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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «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; 2017 ел, 31 май, 325 нче 

карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешләрне 

кертергә: 

әлеге карар белән расланган дәүләт хезмәте күрсәтүгә гомумхуҗалык 

ихтыяҗларына норматив чыгымнарга карата төзәтү коэффициентларында: 

7.8 нче пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«7.8. «Шатлык» («Радость») социаль ярдәм күрсәтү үзәге» авто-
ном коммерциячел булмаган оешмасы 

1,00»; 

 

7.10 нчы пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«7.10. «Камские зори» социаль ярдәм күрсәтү үзәге» автоном 
коммерциячел булмаган оешмасы 

1,00»; 

 

әлеге карар белән расланган стационар һәм ярымстационар формалы социаль 

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

«Зәй муниципаль районы» юлында «3 460», «4 410» саннарын тишенчә  

«1 390», «1 746» саннарына алмаштырырга; 
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«Кама Тамагы муниципаль районы» юлында «4 844», «1 470» саннарын 

тиешенчә «1 946», «582» саннарына алмаштырырга; 

әлеге карар белән расланган 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 

санына түбәндәге эчтәлекле юллар өстәргә: 

 

«Зәй муници-

паль районы 

«Шатлык» («Ра-

дость») социаль 

ярдәм күрсәтү 

үзәге» автоном 

коммерциячел 

булмаган оеш-

масы 

тормыш хәле 

авыр булган һәм 

тернәкләндерү 

хезмәтләренә мох-

таҗ булган граж-

даннарга социаль-

тернәкләндерү 

хезмәтләре күр-

сәтү  

 2 070 2 664  

Кама Тамагы 

муниципаль 

район 

«Камские зори» 

социаль ярдәм 

күрсәтү үзәге» 

автоном ком-

мерциячел бул-

маган оешмасы 

тормыш хәле 

авыр булган һәм 

тернәкләндерү 

хезмәтләренә мох-

таҗ булган граж-

даннарга социаль-

тернәкләндерү 

хезмәтләре күр-

сәтү 

 2 898 888».  

 

2. Бу карарның гамәле 2017 елның 1 июненнән барлыкка килгән хокук 

мөнәсәбәтләренә кагыла дип билгеләргә. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры          А.В.Песошин 
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