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Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ:
Татарстан
Республикасы
Министрлар
Кабинетының
«Татарстан
Республикасында социаль хезмәтләр күрсәтү белән тәэмин итүчеләр тарафыннан
социаль хезмәт күрсәтүнең стационар формасында социаль хезмәтләр күрсәтү
тәртибен раслау турында» 2014 ел, 31 декабрь, 1100 нчы карары (Татарстан
Республикасы Министрлар Кабинетының 2016 ел, 09 март, 133 нче, 2016 ел, 08 май,
286 нчы, 2016 ел, 21 июнь, 419 нчы карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә
алып) белән расланган Татарстан Республикасында социаль хезмәтләр күрсәтү
белән тәэмин итүчеләр тарафыннан социаль хезмәт күрсәтүнең стационар
формасында социаль хезмәтләр күрсәтү тәртибенә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
«I. Гомуми нигезләмәләр» бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«I. Гомуми нигезләмәләр
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Татарстан Республикасында социаль хезмәтләр күрсәтү белән тәэмин
итүчеләр тарафыннан социаль хезмәт күрсәтүнең стационар формасында социаль
хезмәтләр күрсәтү тәртибе (алга таба – Тәртип) Татарстан Республикасында Россия
Федерациясе гражданнарына, Россия Федерациясе территориясендә даими яшәүче
чит ил гражданнарына һәм гражданлыгы булмаган затларга, качакларга (алга таба –
гражданнар, граждан) социаль хезмәтләр күрсәтү белән
тәэмин итүчеләр
тарафыннан социаль хезмәт күрсәтүнең стационар формасында социаль хезмәтләр
күрсәтүне регламентлаштыра.
Бу Тәртипнең гамәле Татарстан Республикасында картлар һәм инвалидлар
өчен интернат йортларда (пансионатларда), картлар һәм инвалидлар өчен махсус
интернат йортларда, билгеле бер яшәү һәм эшләү урыны булмаган затлар өчен
социаль адаптация үзәкләрендә социаль хезмәтләр күрсәтү белән тәэмин итүчеләр
тарафыннан социаль хезмәт күрсәтүнең стационар формасында социаль хезмәтләр
күрсәтү өлешендә шулай ук гадәттән тыш массакүләм тәртиптә Россия Федерациясе
территориясенә килгән һәм Россия Федерациясе территориясендә качаклар дип
тануны яисә Россия Федерациясе территориясендә вакытлыча качу урыны бирүне
сораган яки качак статусын яки вакытлыча качу урыны турында таныклык алган
алган Украина территориясендә даими яшәүче Украина гражданнары һәм
гражданлыгы булмаган затлар арасыннан затларга кагыла.
Стационар формада социаль хезмәтләр күрсәтү социаль хезмәтләр күрсәтүдән
файдаланучыга социаль хезмәт күрсәтү оешмасында даими, вакытлыча яки биш көн
(атнага) даими, вакытлыча яки биш көн (атнага) тәүлек әйләнәсендә яшәгән
шартларда социаль хезмәтләр күрсәтүнең индивидуаль программасы нигезендә
социаль хезмәтләр комплексын күрсәтү ярдәмендә гамәлгә ашырыла.
Социаль хезмәт күрсәтүнең стационар формасында социаль хезмәтләр
күрсәткәндә файдаланыла торган документларның бертип формалары Татарстан
Республикасының Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау
министрлыгы тарафыннан раслана, моңа законнар нигезендә федераль дәүләт
хакимияте башкарма органнары тарафыннан билгеләнә торган документлар
формалары керми.
Стационар формада социаль хезмәт күрсәтүгә кабул ителә торган гражданнар
үзләренә күрсәтелә торган социаль хезмәтләр исемлеге һәм эчтәлеге, аларны күрсәтү
шартлары һәм кагыйдәләре, шулай ук стационар формада социаль хезмәтләр
күрсәткәндә гражданнарның үз-үзләрен тоту кагыйдәләре белән танышырга тиеш.
Социаль хезмәт күрсәтүнең стационар формасында социаль хезмәтләр
күрсәткәндә социаль хезмәтләр күрсәтү белән тәэмин итүче законнар нигезендә
түбәндәгеләрне эшләргә тиеш:
кеше һәм граждан хокукларын сакларга;
шәхеснең
кагылгысызлыгын
һәм
социаль
хезмәтләр
күрсәтүдән
файдаланучылар иминлеген тәэмин итәргә;
хезмәт күрсәтү белән тәэмин итүче үз эшчәнлеген аларга таянып гамәлгә
ашыра һәм социаль хезмәтләр күрсәтүдә нигез итеп итеп файдалана торган хокук
билгели торган үз документлары белән социаль хезмәтләр күрсәтүдән
файдаланучыларны (аларның законлы вәкилләрен) таныштыруны тәэмин итәргә;
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социаль хезмәтләр күрсәтүдән файдаланучыларның шәхси һәм кыйммәтле
әйберләренең сакланышын тәэмин итәргә;
социаль хезмәтләр күрсәтүдән файдаланучыларга куркынычсызлык
техникасы, янгын куркынычсызлыгы, бирелә торган приборларны һәм җиһазларны
эксплуатацияләү кагыйдәләре турында мәгълүмат бирергә;
социаль хезмәт күрсәтү оешмаларында булуның санитария-гигиена
таләпләренә туры килә торган шартларын, шулай ук тиешенчә карауны тәэмин
итәргә;
социаль хезмәтләр күрсәтүдән файдаланучыларның социаль хезмәт күрсәтүгә
хокукларын тормышка ашыруга бәйле булган башка вазыйфаларны башкарырга.
Социаль хезмәтләр күрсәтү барышында кылына торган гамәлләргә (гамәлләр
кылмауга) карата шикаять бирү законнар нигезендә судка кадәр һәм (яки) суд
тәртибендә башкарыла.
Социаль хезмәтләр күрсәтүдән социаль хезмәт күрсәтүнең стационар
формасында файдаланганда социаль хезмәтләр күрсәтүдән файдаланучылар социаль
хезмәтләр күрсәтүдән баш тартырга хокуклы.
Социаль хезмәтләр күрсәтү белән тәэмин итүче социаль хезмәтләр күрсәтүдән
файдаланучыга социаль хезмәт күрсәтүнең стационар формасында социаль
хезмәтләр күрсәтүдән баш тартырга хокуклы, шул исәптән вакытлыча, аның
вәкаләтле медицина оешмасы бәяләмәсе белән расланган медицина ягыннан социаль
хезмәт күрсәтүнең стационар формасында социаль хезмәтләр күрсәтүдән
файдалануына каршы килә торган күрсәткечләре булуга бәйле рәвештә, шулай ук
социаль хезмәтләр күрсәтүдән файдаланучы гамәлдәге законнар нигезендә шәхсән
кертергә тиеш булган социаль хезмәтләр күрсәтү өчен кирәкле мәгълүматларны һәм
документларны социаль хезмәтләр күрсәтүдән файдаланучы кертмәгән очракта.
Бу Тәртиптә билгеләнгән саннан һәм (яки) күләмнән тыш күрсәтелә торган
социаль хезмәтләргә гражданнар законнар нигезендә социаль хезмәтләр күрсәтү
белән тәэмин итүче белән төзелгән шартнамәдә билгеләнә торган шартларда түли.
Стационар социаль хезмәтләр күрсәтүгә чираттан тыш кабул итү хокукына
түбәндәгеләр ия:
хәрби хәрәкәтләр инвалидлары;
Бөек Ватан сугышы инвалидлары;
хәрби хезмәт вазыйфаларын (хезмәт вазыйфаларын) үтәгәндә яралану,
контузия алу яки имгәнү сәбәпле инвалид калган эчке эшләр органнары, Дәүләт
янгынга каршы хезмәте, җинаять-үтәтү системасы учреждениеләре һәм органнары
хәрби хезмәткәрләре һәм рядовой состав һәм җитәкче составы затлары;
хәрби хезмәт үткән хәрби хезмәткәрләр (хәрби частьларда тәрбияләнүчеләр
һәм юнгаларны кертеп) яисә гражданнар сугышы чорында, Бөек Ватан сугышы
чорында яки Ватанны саклау буенча башка хәрби операцияләр вакытында
хәрәкттәге армия составына кергән хәрби частьларда, штабларда һәм
учреждениеләрдә вакытлыча булган хәрби хезмәткәрләр, шул исәптән запаска
(отставкага) чыккан, шулай ук партизаннар һәм гражданнар сугышы чорында яки
Бөек Ватан сугышы чорында СССРның вакытлыча оккупацияләнгән
территорияләрендә эшләгән яшерен оешмалар әгъзалары;
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оборонасында катнашу хәрәкәттәге армия хәрби частьләреның хәрби
хезмәткәрләре өчен билгеләнгән ташламалы шартларда пенсияләр билгеләү өчен
тиешле еллар эшләгәнгә исәпләнә торган шәһәрләрдә Бөек Ватан сугышы чорында
хәрби хезмәт үткән эчке эшләр органнары һәм дәүләт иминлеге органнары хәрби
хезмәткәрләре, шул исәптән запаска (отставкага) чыккан, рядовой состав һәм
җитәкче составы затлары;
Бөек Ватан сугышы чорында хәрәкттәге 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 хәрәкттәге 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
бурычлар 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 хәрәкттәге 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
хәрәкттәге 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
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;
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«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;
1941 елның 22 июненнән 1945 елның 3 сентябренә кадәрге чорда кимендә
алты ай хәрәкттәге армия составына кермәгән хәрби частьларда, учреждениеләрдә,
хәрби уку йортларында хәрби хезмәт үткән, гомуми авырулар, хезмәттә алган
имгәнү яки башка сәбәпләр аркасында инвалид калган хәрби хезмәткәрләр
(инвалидлык аларның хокукка каршы гамәлләре аркасында барлыкка килгән
затлардан тыш), шул исәптән запаска (отставкага) чыккан хәрби хезмәткәрләр; әлеге
чордагы хезмәте өчен СССР орденнары яки медальләре белән бүләкләнгән хәрби
хезмәткәрләр;
«Блокадалы Ленинградта яшәүчегә» билгесе белән бүләкләнгән затлар.
Стационар социаль хезмәтләр күрсәтүгә беренче чиратта кабул итү хокукына
түбәндәгеләр ия:
һәлак булган (үлгән) Бөек Ватан сугышы инвалидының, Бөек Ватан
сугышында катнашучы, хәрби хәрәкәтләр инвалиды һәм хәрби хәрәкәтләр
ветеранының тәрбиясендә торган һәм Россия Федерациясе пенсия законнары
нигезендә туендыручысын югалту сәбәпле пенсия алучы (аны алу хокукына ия)
аның хезмәткә яраксыз хатыны (хезмәткә яраксыз ире);
хәрби хезмәт вазыйфаларын (хезмәт вазыйфаларын) үтәгәндә һәлак булган
эчке эшләр органнары, Дәүләт янгынга каршы хезмәте, җинаять-үтәтү системасы
учреждениеләре һәм органнары һәм дәүләт иминлеге органнары хәрби
хезмәткәренең, рядовой состав һәм җитәкче составы затының тәрбиясендә торган
һәм Россия Федерациясе пенсия законнары нигезендә туендыручысын югалту
сәбәпле пенсия алучы (аны алу хокукына ия) аның хезмәткә яраксыз хатыны
(хезмәткә яраксыз ире);
әсирлектә һәлак булган, әлеге хәрби хезмәткәрне хәрби частьлар
исемлекләреннән чыгарган вакыттан башлап, законнарда билгеләнгән тәртиптә
хәрби хәрәкәтләр районнарында хәбәрсез югалган дип танылган хәрби хезмәткәрнең
тәрбиясендә торган һәм Россия Федерациясе пенсия законнары нигезендә
туендыручысын югалту сәбәпле пенсия алучы (аны алу хокукына ия) аның хезмәткә
яраксыз хатыны (хезмәткә яраксыз ире);
җирле һава һөҗүменә каршы оборонаның объект һәм һәлакәт командалары
саклану төркемнәренең шәхси составы арасыннан Бөек Ватан сугышында һәлак
булган затның тәрбиясендә торган һәм Россия Федерациясе пенсия законнары
нигезендә туендыручысын югалту сәбәпле пенсия алучы (аны алу хокукына ия)
аның хезмәткә яраксыз хатыны (хезмәткә яраксыз ире);
Ленинград шәһәре госпитальләре һәм хастаханәләре хезмәткәрләре арасыннан
Бөек Ватан сугышында һәлак булган затның тәрбиясендә торган һәм Россия
Федерациясе пенсия законнары нигезендә туендыручысын югалту сәбәпле пенсия
алучы (аны алу хокукына ия) аның хезмәткә яраксыз хатыны (хезмәткә яраксыз
ире);
күчеп китәргә мәҗбүр булган даими карап торуга мохтаҗ зат (өлкән яки
инвалид).
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Хезмәткә яраклы булуга, тәрбиядә торуга, пенсия яки эш хакы алуга бәйсез
рәвештә стационар социаль хезмәтләр күрсәтүгә беренче чиратта кабул итү
хокукына түбәндәгеләр ия:
һәлак булган (үлгән) Бөек Ватан сугышы инвалидларының, хәрби хәрәкәтләр
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);
хәрби хезмәт вазыйфаларын (хезмәт вазыйфаларын) үтәгәндә һәлак булган
эчке эшләр органнары, Дәүләт янгынга каршы хезмәте, җинаять-үтәтү системасы
учреждениеләре һәм органнары һәм дәүләт иминлеге органнары хәрби
хезмәткәрләренең, рядовой состав һәм җитәкче составы затларының кабат кияүгә
чыкмаган (өйләнмәгән) хатыннары (ирләре);
җирле һава һөҗүменә каршы оборонаның объект һәм һәлакәт командалары
саклану төркемнәренең шәхси составы арасыннан Бөек Ватан сугышында һәлак
булган затларның, Ленинград шәһәре госпитальләре һәм хастаханәләренең һәлак
булган хезмәткәрләренең кабат кияүгә чыкмаган (өйләнмәгән) хатыннары (ирләре);
хәрби хезмәт вазыйфаларын (хезмәт вазыйфаларын) үтәгәндә һәлак булган
эчке эшләр органнары, Дәүләт янгынга каршы хезмәте, җинаять-үтәтү системасы
учреждениеләре һәм органнары һәм дәүләт иминлеге органнары хәрби
хезмәткәрләренең, рядовой состав һәм җитәкче составы затларының кабат кияүгә
чыкмаган (өйләнмәгән) хатыннары (ирләре);
әсирлектә һәлак булган, әлеге хәрби хезмәткәрләрне хәрби частьлар
исемлекләреннән чыгарган вакыттан башлап, законнарда билгеләнгән тәртиптә
хәрби хәрәкәтләр районнарында хәбәрсез югалган дип танылган хәрби
хезмәткәрләрнең кабат кияүгә чыкмаган (өйләнмәгән) хатыннары (ирләре);
һәлак булган (үлгән) Бөек Ватан сугышы инвалидларының, хәрби хәрәкәтләр
инвалидлары, Бөек Ватан сугышында катнашучылар һәм хәрби хәрәкәтләр
ветераннарының ата-аналары;
хәрби хезмәт вазыйфаларын (хезмәт вазыйфаларын) үтәгәндә һәлак булган
эчке эшләр органнары, Дәүләт янгынга каршы хезмәте, җинаять-үтәтү системасы
учреждениеләре һәм органнары һәм дәүләт иминлеге органнары хәрби
хезмәткәрләренең, рядовой состав һәм җитәкче составы затларының ата-аналары;
әсирлектә һәлак булган, әлеге хәрби хезмәткәрләрне хәрби частьлар
исемлекләреннән чыгарган вакыттан башлап, законнарда билгеләнгән тәртиптә
хәрби хәрәкәтләр районнарында хәбәрсез югалган дип танылган хәрби
хезмәткәрләрнең ата-аналары;
җирле һава һөҗүменә каршы оборонаның объект һәм һәлакәт командалары
саклану төркемнәренең шәхси составы арасыннан Бөек Ватан сугышында һәлак
булган (үлгән) затларның, шулай ук Ленинград шәһәре госпитальләре һәм
хастаханәләренең һәлак булган хезмәткәрләренең ата-аналары.

7

Стационар социаль хезмәтләр күрсәтүгә кабул иткәндә өстенлеккә
түбәндәгеләр ия:
1)
1941 елның 22 июненнән 1945 елның 3 сентябренә кадәрге чорда
кимендә алты ай хәрәкттәге армия составына кермәгән хәрби частьларда,
учреждениеләрдә, хәрби уку йортларында хәрби хезмәт үткән, шул исәптән запаска
(отставкага) чыккан хәрби хезмәткәрләр; әлеге чордагы хезмәте өчен СССР
орденнары яки медальләре белән бүләкләнгән хәрби хезмәткәрләр;
2)
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;
3)
Бөек Ватан сугышы башланганда башка дәүләтләр портларында иректән
мәхрүм ителгән транспорт флоты суднолары экипажлары әгъзалары;
4)
Семипалатинск полигонында атом-төш сынаулары аркасында
радиация тәэсиренә дучар булган һәм нурланышның 25 сЗв (бэр) артык гомуми
(җыелган) эффектив дозасын алган гражданнар;
5)
Чернобыль һәлакәте аркасында радиация тәэсиренә яки Чернобыль
АЭСындагы һәлакәт нәтиҗәләрен бетерү эшләренә бәйле нурланыш авыруы яки
башка авырулар эләктергән яки кичергән гражданнар;
6)
түбәндәгеләр арасыннан булган Чернобыль һәлакәте нәтиҗәсендә
инвалидлар:
Чернобыль АЭСында ябык зона чикләрендә һәлакәт нәтиҗәләрен бетерүдә
катнашкан яисә Чернобыль АЭСында эксплуатациядә яки башка эшләрдә мәшгуль
гражданнар (шул исәптән вакытлыча җибәрелгән яки командировкага җибәрелгән);
махсус җыеннарга чакырылган һәм Чернобыль һәлакәте нәтиҗәләрен бетерүгә
бәйле эшләрне башкаруга җәлеп ителгән хәрби хезмәткәрләр һәм хәрби хезмәттә
булырга тиешле затлар, дислокация урынына һәм башкарылган эшләргә бәйсез
рәвештә, шулай ук Чернобыль АЭСының ябык зонасында хезмәт үткән (үтүче) эчке
эшләр органнарының, Дәүләт янгынга каршы хезмәтенең җитәкче һәм рядовой
составы затлары;
Чернобыль АЭСының ябык зонасыннан эвакуацияләнгән һәм күченү
зонасыннан күчеп киткән яисә эвакуация турында карар кабул ителгәннән соң әлеге
зоналардан үз ихтыяры белән киткән гражданнар;
Чернобыль һәлакәте аркасында зыян күргән кешеләрнең гомерен коткару өчен
сөяк миен биргән гражданнар, сөяк миен күчереп утырткан мизгелдән соң узган
вакытка һәм моңа бәйле аларның инвалидлыгы үсеш алган вакытка бәйсез рәвештә;
7)
Чернобыль АЭСындагы һәлакәт нәтиҗәсендә һәлак булган, нурланыш
авыруыннан һәм Чернобыль һәлакәтенә бәйле барлыкка килгән башка авырулардан
үлгән гражданнар арасыннан булган туендыручысын югалткан гаиләләр әгъзалары,
шулай ук Чернобыль һәлакәте аркасында вафат булган инвалидларның гаиләләре;
8)
1986 – 1987 елларда Чернобыль АЭСының ябык зонасы чикләрендә
Чернобыль һәлакәте нәтиҗәләрен бетерү эшләрендә катнашкан яки әлеге чорда
халыкны, матди кыйммәтләрне, авыл хуҗалыгы хайваннарын эвакуацияләүгә бәйле
эшләрдә һәм эксплуатациядә яки Чернобыль АЭСындагы башка эшләрдә мәшгуль
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булган гражданнар (шул исәптән вакытлыча җибәрелгән яки командировкага
җибәрелгән); махсус җыеннарга чакырылган һәм әлеге чорда Чернобыль АЭСының
ябык зонасы чикләрендә Чернобыль һәлакәте нәтиҗәләрен бетерүгә бәйле эшләрне
башкару өчен җәлеп ителгән хәрби хезмәткәрләр һәм хәрби хезмәттә булырга
тиешле затлар, шул исәптән граждан авиациясенең очу-күтәрелү, инженер-техник
составларын кертеп, дислокация урынына һәм башкарылган эшләргә бәйсез
рәвештә; Чернобыль АЭСының ябык зонасында 1986 – 1987 елларда хезмәт үткән
эчке эшләр органнарының җитәкче һәм рядовой составы затлары; хәрби җыеннарга
чакырылган һәм 1988 – 1990 елларда «Укрытие» объекты буенча эшләрдә
катнашкан гражданнар, шул исәптән хәрби хезмәткәрләр һәм хәрби хезмәттә
булырга тиешле затлар; Чернобыль һәлакәте нәтиҗәсендә зыян күргән һәм
ионлаштыра торган нурланыш чыганаклары булган затларга 1986 елның 26
апреленнән 30 июненә кадәрге чорда медицина ярдәме һәм хезмәтләр күрсәткәндә
нурланышның нормативтан тыш дозаларын алган кече һәм урта медицина
персоналы, табиблар һәм дәвалау учреждениеләренең башка хезмәткәрләре (һөнәри
эшчәнлекләре үткәрелә торган эшнең профиленә туры килә торган эш урынында
радиация хәлләре шартларында ионлаштыра торган нурланышларның теләсә нинди
төрләре белән эшләүгә бәйле булган затлардан тыш);
9)
Чернобыль АЭСындагы һәлакәт нәтиҗәләрен бетерүдә катнашкан, вафат
булган затларның гаилә әгъзалары, шул исәптән тол калган хатыннары (тол ирләре);
10) 1988 – 1990 елларда Чернобыль АЭСында ябык зона чикләрендә
Чернобыль һәлакәте нәтиҗәләрен бетерү эшләрендә катнашкан яки әлеге чорда
эксплуатациядә яки Чернобыль АЭСындагы башка эшләрдә мәшгуль булган
гражданнар (шул исәптән вакытлыча җибәрелгән яки командировкага җибәрелгән);
махсус җыеннарга чакырылган һәм әлеге елларда Чернобыль һәлакәте нәтиҗәләрен
бетерүгә бәйле эшләрне башкару өчен җәлеп ителгән хәрби хезмәткәрләр һәм хәрби
хезмәттә булырга тиешле затлар, дислокация урынына һәм башкарылган эшләргә
бәйсез рәвештә, шулай ук Чернобыль АЭСының ябык зонасында 1988 – 1990
елларда хезмәт үткән эчке эшләр органнарының җитәкче һәм рядовой составы
затлары;
11) Чернобыль АЭСының ябык зонасындагы эшләрдә нурланыш тәэсиренә
бәйле рәвештә һөнәри авырулар эләктергән эшчеләр һәм хезмәткәрләр, шулай ук
хәрби хезмәткәрләр, эчке эшләр органнарының, Дәүләт янгынга каршы хезмәтенең
җитәкче һәм рядовой составы затлары;
12) 1986 елда Чернобыль АЭСындагы ябык зонадан эвакуацияләнгән (шул
исәптән үз ихтыяры белән киткән) яки күчеп киткән (күчеп китә торган), шул
исәптән 1986 елда һәм аннан соңгы елларда күченү зонасыннан үз ихтыяры белән
киткән гражданнар, балаларны, шул исәптән эвакуация вакытында ана карынындагы
үсеш чорында булган (булучы) балаларны кертеп;
13) Чернобыль һәлакәте нәтиҗәсендә яки атасы яисә анасының радиоактив
нурланышы генетик нәтиҗәләре китереп чыгарган авырулар белән авыручы балалар
һәм яшүсмерләр; Чернобыль һәлакәте нәтиҗәсендә яки атасы яисә анасының
радиоактив нурланышы генетик нәтиҗәләре китереп чыгарган авырулар үсеш алган
очракта балаларының киләчәк буыннары;
14) 1957 елда «Маяк» җитештерү берләшмәсендәге авария нәтиҗәләрен
бетерү эшләрендә 1957 – 1958 елларда турыдан-туры катнашкан, махсус җыеннарга
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чакырылган гражданнар (шул исәптән вакытлыча җибәрелгән яки командировкага
җибәрелгән), хәрби хезмәткәрләр һәм хәрби хезмәттә булырга тиешле затларны
кертеп, эчке эшләр органнары, дәүләт иминлеге органнары, граждан оборонасы
органнарының җитәкче һәм рядовой составы затлары, шулай ук 1949 – 1956 елларда
Теча елгасы буендагы радиоактивлар белән пычранган территорияләрне саклау
чаралары үткәрү һәм тергезү эшләрендә мәшгуль булган, махсус җыеннарга
чакырылган гражданнар, хәрби хезмәткәрләр һәм хәрби хезмәттә булырга тиешле
затларны кертеп, эчке эшләр органнары, дәүләт иминлеге органнары, граждан
оборонасы органнарының җитәкче һәм рядовой составы затлары;
15) 1957 елда «Маяк» җитештерү берләшмәсендәге авария һәм Теча
елгасына радиоактив калдыклар агызу аркасында радиация тәэсиренә дучар булган
эвакуацияләнгән (күченгән), шулай ук торак пунктлардан үз ихтыяры белән киткән
(шул исәптән эвакуация (күченү) өлешчә башкарылган торак пунктлар чикләрендә
эвакуацияләнгән (күченгән)) гражданнар, балаларны, шул исәптән эвакуация
(күченү) вакытында ана карынындагы үсеш чорында булган балаларны кертеп,
шулай ук 1957 елда радиоактив пычрану зонасыннан эвакуацияләнгән хәрби
хезмәткәрләр, хәрби частьләрнең ялланган составы һәм махсус контингент. Үз
ихтыяры белән киткән гражданнарга 1957 елда «Маяк» җитештерү берләшмәсендәге
авария аркасында радиация тәэсиренә дучар булган торак пунктлардан 1957 елның
29 сентябреннән 1960 елның 31 декабренә кадәр (31 декабрьне дә кертеп) киткән,
шулай ук Теча елгасына радиоактив калдыклар агызу аркасында радиация тәэсиренә
дучар булган торак пунктлардан 1949 елдан башлап 1962 елга кадәр (1962 елны да
кертеп) киткән (шул исәптән күченү өлешчә булган торак пунктлар чикләрендә
күченеп киткән) гражданнар керә;
16) нурланыш авыруы, 1957 елда «Маяк» җитештерү берләшмәсендәге
авария һәм Теча елгасына радиоактив калдыклар агызу нәтиҗәсендә радиация
тәэсире аларны барлыкка китергән яки көчәйткән авырулар исемлегенә керә торган
башка авырулар эләктергән яисә радиация тәэсире нәтиҗәсендә инвалид булган:
хәзерге вакытта нурланышның уртача еллык эффектив дозасы 1 мЗв (0,1 бэр)
артык тәшкил иткән (әлеге җирлек өчен табигый радиация фоны дәрәҗәсеннән
өстәмә) 1957 елда «Маяк» җитештерү берләшмәсендәге авария һәм Теча елгасына
радиоактив калдыклар агызу аркасында радиация тәэсиренә дучар булган торак
пунктларда яшәүче гражданнар;
1949 – 1956 елларда Теча елгасына радиоактив калдыклар агызу аркасында
радиация тәэсиренә дучар булган торак пунктларда яшәгән һәм нурланышның
35 сЗв (бэр) артык җыелган эффектив дозасын алган гражданнар;
1949 – 1956 елларда Теча елгасына радиоактив калдыклар агызу аркасында
радиация тәэсиренә дучар булган торак пунктларда яшәгән һәм нурланышның 7 сЗв
(бэр) артык, әмма күп дигәндә 35 сЗв (бэр) җыелган эффектив дозасын алган
гражданнар;
хәзерге вакытта нурланышның уртача еллык эффектив дозасы 1 мЗв (0,1 бэр)
артык тәшкил иткән (әлеге җирлек өчен табигый радиация фоны дәрәҗәсеннән
өстәмә) 1957 елда «Маяк» җитештерү берләшмәсендәге авария һәм Теча елгасына
радиоактив калдыклар агызу аркасында радиация тәэсиренә дучар булган торак
пунктлардан яңа яшәү урынына үз ихтыяры белән киткән гражданнар;
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17) нурланыш авыруы, 1957 елда «Маяк» җитештерү берләшмәсендәге
авария һәм Теча елгасына радиоактив калдыклар агызу нәтиҗәсендә радиация
тәэсире аларны барлыкка китергән яки көчәйткән авырулар исемлегенә керә торган
башка авырулар эләктергән яисә радиация тәэсире нәтиҗәсендә инвалид булганнар
арасыннан туендыручысын югалткан гаиләләр әгъзалары:
1957 елда «Маяк» җитештерү берләшмәсендәге авария нәтиҗәләрен бетерү
эшләрендә 1957 – 1958 елларда турыдан-туры катнашкан, махсус җыеннарга
чакырылган гражданнар (шул исәптән вакытлыча җибәрелгән яки командировкага
җибәрелгән), хәрби хезмәткәрләр һәм хәрби хезмәттә булырга тиешле затларны
кертеп, эчке эшләр органнары, дәүләт иминлеге органнары, граждан оборонасы
органнарының җитәкче һәм рядовой составы затлары, шулай ук 1949 – 1956 елларда
Теча елгасы буендагы радиоактивлар белән пычранган территорияләрне саклау
чаралары үткәрү һәм тергезү эшләрендә мәшгуль булган, махсус җыеннарга
чакырылган гражданнар, хәрби хезмәткәрләр һәм хәрби хезмәттә булырга тиешле
затларны кертеп, эчке эшләр органнары, дәүләт иминлеге органнары, граждан
оборонасы органнарының җитәкче һәм рядовой составы затлары;
1957 елда «Маяк» җитештерү берләшмәсендәге авария нәтиҗәләрен бетерү
эшләрендә 1959 – 1961 елларда турыдан-туры катнашкан, махсус җыеннарга
чакырылган гражданнар (шул исәптән вакытлыча җибәрелгән яки командировкага
җибәрелгән), хәрби хезмәткәрләр һәм хәрби хезмәттә булырга тиешле затларны
кертеп, эчке эшләр органнары, дәүләт иминлеге органнары, граждан оборонасы
органнарының җитәкче һәм рядовой составы затлары, шулай ук 1957 – 1962 елларда
Теча елгасы буенда радиоактивлар белән пычранган территорияләрне саклау
чаралары үткәрү һәм тергезү эшләрендә мәшгуль булган, махсус җыеннарга
чакырылган гражданнар, хәрби хезмәткәрләр һәм хәрби хезмәттә булырга тиешле
затларны кертеп, эчке эшләр органнары, дәүләт иминлеге органнары, граждан
оборонасы органнарының җитәкче һәм рядовой составы затлары;
1957 елда «Маяк» җитештерү берләшмәсендәге авария һәм Теча елгасына
радиоактив калдыклар агызу аркасында радиация тәэсиренә дучар булган
эвакуацияләнгән (күченгән), шулай ук торак пунктлардан үз ихтыяры белән киткән
(шул исәптән эвакуация (күченү) өлешчә башкарылган торак пунктлар чикләрендә
эвакуацияләнгән (күченгән)) гражданнар, балаларны, шул исәптән эвакуация
(күченү) вакытында ана карынындагы үсеш чорында булган балаларны кертеп,
шулай ук 1957 елда радиоактив пычрану зонасыннан эвакуацияләнгән хәрби
хезмәткәрләр, хәрби частьләрнең ялланган составы һәм махсус контингент. Үз
ихтыяры белән киткән гражданнарга 1957 елда «Маяк» җитештерү берләшмәсендәге
авария аркасында радиация тәэсиренә дучар булган торак пунктлардан 1957 елның
29 сентябреннән 1960 елның 31 декабренә кадәр (31 декабрьне дә кертеп) киткән,
шулай ук Теча елгасына радиоактив калдыклар агызу аркасында радиация тәэсиренә
дучар булган торак пунктлардан 1949 елдан башлап 1962 елга кадәр (1962 елны да
кертеп) киткән (шул исәптән күченү өлешчә булган торак пунктлар чикләрендә
күченеп киткән) гражданнар керә;
хәзерге вакытта нурланышның уртача еллык эффектив дозасы 1 мЗв (0,1 бэр)
артык тәшкил иткән (әлеге җирлек өчен табигый радиация фоны дәрәҗәсеннән
өстәмә) 1957 елда «Маяк» җитештерү берләшмәсендәге авария һәм Теча елгасына
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радиоактив калдыклар агызу аркасында радиация тәэсиренә дучар булган торак
пунктларда яшәүче гражданнар;
1949 – 1956 елларда Теча елгасына радиоактив калдыклар агызу аркасында
радиация тәэсиренә дучар булган торак пунктларда яшәгән һәм нурланышның 35
сЗв (бэр) артык җыелган эффектив дозасын алган гражданнар;
1949 – 1956 елларда Теча елгасына радиоактив калдыклар агызу аркасында
радиация тәэсиренә дучар булган торак пунктларда яшәгән һәм нурланышның 7 сЗв
(бэр) артык, әмма күп дигәндә 35 сЗв (бэр) җыелган эффектив дозасын алган
гражданнар;
хәзерге вакытта нурланышның уртача еллык эффектив дозасы 1 мЗв (0,1 бэр)
артык тәшкил иткән (әлеге җирлек өчен табигый радиация фоны дәрәҗәсеннән
өстәмә) 1957 елда «Маяк» җитештерү берләшмәсендәге авария һәм Теча елгасына
радиоактив калдыклар агызу аркасында радиация тәэсиренә дучар булган торак
пунктлардан яңа яшәү урынына үз ихтыяры белән киткән гражданнар;
18) ата-аналарына радиация тәэсире нәтиҗәсендә авыручы беренче һәм
икенче буын балалары:
1957 елда «Маяк» җитештерү берләшмәсендәге авария нәтиҗәләрен бетерү
эшләрендә 1957 – 1958 елларда турыдан-туры катнашкан, махсус җыеннарга
чакырылган гражданнар (шул исәптән вакытлыча җибәрелгән яки командировкага
җибәрелгән), хәрби хезмәткәрләр һәм хәрби хезмәттә булырга тиешле затларны
кертеп, эчке эшләр органнары, дәүләт иминлеге органнары, граждан оборонасы
органнарының җитәкче һәм рядовой составы затлары, шулай ук 1949 – 1956 елларда
Теча елгасы буендагы радиоактивлар белән пычранган территорияләрне саклау
чаралары үткәрү һәм тергезү эшләрендә мәшгуль булган, махсус җыеннарга
чакырылган гражданнар, хәрби хезмәткәрләр һәм хәрби хезмәттә булырга тиешле
затларны кертеп, эчке эшләр органнары, дәүләт иминлеге органнары, граждан
оборонасы органнарының җитәкче һәм рядовой составы затлары;
1957 елда «Маяк» җитештерү берләшмәсендәге авария нәтиҗәләрен бетерү
эшләрендә 1959 – 1961 елларда турыдан-туры катнашкан, махсус җыеннарга
чакырылган гражданнар (шул исәптән вакытлыча җибәрелгән яки командировкага
җибәрелгән), хәрби хезмәткәрләр һәм хәрби хезмәттә булырга тиешле затларны
кертеп, эчке эшләр органнары, дәүләт иминлеге органнары, граждан оборонасы
органнарының җитәкче һәм рядовой составы затлары, шулай ук 1957 – 1962 елларда
Теча елгасы буенда радиоактивлар белән пычранган территорияләрне саклау
чаралары үткәрү һәм тергезү эшләрендә мәшгуль булган, махсус җыеннарга
чакырылган гражданнар, хәрби хезмәткәрләр һәм хәрби хезмәттә булырга тиешле
затларны кертеп, эчке эшләр органнары, дәүләт иминлеге органнары, граждан
оборонасы органнарының җитәкче һәм рядовой составы затлары;
1957 елда «Маяк» җитештерү берләшмәсендәге авария һәм Теча елгасына
радиоактив калдыклар агызу аркасында радиация тәэсиренә дучар булган
эвакуацияләнгән (күченгән), шулай ук торак пунктлардан үз ихтыяры белән киткән
(шул исәптән эвакуация (күченү) өлешчә башкарылган торак пунктлар чикләрендә
эвакуацияләнгән (күченгән)) гражданнар, балаларны, шул исәптән эвакуация
(күченү) вакытында ана карынындагы үсеш чорында булган балаларны кертеп,
шулай ук 1957 елда радиоактив пычрану зонасыннан эвакуацияләнгән хәрби

12

хезмәткәрләр, хәрби частьләрнең ялланган составы һәм махсус контингент. Үз
ихтыяры белән киткән гражданнарга 1957 елда «Маяк» җитештерү берләшмәсендәге
авария аркасында радиация тәэсиренә дучар булган торак пунктлардан 1957 елның
29 сентябреннән 1960 елның 31 декабренә кадәр (31 декабрьне дә кертеп) киткән,
шулай ук Теча елгасына радиоактив калдыклар агызу аркасында радиация тәэсиренә
дучар булган торак пунктлардан 1949 елдан башлап 1962 елга кадәр (1962 елны да
кертеп) киткән (шул исәптән күченү өлешчә булган торак пунктлар чикләрендә
күченеп киткән) гражданнар керә;
хәзерге вакытта нурланышның уртача еллык эффектив дозасы 1 мЗв (0,1 бэр)
артык тәшкил иткән (әлеге җирлек өчен табигый радиация фоны дәрәҗәсеннән
өстәмә) 1957 елда «Маяк» җитештерү берләшмәсендәге авария һәм Теча елгасына
радиоактив калдыклар агызу аркасында радиация тәэсиренә дучар булган торак
пунктларда яшәүче гражданнар;
1949 – 1956 елларда Теча елгасына радиоактив калдыклар агызу аркасында
радиация тәэсиренә дучар булган торак пунктларда яшәгән һәм нурланышның 35
сЗв (бэр) артык җыелган эффектив дозасын алган гражданнар;
1949 – 1956 елларда Теча елгасына радиоактив калдыклар агызу аркасында
радиация тәэсиренә дучар булган торак пунктларда яшәгән һәм нурланышның 7 сЗв
(бэр) артык, әмма күп дигәндә 35 сЗв (бэр) җыелган эффектив дозасын алган
гражданнар;
хәзерге вакытта нурланышның уртача еллык эффектив дозасы 1 мЗв (0,1 бэр)
артык тәшкил иткән (әлеге җирлек өчен табигый радиация фоны дәрәҗәсеннән
өстәмә) 1957 елда «Маяк» җитештерү берләшмәсендәге авария һәм Теча елгасына
радиоактив калдыклар агызу аркасында радиация тәэсиренә дучар булган торак
пунктлардан яңа яшәү урынына үз ихтыяры белән киткән гражданнар;
19) атмосферада атом-төш коралы, хәрби радиоактив матдәләр
сынауларында һәм мондый коралны кулланып өйрәнүләрдә турыдан-туры
катнашучылар, әлеге сынаулар һәм өйрәнүләр фактта тәмамланган көнгә кадәр;
20) штаттан тыш радиация хәлләре шартларында атом-төш коралын һәм
атом-төш коралының тидерә торган башка факторлары эшләвен җир астында
сынауларда турыдан-туры катнашучылар;
21) су өсте һәс су асты корабльләренең атом-төш җайланмаларында һәм
башка хәрби объектларда радиация аварияләрен бетерүдә турыдан-туры
катнашучылар;
22) хәрби хезмәткәрләр арасыннан атом-төш зарядларын җыю буенча аерым
бүлекчәләрнең шәхси составы;
23) атом-төш коралын җир астында сынауларда, радиоактив матдәләрне
җыю һәм күмеп кую эшләрен үткәрүдә һәм оештыруда турыдан-туры
катнашучылар;
24) түбәндәгеләр арасыннан туендыручысын югалткан гаиләләр әгъзалары:
атмосферада атом-төш коралы, хәрби радиоактив матдәләр сынауларында һәм
мондый коралны кулланып өйрәнүләрдә турыдан-туры катнашучылар, әлеге
сынаулар һәм өйрәнүләр фактта тәмамланган көнгә кадәр;
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штаттан тыш радиация хәлләре шартларында атом-төш коралын һәм атом-төш
коралының тидерә торган башка факторлары эшләвен җир астында сынауларда
турыдан-туры катнашучылар;
су өсте һәс су асты корабльләренең атом-төш җайланмаларында һәм башка
хәрби объектларда радиация аварияләрен бетерүдә турыдан-туры катнашучылар;
хәрби хезмәткәрләр арасыннан атом-төш зарядларын җыю буенча аерым
бүлекчәләрнең шәхси составы;
атом-төш коралын җир астында сынауларда, радиоактив матдәләрне җыю һәм
күмеп кую эшләрен үткәрүдә һәм оештыруда турыдан-туры катнашучылар.»;
2.1.1 пунктчада «**** - әлеге Тәртипнең 2.2.2 пунктында күрсәтелгән
ташламалы категорияләрнең социаль хезмәт күрсәтүләрен алучыларга бирелә;»
астөшермәсен түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«**** – әлеге Тәртиптә күрсәтелгән ташламалы категорияләрнең социаль
хезмәт күрсәтүләрен алучыларга бирелә;»;
3.1.1 пунктчада «**** - әлеге Тәртипнең 3.2.2 пунктында күрсәтелгән
ташламалы категорияләрнең социаль хезмәт күрсәтүләрен алучыларга бирелә;»
астөшермәсен түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«**** – әлеге Тәртиптә күрсәтелгән ташламалы категорияләрнең социаль
хезмәт күрсәтүләрен алучыларга бирелә;»;
5.1.1 пунктчада «**** - әлеге Тәртипнең 5.2.3 пунктының «а» - «д»
пунктчаларында күрсәтелгән ташламалы категорияләрнең социаль хезмәт
күрсәтүләрен алучыларга бирелә;» астөшермәсен түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«**** – әлеге Тәртиптә күрсәтелгән ташламалы категорияләрнең социаль
хезмәт күрсәтүләрен алучыларга бирелә;»;
7.1.1 пунктчада «**** - әлеге Тәртипнең 7.2.2 пунктының «а» пунктчасында
күрсәтелгән ташламалы категорияләрнең социаль хезмәт күрсәтүләрен алучыларга
бирелә;» астөшермәсен түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«**** – әлеге Тәртиптә күрсәтелгән ташламалы категорияләрнең социаль
хезмәт күрсәтүләрен алучыларга бирелә;».
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