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Татарстан Республикасы Министрлар Ка-

бинетының «2017 елга Татарстан 

Республикасы социаль хезмәт күрсәтү 

оешмаларының норматив чыгымнарын 

раслау турында» 2016 ел, 18 ноябрь, 849 нчы 

карарына үзгәрешләр кертү хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2017 елга Татарстан 

Республикасы социаль хезмәт күрсәтү оешмаларының норматив чыгымнарын 

раслау турында» 2016 ел, 18 ноябрь, 849 нчы карарына (Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 2017 ел, 17 февраль, 92 нче карары белән кертелгән 

үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

карарның 1 нче пунктында: 

сигезенче, тугызынчы абзацларда «оешмаларында» сүзләрен «дәүләт 

оешмаларында» сүзләренә алмаштырырга; 

түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә: 

«Татарстан Республикасында социаль хезмәтләр белән тәэмин итүчеләр 

реестрына кертелгән, әмма дәүләт заказын үтәүдә катнашмый торган дәүләткә 

карамаган оешмаларга, социаль хезмәтләр күрсәтүгә бәйле рәвештә, компенсация 

түләүгә (чыгымнарын каплауга) каралган Татарстан Республикасы бюджетындагы 

акча күләмен билгеләү өчен кешеләр, койка-көннәр саны.»; 

әлеге карар белән расланган социаль-көнкүреш хезмәтләре, социаль-медицина 

хезмәтләре, социаль-психологик хезмәтләр, социаль-педагогик хезмәтләр, социаль-

хезмәт хезмәтләре, социаль-хокукый хезмәтләр, тереклек эшчәнлегендә 

кимчелекләр булган социаль хезмәтләрдән файдаланучыларның, шул исәптән 

инвалид балаларның коммуникатив потенциалын арттыру максатларындагы 

хезмәтләр күрсәтүне кертеп, стационар формада социаль хезмәт күрсәтү буенча 

дәүләт хезмәтләре күрсәтүгә норматив чыгымнарда: 

«1. Дәүләт хезмәте күрсәтүгә турыдан-туры бәйле норматив чыгымнар» 

бүлегендә: 
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2.1 нче пунктта «1033,19», «1151,18» саннарын тиешенчә «1137,74», «1281,86» 

саннарына алмаштырырга; 

2.1.4 нче пунктта «356,15», «439,38» саннарын тиешенчә «460,70», «570,06» 

саннарына алмаштырырга; 

2.2 нче пунктта «1090,15», «1208,14» саннарын тиешенчә «1194,70», «1338,82» 

саннарына алмаштырырга; 

2.2.4 нче пунктта «356,15», «439,38» саннарын тиешенчә «460,70», «570,06» 

саннарына алмаштырырга; 

әлеге карар белән расланган дәүләт хезмәте күрсәтүгә турыдан-туры бәйле 

норматив чыгымнарга карата төзәтү коэффициентларын яңа редакциядә бәян итәргә 

(карарга теркәләләр); 

әлеге карар белән расланган дәүләт хезмәте күрсәтүгә гомумхуҗалык 

ихтыяҗларына норматив чыгымнарга карата төзәтү коэффициентларында: 

1.7 нче пунктта «2,29» саннарын «2,11» саннарына алмаштырырга;  

түбәндәге эчтәлекле 5.16 – 5.18 нче пунктлар өстәргә: 

 

«5.16. «Балаларда көч» сәламәтлекләренең мөмкинлекләре 

чикләнгән балаларга ярдәм күрсәтү хәйрия фонды 

1,00 

5.17. «Казан тернәкләндерү һәм абилитацияне үстерү үзәге» 

автоном коммерциячел булмаган оешмасы  

1,00 

5.18. Казан «Эзләнү» инвалидларның шәһәр иҗтимагый 

оешмасы  

1,00»; 

 

түбәндәге эчтәлекле 6.8 нче пункт өстәргә: 

 

«6.8. җаваплылыгы чикләнгән «КМПО шифаханә-

профилакторие» җәмгыяте 

1,00»; 

 

7.7, 7.9 нчы пунктлар үз көчен югалткан дип санарга; 

 

әлеге карар белән расланган стационар формалы социаль хезмәт күрсәтү 

оешмаларында койка-көннәр һәм койка-урыннар санында: 

исемендәге «оешмаларында» сүзләрен «дәүләт оешмаларында» сүзләренә 

алмаштырырга; 

әлеге карар белән расланган стационар һәм ярымстационар формалы социаль 

хезмәт күрсәтү оешмаларында койка-көннәр һәм койка-урыннар санында: 

исемендәге «оешмаларында» сүзләрен «дәүләт оешмаларында» сүзләренә 

алмаштырырга; 

«Алабуга муниципаль районы» юлының «Татарстан Республикасы Хезмәт, 

халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының Алабуга 

муниципаль районындагы «Доверие» ХСХККҮ» социаль-тернәкләндерү бүлеге» 

юлында «3 114», «4 410» саннарын тиешенчә «450», «630» саннарына 

алмаштырырга; 
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«Зеленодольск муниципаль районы» юлының «Татарстан Республикасы 

Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының 

Зеленодольск муниципаль районындагы «Рәхәт» ХСХККҮ» ДАСХКУ социаль-

тернәкләндерү бүлеге» юлында «3 460», «8 575» саннарын тиешенчә «500», «1 225» 

саннарына алмаштырырга; 

«Чаллы шәһәре» юлының «Тормыш хәле авыр булган һәм тернәкләндерү хез-

мәтләренә мохтаҗ булган гражданнарга социаль-тернәкләндерү хезмәтләре күрсәтү» 

һәм «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балаларга тернәкләндерү 

хезмәтләре күрсәтү» юллары үз көчен югалткан дип санарга; 

«Түбән Кама муниципаль районы» юлының «Сәламәтлекләренең 

мөмкинлекләре чикләнгән балаларга тернәкләндерү хезмәтләре күрсәтү» юлы үз 

көчен югалткан дип санарга; 

«Казан шәһәре» юлының « Инвалидларга тернәкләндерү хезмәтләре күрсәтү» 

юлы үз көчен югалткан дип санарга; 

карарга Татарстан Республикасында социаль хезмәтләр белән тәэмин итүчеләр 

реестрына кертелгән, әмма дәүләт заказын үтәүдә катнашмый торган дәүләткә 

карамаган оешмаларга, социаль хезмәтләр күрсәтүгә бәйле рәвештә, компенсация 

түләүгә (чыгымнарын каплауга) каралган Татарстан Республикасы бюджетындагы 

акча күләмен билгеләү өчен кешеләр, койка-көннәр санын өстәргә (карарга теркәлә). 

2. Түбәндәгеләрне билгеләргә: 

бу карарның 1 нче пунктындагы икенче – бишенче, унөченче – унсигезенче, 

егерменче, егерме беренче, егерме өченче, егерме алтынчы – егерме тугызынчы аб-

зацлары гамәле 2017 елның 1 февраленнән барлыкка килгән хокук мөнәсәбәтләренә 

кагыла; 

бу карарның 1 нче пунктындагы алтынчы – уникенче, егерме дүртенче, егерме 

бишенче абзацлары гамәле 2017 елның 1 мартыннан барлыкка килгән хокук 

мөнәсәбәтләренә кагыла; 

1 нче пунктның унтугызынчы абзацы 2017 елның 1 июленнән үз көченә керә. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры          А.В.Песошин 
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Татарстан Республикасы  

Министрлар Кабинетының  

2016 ел, 18 ноябрь, 849 нчы  

карары белән расланды 

(Татарстан Республикасы  

Министрлар Кабинетының  

2017 ел, 31 май, 325 нче  

карары редакциясендә) 

 

 

Дәүләт хезмәте күрсәтүгә турыдан-туры бәйле норматив чыгымнарга карата 

төзәтү коэффициентлары 

 

 
Т/с Оешма исеме  Төзәтү коэф-

фициенты 

1. «Восхождение» инвалидларны тернәкләндерү үзәге» 

дәүләт автоном социаль хезмәт күрсәтү учреждениесе 

(алга таба – ДАСХКУ) 

1,083 

2. «Изгелек» инвалидларны тернәкләндерү үзәге» 

ДАСХКУ 

1,088 

3. «Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән 

тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының 

«Мөмкинлекләре чикләнгән балалар һәм яшүсмерләр 

өчен «Здравушка» тернәкләндерү үзәге» ДАСХКУ  

1,060 

4. «Акыл үсеше артта калган балалар өчен Югары Утар 

балалар интернат йорты» ДАСХКУ 

1,112 

 

 

____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Татарстан Республикасы  

Министрлар Кабинетының  

2016 ел, 18 ноябрь, 849 нчы  

карары белән расланды 

(Татарстан Республикасы  

Министрлар Кабинетының  

2017 ел, 31 май, 325 нче  

карары редакциясендә) 

 

Татарстан Республикасында социаль хезмәтләр белән тәэмин итүчеләр реестрына кертелгән, әмма дәүләт заказын үтәүдә 

катнашмый торган дәүләткә карамаган оешмаларга, социаль хезмәтләр күрсәтүгә бәйле рәвештә, компенсация түләүгә 

(чыгымнарын каплауга) каралган Татарстан Республикасы бюджетындагы акча күләмен билгеләү өчен  

кешеләр, койка-көннәр саны 

 

Муниципаль 

берәмлек исеме 

Оешма исеме Хезмәт исеме Бер елга 

кеше саны 

Бер елга койка-көннәр саны 

стацио-

нар 

ярымста-

ционар 

озата 

баручылар 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Әлмәт муници-

паль районы 

Гражданнарның сәламәт-

леген саклау һәм 

хокукларын яклау хәй-

рия фонды (Тимур Исла-

мов фонды) 

социаль-медицина 

хезмәтләре 

27 342  -  -  - 

социаль-психологик 

хезмәтләр 

социаль-педагогик 

хезмәтләр 

социаль-хезмәт хезмәтләре 

социаль-хокукый хезмәтләр 
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1 2 3 4 5 6 7 

Түбән Кама му-

ниципаль райо-

ны 

«Сәламәтлекләренең 

мөмкинлекләре чиклән-

гән балалар өчен 

«Надежда» Түбән Кама 

интернат мәктәбе» му-

ниципаль автоном 

гомуми белем бирү 

учреждениесе 

сәламәтлекләренең мөмкин-

лекләре чикләнгән балаларга 

тернәкләндерү хезмәтләре 

күрсәтү 

 - 6 920 15 435 2 076 

Чаллы шәһәре Чаллы шәһәренең «Хез-

мәт ветераннары өчен 

пансионат» муниципаль 

автоном учреждениесе 

тормыш хәле авыр булган 

һәм тернәкләндерү хез-

мәтләренә мохтаҗ булган 

гражданнарга социаль-

тернәкләндерү хезмәтләре 

күрсәтү  

 - 9 504 -   - 

«Авыр менталь бозылу-

лар булган балалар өчен 

«Чудо-Дети» дәвалау пе-

дагогикасы үзәге» авто-

ном коммерциячел бул-

маган оешмасы 

сәламәтлекләренең мөмкин-

лекләре чикләнгән балаларга 

тернәкләндерү хезмәтләре 

күрсәтү 

 -  - 10 900  - 

Казан шәһәре «Крутушка шифаханәсе» 

ачык акционерлык 

җәмгыяте  

инвалидларга тернәклән-

дерү хезмәтләре күрсәтү 

 - 4 032  - 336 

«Балаларда көч» сәла-

мәтлекләренең мөмкин-

лекләре чикләнгән ба-

лаларга ярдәм күрсәтү 

хәйрия фонды 

сәламәтлекләренең мөмкин-

лекләре чикләнгән балаларга 

тернәкләндерү хезмәтләре 

күрсәтү 

 -   3 225  - 
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1 2 3 4 5 6 7 

«Казан тернәкләндерү 

һәм абилитацияне үстерү 

үзәге» автоном коммер-

циячел булмаган оеш-

масы  

сәламәтлекләренең мөмкин-

лекләре чикләнгән балаларга 

тернәкләндерү хезмәтләре 

күрсәтү 

 -   5 590  - 

Казан «Эзләнү» инва-

лидларның шәһәр иҗти-

магый оешмасы  

сәламәтлекләренең мөмкин-

лекләре чикләнгән балаларга 

тернәкләндерү хезмәтләре 

күрсәтү 

 -   2 150  - 

җаваплылыгы чикләнгән 

«КМПО шифаханә-про-

филакторие» җәмгыяте 

инвалидларга тернәклән-

дерү хезмәтләре күрсәтү 

 - 12 740  - 520 

җаваплылыгы чикләнгән 

«Завет» җәмгыяте 

өйдә социаль хезмәт күрсәтү 

рәвешендә хезмәтләр 

11 785 

 

 -  -  - 

 

_________________________________________ 

 

 

 


