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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «2014 – 2024 елларга 

Татарстан Республикасының икътисадый 

үсеше һәм инновацион икътисады» дәүләт 

программасын раслау турында» 2013 ел, 

31 октябрь, 823 нче карары белән 

расланган «2014 – 2024 елларга Татарстан 

Республикасының икътисадый үсеше һәм 

инновацион икътисады» дәүләт програм-

масының «2015 – 2024 елларга Татарстан 

Республикасы предприятиеләрендә хез-

мәт җитештерүчәнлеген арттыру» яр-

дәмче программасына үзгәрешләр кертү 

хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2014 – 2021 елларга 

Татарстан Республикасының икътисадый үсеше һәм инновацион икътисады» дәүләт 

программасын раслау турында» 2013 ел, 31 октябрь, 823 нче карары белән 

(Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2013 ел, 28 декабрь, 1078 нче, 

2014 ел, 22 февраль, 109 нчы; 2014 ел, 24 февраль, 118 нче; 2014 ел, 30 апрель,         

284 нче; 2014 ел, 2 июнь, 374 нче; 2014 ел, 17 июнь, 418 нче; 2014 ел, 8 июль,  

473 нче; 2014 ел, 9 июль, 477 нче; 2014 ел, 25 август, 612 нче; 2014 ел, 1 октябрь,  

709 нчы; 2014 ел, 24 ноябрь, 901 нче; 2014 ел, 6 декабрь, 956 нчы; 2014 ел,  

31 декабрь, 1083 нче; 2015 ел, 1 июнь, 390 нчы; 2015 ел, 24 июнь, 459 нчы; 2015 ел, 

25 июнь, 460 нчы; 2015 ел, 28 июль, 549 нчы; 2015 ел, 16 октябрь, 770 нче; 2015 ел, 

30 ноябрь, 906 нчы; 2015 ел, 28 декабрь, 992 нче; 2016 ел, 31 март, 190 нчы; 2016 ел, 

30 апрель, 268 нче; 2016 ел, 16 декабрь, 940 нчы; 2017 ел, 9 февраль, 73 нче; 2017 ел, 

23 июнь, 423 нче; 2017 ел, 13 июль, 480 нче; 2017 ел, 21 октябрь, 802 нче; 2017 ел, 

15 декабрь, 1002 нче; 2018 ел, 27 июнь, 533 нче; 2018 ел, 20 декабрь, 1192 нче;             

consultantplus://offline/ref=B86F5DF6DA6541434458A353639BCAC2873098BC7D4DA2EBCEEEFAE49BA0D1AFE9E978A6323ECA4CE8D8BC46FEvAO
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2019 ел, 11 февраль, 94 нче; 2019 ел, 11 март, 167 нче; 2019 ел, 28 март, 229 нчы; 

2019 ел, 3 июнь, 465 нче; 2019 ел, 19 июль, 600 нче; 2019 ел, 11 сентябрь, 817 нче 

карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) расланган «2014 – 2024 

елларга Татарстан Республикасының икътисадый үсеше һәм инновацион 

икътисады» дәүләт программасының «2015 – 2024 елларга Татарстан Республикасы 

предприятиеләрендә хезмәт җитештерүчәнлеген арттыру» ярдәмче программасына 

(алга таба – Ярдәмче программа) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

«Ярдәмче программаның бурычлары» юлын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

 

«Ярдәмче 

программаның 

бурычлары 

1. Татарстан Республикасы предприятиеләрен хезмәт 

җитештерүчәнлеген арттыруга юнәлдерелгән нәтиҗәле 

үзгәртеп коруларны үткәрүгә стимуллаштыру. 

2. Татарстан Республикасы предприятиеләрендә хезмәт 

җитештерүчәнлеген үстерү һәм арттыру өчен агымдагы 

(инфраструктура, ресурс (шул исәптән кадрлар) һәм 

административ) чикләүләрне бетерү һәм уңайлы тышкы 

шартлар тудыру. 

3. «Сакчыл җитештерү» методикасы принципларын һәм 

инструментларын файдаланып, Татарстан Республикасы 

предприятиеләре эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген арттыру. 

4. «Татарстан Республикасында «Хезмәт җитештерүчән-

леге һәм халыкны эш белән тәэмин итүгә ярдәм күрсәтү» 

илкүләм проектының «Хезмәт җитештерүчәнлеген арттыру 

буенча системалы чаралар» һәм «Предприятиеләрдә хезмәт 

җитештерүчәнлеген арттыруга адреслы ярдәм күрсәтү» 

федераль проект чараларын тормышка ашыру; 

 

I бүлекнең алтмыш тугызынчы абзацында «351 предприятиенең» сүзләрен 

«351 предприятие» сүзләренә алыштырырга; 

II бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«II. Ярдәмче программаның максаты, бурычлары, төп чаралары тасвирламасы, 

аны тормышка ашыру вакытлары һәм этаплары 

 

Ярдәмче программаның максаты – Татарстан Республикасы икътисадының 

чимал булмаган төп тармакларының эре һәм урта предприятиеләрендә хезмәт 

җитештерүчәнлеген һәм югары җитештерүчәнлекле эш урыннары санын арттыру. 

Ярдәмче программаны тормышка ашыру йомгаклары буенча хезмәт 

җитештерүчәнлеген тотрыклы үстерүне тәэмин итү өчен хезмәт җитештерүчәнлеген 

арттыру чаралары икътисадның чимал булмаган тармакларының 351 предприя-

тиесендә үткәреләчәк. 

Бу максатка ирешү өчен Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгы, 

Татарстан Республикасы Сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы, Татарстан Республи-
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касының башка министрлыклары, ведомстволары һәм оешмалары тарафыннан 

түбәндәге бурычларны хәл итү күздә тотыла: 

1. Татарстан Республикасы предприятиеләрен хезмәт җитештерүчәнлеген 

арттыруга юнәлдерелгән нәтиҗәле үзгәртеп коруларны үткәрүгә стимуллаштыру. 

2. Татарстан Республикасы предприятиеләрендә хезмәт җитештерүчәнлеген 

үстерү һәм арттыру өчен агымдагы (инфраструктура, ресурс (шул исәптән кадрлар) 

һәм административ) чикләүләрне бетерү һәм уңайлы тышкы шартлар тудыру. 

3. «Сакчыл җитештерү» методикасы принципларын һәм инструментларын 

файдаланып, Татарстан Республикасы предприятиеләре эшчәнлегенең нәтиҗәле-

леген арттыру. 

4. «Татарстан Республикасында «Хезмәт җитештерүчәнлеге һәм халыкны эш 

белән тәэмин итүгә ярдәм күрсәтү» илкүләм проектының «Хезмәт җитештерү-

чәнлеген арттыру буенча системалы чаралар» һәм «Предприятиеләрдә хезмәт 

җитештерүчәнлеген арттыруга адреслы ярдәм күрсәтү» федераль проект чараларын 

тормышка ашыру. 

Республика предприятиеләрен хезмәт җитештерүчәнлеген арттыруга юнәл-

дерелгән нәтиҗәле үзгәртеп коруларны үткәрүгә стимуллаштыру максатларында, 

түбәндәгеләр планлаштырыла: 

Ярдәмче программада катнашучы предприятиеләрдә хезмәт җитештерү-

чәнлеген арттыру мәсьәләләре буенча, шул исәптән оештыру ягыннан үзгәрешләр 

кертү һәм процесс белән идарә итү инструментларын кертү буенча эшче төркемнәр 

төзү һәм аларның эшчәнлегенә методик ярдәм күрсәтү; 

төзелгән эшче төркемнәр тарафыннан хезмәт җитештерүчәнлеген үстерү 

резервлары аудитын үткәрү; 

Ярдәмче программада катнашучы предприятиеләрдә хезмәт җитештерүчән-

леген арттыру проектларын һәм программаларын эшләү. 

Татарстан Республикасы предприятиеләренең хезмәт җитештерүчәнлеген 

үстерү һәм арттыру өчен агымдагы (инфраструктура, ресурс (шул исәптән кадрлар) 

һәм административ) чикләүләрне бетерү һәм уңайлы тышкы шартлар тудыру 

бурычын тормышка ашыру кысаларында түбәндәге чаралар күздә тотыла: 

Татарстан Республикасы предприятиеләре җитәкчеләре һәм белгечләре өчен 

хезмәт җитештерүчәнлеген арттыру мәсьәләләре, «Сакчыл җитештерү» методи-

касын кулланышка кертү, проектларны тормышка ашыруга дәүләт ярдәме күрсәтү 

проблемалары буенча семинарлар, киңәшмәләр, «түгәрәк өстәлләр» үткәрү; 

хезмәт җитештерүчәнлеген арттыру буенча консультация һәм мәгълүмати-

консалтинг хезмәтләре күрсәтү; 

республика предприятиеләре өчен хезмәт җитештерүчәнлеге мәсьәләләре 

буенча интернет-сайтны (http://ppt.tatarstan.ru/) алып бару; 

сәнәгатьтә хезмәт җитештерүчәнлеген арттыру проектларын гамәлгә ашыру 

нәтиҗәләрен һәм алдынгы тәҗрибәне анализлау, нәтиҗәләрен интернет-сайтта 

(http://ppt.tatarstan.ru/) урнаштыру; 

хезмәт җитештерүчәнлеген арттыру мәсьәләләре буенча мәгълүмат-анализ 

материалын әзерләү һәм бастырып чыгару; 
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предприятиеләргә хезмәт җитештерүчәнлеген арттыру проектларына субсидия 

бирүнең һәм дәүләт ярдәме күрсәтүнең гамәлдәге чаралары турында мәгълүмат 

бирү. 

Ярдәмче программа кысаларында Татарстан Республикасы предприятиеләре 

эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген арттыру максатларында, республика предприятие-

ләрен сакчыл җитештерү технологияләренең җитештерү эшчәнлегенә кулланышка 

кертүгә стимуллаштыруга юнәлдерелгән чараларны тормышка ашыру күздә тотыла: 

«Сакчыл җитештерү» методикасын эшләү һәм кулланышка кертү мәсьәләләре 

буенча республика предприятиеләре һәм оешмалары персоналының гамәли 

тренингларын оештыру һәм үткәрү; 

Ярдәмче программада катнашучы предприятиеләрдәге эшче төркемнәргә, 

сакчыл җитештерү инструментларын кулланып, хезмәт җитештерүчәнлеген 

арттыруның пилот проектын кулланышка кертү буенча комплекслы методик һәм 

консультация ярдәме күрсәтү; 

сакчыл җитештерү инструментларын кулланып, хезмәт җитештерүчәнлеген 

арттыру буенча төп продуктларның үрнәкләрен-агымнарын булдыруга 

юнәлдерелгән пилот проектларын башкару, алга таба алынган нәтиҗәләрне 

тиражлау; 

сакчыл җитештерү инструментларын кулланып, хезмәт җитештерүчәнлеген 

арттыру буенча пилот проектларын тормышка ашыручы Ярдәмче программада 

катнашучы предприятиеләрдә эшче төркемнәр төзү; 

сакчыл җитештерү инструментларын кулланып, хезмәт җитештерүчәнлеген 

арттыру мәсьәләләре буенча Ярдәмче программада катнашучы предприятиеләр 

хезмәткәрләрен укыту. 

Югарыда күрсәтеп үтелгән чараларны тормышка ашыру хезмәт 

җитештерүчәнлеген арттыру буенча реаль проектларны эшләүнең һәм тормышка 

ашыруның берничә уңай үрнәкләрен булдырырга мөмкинлек бирәчәк. Алга таба 

пилот предприятиеләре Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2012 ел, 

6 февраль, 85 нче карары белән расланган «2012 – 2013 елларга Татарстан 

Республикасында «Сакчыл җитештерү» методикасын тормышка ашыру» озак 

вакытлы максатчан программасын тормышка ашыру буенча республикадагы 

тәҗрибә охшаш булган хезмәт җитештерүчәнлеген арттыру инструментларын 

гамәли кулланышка кертү буенча өчен семинарлар үткәрү өчен мәйданчыклар 

сыйфатында кулланылачак. 

Тулаем алганда, бу республика предприятиеләренең җитештерүчәнлеген һәм 

көндәшлек сәләтен арттыру идеологиясен популярлаштыруга, предприятиеләрнең 

әлеге мәсьәләләрне хәл итүдә активлыгын һәм инициативалылыгын үстерүгә ярдәм 

итәргә тиеш. 

Татарстан Республикасында хезмәт җитештерүчәнлеген арттыруга юнәлде-

релгән чараларны тормышка ашыру бу юнәлештәге максатларга һәм бурычларга 

ирешүгә генә түгел, тулаем алганда, предприятиеләрдә җитештерүчәнлекне үстерүгә 

карата тышкы һәм эчке киртәләрне бетерү хисабына Татарстан Республикасы 

икътисады үсешенә дә ярдәм итәчәк, предприятиеләргә базарда көндәшлеккә 

сәләтлерәк булырга мөмкинлек бирәчәк һәм хезмәт шартлары яхшыру һәм эш хакы 

арту өлешендә социаль эффект алырга мөмкинлек бирәчәк. 
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Чыгымнарны киметүгә, җитештерүне үстерүгә, югары җитештерүчәнлекле эш 

урыннары булдыруга юнәлдерелгән хезмәт җитештерүчәнлеген арттыру буенча 

пилот проектлары Россия Федерациясе Икътисадый үсеш министрлыгы һәм 

«Хезмәт җитештерүчәнлеге өлкәсендә федераль компетенцияләр үзәге» коммер-

циягә карамаган автоном оешмасы методологиясе буенча тормышка ашырыла. 

Максатлар, бурычлар, чаралар яктылыгында Ярдәмче программа нәтиҗәләрен 

бәяләүнең максатчан индикаторлары Ярдәмче программага теркәлгән кушымтада 

бирелә. 

Ярдәмче программаны тормышка ашыру вакыты: 2015 – 2024 еллар.»; 

Ярдәмче программага теркәлгән 2 нче кушымтада: 

«Максат исеме: Татарстан Республикасы предприятиеләрендә хезмәт җитеш-

терүчәнлеген арттыру» юлында «Татарстан Республикасы предприятиеләрендә 

хезмәт җитештерүчәнлеген арттыру» сүзләрен «Татарстан Республикасы икъти-

садының чимал булмаган база тармакларының эре һәм урта предприятиеләрендә 

хезмәт җитештерүчәнлеге үсеше» сүзләренә алыштырырга; 

«Предприятиеләрдә хезмәт җитештерүчәнлеген арттыру чараларын тормышка 

ашыру буенча эшче төркемнәр эшчәнлегенә методик ярдәм күрсәтү» дигән 

унөченче юл үз көчен югалткан дип санарга; 

«Предприятиеләрдә хезмәт җитештерүчәнлеген арттыру программаларына 

оештыру, методологик, эксперт-анализ һәм мәгълүмати ярдәм күрсәтү кысаларында 

җитештерү системасын үстерү өчен Татарстан Республикасы Төбәк компентен-

цияләр үзәге экспертлары белән хезмәт җитештерүчәнлеген арттыру чараларын 

тормышка ашыручы предприятиеләрдә агымнар-үрнәкләр булдыру (җитеш-

терү/ярдәмче процессларны оптимальләштерү)» юлында: 

6 графада «18» саннарын «19» саннарына алыштырырга; 

7 графада «28» саннарын «27» саннарына алыштырырга; 

8 графада «35» саннарын «41» саннарына алыштырырга; 

9 графада «50» саннарын «71» саннарына алыштырырга; 

10 графада «86» саннарын «123» саннарына алыштырырга; 

«Реаль җитештерү һәм ярдәмче процессларны имитацияләү юлы белән 

«сакчыл җитештерү» принципларына һәм инструментларына практик өйрәтүне 

тәэмин итә торган мәйданчыкны күздә тота торган «процесслар фабрикасы» 

эшчәнлеген булдыру һәм тәэмин итү» юлында: 

5 графада «әйе» сүзен «-» билгесенә алыштырырга; 

6 графада «-» билгесен «әйе» сүзенә алыштырырга; 

«Хезмәт җитештерүчәнлеге өлкәсендә төбәк компетенцияләр үзәген булдыру 

һәм аның эшчәнлеген тәэмин итү» юлының 11 графасында «8 361,2» саннарын 

«25 361,2» саннарына алыштырырга; 

«Хезмәт җитештерүчәнлеген арттыру чараларын гамәлгә кертүче 

предприятиеләрдә эшләү өчен консультантлар җәлеп итү» юлының 11 графасында 

«117 000,0» саннарын «100 000,0» саннарына алыштырырга. 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры          А.В.Песошин 


