069,6, 

 

шулай ук Россия Федерациясе Эчке эшләр министрлыгы һәм Татарстан Республика-

сы Министрлар Кабинеты арасында төзелә торган килешү нигезендә, күчеп киткән 

ватандашларга өстәмә гарантияләр һәм социаль ярдәм чаралары күрсәтү өчен, Та-

тарстан Республикасы бюджетына субсидияләр рәвешендә федераль бюджет акча-

ларын түбәндәге күләмдә җәлеп итү күздә тотыла:  

(мең сум) 

Ел Федераль бюджет акчасы 

2019 1 750,2 

2020 1 750,2 

2021 1 750,2 

2022  

Барлыгы 5 250,6 

 

1. Дәүләт программасына 1 нче кушымтаның 3.1 нче пунктында күрсәтелгән 

«Чит илләрдә яшәүче ватандашларга массакүләм мәгълүмат чаралары, «Интернет» 

мәгълүмат-телекоммуникация челтәре, «Ватандашлар» автоматлаштырылган 

мәгълүмат системасы аша дәүләт программасын гамәлгә ашыру турында мәгълүмат 

бирү, белешмәлекләр, буклетлар чыгару, «кайнар линия» телефоннары эшен 
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оештыру». Мәгълүматны актуаль халәттә тоту» чарасын финанслау 225,72 мең сум 

күләмендә планлаштырылган. 

2. Дәүләт программасына 1 нче кушымтаның 3.2 нче пунктында күрсәтелгән 

«Россия Федерациясе дәүләт программасында катнашучыларны һәм аларның гаилә 

әгъзаларын беренчел торак белән тәэмин итүдә булышлык күрсәтү (6 ай эчендә 

торак арендасы бәясенең бер өлешен компенсацияләү)» чарасын финанслау  

6 412,52 мең сум күләмендә планлаштырылган. 

3. Дәүләт программасына 1 нче кушымтаның 2.1 нче пунктында күрсәтелгән 

«Татарстан Республикасы халыкын эш белән тәэмин итү хезмәтенең дәүләт 

учреждениеләре юнәлеше буенча Россия Федерациясе дәүләт программасында 

катнашучылар һәм аларның гаилә әгъзаларын һөнәри укытуның төп программалары 

һәм өстәмә һөнәри программалары буенча укыту» чарасын финанслау Татарстан 

Республикасы башкарма хакимиятенең дәүләт программасын тормышка ашыру өчен 

җаваплы вәкаләтле органы – Татарстан Республикасының Хезмәт, халыкны эш 

белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгы тарафыннан 3 181,63 мең сум 

күләмендә планлаштырылган. 

4. Дәүләт программасына 1 нче кушымтаның 3.3 нче пунктында күрсәтелгән 

«Россия Федерациясе дәүләт программасында катнашучыларга һәм аларның гаилә 

әгъзаларына медицина таныклавы һәм медицина ярдәме күрсәтү» чарасын 

финанслау 500,33 мең сум күләмендә планлаштырылган. 

Дәүләт программасын финанслау күләмнәре ел саен тәгаенләнергә мөмкин. 

Еллар буенча дәүләт программасының төп чараларын гамәлгә ашыруга 

финанс ресурслары күләме аңа теркәлгән 4 нче кушымтада китерелә».; 

дәүләт программасының VI бүлегендә «2019 – 2021 елларга» сүзләрен               

«2019 – 2022 елларга сүзләренә алыштырырга;  

дәүләт программасына 1 нче кушымтаны (карарга теркәлә) яңа редакциядә 

бәян итәргә;  

дәүләт программасына 2 нче кушымтада: 

нумерация башисемендә «2019 – 2021 елларга» сүзләрен «2019 –  

2022 елларга» сүзләренә алыштырырга»;  

исемендә «2019 – 2021 елларга» сүзләрен «2019 – 2022 елларга» сүзләренә 

алыштырырга; 

таблицаның 4 графасында «2021» саннарын «2022» саннарына алыштырырга; 

дәүләт программасына 3 нче кушымтада:  

нумерация башисемендә «2019 – 2021 елларга» сүзләрен «2019 –                         

2022 елларга» сүзләренә алыштырырга»;  

исемендә «2019 – 2021 елларга» сүзләрен «2019 – 2022 елларга» сүзләренә 

алыштырырга; 

дәүләт программасына 4 нче кушымтаны (карарга теркәлә) яңа редакциядә 

бәян итәргә;  

дәүләт программасына 5 нче кушымтада: 

нумерация башисемендә «2019 – 2021 елларга» сүзләрен «2019 –  

2022 елларга» сүзләренә алыштырырга»;  

дәүләт программасына 6 нчы кушымтада: 
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нумерация башисемендә «2019 – 2021 елларга» сүзләрен «2019 –  

2022 елларга» сүзләренә алыштырырга»;  

исемендә «2019 – 2021 елларга» сүзләрен «2019 – 2022 елларга» сүзләренә 

алыштырырга»; 

беренче абзацта «2019 – 2021 елларга» сүзләрен «2019 – 2022 елларга» 

сүзләренә алыштырырга; 

дәүләт программасына 7 нче кушымтада: 

нумерация башисемендә «2019 – 2021 елларга» сүзләрен «2019 –                          

2022 елларга» сүзләренә алыштырырга;  

1 бүлекнең икенче абзацында «2019 – 2021 елларга» сүзләрен «2019 –                    

2022 елларга» сүзләренә алыштырырга;  

2 бүлекнең 3.6 нчы пунктындагы өченче абзацта «2019 – 2021 елларга» 

сүзләрен «2019 – 2022 елларга» сүзләренә алыштырырга;  

Татарстан Республикасы территориясендә Россия Федерациясе 

Президентының 2006 елның 22 июнендәге 637 номерлы Указы белән расланган Чит 

илләрдә яшәүче ватандашларны Россия Федерациясенә ирекле күчеп килүенә 

булышлык күрсәтү буенча дәүләт программасында катнашучыларны кабул итү 

регламентына 1 нче кушымтада: 

исемендә «2019 – 2021 елларга» сүзләрен «2019 – 2022 елларга» сүзләренә 

алыштырырга; 

1 нче пунктта «2019 – 2021 елларга» сүзләрен «2019 – 2022 елларга» сүзләренә 

алыштырырга. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                                                                         А.В.Песошин  

 



«2019-2021 елларга чит илләрдә яшәүче 

ватандашларның Татарстан 

Республикасына ирекле күчеп килүенә 

булышлык күрсәтү» Татарстан 

Республикасы дәүләт программасына 

1 нче кушымта 

(Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының  

2019 ел, 2 сентябрь, 761 нче 

карары редакциясендә)  

  

 

«2019-2021 елларга чит илләрдә яшәүче ватандашларның Татарстан Республикасына ирекле күчеп килүенә булышлык күрсәтү» Татарстан 

Республикасы дәүләт программасының максатлары, бурычлары, нәтиҗәләрен бәяләү индикаторлары һәм программа чаралары буенча финанслау 

 

 

Төп чаралар исеме Үтәүче-

ләр 

Чара-

ларны 

үтәү 

вакыт-

лары 

Соңгы нәтиҗәләрне 

бәяләү 

индикаторлары, 

үлчәү берәмлеге 

Индикаторларның мәгънәләре  Финанслау чыганагын күрсәтеп 

финанслау, мең сум 

база елы 2019 

ел 

2020  

ел 

2021 

ел 

2022 

ел 

2019 

ел 

2020 

ел 

2021 

ел 

2022 ел 

 

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

Максатлар: Россия Федерациясе Президентының 2006 елның 22 июнендәге 637 номерлы Указы белән расланган Чит илләрдә яшәүче ватандашларны 

Россия Федерациясенә ирекле күчеп килүенә булышлык күрсәтү буенча дәүләт программасын (алга таба – Россия Федерациясенең дәүләт программасы) 

Татарстан Республикасы территориясендә гамәлгә ашыруны тәэмин итү; Татарстан Республикасының социаль-икътисадый һәм демографик үсеше өчен 

чит илләрдә яшәүче ватандашларның ирекле күчеп килүен стимуллаштыру,  шартлар тудыру һәм булышлык күрсәтү  

1 бурыч. Татарстан Республикасы икътисадының квалификацияле кадрларга ихтыяҗын тәэмин итүгә һәм аларның дефицитын киметүгә булышлык 

күрсәтү, шул исәптән актуаль фәнни һәм технологик проблемалар белән шөгыльләнүче белгечләрне һәм галимнәрне җәлеп итү 

1.1. Татарстан Республика-

сы территориясенә килгән 

«2019-2021 елларга чит 

илләрдә яшәүче ватан-

дашларның Татарстан Рес-

публикасына ирекле күчеп 

килүенә булышлык 

ТР ЭЭМ*, 

ТР 

ХХЭбТИ

һСЯМ  

2019 – 

2022 

еллар 

 

 

 

дәүләт программа-

сында катнашучылар 

һәм аларның гаилә 

әгъзалары саны, 

кеше 

657 150 150 150 150 - - - - 

миграцион үсеш ко- 7,0 ≥6,5 ≥6,0 ≥5,5 ≥5,5 - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

күрсәтү» Татарстан Рес-

публикасы дәүләт про-

граммасында (алга таба – 

дәүләт программасы) кат-

нашучыларны һәм аларның 

гаилә әгъзаларын Татарстан 

Республикасы буенча Эчке 

эшләр министрлыгында 

исәпкә кую  

 

 

 

 

 

 

эффициенты (10 мең 

кешегә) 

2 нче бурыч. Россия Федерациясе дәүләт программасында катнашучыларны һәм аларның гаилә әгъзаларын эш белән тәэмин итүгә булышлык күрсәтү, 

шул исәптән авыл җирлегендә эшкә урнаштыру юлы белән 

2.1. Татарстан Республика-

сының халыкны эш белән 

тәэмин итү хезмәте дәүләт 

учреждениеләре юнәлеше 

буенча Россия Федерациясе 

дәүләт программасында 

катнашучыларны һәм алар-

ның гаилә әгъзаларын 

һөнәри укытуның төп про-

граммалары һәм өстәмә 

һөнәри программалары 

буенча укыту 

ТР 

ХХЭбТИһ

СЯМ 

2019 – 

2022 

еллар 

Татарстан Республи-

касы мәгариф 

оешмаларында урта 

һөнәри, югары бе-

лем, өстәмә һөнәри 

белем алучы Россия 

Федерациясе дәүләт 

программасында 

катнашучылар һәм 

аларның гаилә әгъза-

лары саны 

2 14 14 14 14 539,57 

РФБ 

390,73 

ТРБ 

539,57 

РФБ 

390,73 

ТРБ 

539,57 

РФБ 

390,73 

ТРБ 

390,73 

ТРБ 

3 нче бурыч. Россия Федерациясе дәүләт программасында катнашучылар һәм аларның гаилә әгъзаларын ирекле рәвештә күчеп килүгә булышлык 

күрсәтүче социаль-икътисадый һәм мәгълүмати шартларны оештыру, Россия Федерациясе дәүләт программасында катнашучыларга һәм аларның гаилә 

әгъзаларына социаль хезмәт күрсәтү 

3.1. Чит илләрдә яшәүче 

ватандашларга дәүләт про-

граммасын гамәлгә ашыру 

турында массакүләм 

мәгълүмат чаралары, «Ин-

тернет» мәгълүмат-

телекоммуникация челтәре, 

ТР 

ХХЭбТИһ

СЯМ 

2019 – 

2022 

еллар 

басма нәшрият ти-

ражы, экземпляров 

- 3 000 -   19,14 

РФБ 

13,86 

ТРБ  

   

вәкаләтле орган та-

рафыннан үткәрел-

3 3 3 3 3 19,14 

РФБ 

38,28  

РФБ 

38,28  

РФБ 

27,72 

ТРБ  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

«Ватандашлар» авто-

матлаштырылган 

мәгълүмат системасы аша 

мәгълүмат бирү, 

белешмәлекләр, буклетлар 

нәшер итү, «кайнар линия " 

телефоннары эшен оешты-

ру. Мәгълүматны актуаль 

хәлдә тоту  

гән ватандашлар 

даими яшәүче 

дәүләтләрдә, шул 

исәптән элемтәнең 

техник каналларын 

кулланып, Татарстан 

Республикасы дәүләт 

программасын 

тәкъдир итүләр саны 

13,86 

ТРБ  

27,72 

ТРБ  

27,72 

ТРБ  

3.2. Россия Федерациясе 

дәүләт программасында 

катнашучыларны һәм алар-

ның гаилә әгъзаларын бе-

ренчел торак белән тәэмин 

итүдә булышлык күрсәтү (6 

ай эчендә торак аренда 

бәясенең бер өлешен ком-

пенсацияләү) 

ТР ҖҮО 

(килешү 

буенча) 

2019 – 

2022 

еллар 

кимендә 6 ай вакыт-

ка вакытлыча 

урнаштыру өчен 

бүлеп бирелгән яки 

күрсәтелгән вакытка 

торак бинаны наемга 

алу компенсаци-

яләнгән Россия Фе-

дерациясе дәүләт 

программасында 

катнашучылар саны,  

кеше 

19 40 40 40 40 1087,52 

РФБ 

787,52 

ТРБ 

1087,52 

РФБ 

787,52 

ТРБ 

1087,52 

РФБ 

787,52 

ТРБ 

787,52 

ТРБ 

3.3. Россия Федерациясе 

дәүләт программасында 

катнашучыларга һәм алар-

ның гаилә әгъзаларына ме-

дицина таныклавы һәм ме-

дицина ярдәме күрсәтү 

ТР ССМ 2019 – 

2022 

еллар 

адаптация чорында 

Татарстан Республи-

касында гаранти-

яләнгән медицина 

хезмәте алган Россия 

Федерациясе дәүләт 

программасында 

катнашучылар һәм 

аларның гаилә әгъза-

лары саны, кеше 

657 150 150 150 150 84,83 

РФБ 

61,43 

ТРБ 

84,83 

РФБ 

61,43 

ТРБ 

84,83 

РФБ 

61,43 

ТРБ 

61,43 

ТРБ 

Дәүләт программасы буенча барлыгы, шул исәптән: 3 017,6 3 017,6 3 017,6 1 267,4 

Татарстан Республикасы бюджеты  1 267,4 1 267,4 1 267,4 1 267,4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Россия Федерациясе бюджеты  1 750,2 1 750,2 1 750,2 - 

 

*Файдаланылган кыскартылмалар исемлеге: 

 

ТРБ – Татарстан Республикасы бюджеты; 

РФБ – Россия Федерациясе бюджеты; 

ТР ЭЭМ – Татарстан Республикасы буенча Эчке эшләр министрлыгы; 

ТР ССМ – Татарстан Республикасының Сәламәтлек саклау министрлыгы; 

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

министрлыгы; 

ТР ҖҮО – Татарстан Республикасы шәһәр округларының һәм  муниципаль районнарының җирле үзидарә органнары. 

 

 

_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



«2019-2021 елларга чит илләрдә яшәүче 

ватандашларның Татарстан 

Республикасына ирекле күчеп килүенә 

булышлык күрсәтү» Татарстан 

Республикасы дәүләт программасына 

4 нче кушымта 

(Татарстан Республикасы  

Министрлар Кабинетының  

2019 ел, 2 сентябрь, 761 нче 

карары редакциясендә)  

 

«2019-2021 елларга чит илләрдә яшәүче ватандашларның Татарстан Республикасына ирекле күчеп килүенә булышлык 

күрсәтү» Татарстан Республикасы дәүләт программасының төп чараларын тормышка ашыруга финанс ресурслары күләмнәре  

 
Чара исеме Бюджет 

квалифи-

кациясе 

коды 

Дәүләт программасын ресурслар белән тәэмин итү, мең сум 

2019 ел 

(дәүләт 

программасын 

тормышка 

ашыра башлау 

елы) 

2020 ел 

 

2021 ел 2022 ел 

(дәүләт про-

граммасын тор-

мышка ашыру 

тәмамлану елы) 
 

1 2 3 4 5 6 

1. Чит илләрдә яшәүче ватандашларны, Россия Федерациясе Президентының 2006 елның 22 июнендәге 637 номерлы Указы 

белән расланган Россия Федерациясенә ирекле күчеп килүенә булышлык күрсәтү буенча дәүләт программасында (алга таба 

– Россия Федерациясе дәүләт программасы) катнашучыларны һәм аларның гаилә әгъзаларын эш белән тәэмин итүне, квали-

фикацияләрен күтәрүне һәм яңадан әзерләүне оештыру 

1.1. Россия Федерациясе дәүләт программасын-

да катнашучылар һәм аларның гаилә әгъзаларын 

һөнәри укытуның төп программалары һәм 

өстәмә һөнәри программалары буенча укыту 

 930,3 930,3 930,3 390,73 
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1 2 3 4 5 6 

(чыгымнарны компенсацияләү) 

2. Россия Федерациясе дәүләт программасында катнашучыларга һәм аларның гаилә әгъзаларына сәламәтлек саклау һәм со-

циаль яклау өлкәсендә хезмәт күрсәтү 

2.1. Россия Федерациясе дәүләт программасын-

да катнашучыларны һәм аларның гаилә әгъзала-

рын медицина тикшерүе (чыгымнарны компен-

сацияләү) 

 146,3 146,3 146,3 61,43 

3. Россия Федерациясе дәүләт программасында катнашучыларны торак һәм җир ресурслары белән тәэмин итү, шул исәптән 

крестьян (фермер) хуҗалыклары төзү өчен  

3.1. Россия Федерациясе дәүләт программасын-

да катнашучыларны һәм аларның гаилә әгъзала-

рын беренчел торак белән тәэмин итүдә булыш-

лык күрсәтү (торакның аренда бәясенең бер 

өлешен компенсацияләү) 

 1 875,0 1 875,0 1 875,0 787,52 

4. Ирекле күчеп килү процессына мәгълүмати ярдәм күрсәтү 

4.1. Чит илләрдә яшәүче ватандашларга дәүләт 

программасын гамәлгә ашыру турында мас-

сакүләм мәгълүмат чаралары, «Интернет» 

мәгълүмат-телекоммуникация челтәре, «Ватан-

дашлар» автоматлаштырылган мәгълүмат си-

стемасы аша мәгълүмат бирү, белешмәлекләр, 

буклетлар нәшер итү, «кайнар линия»  телефон-

нары эшен оештыру; мәгълүматны актуаль 

хәлдә тоту 

 66,0 66,0 66,0 27,72 

Барлыгы  3 017,6 3 017,6 3 017,6 1 267,4 
 

_______________________________________________________________ 

 


