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Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетының «2019 –2022 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 карары белән 
расланган «2019 –2022 елларга чит илләрдә 
яшәүче ватандашларның Татарстан 
Республикасына ирекле күчеп килүенә 
булышлык күрсәтү» Татарстан 
Республикасы дәүләт программасына 
үзгәрешләр кертү турында 

 

 
 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 
 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2019 –2022 елларга чит 

илләрдә яшәүче ватандашларның Татарстан Республикасына ирекле күчеп килүенә 

булышлык күрсәтү» Татарстан Республикасы дәүләт программасын раслау һәм 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасының 
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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 (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2019 ел, 02 

сентябрь,  761 нче карары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) расланган һәм 

Татарстан Республикасының дәүләт программалары исемлегенә үзгәреш кертү 

хакында» 2019 ел, 26 апрель, 344 нче карары белән расланган «2019 –2022 елларга 

чит илләрдә яшәүче ватандашларның Татарстан Республикасына ирекле күчеп 

килүенә булышлык күрсәтү» Татарстан Республикасы дәүләт программасына 

түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

дәүләт программасы паспортының «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 1 510,0 
2020 2 400,0 
2021 2 400,0  
2022 2 400,0 

Барысы 8 710,0 
 
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 1 510,0 
2020 2 400,0 
2021 2 400,0  
2022 2 400,0 

Барысы 8 710,0 
 

шулардан Татарстан Республикасы бюджеты акчасы 

исәбеннән: 
 

(мең сум) 
Ел  Татарстан Республикасы бюджеты 

акчасы 
2019 634,2 
2020 1 008,0 
2021 1 008,0 
2022 960,0 
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Барысы 3 610,2 
шулай ук Россия Федерациясенең Эчке эшләр 
министрлыгы һәм Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинеты 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 875,8 
2020 1 392,0 
2021 1 392,0 
2022 1 440,0 

Барысы 5 099,8 
 
Дәүләт программасын финанслау күләмнәре ел саен 
тәгаенләнергә мөмкин»; 

 

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 

Федерациясе 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 бюджеты турында» 2018 елның 21 ноябрендәге 88-ТРЗ номерлы 

Татарстан Республикасы Законы  һәм «2020 елга, 2021 һәм 2022 еллар план чорына 

Татарстан Республикасы бюджеты турында» 2019 елның 30 ноябрендәге 92-ТРЗ 

номерлы Татарстан Республикасы Законы тора. 

Дәүләт программасын финанслау күләме түбәндәгеләрне тәшкил итә:  
 

(мең сум) 

Ел  Дәүләт программасы бюджеты 

2019 1 510,0 

2020 2 400,0 

2021 2 400,0  

2022 2 400,0 

Барысы 8 710,0 

 
шул исәптән дәүләт программасын тормышка ашыру өчен җаваплы вәкаләтле органга 
бүлеп бирелгән: 
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(мең сум) 

Ел  Татарстан Республикасының Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин 
итү һәм социаль яклау министрлыгы 

2019 1 510,0 

2020 2 400,0 

2021 2 400,0  

2022 2 400,0 

Барысы 8 710,0 

 

шулардан Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән: 
 

(мең сум) 

Ел  Татарстан Республикасы бюджеты акчасы 

2019 634,2 

2020 1 008,0 

2021 1 008,0 

2022 960,0 

Барысы 3 610,2 

 
шулай ук Россия Федерациясе Эчке эшләр министрлыгы һәм Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинеты 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 875,8 

2020 1 392,0 

2021 1 392,0 

2022 1 440,0 

Барысы 5 099,8 

 

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 

оештыру». Мәгълүматны актуаль халәттә тоту» чарасын финанслау 402,0 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 
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арендасы бәясенең бер өлешен компенсацияләү)» чарасын финанслау 5 611,7 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 1 650,0 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 

1 046,3 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 V бүлегендәге «Дәүләт программасында катнашуның 

төп шартлары» бүлегендәге сигезенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«эшкә яраклы яше, иренең (хатынының) һөнәри белеме, балаларның гомуми эш 

стажы, урта һөнәри һәм (яки) югары белем булуы, хезмәт эшчәнлеген гамәлгә ашыру, 

шул исәптән актуаль фәнни һәм технологик эшләнмәләр, шулай ук мәгариф, 

сәламәтлек саклау, авыл хуҗалыгы, спорт, мәгълүмати-коммуникацион 

технологияләр, машина төзелеше, мәгариф буенча һөнәр (белгечлек) булу (ала торган 

белем), ел саен Татарстан Республикасы Хөкүмәте тарафыннан расланган Татарстан 

Республикасының һөнәри белем бирү оешмаларында һәм (яки) югары белем бирү 

оешмаларында белем алу өчен эш бирүчеләр тарафыннан иң кирәкле һөнәрләр 

(белгечлекләр) исемлегенә туры килә.»; 

дәүләт программасына 1 нче кушымтаны (карарга теркәлә) яңа редакциядә бәян 

итәргә;  

дәүләт программасына 2 нче кушымтада: 

2.3 пунктның 6 графасында «2019 – 2021 елларга» сүзләрен «2019 – 2022 

елларга» сүзләренә алыштырырга;  

3.8 пунктның 2 графасында «Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгы» 

сүзләрен төшереп калдырырга; 

дәүләт программасына 4 нче кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә (кушымта 

итеп бирелә); 

дәүләт программасыны 7 нче кушымтаның 2.1 пунктындагы алтынчы абзацны 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«дәүләт программасында катнашу өчен ватандашлар кандидатларының 

гаризаларын карау һәм аларның дәүләт программасында билгеләнгән шартларга туры 

килүен билгеләү. Ватандашлар кандидатларының дәүләт программасында 

билгеләнгән шартларга туры килүен билгеләү (бәяләү) һөнәри-квалификация һәм 

шәхси критерийларның бал системасы нигезендә, иренең (хатынының) һөнәри 
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белеме, балаларның гомуми эш стажы, урта һөнәри һәм (яки) югары белеме, хезмәт 

эшчәнлеген гамәлгә ашыру, шул исәптән актуаль фәнни һәм технологик эшләнмәләр, 

шулай ук мәгариф, сәламәтлек саклау, авыл хуҗалыгы, спорт, мәгълүмати-

коммуникацион технологияләр, мәгариф, сәламәтлек саклау, авыл хуҗалыгы, спорт, 

мәгълүмати-коммуникацион технологияләр, Татарстан Республикасы Хөкүмәте 

тарафыннан ел саен раслана торган Татарстан Республикасы һөнәрләренең 

(белгечлекләренең), һөнәри белем бирү оешмаларында һәм (яисә) югары белем бирү 

мәгариф оешмаларында белем алу өчен ихтыяҗ аеруча зур булган һөнәрләр 

(белгечлекләр) исемлегенә туры килә торган белем (белгечлек) буенча һөнәр 

(белгечлек) булу-килмәүгә бәйле рәвештә, һөнәри белем бирү оешмаларында һәм 

(яисә) югары белем бирү оешмаларында белем алуга ихтыяҗ зур булган һөнәрләр 

(белгечлекләр) исемлегенә;»; 

дәүләт программасына 7 нче кушымтаның 2.6 пунктындагы җиденче абзацны 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«хезмәт кенәгәсенең күчермәсе (булган очракта) һәм (яки) хезмәт эшчәнлеге 

турында (булган очракта) кәгазьдә расланган яки көчәйтелгән квалификацияле 

электрон имза белән имзаланган электрон документ рәвешендә;». 

2. Дәүләт программасына 7 нче кушымтаның 2.6 пунктындагы җиденче абзац 

әлеге карар редакциясендә 2021 елның 1 гыйнварыннан үз көченә керә дип 

билгеләргә. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры          А.В.Песошин 

 

 

 



 
 

«2019-2022 елларга чит илләрдә 

яшәүче ватандашларның Татарстан 

Республикасына ирекле күчеп 

килүенә булышлык күрсәтү» 

Татарстан Республикасы дәүләт 

программасына 

1 нче кушымта 

(Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының  

2020 ел, 28 гыйнвар, 30 нчы 

карары редакциясендә)  

  

«2019-2022 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 Үтәү-

челәр 

Чара-

ларны 

үтәү 

вакыт-

лары 

Соңгы 

нәтиҗәләрне 

бәяләү 

индикаторлары, 

үлчәү берәмлеге 

Индикаторларның мәгънәләре  Финанслау чыганагын 

күрсәтеп финанслау, мең сум 

база 
ел 

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

1.1. Татарстан Респуб-

ликасы территориясенә 

килгән «2019-2022 

елларга чит илләрдә 

яшәүче ватандаш-

ларның Татарстан Рес-

публикасына ирекле 

күчеп килүенә булыш-

лык күрсәтү» Татарстан 

Республикасы дәүләт 

программасында (алга 

таба – дәүләт програм-

масы) катнашучыларны 

һәм аларның гаилә 

әгъзаларын Татарстан 

Республикасы буенча 

Эчке эшләр министр-

лыгында исәпкә кую  
 

ТР 

ЭЭМ*, 
ТР 

ХХЭбТ
ИһСЯМ 

2019 – 
2022 
еллар 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

дәүләт програм-
масында катнашу-
чылар һәм 
аларның гаилә 
әгъзалары саны, 
кеше 

657 150 150 150 150 - - - - 

миграцион үсеш 
коэффициенты 
(10 мең кешегә) 

7,0 ≥6,5 ≥6,0 ≥5,5 ≥5,5 - - - - 

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 Респуб-
ликасының халыкны эш 
белән тәэмин итү 
хезмәте дәүләт учреж-
дениеләре юнәлеше 
буенча Россия 
Федерациясе дәүләт 
программасында 

ТР 
ХХЭбТИ

һСЯМ 

2019 – 
2022 
еллар 

Татарстан Респуб-
ликасы мәгариф 
оешмаларында 
урта һөнәри, 
югары белем, 
өстәмә һөнәри 
белем алучы 
Россия Федера-

2 14 14 14 14 87,0 
РФБ 
63,0 
ТРБ 

290,0 
РФБ 
210,0 
ТРБ 

290,0 
РФБ 
210,0 
ТРБ 

300,0 
РФБ 
200,0 
ТРБ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
катнашучыларны һәм 
аларның гаилә әгъза-
ларын һөнәри укыту-
ның төп программа-
лары һәм өстәмә һөнәри 
программалары буенча 
укыту 

циясе дәүләт 
программасында 
катнашучылар 
һәм аларның 
гаилә әгъзалары 
саны 

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 

программасын гамәлгә 

ашыру турында 

массакүләм мәгълүмат 

чаралары, «Интернет» 

мәгълүмат-телекомму-

никация челтәре, 

«Ватандашлар» авто-

матлаштырылган мәгъ-

лүмат системасы аша 

мәгълүмат бирү, 

белешмәлекләр, буклет-

лар нәшер итү, «кайнар 

линия» телефоннары 

эшен оештыру. Мәгъ-

лүматны актуаль хәлдә 

тоту 

ТР 

ХХЭбТИ

һСЯМ 

2019 – 

2022 

еллар 

басма нәшрият 

тиражы, данә 

- 3 000 -   21,75 

РФБ 

15,75 

ТРБ 

   

вәкаләтле орган 

тарафыннан үткә-

релгән ватан-

дашлар даими 

яшәүче дәүләт-

ләрдә, шул исәп-

тән элемтәнең 

техник канал-

ларын кулланып, 

Татарстан Респуб-

ликасы дәүләт 

программасын 

тәкъдир итүләр 

саны 

3 3 3 3 3 16,53 

РФБ 

11,97 

ТРБ 

 

64,96 

РФБ 

47,04 

ТРБ 

 

64,96 

РФБ 

47,04 

ТРБ 

 

67,2 

РФБ 

44,8 

ТРБ 

 

3.2. Россия Федера- ТР 2019 кимендә 6 ай 19 40 40 40 40 665,67 863,04 863,04 892,8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

циясе дәүләт програм-

масында катнашучы-

ларны һәм аларның 

гаилә әгъзаларын 

беренчел торак белән 

тәэмин итүдә булыш-

лык күрсәтү (6 ай 

эчендә торак аренда 

бәясенең бер өлешен 

компенсацияләү)  

ҖҮО 

(килеш

ү 

буенча 

– 

2022 

еллар 

вакытка вакыт-

лыча урнаштыру 

өчен бүлеп би-

релгән яки күрсә-

телгән вакытка 

торак бинаны 

наемга алу ком-

пенсацияләнгән 

Россия Федера-

циясе дәүләт 

программасында 

катнашучылар 

саны,  кеше 

РФБ 

482,03 

ТРБ 

РФБ 

624,96 

ТРБ 

РФБ 

624,96 

ТРБ 

РФБ 

595,2 

ТРБ 

3.3. Россия Федера-
циясе дәүләт програм-
масында катнашучы-
ларга һәм аларның 
гаилә әгъзаларына 
медицина таныклавы 
һәм медицина ярдәме 
күрсәтү  

ТР 
ССМ 

2019 – 

2022 

еллар 

адаптация чо-

рында Татарстан 

Республикасында 

гарантияләнгән 

медицина хезмәте 

алган Россия 

Федерациясе 

дәүләт програм-

масында катнашу-

чылар һәм алар-

ның гаилә әгъза-

лары саны, кеше 

657 150 150 150 150 84,85 

РФБ 

61,45 

ТРБ 

174,0 

РФБ 

126,0 

ТРБ 

174,0 

РФБ 

126,0 

ТРБ 

180,0 

РФБ 

120,0 

ТРБ 

Дәүләт программасы буенча барлыгы, шул исәптән: 1 510,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 

Татарстан Республикасы бюджеты  634,2 1 008,0 1 008,0 960,0 

Россия Федерациясе бюджеты  875,8 1 392,0 1 392,0 1 440,0 
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*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. 

 

 

 

 

________________________________ 

 

 

 

 



 
 

«2019-2022 елларга чит илләрдә 

яшәүче ватандашларның Татарстан 

Республикасына ирекле күчеп 

килүенә булышлык күрсәтү» 

Татарстан Республикасы дәүләт 

программасына 

4 нче кушымта 

(Татарстан Республикасы  

Министрлар Кабинетының  

2020 ел, 28 гыйнвар, 30 нчы 

карары редакциясендә)  

 

«2019-2022 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 

программасын 

тормышка 

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, 

квалификацияләрен күтәрүне һәм яңадан әзерләүне оештыру 

1.1. Россия Федерациясе дәүләт программасында 

катнашучылар һәм аларның гаилә әгъзаларын 

 150,0 500,0 500,0 500,0 
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1 2 3 4 5 6 

һөнәри укытуның төп программалары һәм өстәмә 

һөнәри программалары буенча укыту 

(чыгымнарны компенсацияләү) 

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

социаль яклау өлкәсендә хезмәт күрсәтү 

2.1. Россия Федерациясе дәүләт программасында 

катнашучыларны һәм аларның гаилә әгъзаларын 

медицина тикшерүе (чыгымнарны 

компенсацияләү) 

 146,3 300,0 300,0 300,0 

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 программасында 

катнашучыларны һәм аларның гаилә әгъзаларын 

беренчел торак белән тәэмин итүдә булышлык 

күрсәтү (торакның аренда бәясенең бер өлешен 

компенсацияләү) 

 1 147,7 1 488,0 1488,0 1 488,0 

4. Ирекле күчеп килү процессына мәгълүмати ярдәм күрсәтү 

4.1. Чит илләрдә яшәүче ватандашларга дәүләт 

программасын гамәлгә ашыру турында 

массакүләм мәгълүмат чаралары, «Интернет» 

мәгълүмат-телекоммуникация челтәре, 

«Ватандашлар» автоматлаштырылган мәгълүмат 

системасы аша мәгълүмат бирү, белешмәлекләр, 

буклетлар нәшер итү, «кайнар линия»  

телефоннары эшен оештыру; мәгълүматны 

актуаль хәлдә тоту 

 66,0 112,0 

 

112,0 112,0 

Барлыгы   1 510,0 2 400,0  2 400,0 2 400,0 

 


