
 
 

Татарстан Республикасы Һөнәр берлекләре федерациясе 
оештырган бердәмлек митингы  

р е з о л ю ц и я с е  
 

Казан шәһәре, 2019 елның 1 мае 
 

Без, «Хезмәт кешесе мәнфәгатьләрендә гадел икътисад өчен!" 
бердәмлек митингында катнашучылар, Россиянең барлык гражданнары 
мәнфәгатьләрендә илнең социаль дәүләт буларак үсешен, җаваплы һәм 
нигезле икътисадый һәм сәяси карарларны  хуплыйбыз. 

Бизнес һәм хакимият икътисадта проблемалы мәсьәләләрне, 
социаль гарантияләрне һәм ташламаларны киметеп, хезмәткәрләр 
хисабына хәл итәргә тиеш түгел.  

Халыкның законлы хокукларын һәм мәнфәгатьләрен яклап, без, 
митингта катнашучылар, Татарстан һөнәр берлекләре вәкилләре, 
социаль-икътисадый таләпләр куябыз: 

 

Россия Федерациясе Президентына, Хөкүмәткә һәм Дәүләт 
Думасына: 

1. Хезмәт хакының реаль күләмен арттыру өлешендә дәүләт 
гарантиясен тәэмин итәргә. 

2.  Дәүләт һәм муниципаль учреждениеләр хезмәткәрләренең 
һөнәри квалификация төркемнәре буенча төп окладларын беренче 
дәрәҗәдәге һөнәри квалификация төркемнәренә кертелгән эшче 
һөнәрләр, хезмәткәрләр вазыйфалары буенча хезмәт өчен түләүнең 
минималь күләме дәрәҗәсендә билгеләргә. 

3. Салым законнарына югары хезмәт хакы түләнә торган 
гражданнар кеременә прогрессив салым салу кертү буенча үзгәрешләр 
кертергә. 

4. Эшсезлек буенча пособиенең еллык индексациясен закон 
нигезендә инфляция дәрәҗәсеннән дә киметмичә билгеләргә.  

5. Эшсезлектән иминләштерү буенча  Россиядә 2001 елга кадәр 
гамәлдә булган институты кабат сафка бастырырга.  

6. Забастовкалар турындагы законнарны камилләштерү буенча 
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норматив хокукый актларга үзгәрешләр кертергә. 
7. Финанс яктан тотрыксыз оешмалар һәм үзмәшгульләр өчен 

мәҗбүри дәүләт пенсия иминиятенең ярдәмче системасын 
булдырырга. 

8. Мәҗбүри дәүләт пенсия иминияте системасыннан җыелма 
өлешне төшереп калдырырга һәм аны ихтыярый тәэмин итәргә. 

9. Барлык пенсионерлар (эшләүче һәм эшләмәүче) өчен 
пенсияләрне тулысынча индексацияләргә. 

10. Социаль иминият системасын камилләштерергә һәм аңа  
өчьяклап идарә итәргә.  

11. Һөнәр берлекләре оешмалары вәкилләрен бөлгенлек 
(банкротлык) турындагы законнарда каралган барлык процедураларда 
катнаштырырга. 

12. Һөнәр берлекләренең хезмәт инспекцияләре вәкаләтләрен 
киңәйтергә. 

13. Хезмәткәрләрнең сәламәтлегенә һөнәри зыяннарны бәяләүнең 
бердәм методикасын эшләргә. 

14. Судта билгесез затлар (хезмәткәрләр) даирәсе хокукларын 
яклау буенча  һөнәр берлекләренә хокуклар бирергә. 

15. Табигый монополияләр һәм торак-коммуналь хуҗалык 
хезмәтләренә бәяләр һәм тарифлар артуга дәүләт контролен 
көчәйтергә. 

 

Татарстан Республикасы Президентына, Хөкүмәткә, Дәүләт 
Советына, барлык милек рәвешләрендәге оешмалар 
җитәкчеләренә: 

1. Түбәндәгеләрнең үтәлешен тәэмин итәргә: 
- һәр хезмәткәрнең гадел хезмәт хакын вакытында һәм тулы 

күләмдә алу хокукын тәэмин итү буенча Россия Федерациясе Хезмәт 
кодексының 2 статьясы нормаларын;  

- милек рәвешенә карамастан, оешмаларда товарларга һәм хезмәт 
күрсәтүләргә куллану бәяләре артуга бәйле рәвештә, хезмәт хакын 
индексацияләү буенча Россия Федерациясе Хезмәт кодексының 134, 
145 статьялары нигезләмәләрен; 

- Россия Федерациясе Президентының «2024 елга кадәр Россия 
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Федерациясе үсешенең илкүләм максатлары һәм стратегик бурычлары 
турында " Май Указын.  

2. Икътисадның барлык тармаклары хезмәткәрләре өчен минималь 
куллану бюджетын 100% ка кадәр җиткереп, Минималь хезмәт хакы 
турында республика килешүенә ел саен кул куелуны күздә тотучы 
«Татарстан Республикасында минималь куллану бюджеты турында» 
Татарстан Республикасы Законын гамәлгә ашыруны дәвам итәргә. 

2. Хезмәт хакы буенча бурычларны, формаль булмаган эшләрне  
бетерү мәсьәләләре буенча ведомствоара хезмәттәшлекне көчәйтергә. 

3. Яшьләрне нәтиҗәле эш белән тәэмин итү максатыннан: 
- эш тәҗрибәсен алу, шулай ук даими эш урыннарына эшкә 

урнаштыру максатларында укучыларның һәм һөнәри белем бирү 
оешмаларын тәмамлаучыларның стажировкалары практикасын 
үстерергә; 

- гомуми белем бирү оешмалары укучылары арасында башлангыч 
һөнәри юнәлеш бирергә; 

- эшче һөнәрләрнең абруен күтәрергә, яшьләрдә икътисадның 
реаль секторында ихтыяҗ булган һөнәр яки белгечлек алу 
мотивациясен арттырырга; 

- һөнәри остазлыкны  көчәйтергә.  
4.«Яшьләр һәм Татарстан Республикасында дәүләт яшьләр сәясәте 

турында» Татарстан Республикасы Законына, яшь белгечләргә ярдәм 
итүнең хокукый, оештыру һәм икътисадый нигезләрен 
төгәлләштерүне, шулай ук яшь белгечләр өчен яңа эш урыннары 
булдыручы эш бирүчеләргә дәүләт ярдәме чараларын күздә тотып, 
үзгәрешләр кертергә.  

5. Эшләгәндә имгәнүне һәм һөнәри авыруларны киметү буенча 
кисәтү чараларына Социаль иминият фонды тарафыннан (30% ка 
кадәр) бүлеп бирелә торган акчаны тулы күләмдә тоту мөмкинлеген 
булдырырга. 

6. Һәр предприятиедә хезмәтне саклау буенча комиссия төзергә, 
Хезмәтне саклау белән идарә итү системасын булдырырга, шулай ук 
вәкаләтле затлар институтының ролен көчәйтергә, 40 эшчегә 1 вәкил 
билгеләргә. 
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7. Республикада социаль партнерлыкны алга таба үстерүдә һәм 
хезмәт мөнәсәбәтләрен күмәк-килешү нигезендә җайга салуда ярдәм 
итәргә. 

8. Социаль партнерлык системасы кысаларында социаль-хезмәт 
мөнәсәбәтләре өлкәсендәге мәсьәләләрне хәл итәргә. 

Без-гражданнар арасындагы татулыкны, гадел икътисад һәм 
социаль тотрыклылыкны хуплыйбыз! 

Без республиканың барлык гражданнарын төп максатка ирешү – 
лаеклы тормыш сыйфатын тәэмин итү хакына берләштерергә 
чакырабыз!  

Безнең уртак һәм уңышлы эшләребезнең нигезе: 
ГАДЕЛЛЕК, 
                             ТЕЛӘКТӘШЛЕК, 
                                      Бердәмлек!  
 

 


