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Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасында социаль хезмәтләр күрсәтү белән тәэмин итүчеләр тарафыннан 

социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар формасында социаль хезмәтләр күрсәтү 

тәртибен раслау турында» 2014 ел, 31 декабрь, 1101 нче карары белән расланган 

Татарстан Республикасында социаль хезмәтләр күрсәтү белән тәэмин итүчеләр 

тарафыннан социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар формасында социаль 

хезмәтләр күрсәтү тәртибенә түбәндәге үзгәрешне кертергә: 

I бүлеккә түбәндәге эчтәлекле абзацлар өстәргә:  

«Ярымстационар формасында социаль хезмәтләр күрсәтүгә чиратсыз кабул 

ителүгә түбәндәгеләр хокуклы: 

сугыш хәрәкәтләре инвалидлары; 

Бөек Ватан сугышы инвалидлары; 
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гражданнар сугышы чорында, Бөек Ватан сугышы чорында яки Ватанны 

саклау буенча башка хәрби операцияләр чорында хәрби хезмәт үткән (хәрби 

частьләрдә тәрбияләнүчеләрне һәм юнгаларны да кертеп) яисә гамәлдәге армия 

составына кергән хәрби частьләрдә, штабларда һәм учреждениеләрдә булган хәрби 

хезмәткәрләр, шул исәптән запаска (отставкага) чыккан, шулай ук гражданнар 

сугышы чорында яки Бөек Ватан сугышы чорында СССРның вакытлыча 

оккупацияләнгән территорияләрендә гамәлдә булган яшерен оешмалар 

партизаннары һәм әгъзалары; 
Бөек Ватан сугышы чорында аларны саклауда катнашу хәрәкәттәге армиянең 

хәрби частьләре хәрби хезмәткәрләре өчен билгеләнгән ташламалы шартларда 
пенсия билгеләү өчен эшләгән елларга кертелгән шәһәрләрдә хәрби хезмәт үткән 
хәрби хезмәткәрләр, шул исәптән запаска (отставкага) чыккан, эчке эшләр 
органнары һәм дәүләт иминлеге органнарының гади һәм җитәкче составлары 
затлары; 

Бөек Ватан сугышы чорында хәрәкәттәге армия составына кергән хәрби 

частьларда, штабларда һәм учреждениеләрдә штат вазыйфалары биләгән яисә әлеге 

чорда оборонасында катнашу хәрәкәттәге армия хәрби частьләреның хәрби 

хезмәткәрләре өчен билгеләнгән ташламалы шартларда пенсияләр билгеләү өчен 

тиешле еллар эшләгәнгә исәпләнә торган шәһәрләрдә булган армия һәм флот, 

гаскәрләр һәм эчке эшләр органнары, дәүләт иминлеге органнарының ялланган 

составы затлары; 

Бөек Ватан сугышы чорында хәрәкәттәге армия составына кергән хәрби 

частьларда, дошман тылында яки башка дәүләтләр территорияләрендә махсус 

йөкләмәләр үтәгән разведка, контрразведка хезмәткәрләре; 

Бөек Ватан сугышы чорында Кызыл Армия сафларындагы затлар сыйфатында 

күчерелгән һәм хәрәкәттәге фронтларның тыл чикләрендә яки хәрәкәттәге 

флотларның операция зоналары чикләрендә армия һәм флот мәнфәгатьләрендә 

йөкләмәләр үтәгән предприятиеләр һәм хәрби объектлар, халык комиссариатлары, 

ведомстволар хезмәткәрләре, шулай ук Бөек Ватан сугышы чорында хәрәкәттәге 

армиягә командировкага җибәрелгән учреждениеләр һәм оешмалар (шул исәптән 

мәдәният һәм сәнгать учреждениеләре һәм оешмалары) хезмәткәрләре, үзәк 

газеталар, журналлар, ТАСС, Совинформбюро һәм радио корреспондентлары, 

Документаль фильмнар (кинохроника) үзәк студиясе кинооператорлары; 

Бөек Ватан сугышы чорында дошман десантларына каршы көрәш буенча 

хәрби операцияләрдә һәм хәрәкәттәге армия составына кергән хәрби частьлар белән 

берлектә хәрби хәрәкәтләрдә катнашкан, шулай ук 1944 елның 1 гыйнварыннан 1951 

елның 31 декабренә кадәрге чорда Украина, Белоруссия, Литва, Латвия һәм Эстония 

территорияләрендә милли подпольены бетерү буенча хәрби операцияләрдә 

катнашкан эчке эшләр органнары һәм дәүләт иминлеге органнары хәрби 

хезмәткәрләре, шул исәптән запаска (отставкага) чыккан, рядовой состав һәм 

җитәкче составы затлары, истребительләр батальоннары, взводлар һәм халыкны 

яклау отрядлары гаскәриләре һәм команда составы. Бөек Ватан сугышы чорында 

хәрәкәттәге флот составына кермәгән бүлекчәләрдә хәрби траллау операцияләрендә 

катнашкан, шулай ук 1941 елның 22 июненнән 1945 елның 9 маена кадәрге чорда 

СССРның Осоавиахим оешмалары һәм җирле хакимият органнары тарафыннан 
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территорияләрне һәм объектларны миналардан арындыру, сугыш кирәк-яраклары 

һәм хәрби техника җыю өчен җәлеп ителгән затлар; 
партизаннар отрядлары, яшерен төркемнәр, Бөек Ватан сугышы чорындагы 

фашистларга каршы башка формированиеләр составында башка дәүләтләр 
территорияләрендә фашист Германиясе һәм аның союздашларына каршы хәрби 
хәрәкәтләрдә катнашкан затлар; 

«Ленинград оборонасы өчен» медале белән бүләкләнгән затлар, 1941 – 1945 

еллардагы Бөек Ватан сугышы чорында хәрби хәрәкәтләргә бәйле яралану, контузия 

алу яки имгәнү сәбәпле балачактан инвалид; 

«Блокадалы Ленинградта яшәүчегә» билгесе белән бүләкләнгән затларга; 

Ярымстационар социаль хезмәт күрсәтү хокукына  һәлак булган (үлгән) Бөек 

Ватан сугышы инвалидларының, Бөек Ватан сугышында катнашучылар, хәрби 

хәрәкәтләр инвалидлары һәм хәрби хәрәкәтләр ветераннарының тәрбиясендә торган 

һәм Россия Федерациясе пенсия законнары нигезендә туендыручысын югалту 

сәбәпле пенсия алучы (аны алу хокукына ия) аларның хезмәткә яраксыз хатыннары 

(ирләре) ия була.  

Хезмәткә яраклы булуга, тәрбиядә торуга, пенсия яки эш хакы алуга бәйсез 

рәвештә ярымстационар социаль хезмәтләр күрсәтүгә беренче чираттан тыш хезмәт 

күрсәтү хокукына түбәндәгеләр ия: 

һәлак булган (үлгән) сугыш инвалидларының кабат кияүгә чыкмаган 

(өйләнмәгән) хатыннары (ирләре); 

һәлак булган (үлгән) Бөек Ватан сугышында катнашучыларның кабат кияүгә 

чыкмаган (өйләнмәгән) хатыннары (ирләре); 

һәлак булган (үлгән) хәрби хәрәкәтләр ветераннарының кабат кияүгә 

чыкмаган (өйләнмәгән), ялгыз яшәүче яки балигъ булмаган балалары белән, яисә 18 

яше тулганчы инвалид калган 18 яшьтән өлкәнрәк балалары белән, яисә 23 яше 

тулмаган һәм мәгариф оешмаларында көндезге уку формасы буенча белем ала 

торган балалары белән яшәүче хатыннары (ирләре). 
Ярымстационар социаль хезмәт күрсәтү өстенлекле хокукка ия: 

1941 елның 22 июненнән 1945 елның 3 сентябренә кадәрге чорда кимендә 

алты ай хәрәкәттәге армия составына кермәгән хәрби частьларда, учреждениеләрдә, 

хәрби уку йортларында хәрби хезмәт үткән хәрби хезмәткәрләр, СССР орденнары 

яки медальләре белән бүләкләнгән хәрби хезмәткәрләр; 

Бөек Ватан сугышы чорында хәрәкәттәге фронтларның тыл чикләрендә, 

хәрәкәттәге флотларның операция зоналары чикләрендә, тимер юллар һәм 

автомобиль юлларының фронт буендагы участокларында һава һөҗүменә каршы 

оборона объектларында, җирле һава һөҗүменә каршы оборонада, оборона 

корылмалары, хәрби-диңгез базалары, аэродромнар һәм башка хәрби объектлар 

төзелешендә эшләгән затлар; 

Бөек Ватан сугышы башланганда башка дәүләтләр портларында иректән 

мәхрүм ителгән транспорт флоты суднолары экипажлары әгъзалары.». 
 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры          И.Ш.Халиков 


