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Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының түбәндәге карарлары үз 

көчен югалтуны танырга: 

«Татарстан Республикасында социаль хезмәт күрсәтүнең торышы һәм аны 

камилләштерү чаралары турында» 2001 ел, 15 октябрь, 748 нче; 

«2004 ‒ 2006 елларга хезмәт шартларын яхшырту һәм хезмәтне саклау 

республика программасын раслау турында» 2003 ел, 26 май, 286 нчы; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2004 ‒ 2006 елларга 

хезмәт шартларын яхшырту һәм хезмәтне саклау республика программасын раслау 

турында» 2003 ел, 26 май, 286 нчы карары белән расланган 2004 ‒ 2006 елларга 

хезмәт шартларын яхшырту һәм хезмәтне саклау буенча программа чаралары 

исемлегенә үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү хакында» 2004 ел, 22 сентябрь, 423 нче; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2004 ‒ 2006 елларга 

хезмәт шартларын яхшырту һәм хезмәтне саклау республика программасын раслау 

турында» 2003 ел, 26 май, 286 нчы карары белән расланган 2004 ‒ 2006 елларга 

хезмәт шартларын яхшырту һәм хезмәтне саклау республика программасына 

үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү хакында» 2006 ел, 2 август, 390 нчы; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасының социаль хезмәт күрсәтүче стационар дәүләт учреждениеләрендә 

өлкән яшьтәге гражданнарга һәм инвалидларга социаль хезмәт күрсәтү тәртибе һәм 

шартлары турындагы нигезләмәне раслау хакында» 2007 ел, 18 июнь, 245 нче 

карарына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында» Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 2007 ел, 24 сентябрь, 501 нче; 

«Татарстан Республикасының социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләренең 

финанс чыгымнары нормативларын һәм мөлкәтләрен карап тоту нормативларын 

раслау турында» 2008 ел, 14 апрель, 222 нче; 

Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының аерым карарлары үз 

көчен югалтуны тану турында  
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«Өлкән яшьтәге гражданнар һәм инвалидларга социаль хезмәт күрсәтү 

системасын камилләштерү турында» 2008 ел, 5 декабрь, 853 нче; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасының социаль хезмәт күрсәтүче стационар дәүләт учреждениеләрендә 

өлкән яшьтәге гражданнарга һәм инвалидларга социаль хезмәт күрсәтү тәртибе һәм 

шартлары турындагы нигезләмәне раслау хакында» 2007 ел, 18 июнь, 245 нче 

карары белән расланган Татарстан Республикасының социаль хезмәт күрсәтүче 

стационар дәүләт учреждениеләрендә өлкән яшьтәге гражданнарга һәм 

инвалидларга социаль хезмәт күрсәтү тәртибе һәм шартлары турындагы нигезләмәгә 

үзгәреш кертү хакында» Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2009 

ел, 12 октябрь, 707 нче; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Өлкән яшьтәге 

гражданнар һәм инвалидларга социаль хезмәт күрсәтү системасын камилләштерү 

турында» 2008 ел, 5 декабрь, 853 нче карарына үзгәрешләр кертү хакында» 2010 ел, 

17 март, 147 нче; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасының социаль хезмәт күрсәтүче стационар дәүләт учреждениеләрендә 

өлкән яшьтәге гражданнарга һәм инвалидларга социаль хезмәт күрсәтү тәртибе һәм 

шартлары турындагы нигезләмәне раслау хакында» 2007 ел, 18 июнь, 245 нче 

карары белән расланган Татарстан Республикасының социаль хезмәт күрсәтүче 

стационар дәүләт учреждениеләрендә өлкән яшьтәге гражданнарга һәм 

инвалидларга социаль хезмәт күрсәтү тәртибе һәм шартлары турындагы нигезләмәгә 

үзгәреш кертү хакында» Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2011 

ел, 30 декабрь, 1099 нчы; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2012 елга Татарстан 

Республикасының социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләренең финанс чыгымнары 

нормативларын һәм мөлкәтләрен карап тоту нормативларын раслау турында» 2012 

ел, 30 гыйнвар, 66 нчы карарына үзгәрешләр кертү хакында» 2012 ел, 6 ноябрь, 971 

нче; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2012 елга Татарстан 

Республикасының социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләренең финанс чыгымнары 

нормативларын һәм мөлкәтләрен карап тоту нормативларын раслау турында» 2012 

ел, 30 гыйнвар, 66 нчы карарына үзгәрешләр кертү хакында» 2012 ел, 13 декабрь, 

1081 нче;  

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2012 елга Татарстан 

Республикасының социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләренең финанс чыгымнары 

нормативларын һәм мөлкәтләрен карап тоту нормативларын раслау турында» 2012 

ел, 30 гыйнвар, 66 нчы карары белән расланган 2012 елга стационар формада 

социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләре күрсәтә торган социаль хезмәтләрнең күләм 

нормативларына үзгәрешләр кертү хакында» 2012 ел, 24 декабрь, 1137 нче; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2012 елга Татарстан 

Республикасының социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләренең финанс чыгымнары 

нормативларын һәм мөлкәтләрен карап тоту нормативларын раслау турында»            
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2012 ел, 30 гыйнвар, 66 нчы карарына үзгәреш кертү хакында» 2012 ел, 31 декабрь, 

1195 нче;  

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2014 елга Татарстан 

Республикасының социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләренең чыгым 

нормативларын раслау турында» 2013 ел, 20 ноябрь, 898 нче карарына үзгәрешләр 

кертү хакында» 2014 ел, 10 декабрь, 973 нче; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2015 елга Татарстан 

Республикасының социаль хезмәт күрсәтү оешмаларының чыгым нормативларын 

раслау турында» 2014 ел, 29 октябрь, 804 нче карарына үзгәрешләр кертү хакында» 

2015 ел, 25 декабрь, 977 нче. 

 
 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры 

вазыйфаларын башкаручы                                                                             А.В.Песошин 
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