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Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. 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 нче карары белән (Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2016 ел, 9 март, 133 нче; 2016 ел, 8 май, 

286 нчы; 2016 ел, 21 июнь, 419 нчы; 2016 ел, 4 октябрь, 715 нче карарлары белән 

кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) расланган Татарстан Республикасында 

социаль хезмәтләр күрсәтү белән белән тәэмин итүчеләр тарафыннан социаль 

хезмәт күрсәтүнең стационар формасында социаль хезмәтләр күрсәтү тәртибенә 

түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

II бүлектә: 

2.1.1 нче пунктның таблицасында: 

2 – 4 нче пунктларда «Федераль миграция хезмәтенең Татарстан Республикасы 

буенча идарәсенә караган территориаль орган» сүзләрен «Татарстан Республикасы 

буенча Эчке эшләр министрлыгы» сүзләренә алмаштырырга; 

6 нчы пунктта «Инвалидны тернәкләндерүнең индивидуаль программасы», 

«инвалидны тернәкләндерүнең индивидуаль программасында» сүзләрен 

«Инвалидны тернәкләндерүнең яки абилитациясенең индивидуаль программасы», 

«инвалидны тернәкләндерүнең яки абилитациясенең индивидуаль программасында» 

сүзләренә алмаштырырга; 

19 нчы пунктта «Федераль миграция хезмәтенең территориаль органнары һәм 

аларның структур бүлекчәләре» сүзләрен «Татарстан Республикасы буенча Эчке 

эшләр министрлыгы һәм аның структур бүлекчәләре» сүзләренә алмаштырырга; 

2.3.6 нчы пунктның җиденче абзацында «тернәкләндерүнең» сүзеннән соң «яки 

абилитациясе» сүзләрен өстәргә; 

III бүлектә: 
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3.1.1 нче пунктның таблицасында: 

2 – 4 нче пунктларда «Федераль миграция хезмәтенең Татарстан Республикасы 

буенча идарәсенә караган территориаль орган» сүзләрен «Татарстан Республикасы 

буенча Эчке эшләр министрлыгы» сүзләренә алмаштырырга; 

6 нчы пунктта «Инвалидны тернәкләндерүнең индивидуаль программасы», 

«инвалидны тернәкләндерүнең индивидуаль программасында» сүзләрен 

«Инвалидны тернәкләндерүнең яки абилитациясенең индивидуаль программасы», 

«инвалидны тернәкләндерүнең яки абилитациясенең индивидуаль программасында» 

сүзләренә алмаштырырга; 

19 нчы пунктта «Федераль миграция хезмәтенең территориаль органнары һәм 

аларның структур бүлекчәләре» сүзләрен «Татарстан Республикасы буенча Эчке 

эшләр министрлыгы һәм аның структур бүлекчәләре» сүзләренә алмаштырырга; 

3.1.2 пунктның таблицасындагы 1 нче пунктта «Федераль миграция хезмәтенең 

Татарстан Республикасы буенча идарәсенә караган территориаль орган» сүзләрен 

«Татарстан Республикасы буенча Эчке эшләр министрлыгы» сүзләренә 

алмаштырырга; 

3.3.5 нче пунктның тугызынчы абзацында «тернәкләндерүнең» сүзеннән соң 

«яки абилитациясе» сүзләрен өстәргә; 

IV бүлектә: 

4.1.1 нче пунктның таблицасында: 

2 – 4 нче пунктларда «Федераль миграция хезмәтенең Татарстан Республикасы 

буенча идарәсенә караган территориаль орган» сүзләрен «Татарстан Республикасы 

буенча Эчке эшләр министрлыгы» сүзләренә алмаштырырга; 

6 нчы пунктта «Инвалидны тернәкләндерүнең индивидуаль программасы», 

«инвалидны тернәкләндерүнең индивидуаль программасында» сүзләрен «Инвалид 

баланы тернәкләндерүнең яки абилитациясенең индивидуаль программасы», 

«инвалид баланы тернәкләндерүнең яки абилитациясенең индивидуаль 

программасында» сүзләренә алмаштырырга; 

4.1.2 нче пунктның таблицасындагы 1 нче пунктта «Федераль миграция 

хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча идарәсенә караган территориаль орган» 

сүзләрен «Татарстан Республикасы буенча Эчке эшләр министрлыгы» сүзләренә 

алмаштырырга; 

4.3.7 нче пунктның алтынчы абзацында «тернәкләндерүнең» сүзеннән соң «яки 

абилитациясе» сүзләрен өстәргә; 

V бүлектә: 

5.1.1 нче пунктның таблицасында: 

2 һәм 3 нче пунктларда «Федераль миграция хезмәтенең Татарстан 

Республикасы буенча идарәсенә караган территориаль орган» сүзләрен «Татарстан 

Республикасы буенча Эчке эшләр министрлыгы» сүзләренә алмаштырырга; 

4 нче пунктта «Инвалидны (инвалид баланы) тернәкләндерүнең индивидуаль 

программасы», «инвалидны тернәкләндерүнең индивидуаль программасында» 

сүзләрен «Инвалидны (инвалид баланы) тернәкләндерүнең яки абилитациясенең 

индивидуаль программасы», «инвалидны (инвалид баланы) тернәкләндерүнең яки 

абилитациясенең индивидуаль программасында» сүзләренә алмаштырырга; 
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9 нчы пунктта «Федераль миграция хезмәтенең территориаль органнары һәм 

аларның структур бүлекчәләре» сүзләрен «Татарстан Республикасы буенча Эчке 

эшләр министрлыгы һәм аның структур бүлекчәләре» сүзләренә алмаштырырга; 

5.1.2 нче пунктның таблицасындагы 1 һәм 3 нче пунктларда «Федераль 

миграция хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча идарәсенә караган 

территориаль орган» сүзләрен «Татарстан Республикасы буенча Эчке эшләр 

министрлыгы»сүзләренә алмаштырырга; 

5.3.3 нче пунктның җиденче абзацында «тернәкләндерүнең» сүзеннән соң «яки 

абилитациясе» сүзләрен өстәргә; 

VII бүлектә: 

7.1.1 нче пунктның таблицасында: 

2 нче пунктта «Федераль миграция хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча 

территориаль органнары» сүзләрен «Татарстан Республикасы буенча Эчке эшләр 

министрлыгы» сүзләренә алмаштырырга; 

9 нчы пунктта «Федераль миграция хезмәтенең территориаль органнары һәм 

аларның структур бүлекчәләре» сүзләрен «Татарстан Республикасы буенча Эчке 

эшләр министрлыгы һәм аның структур бүлекчәләре» сүзләренә алмаштырырга; 

1 нче кушымтаның «Картлар һәм инвалидлар интернат йортларында 

(пансионатларда), картлар һәм инвалидлар өчен махсус интернат йортларда социаль 

хезмәтләр күрсәтү исемнәре, тасвирламасы һәм аларны социаль хезмәтләр 

күрсәтүнең стационар формасында күрсәтү күләмнәре» таблицасындагы 7.2 нче 

пунктта «инвалидны тернәкләндерүнең индивидуаль программасы» сүзләрен 

«инвалидны тернәкләндерүнең яки абилитациясенең индивидуаль программасы» 

сүзләренә алмаштырырга; 

2 нче кушымтаның «Психоневрология интернатларында социаль хезмәт 

күрсәтүнең стационар формасында социаль хезмәтләр күрсәтү исеме, тасвирламасы 

һәм аларны күрсәтү күләме» таблицасындагы 7.2 нче пунктта «инвалидны 

тернәкләндерүнең индивидуаль программасы» сүзләрен «инвалидны 

тернәкләндерүнең яки абилитациясенең индивидуаль программасы» сүзләренә 

алмаштырырга; 

3 нче кушымтаның «Акыл үсеше артта калган балалар өчен интернат-балалар 

йортларында, физик кимчелекләре булган балалар өчен интернат йортларда социаль 

хезмәт күрсәтүнең стационар формасында социаль хезмәтләр күрсәтү исемнәре, 

тасвирламасы һәм аларны күрсәтү күләме» таблицасындагы 7.2 нче пунктта 

«инвалид баланы тернәкләндерүнең индивидуаль программасы» сүзләрен «инвалид 

баланы тернәкләндерүнең яки абилитациясенең индивидуаль программасы» 

сүзләренә алмаштырырга. 

2. 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 (Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2016 ел, 2 июль, 455 нче, 2016 ел, 3 

октябрь, 701 нче карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) расланган 

Татарстан Республикасында социаль хезмәтләр күрсәтү белән тәэмин итүчеләр 



4 

тарафыннан социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар формасында социаль 

хезмәтләр күрсәтү тәртибенә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

II бүлектә: 

2.1.1 нче пунктның таблицасында: 

2 нче пунктта «Федераль миграция хезмәтенең территориаль органы» сүзләрен 

«Татарстан Республикасы буенча Эчке эшләр министрлыгы» сүзләренә 

алмаштырырга; 

3 нче пунктта «Федераль миграция хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча 

идарәсенә караган территориаль орган» сүзләрен «Татарстан Республикасы буенча 

Эчке эшләр министрлыгы» сүзләренә алмаштырырга; 

7 нче пунктта «Федераль миграция хезмәтенең территориаль органнары һәм 

аларның структур бүлекчәләре» сүзләрен «Татарстан Республикасы буенча Эчке 

эшләр министрлыгы һәм аның структур бүлекчәләре» сүзләренә алмаштырырга; 

III бүлектә: 

3.1.1 нче пунктның таблицасында: 

2 нче пунктта «Федераль миграция хезмәтенең территориаль органы» сүзләрен 

«Татарстан Республикасы буенча Эчке эшләр министрлыгы» сүзләренә 

алмаштырырга;  

3 һәм 4 нче пунктларда «Федераль миграция хезмәтенең Татарстан 

Республикасы буенча идарәсенә караган территориаль орган» сүзләрен «Татарстан 

Республикасы буенча Эчке эшләр министрлыгы» сүзләренә алмаштырырга; 

5 нче пунктта «Инвалидны (инвалид баланы) тернәкләндерүнең индивидуаль 

программасы», «инвалидны тернәкләндерүнең индивидуаль программасында» 

сүзләрен «Инвалидны (инвалид баланы) тернәкләндерүнең яки абилитациясенең 

индивидуаль программасы», «инвалидны (инвалид баланы) тернәкләндерүнең яки 

абилитациясенең индивидуаль программасында» сүзләренә алмаштырырга; 

10 нчы пунктта «Федераль миграция хезмәтенең территориаль органнары һәм 

аларның структур бүлекчәләре» сүзләрен «Татарстан Республикасы буенча Эчке 

эшләр министрлыгы һәм аның структур бүлекчәләре» сүзләренә алмаштырырга; 

3.1.2 нче пунктның таблицасындагы 1 нче пунктта «Федераль миграция 

хезмәтенең территориаль органы» сүзләрен «Татарстан Республикасы буенча Эчке 

эшләр министрлыгы» сүзләренә алмаштырырга; 

3.3.3 нче пунктның икенче абзацында «тернәкләндерүнең» сүзеннән соң «яки 

абилитациясе» сүзләрен өстәргә; 

IV бүлектә: 

4.1.1 нче пунктның таблицасында: 

2 нче пунктта «Федераль миграция хезмәтенең территориаль органы» сүзләрен 

«Татарстан Республикасы буенча Эчке эшләр министрлыгы» сүзләренә 

алмаштырырга; 

3 нче пунктта «Федераль миграция хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча 

идарәсенә караган территориаль орган» сүзләрен «Татарстан Республикасы буенча 

Эчке эшләр министрлыгы» сүзләренә алмаштырырга; 

4 нче пунктта «Инвалидны (инвалид баланы) тернәкләндерүнең индивидуаль 

программасы», «инвалидны тернәкләндерүнең индивидуаль программасында» 

сүзләрен «Инвалидны (инвалид баланы) тернәкләндерүнең яки абилитациясенең 
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индивидуаль программасы», «инвалидны (инвалид баланы) тернәкләндерүнең яки 

абилитациясенең индивидуаль программасында» сүзләренә алмаштырырга; 

V бүлектә: 

5.1.1 нче пунктның таблицасында: 

1 нче пунктта «Федераль миграция хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча 

идарәсенә караган территориаль орган» сүзләрен «Татарстан Республикасы буенча 

Эчке эшләр министрлыгы» сүзләренә алмаштырырга; 

2 нче пунктта «Федераль миграция хезмәтенең территориаль органы» сүзләрен 

«Татарстан Республикасы буенча Эчке эшләр министрлыгы» сүзләренә 

алмаштырырга. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры 

вазыйфаларын башкаручы                                                                             А.В.Песошин 
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