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Татарстан Республикасы Министрлар Кабине-

тының «2019 елда Татарстан Республикасында 

«Хезмәт җитештерүчәнлеге һәм эш белән 

тәэмин итүгә ярдәм итү» илкүләм проектының 

эш белән тәэмин итүгә ярдәм итү һәм хезмәт ба-

зарының нәтиҗәлелеген арттыру» федераль 

проекты кысаларында хезмәт җитештерүчәнле-

ген арттыру максатларында предприятиеләр 

хезмәткәрләрен алдан һөнәри укыту һәм өстәмә 

һөнәри белем бирү чараларын гамәлгә ашыру 

чаралары турында» 2009 ел, 30 апрель, 364 нче 

карарына үзгәрешләр кертү хакында  

 
 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 
 
 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2019 елда Татарстан Рес-

публикасында «Хезмәт җитештерүчәнлеге һәм эш белән тәэмин итүгә ярдәм итү» 
илкүләм проектының «Эш белән тәэмин итүгә ярдәм итү һәм хезмәт базарының 
нәтиҗәлелеген арттыру» федераль проекты кысаларында хезмәт җитештерүчәнлеген 
арттыру максатларында предприятиеләр хезмәткәрләрен алдан һөнәри укыту һәм 
өстәмә һөнәри белем бирү чараларын гамәлгә ашыру чаралары турында» 2009 ел, 30 
апрель, 364 нче карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

исемдә «2019 елда» сүзләрен «2020 – 2022 елларда» сүзләренә алмаштырырга; 
преамбулда «2021» саннарын «2025» саннарына, «2019 елда» сүзләрен «2020 ‒ 

2022 елларда» сүзләренә алмаштырырга; 
1 пунктта: 
икенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«2020 – 2022 елларда Татарстан Республикасында «Хезмәт җитештерүчәнлеге 

һәм эш белән тәэмин итүгә ярдәм» илкүләм проектының «Эш белән тәэмин итүгә 

ярдәм итү һәм хезмәт базарының нәтиҗәлелеген арттыру» федераль проектының 

максатларына, күрсәткечләренә һәм нәтиҗәләренә ирешүне тәэмин итә торган төбәк 
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проекты предприятиеләре хезмәткәрләрен укыту чараларын гамәлгә ашырганда 

барлыкка килә торган Татарстан Республикасы чыгым йөкләмәләрен финанслашу 

максатларында федераль бюджеттан Татарстан Республикасы бюджетына 

субсидияләр рәвешендә бирелә торган акчадан файдалану тәртибе»;»; 

өченче абзацта «2019 елда» сүзләрен «2020 – 2022 елларда» сүзләренә 

алмаштырырга; 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2019 елда Татарстан 

Республикасында» Хезмәт җитештерүчәнлеге һәм эш белән тәэмин итүгә ярдәм 

күрсәтү «милли проектының» эш белән тәэмин итүгә ярдәм итү һәм хезмәт 

базарының нәтиҗәлелеген арттыру «федераль проекты кысаларында эш белән тәэмин 

итүгә ярдәм итү һәм хезмәт базарының нәтиҗәлелеген арттыру максатларында 

предприятиеләр хезмәткәрләрен яңадан укыту, квалификацияләрен күтәрү чараларын 

гамәлгә ашыру өчен федераль бюджеттан Татарстан Республикасы бюджетына башка 

бюджетара трансфертлар рәвешендә бирелә торган акчадан файдалану тәртибен 

раслау турында» 2019 ел, 29 гыйнвар, 43 нче карары: 

әлеге карар белән расланган 2019 елда Татарстан Республикасында хезмәт 

җитештерүчәнлеге һәм эш белән тәэмин итүгә булышлык күрсәтү» илкүләм проекты 

кысаларында халыкны эш белән тәэмин итүгә ярдәм итү һәм хезмәт базарының 

нәтиҗәлелеген арттыру» федераль проекты кысаларында эш белән тәэмин итүгә 

ярдәм итү һәм хезмәт базарының нәтиҗәлелеген арттыру максатларында 

предприятиеләр хезмәткәрләрен яңадан укыту, квалификацияләрен күтәрү чараларын 

тормышка ашыру өчен федераль бюджеттан Татарстан Республикасы бюджетына 

башка бюджетара трансфертлар рәвешендә бирелә торган акчадан файдалану 

тәртибендә: 
исемен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«2020 – 2022 елларда Татарстан Республикасында «Хезмәт җитештерүчәнлеге 

һәм эш белән тәэмин итүгә ярдәм» илкүләм проектының «Эш белән тәэмин итүгә 

ярдәм итү һәм хезмәт базарының нәтиҗәлелеген арттыру» федераль проектының 

максатларына, күрсәткечләренә һәм нәтиҗәләренә ирешүне тәэмин итә торган төбәк 

проекты предприятиеләре хезмәткәрләрен укыту чараларын гамәлгә ашырганда 

барлыкка килә торган Татарстан Республикасы чыгым йөкләмәләрен финанслашу 

максатларында федераль бюджеттан Татарстан Республикасы бюджетына 

субсидияләр рәвешендә бирелә торган акчадан файдалану тәртибе»;»; 

1 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Әлеге Тәртип «Хезмәт җитештерүчәнлеге һәм эш белән тәэмин итүгә ярдәм 

итү» илкүләм проектының «Хезмәт җитештерүчәнлеге һәм эш белән тәэмин итүгә 

ярдәм итү» милли проектының» халыкны эш белән тәэмин итүгә ярдәм итү һәм 

хезмәт базары нәтиҗәлелеген арттыру» федераль проектының максатларына, 

күрсәткечләренә һәм нәтиҗәләренә ирешүне тәэмин итә торган региональ проектны 

гамәлгә ашырганда барлыкка килә торган Татарстан Республикасы чыгым 

йөкләмәләрен финанслашу максатларында федераль бюджеттан Татарстан 

Республикасы бюджетына 2020-2022 елларда эш белән тәэмин итүгә ярдәм итү һәм 

хезмәт базарының нәтиҗәлелеген арттыру максатларында предприятиеләр 

хезмәткәрләренең квалификациясен күтәрү субсидияләр рәвешендә бирелә торган 

акчадан файдалану механизмнарын билгели (алга таба – субсидия).»; 
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2 пунктта «башка бюджетара трансферт» сүзләрен «субсидия» сүзенә 

алмаштырырга;  

3 пунктта «башка бюджетара трансферт» сүзләрен «субсидияләр» сүзенә 

алмаштырырга; 

4 пунктта «башка бюджетара трансферт» сүзләрен «субсидияләр» сүзенә 

алмаштырырга;  

5 пунктта «башка бюджетара трансферт» сүзләрен «субсидияләр» сүзенә 

алмаштырырга;  

6 пунктта «2019 елда» сүзләрен «2020 – 2022 елларда» сүзләренә 

алмаштырырга; 

7 пунктта «башка бюджетара трансферт» сүзләрен тиешле санда һәм 

килешләрдә «субсидия» сүзенә алмаштырырга; 

9 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«9. Министрлык билгеләнгән вакытта Хезмәт һәм халыкны эш белән тәэмин итү 

буенча Федераль хезмәт һәм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты 

арасында төзелгән, Хезмәт базарының нәтиҗәлелеген күтәрү һәм эш белән тәэмин 

итү буенча максатларында предприятиеләр хезмәткәрләрен яңадан укытуга, 

квалификацияләрен күтәрүгә федераль бюджеттан Татарстан Республикасы 

(Татарстан) бюджетына субсидияләр бирү турындагы 2019 елның 13 декабрендәге 

150-09-2020-133 номерлы килешүгә кушымталар нигезендә формалар буенча 

хисаплар тапшыра.»; 

10 пунктта «Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы» сүзләрен төшереп 

калдырырга; 

11 пунктта «башка бюджетара трансферт» сүзләрен «субсидияләр» сүзенә 

алмаштырырга;  

12 пунктта «башка бюджетара трансферт» сүзләрен «субсидияләр» сүзенә 

алмаштырырга; 

әлеге карар белән расланган 2019 елда Татарстан Республикасында» «Хезмәт 

җитештерүчәнлеге һәм халыкны эш белән тәэмин итүгә ярдәм итү» илкүләм 

проектының «Эш белән тәэмин итүгә ярдәм итү һәм хезмәт базарының нәтиҗәлелеген 

арттыру» федераль проекты кысаларында эш белән тәэмин итүгә ярдәм итү һәм 

хезмәт базары нәтиҗәлелеген арттыру максатларында предприятиеләр 

хезмәткәрләрен яңадан укыту, квалификацияләрен күтәрү чараларын тормышка 

ашыру өчен юридик затларга субсидияләр бирү тәртибендә: 

исемдә «2019 елда» сүзләрен «2020 – 2022 елларда» сүзләренә алмаштырырга; 

1 пунктта «2019 елда» сүзләрен «2020 – 2022 елларда» сүзләренә 

алмаштырырга, «2021» саннарын «2025» саннарына алмаштырырга; 

3 пунктта «башка бюджетара трансфертлар» сүзләрен «субсидияләр» сүзленә 

алмаштырырга, «2019 елда» сүзләрен «2020 ‒ 2022 елларда» сүзләренә, «2021» 

саннарын «2025» саннарына алмаштырырга; 

6 пунктның дүртенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«үзгәртеп кору, бетерү процессында тормыйлар, аларга карата банкротлык 

процедурасы кертелмәгән, субсидия алучының эшчәнлеге Россия Федерациясе 

законнарында каралган тәртиптә туктатылмаган;»; 
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7 пунктның беренче һәм өченче абзацларында «белем бирү», «һөнәри яңадан 

әзерләү һәм квалификация күтәрү» сүзләрен төшереп калдырырга; 

8 пунктта «2019 елда» сүзләрен «агымдагы елда» сүзләренә алмаштырырга, 

«7.4» саннарын ‒ «7.2» саннарына, «2019 елга» сүзләрен «тиешле елга» сүзләренә 

алмаштырырга; 

9 пунктта: 

унбишенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«эш бирүченең үзгәртеп кору, бетерү процессында булмавын, аңа карата 

банкротлык процедурасы кертелмәгән, аның эшчәнлеге Россия Федерациясе 

законнарында каралган тәртиптә туктатылмаган булуны раслаучы, эш бирүче 

җитәкчесе имзалаган, оешма мөһере белән беркетелгән (мөһере булган очракта) 

белешмә;»; 

түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә: 

«субсидия алучы чит ил юридик заты, шулай ук устав (җыелма) капиталында 

Россия Федерациясенең Финанс министрлыгы белән раслана торган Салым салуның 

ташламалы салым режимы бирелә торган һәм финанс операцияләрен үткәргәндә 

мәгълүмат ачуны һәм бирүне күздә тотмый торган дәүләтләр һәм территорияләр 

(офшор зоналары) исемлегенә кертелгән дәүләт яки территория аның теркәлү урыны 

булган чит ил юридик затларның катнашу ɵлеше барысы бергә 50 проценттан 

артыграк булган Россия юридик заты түгеллекне раслый торган, җитәкче тарафыннан 

имзаланган, оешма мөһере белән беркетелгән (мөһер булганда) белешмә»; 
13 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«13. 2020 – 2022 елларда эш бирүчегә бирелә торган субсидия күләме агымдагы 

елда түбәндәге формула буенча исәпләнә: 
 

Sобуч = Nобуч × Cобуч + Nобуч ст × (Cобуч + Cст × Pобуч) +  
+ Nобуч пер × (Cобуч + Rпр + Pобуч × (Rсут + Rрн + Cст)), 

 
монда: 
Nобуч – яшәү төбәгендә укырга җыенучы хезмәткәрләрнең фаразланган саны, 

стипендия түләмичә, кеше; 
Cобуч – бер кешегә белем бирү курсының уртача бәясе, сум; 
Nобуч ст – яшәү төбәгендә укырга җыенучы хезмәткәрләрнең фаразланган саны, 

стипендия түләү белән, кеше; 
Cст – уку чорында түләнә торган «Хезмәткә түләүнең минималь күләме 

турында» 2000 елның 19 июнендәге 82-ФЗ номерлы Федераль закон белән 
билгеләнгән минималь хезмәт хакы күләменә тиң стипендия күләме. 

Стипендия тулы булмаган эш көне (смена) һәм (яки) тулы булмаган эш атнасы 
режимында булган, эшләрне туктатып тору, хезмәт хакын саклап калмыйча, 
отпусклар бирүче хезмәткәрләргә түләнә; 

Pобуч – урта уку вакыты; 
Nобуч пер – башка урында укырга ниятләнгән хезмәткәрләр саны, кеше; 
Rпр – башка урынга бару һәм кире кайту бәясен компенсацияләүгә чыгымнар 

һәм багаж ташу бәясен факттагы чыгымнар күләмендә, ләкин тимер юл 
транспортында пассажирлар йөртү өчен каралган тарифлардан югарырак түгел                 
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(10 000 сумнан да артмаган); 
Rсут – башка җирлектә бер айга тәүлеклек уку өчен түләү чыгымнары 3 000 

сумга тигез (30 көн дәвамында тәүлегенә 100 сум исәбеннән); 
Rрн –башка җирдә булган вакытта бер ай эчендә торак урыны наймы буенча 

чыгымнар 33 000 сумнан да артмый (30 көн эчендә тәүлегенә 1100 сумнан да артмаган 
исәптән).  

Хезмәткәрне укыту бәясенә белем бирү эшчәнлеген гамәлгә ашыручы 
оешмалар, махсус кием, махсус аяк киеме һәм башка шәхси саклану чаралары (кирәк 
булганда) өчен түләү чыгымнары бәясе кертелә.»; 

14 пунктта «шулай ук субсидия акчаларын бирү максатларына ирешүгә бәйле 
башка операцияләр» сүзләрен һәм «беренче квартал» сүзләрен төшереп калдырырга, 
«нәтиҗәлелек күрсәткечләре» сүзләрен «нәтиҗәләр» сүзләренә алмаштырырга, 
«әлеге Тәртипнең 13 пунктында күрсәтелгән» сүзләренән соң «субсидия алучы 
тарафыннан шартнамәдә билгеләнгән өстәмә хисап-статьялар бирү сроклары һәм 
рәвешләре» сүзләрен өстәргә,»; 

16 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«16. 2020 – 2022 елларда эш бирүчегә субсидия бирү нәтиҗәләре булып тора: 
эш белән тәэмин итүгә ярдәм итү һәм хезмәт базарының нәтиҗәлелеген арттыру 

максатларында квалификация күтәргән яңадан белем алучылар саны; 
хезмәт эшчәнлеген дәвам итүче хезмәткәрләр саны, яңадан укып чыккан яки 

квалификацияләрен күтәргән хезмәткәрләр саны. 
Субсидия алучы халыкны эш белән тәэмин итү үзәгенә тәкъдим итә: 
субсидия бирү нәтиҗәләренә ай саен, хисаптан соң килүче айның 5 числосына 

кадәр, әлеге Тәртипкә кушымта нигезендә, ирешү турында хисап; 
финанс белән тәэмин итү чыганагы булып субсидия торган чыгымнарны 

гамәлгә ашыру турында хисап субсидия бирү турында килешүдә билгеләнгән 
срокларда һәм форма буенча.»; 

21 пунктта «нәтиҗәлелек күрсәткечләре» сүзләрен тиешле санда һәм 
килешләрдә «нәтиҗәләр» сүзенә алмаштырырга; 

күрсәтелгән Тәртипкә кушымта өстәргә (кушымта итеп бирелә). 
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