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Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетының «2016 елга Татарстан Рес-
публикасы социаль хезмәт күрсәтү 
оешмаларының норматив чыгымнарын 
раслау турында» 2015 ел, 7 декабрь, 922 нче 
карарына үзгәрешләр кертү хакында 

 
 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2016 елга Татарстан 

Республикасы социаль хезмәт күрсәтү оешмаларының норматив чыгымнарын 
раслау турында» 2015 ел, 7 декабрь, 922 нче карарына (Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетының 2016 ел, 11 май, 295 нче; 2016 ел, 22 июнь, 426 нчы; 2016 
ел, 21 июль, 492 нче; 2016 ел, 29 август, 598 нче карарлары белән кертелгән 
үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1 нче пунктның сигезенче, тугызынчы абзацларына «койка-көннәр» 
сүзләреннән соң «һәм койка-урыннар» сүзләрен өстәргә; 

әлеге карар белән расланган стационар, ярымстационар формалы социаль 
хезмәт күрсәтү оешмаларында дәүләт хезмәте күрсәтүгә гомумхуҗалык 
ихтыяҗларына норматив чыгымнарга карата төзәтү коэффициентларында: 

2.1 нче пунктта «1,22» саннарын «1,11» саннарына алмаштырырга; 

әлеге карар белән расланган стационар формалы социаль хезмәт күрсәтү 

оешмаларында койка-көннәр санын һәм стационар һәм ярымстационар формалы 

социаль хезмәт күрсәтү оешмаларында койка-көннәр санын яңа редакциядә бәян 

итәргә (карарга теркәлә). 
 
 
 
Татарстан Республикасы 
Премьер-министры 
вазыйфаларын башкаручы         А.В.Песошин 
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Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 

2015 ел, 7 декабрь, 922 нче 

карары белән расланды 

(Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 

2016 ел, 26 декабрь, 995 нче 

карары редакциясендә) 

 

 

Стационар формалы социаль хезмәт күрсәтү оешмаларында койка-көннәр һәм койка-урыннар саны 

 

Муниципаль берәмлек 

исеме 

Оешма исеме Бер елга 

койка-

көннәр 

саны 

Бер елга 

койка-

урыннар 

саны 
 

1 2 3 4 

Азнакай муниципаль райо-

ны  

«Азнакай картлар һәм инвалидлар интернат йорты» дәүләт авто-

ном социаль хезмәт күрсәтү учреждениесе (алга таба – 

ДАСХКУ)  

37 500 105 

Аксубай муниципаль райо-

ны 

Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү 

һәм социаль яклау министрлыгының «Федоровка картлар һәм 

инвалидлар интернат йорты» ДАСХКУ 

37 512 110 

Актаныш муниципаль райо-

ны 

«Актаныш картлар һәм инвалидлар интернат йорты» ДАСХКУ 20 009 56 

Алексеевск муниципаль 

районы 

«Алексеевск картлар һәм инвалидлар интернат йорты» ДАСХКУ 18 296 50 

Әлки муниципаль районы «Әлки картлар һәм инвалидлар интернат йорты» ДАСХКУ 18 297 50 
Арча муниципаль районы  Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү 136 518 373 
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1 2 3 4 
һәм социаль яклау министрлыгының «Яңа Чүриле психоневро-
логия интернаты» ДАСХКУ 

«Арча картлар һәм инвалидлар интернат йорты» ДАСХКУ 17 800 50 

Баулы муниципаль районы  Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү 
һәм социаль яклау министрлыгының «Баулы картлар һәм инва-
лидлар интернат йорты» ДАСХКУ 

18 666 51 

Бөгелмә муниципаль райо-
ны 

«Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү 
һәм социаль яклау министрлыгының Бөгелмә муниципаль 
районындагы Билгеле яшәү урыны һәм шөгыльләре булмаган 
затлар өчен «Маяк» социаль адаптация үзәге» ДАСХКУ 

9 150 25 

Буа муниципаль районы «Буа картлар һәм инвалидлар интернат йорты» ДАСХКУ 43 188 120 

Югары Ослан муниципаль 
районы 

«Югары Ослан картлар һәм инвалидлар интернат йорты» 
ДАСХКУ 

17 800 50 

Алабуга муниципаль райо-

ны  

«Алабуга картлар һәм инвалидлар интернат йорты» ДАСХКУ 43 665 123 

«Алабуга психоневрология интернаты» ДАСХКУ 164 980 460 

Зеленодольск муниципаль 
районы 

«Зеленодольск психоневрология интернаты» ДАСХКУ 199 104 544 

Кайбыч муниципаль районы «Кайбыч картлар һәм инвалидлар интернат йорты» дәүләт бюд-
жет учреждениесе 

8 575 25 

Лениногорск муниципаль 

районы 

«Лениногорск картлар һәм инвалидлар интернат йорты» 

ДАСХКУ  

26 518 75 

Мамадыш муниципаль рай-

оны 

Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү 

һәм социаль яклау министрлыгының «Мамадыш картлар һәм ин-

валидлар махсус интернат йорты» ДАСХКУ 

20 130 70 

Минзәлә муниципаль райо-

ны 

«Минзәлә картлар һәм инвалидлар интернат йорты» ДАСХКУ 21 240 60 

Мөслим муниципаль райо-

ны 

«Мөслим картлар һәм инвалидлар интернат йорты» ДАСХКУ 17 750 50 
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Чаллы шәһәре  «Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү 

һәм социаль яклау министрлыгының «Чаллы шәһәре» шәһәр 

округындагы Билгеле яшәү урыны һәм шөгыльләре булмаган 

затлар өчен «Перекресток» социаль адаптация үзәге» ДАСХКУ 

18 300 50 

«Чаллы картлар һәм инвалидлар интернат йорты» ДАСХКУ 21 180 60 

Түбән Кама муниципаль 

районы 

«Тернәкләндерүнең заманча медицина-социаль технологияләре 

кулланыла торган Кама Аланы психоневрология интернаты» 

ДАСХКУ 

159 210 440 

Яңа Чишмә муниципаль 

районы 

Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү 

һәм социаль яклау министрлыгының «Яңа Чишмә картлар һәм 

инвалидлар интернат йорты» ДАСХКУ 

17 500 50 

Нурлат муниципаль районы «Нурлат картлар һәм инвалидлар интернат йорты» ДАСХКУ  43 018 120 

Балык Бистәсе муниципаль 

районы  

Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү 

һәм социаль яклау министрлыгының «Корноухово картлар һәм 

инвалидлар интернат йорты» ДАСХКУ 

14 274 40 

Саба муниципаль районы «Лесхоз картлар һәм инвалидлар интернат йорты» ДАСХКУ 28 348 80 

«Акыл үсеше артта калган балалар өчен Югары Утар балалар 

йорты-интернаты» ДАСХКУ: 

   

акыл үсеше артта калган балалар өчен; 17 202  47 

өстәмә энтераль туклана торган акыл үсеше артта калган балалар 

өчен 

12 078 33 

Сарман муниципаль районы «Җәлил картлар һәм инвалидлар интернат йорты» ДАСХКУ 47 009 130 

Спас муниципаль районы Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү 

һәм социаль яклау министрлыгының «Спас картлар һәм инва-

лидлар интернат йорты» ДАСХКУ 

20 880 60 

Тукай муниципаль районы Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү 

һәм социаль яклау министрлыгының «Тукай картлар һәм инва-

лидлар интернат йорты» ДАСХКУ 

17 900 50 
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Тәтеш муниципаль районы «Тәтеш картлар һәм инвалидлар интернат йорты» ДАСХКУ 16 065 45 

Чирмешән муниципаль  

районы 

«Чирмешән картлар һәм инвалидлар интернат йорты» ДАСХКУ 21 120 60 

Чистай муниципаль районы  «Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү 

һәм социаль яклау министрлыгының «Юлдаш» Чистай картлар 

һәм инвалидлар интернат йорты» ДАСХКУ 

50 193 145 

«Чистай психоневрология интернаты» ДАСХКУ 104 676 286 

Казан шәһәре «Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү 

һәм социаль яклау министрлыгының «Казан шәһәре» шәһәр 

округындагы Билгеле яшәү урыны һәм шөгыльләре булмаган 

затлар өчен «Милосердие» социаль адаптация үзәге» ДАСХКУ 

29 280 80 

«Казан психоневрология интернаты» ДАСХКУ 122 244 337 

«Акыл үсеше артта калган балалар өчен Дербышки балалар 
йорты-интернаты» ДАСХКУ: 

   

акыл үсеше артта калган балалар өчен; 39 873  116 

өстәмә энтераль туклана торган акыл үсеше артта калган балалар 

өчен  

34 404 94 

 

__________________________________________ 



 

 

Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 

2015 ел, 7 декабрь, 922 нче 

карары белән расланды 

(Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 

2016 ел, 26 декабрь, 995 нче 

карары редакциясендә) 

 

Стационар һәм ярымстационар формалы социаль хезмәт күрсәтү оешмаларында койка-көннәр һәм койка-урыннар саны 

 

Муниципаль 

берәмлек исеме 

Оешма исеме Бер елга койка-көннәр саны Бер елга койка-урыннар саны 

стацио- 

нар 

ярым-

стационар 

озатып 

йөрүчеләр 

стацио- 

нар 

ярым-

стационар 

озатып 

йөрүчеләр 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Әгерҗе муници-

паль районы 

«Татарстан Республикасы Хез-

мәт, халыкны эш белән тәэмин 

итү һәм социаль яклау министр-

лыгының Әгерҗе муниципаль 

районындагы «Надежда» халык-

ка социаль хезмәт күрсәтү буен-

ча комплекслы үзәге» (алга таба 

– ХСХККҮ) дәүләт автоном со-

циаль хезмәт күрсәтү учрежде-

ниесенең (алга таба – ДАСХКУ) 

социаль-тернәкләндерү бүлеге 

12 075 490  - 35 2 -   

Азнакай муници-

паль районы 

«Ак Чишмә» инвалидларны 

тернәкләндерү үзәге» ДАСХКУ 

14 835  - 690 43 -   2 

«Татарстан Республикасы Хез- 12 420 245  - 36 1 -   
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1 2 3 4 5 6 7 8 
мәт, халыкны эш белән тәэмин 
итү һәм социаль яклау министр-
лыгының Азнакай муниципаль 
районындагы «Өмет» ХСХККҮ» 
ДАСХКУ социаль-тернәклән-
дерү бүлеге 

Аксубай муници-

паль районы 

«Татарстан Республикасы Хез-
мәт, халыкны эш белән тәэмин 
итү һәм социаль яклау министр-
лыгының Аксубай муниципаль 
районындагы «Нежность» 
ХСХККҮ» ДАСХКУ социаль-
тернәкләндерү бүлеге 

6 210 1 715  - 18 7 -   

Әлмәт муници-

паль районы 

«Ветеран» инвалидларны тер-
нәкләндерү үзәге» ДАСХКУ 

17 250 11 760 345 50 48 1 

Апас муниципаль 

районы 

«Татарстан Республикасы Хез-
мәт, халыкны эш белән тәэмин 
итү һәм социаль яклау министр-
лыгының Апас муниципаль рай-
онындагы «Рассвет» ХСХККҮ» 
ДАСХКУ социаль-тернәклән-
дерү бүлеге 

7 590 490  - 22 2 -  

Арча муниципаль 

районы 

«Татарстан Республикасы Хез-

мәт, халыкны эш белән тәэмин 

итү һәм социаль яклау министр-

лыгының Арча муниципаль рай-

онындагы Мөмкинлекләре чик-

ләнгән балалар һәм яшүсмерләр 

өчен «Исток Надежды» 

3 450 5 390 1 035 10 22 3 
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тернәкләндерү үзәге» ДАСХКУ 

Татарстан Республикасы Хезмәт, 
халыкны эш белән тәэмин итү 
һәм социаль яклау министр-
лыгының Арча муниципаль рай-
онындагы «Центр милосердия» 
ХСХККҮ» ДАСХКУ социаль-
тернәкләндерү бүлеге 

5 831 60  - 27 2 -  

Баулы муници-

паль районы 

«Татарстан Республикасы Хез-
мәт, халыкны эш белән тәэмин 
итү һәм социаль яклау министр-
лыгының Баулы муниципаль 
районындагы Мөмкинлекләре 
чикләнгән балалар һәм яш-
үсмерләр өчен «Радость» («Шат-
лык») тернәкләндерү үзәге» 
ДАСХКУ 

10 695 5 635 1 035 31 23 3 

«Березка» инвалидларны тернәк-
ләндерү үзәге» ДАСХКУ 

26 220 -  1 725 76 -  5 

Балтач муници-

паль районы 

«Татарстан Республикасы Хез-
мәт, халыкны эш белән тәэмин 
итү һәм социаль яклау министр-
лыгының Балтач муниципаль 
районындагы «Наз» ХСХККҮ» 
ДАСХКУ социаль-тернәклән-
дерү бүлеге 

9 315 245  - 27 1 -   

Бөгелмә муници-

паль районы 

«Татарстан Республикасы Хез-
мәт, халыкны эш белән тәэмин 
итү һәм социаль яклау министр-
лыгының Бөгелмә муниципаль 

5 175 4 410 690 15 18 2 
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районындагы Мөмкинлекләре 
чикләнгән балалар һәм яш-
үсмерләр өчен «Возрождение» 
тернәкләндерү үзәге» ДАСХКУ 
«Татарстан Республикасы 
Хезмәт, халыкны эш белән 
тәэмин итү һәм социаль яклау 
министрлыгының Бөгелмә муни-
ципаль районындагы «Радуга» 
ХСХККҮ» ДАСХКУ социаль-
тернәкләндерү бүлеге 

6 900 6 860  - 20 28 -   

Алабуга муници-

паль районы 

«Татарстан Республикасы Хез-
мәт, халыкны эш белән тәэмин 
итү һәм социаль яклау министр-
лыгының Алабуга муниципаль 
районындагы Мөмкинлекләре 
чикләнгән балалар һәм яш-
үсмерләр өчен «Астра» тернәк-
ләндерү үзәге» ДАСХКУ  

12 075 7 350 1 725 35 30 5 

«Татарстан Республикасы 
Хезмәт, халыкны эш белән 
тәэмин итү һәм социаль яклау 
министрлыгының Алабуга муни-
ципаль районындагы «Доверие» 
ХСХККҮ» социаль-тернәк-
ләндерү бүлеге 

3 105 4 410 -  9 18 -  

Зәй муниципаль 

районы 

«Татарстан Республикасы 
Хезмәт, халыкны эш белән 
тәэмин итү һәм социаль яклау 
министрлыгының Зәй муници-

3 450 4 410  - 10 18 0-   
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паль районындагы «Радость» 
ХСХККҮ» ДАСХКУ социаль-
тернәкләндерү бүлеге 

Зеленодольск му-

ниципаль районы 

«Татарстан Республикасы Хез-
мәт, халыкны эш белән тәэмин 
итү һәм социаль яклау министр-
лыгының Зеленодольск муници-
паль районындагы Мөмкин-
лекләре чикләнгән балалар һәм 
яшүсмерләр өчен «Доверие» 
тернәкләндерү үзәге» ДАСХКУ 

9 315 12 250 5 520 27 50 16 

«Татарстан Республикасы Хез-
мәт, халыкны эш белән тәэмин 
итү һәм социаль яклау министр-
лыгының «Идел» инвалидларны 
социаль тернәкләндерү респуб-
лика үзәге» дәүләт бюджет 
учреждениесе (алга таба – ДБУ) 

33 810 490 3 450 98 2 10 

«Татарстан Республикасы 
Хезмәт, халыкны эш белән 
тәэмин итү һәм социаль яклау 
министрлыгының Зеленодольск 
муниципаль районындагы «Рә-
хәт» ХСХККҮ» ДАСХКУ соци-
аль-тернәкләндерү бүлеге 

3 450 8 575 -  10 35 - 

Кама Тамагы му-

ниципаль районы 

«Татарстан Республикасы 

Хезмәт, халыкны эш белән 

тәэмин итү һәм социаль яклау 

министрлыгының Кама Тамагы 

муниципаль районындагы «Бо-

4 830 1 470 -  14 6 - 
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городский рай» ХСХККҮ» 

ДАСХКУ социаль-тернәклән-

дерү бүлеге 

Кукмара муници-

паль районы 

«Татарстан Республикасы 
Хезмәт, халыкны эш белән 
тәэмин итү һәм социаль яклау 
министрлыгының Кукмара му-
ниципаль районындагы Мөм-
кинлекләре чикләнгән балалар 
һәм яшүсмерләр өчен «Милосер-
дие» тернәкләндерү үзәге» 
ДАСХКУ 

5 175 7 050 345 15 30 1 

«Татарстан Республикасы 
Хезмәт, халыкны эш белән 
тәэмин итү һәм социаль яклау 
министрлыгының Кукмара му-
ниципаль районындагы «Тыл-
сым» ХСХККҮ» ДАСХКУ соци-
аль-тернәкләндерү бүлеге 

 - 5 635 -  -  23 -   

Лаеш муниципаль 

районы 

«Татарстан Республикасы 
Хезмәт, халыкны эш белән 
тәэмин итү һәм социаль яклау 
министрлыгының Лаеш муници-
паль районындагы Мөмкинлек-
ләре чикләнгән балалар һәм 
яшүсмерләр өчен тернәкләндерү 
үзәге» ДАСХКУ 

12 075 1 960 1 035 35 8 3 

Лениногорск му-

ниципаль районы 

«Татарстан Республикасы 
Хезмәт, халыкны эш белән 
тәэмин итү һәм социаль яклау 

2 415 7 050 345 7 30 1 
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министрлыгының Лениногорск 
муниципаль районындагы Мөм-
кинлекләре чикләнгән балалар 
һәм яшүсмерләр өчен «Алый па-
рус» тернәкләндерү үзәге» 
ДАСХКУ 
«Татарстан Республикасы 
Хезмәт, халыкны эш белән 
тәэмин итү һәм социаль яклау 
министрлыгының Лениногорск 
муниципаль районындагы «Ис-
ток – Башлангыч» ХСХККҮ» 
ДАСХКУ социаль-тернәк-
ләндерү бүлеге 

3 450 4 410  - 10 18 -  

Мамадыш муни-

ципаль районы 

«Татарстан Республикасы 
Хезмәт, халыкны эш белән 
тәэмин итү һәм социаль яклау 
министрлыгының Мамадыш 
муниципаль районындагы «За-
бота» ХСХККҮ» ДАСХКУ 
социаль-тернәкләндерү бүлеге 

 - 6 125  - -  25 -  

Менделеевск му-

ниципаль районы 

«Татарстан Республикасы 
Хезмәт, халыкны эш белән 
тәэмин итү һәм социаль яклау 
министрлыгының Менделеевск 
муниципаль районындагы «Берег 
Надежды» ХСХККҮ» ДАСХКУ 
социаль-тернәкләндерү бүлеге 

 - 5 635  - 0 23  0-  

Минзәлә муници-

паль районы 

«Татарстан Республикасы 
Хезмәт, халыкны эш белән 

5 652 3 944 1 035 18 17 3 
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тәэмин итү һәм социаль яклау 
министрлыгының Мтнзәлә му-
ниципаль районындагы Мөм-
кинлекләре чикләнгән балалар 
һәм яшүсмерләр өчен «Умырзая» 
тернәкләндерү үзәге» ДАСХКУ 

Чаллы шәһәре «Татарстан Республикасы 
Хезмәт, халыкны эш белән 
тәэмин итү һәм социаль яклау 
министрлыгының «Чаллы шә-
һәре» шәһәр округындагы 
Мөмкинлекләре чикләнгән бала-
лар һәм яшүсмерләр өчен 
«Солнышко» тернәкләндерү 
үзәге» ДАСХКУ 

5 175 10 045 345 15 41 1 

«Изгелек» инвалидларны 
тернәкләндерү үзәге» ДАСХКУ 

4 140 9 065 345 12 37 1 

Тормыш хәле авыр булган һәм 
тернәкләндерү хезмәтләренә 
мохтаҗ булган гражданнарга со-
циаль-тернәкләндерү хезмәтләре 
күрсәтү 

9 952 -   - 32 - - 

Сәламәтлекләренең мөмкинлек-

ләре чикләнгән балаларга тернәк-

ләндерү хезмәтләре күрсәтү 

- 3 150 - - 50 - 

Түбән Кама му-

ниципаль районы 

Сәламәтлекләренең мөмкинлек-
ләре чикләнгән балаларга тернәк-
ләндерү хезмәтләре күрсәтү 

9 660 13 475 1 725 35 55 5 

«Татарстан Республикасы Хез-
мәт, халыкны эш белән тәэмин 

6 900 2 205  - 20 9 - 
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итү һәм социаль яклау министр-
лыгының Түбән Кама муници-
паль районындагы «Милосер-
дие» ХСХККҮ» ДАСХКУ соци-
аль-тернәкләндерү бүлеге 

Саба муниципаль 

районы 

«Татарстан Республикасы 
Хезмәт, халыкны эш белән 
тәэмин итү һәм социаль яклау 
министрлыгының Саба муници-
паль районындагы «Балкыш» 
ХСХККҮ» ДАСХКУ социаль-
тернәкләндерү бүлеге 

6 900 980  - 20 4 - 

Сарман муници-

паль районы 

«Татарстан Республикасы 
Хезмәт, халыкны эш белән 
тәэмин итү һәм социаль яклау 
министрлыгының Сарман муни-
ципаль районындагы «Шәфкать» 
ХСХККҮ» ДАСХКУ социаль-
тернәкләндерү бүлеге 

7 935 1 470  - 23 6 -   

Чистай муници-

паль районы 

«Татарстан Республикасы 
Хезмәт, халыкны эш белән 
тәэмин итү һәм социаль яклау 
министрлыгының Чистай муни-
ципаль районындагы «Балкыш» 
ХСХККҮ» ДАСХКУ социаль-
тернәкләндерү бүлеге 

1 725 3 675  - 5 15 -  

Казан шәһәре «Восхождение» инвалидларны 
тернәкләндерү үзәге» ДАСХКУ 

-  24 500  - -  100 -  

«Татарстан Республикасы 
Хезмәт, халыкны эш белән 

-  14 700 -  -  60 -  
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тәэмин итү һәм социаль яклау 
министрлыгының «Казан шә-
һәре» шәһәр округындагы Мөм-
кинлекләре чикләнгән балалар 
һәм яшүсмерләр өчен «Апрель» 
тернәкләндерү үзәге» ДБУ 
«Татарстан Республикасы 
Хезмәт, халыкны эш белән 
тәэмин итү һәм социаль яклау 
министрлыгының Мөмкинлек-
ләре чикләнгән балалар һәм 
яшүсмерләр өчен «Здравушка» 
тернәкләндерү үзәге» ДАСХКУ 

-  11 925 -  -  53 -  

«Татарстан Республикасы Хез-
мәт, халыкны эш белән тәэмин 
итү һәм социаль яклау министр-
лыгының Мөмкинлекләре чик-
ләнгән балалар һәм яшүсмерләр 
өчен «Солнечный» тернәклән-
дерү үзәге» ДАСХКУ 

 - 22 116 -  -  97  -  

Инвалидларга тернәкләндерү 
хезмәтләре күрсәтү 

44 676  - 1 752 153 0 6  

 «Сукырлар һәм начар күрү-

челәрне социаль тернәкләндерү 

республика үзәге» ДБУ 

- 55 125 -  -  225 - 
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