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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, 2017 ел, 31 май, 325 нче 

карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешләрне 

кертергә: 

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 чыгымнарны яңа редакциядә бәян итәргә (карарга 

теркәлә); 

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, ашыгыч социаль хезмәтләр күрсәтүне кертеп, ярымстационар формада 

социаль хезмәт күрсәтү буенча дәүләт хезмәтләре күрсәтүгә норматив чыгымнарны 

яңа редакциядә бәян итәргә (карарга теркәлә); 
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әлеге карар белән расланган халыкка социаль хезмәт күрсәтү буенча 

комплекслы үзәкләрнең өйдә социаль хезмәт күрсәтү бүлекләре, гаиләгә һәм 

балаларга социаль ярдәм күрсәтү бүлекләре, гаиләгә һәм балаларга социаль ярдәм 

күрсәтү үзәкләре тарафыннан дәүләт хезмәтләре күрсәтүгә норматив чыгымнарны 

яңа редакциядә бәян итәргә (карарга теркәлә); 

әлеге карар белән расланган халыкка социаль хезмәт күрсәтү буенча 

комплекслы үзәкләрнең өйдә социаль хезмәт күрсәтү бүлекләре, гаиләгә һәм 

балаларга социаль ярдәм күрсәтү бүлекләре, гаиләгә һәм балаларга социаль ярдәм 

күрсәтү үзәкләре тарафыннан дәүләт хезмәтләре күрсәтүгә норматив чыгымнарга 

карата төзәтү коэффициентларын яңа редакциядә бәян итәргә (карарга теркәлә). 

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

мөнәсәбәтләренә кагыла дип билгеләргә. 

 

 

 

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, 23 июнь, 413 нче 

карары редакциясендә) 

 

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 чыгымнар 

 

 

Т/с Оешманың төре, социаль хезмәт төре Норматив чыгымнар, 

сум/койка-көн 

шәһәр җире
1
 авыл җире 

 

1 2 3 4 

1. Картлар һәм инвалидлар өчен интернат йортлары 

(пансионатлар) 

529,47 567,04 

1.1. социаль-көнкүреш хезмәтләре 352,57 352,57 

1.2. социаль-медицина хезмәтләре 138,63 168,61 

1.3. социаль-психологик хезмәтләр 1,86 2,34  

1.4. социаль-педагогик хезмәтләр 33,72 40,16 

1.5. социаль-хезмәт хезмәтләре 0,95  1,19 

1.6. социаль-хокукый хезмәтләр 0,83 1,02 

1.7. социаль хезмәтләрдән файдаланучыларның ком-

муникатив потенциалын арттыру максатларында 

күрсәтелә торган хезмәтләр 

0,91 1,15  

2. Акыл үсеше артта калган балалар өчен балалар 

интернат йортлары 

  

2.1. акыл үсеше артта калган балалар өчен 1180,90 1335,82 

2.1.1. социаль-көнкүреш хезмәтләре 522,07 522,07 

2.1.2. социаль-медицина хезмәтләре 137,02 167,29 

2.1.3. социаль-психологик хезмәтләр 7,69 9,62  

2.1.4. социаль-педагогик хезмәтләр 503,86 624,02 

2.1.5. социаль-хезмәт хезмәтләре 2,46 3,08  

2.1.6. социаль-хокукый хезмәтләр 4,10  5,13 
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1 2 3 4 

2.1.7. социаль хезмәтләрдән файдаланучыларның ком-

муникатив потенциалын арттыру максатларында 

күрсәтелә торган хезмәтләр 

3,70 4,61  

2.2. өстәмә энтераль туклана торган акыл үсеше артта 

калган балалар өчен 

1237,86 1392,78 

2.2.1. социаль-көнкүреш хезмәтләре 579,03 579,03 

2.2.2. социаль-медицина хезмәтләре 137,02 167,29 

2.2.3. социаль-психологик хезмәтләр 7,69 9,62  

2.2.4. социаль-педагогик хезмәтләр 503,86 624,02 

2.2.5. социаль-хезмәт хезмәтләре 2,46 3,08  

2.2.6. социаль-хокукый хезмәтләр 4,10  5,13 

2.2.7. социаль хезмәтләрдән файдаланучыларның ком-

муникатив потенциалын арттыру максатларында 

күрсәтелә торган хезмәтләр 

3,70 4,61  

3. Психоневрология интернатлары 490,39 514,74 

3.1. социаль-көнкүреш хезмәтләре 361,02 361,02 

3.2. социаль-медицина хезмәтләре 78,86  91,76 

3.3. социаль-психологик хезмәтләр 0,77 0,96 

3.4. социаль-педагогик хезмәтләр 46,75 57,27 

3.5. социаль-хезмәт хезмәтләре 0,81 1,02 

3.6. социаль-хокукый хезмәтләр 1,40 1,73 

3.7. социаль хезмәтләрдән файдаланучыларның ком-

муникатив потенциалын арттыру максатларында 

күрсәтелә торган хезмәтләр 

0,78  0,98 

4. Билгеле яшәү урыны булмаган затлар өчен со-

циаль адаптация үзәкләре 

892,76 1001,20 

4.1. социаль-көнкүреш хезмәтләре 428,36  428,36 

4.2. социаль-медицина хезмәтләре 209,65  256,38 

4.3. социаль-психологик хезмәтләр 172,48 215,60 

4.4. социаль-педагогик хезмәтләр 24,15  28,19 

4.5. социаль-хезмәт хезмәтләре 23,83 29,80 

4.6. социаль-хокукый хезмәтләр 34,29 42,87  
1 

Шәһәр тибындагы поселоклар нигезендә оештырылган һәм бюджет өлкәсе оешма-

лары белгечләренә 25 процентка арттырылган тариф ставкаларын (окладларын) бил-

геләргә хокуклы шәһәр җирлекләре өчен авыл җире өчен каралган норматив чыгым-

нар кулланыла. 

 

_______________________________________ 

 

 



 

 

Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 

2016 ел, 18 ноябрь, 849 нчы 

карары белән расланды 

(Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 

2017 ел, 23 июнь, 413 нче 

карары редакциясендә) 

 

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, ашыгыч социаль хезмәтләр 

күрсәтүне кертеп, ярымстационар формада социаль хезмәт күрсәтү буенча дәүләт 

хезмәтләре күрсәтүгә норматив чыгымнар 

 

Т/с Оешмалар төре, соци-
аль хезмәтләр төре 

Норматив чыгымнар, сум/койка-көн 

стационар форма ярымстационар форма 

шәһәр 
җире

1
 

авыл җире шәһәр җире
1
 авыл җире 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Мөмкинлекләре чик-
ләнгән балалар һәм 
яшүсмерләр өчен 
тернәкләндерү 
үзәкләре 

        

1.1. мөмкинлекләре чик-
ләнгән балалар һәм 
яшүсмерләр өчен  

1543,19 1802,29 1088,96 1248,98 

1.1.1. социаль-көнкүреш 
хезмәтләре 

346,37  346,37 255,03  255,03  

1.1.2. социаль-медицина 
хезмәтләре 

365,60 420,67 393,02  442,78  

1.1.3. социаль-психологик 
хезмәтләр 

28,03 35,03  26,74 33,44 

1.1.4. социаль-педагогик 
хезмәтләр 

786,03 978,78 392,08 490,10 

  

1.1.5. социаль-хезмәт 
хезмәтләре 

5,03  6,28  6,45  8,07  

1.1.6. социаль-хокукый 
хезмәтләр 

7,30 9,12  9,44  11,81  

1.1.7. социаль 
хезмәтләрдән файда-
ланучыларның ком-

4,83  6,04  6,20  7,75 
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1 2 3 4 5 6 
муникатив потенциа-
лын арттыру максат-
ларында күрсәтелә 
торган хезмәтләр 

1.2. озатып йөрүче затлар 
өчен 

375,59 417,29 -  -  

1.2.1. социаль-көнкүреш 
хезмәтләре 

209,44 209,44  -  -  

1.2.2. социаль-психологик 
хезмәтләр 

17,88 22,51  -  -  

1.2.3. социаль-педагогик 
хезмәтләр 

148,27 185,34 -  -  

2. Инвалидларны тер-
нәкләндерү үзәкләре 

    

2.1. инвалидлар өчен 832,15 915,71 750,86 841,62 

2.1.1. социаль-көнкүреш 
хезмәтләре 

336,95 336,95  214,75  214,75  

2.1.2. социаль-медицина 
хезмәтләре 

378,82  437,59  409,43  468,55 

2.1.3. социаль-психологик 
хезмәтләр 

22,07  27,59  27,53 34,41  

2.1.4. социаль-педагогик 
хезмәтләр 

85,89 103,03 87,15 108,92 

2.1.5. социаль-хезмәт 
хезмәтләре 

0,96  1,21  1,38  1,72  

2.1.6. социаль-хокукый 
хезмәтләр 

6,53 8,18 9,30  11,61 

2.1.7. социаль хезмәтләр-
дән файдаланучылар-
ның коммуникатив 
потенциалын артты-
ру максатларында 
күрсәтелә торган 
хезмәтләр 

0,93  1,16  1,32  1,66  

2.2 озатып йөрүче затлар 
өчен 

385,07 424,57 -  -  

2.2.1. социаль-көнкүреш 
хезмәтләре 

227,71  227,71  -  -  

2.2.2. социаль-психологик 
хезмәтләр 

18,1 22,79 -  -  

2.2.3. социаль-педагогик 
хезмәтләр 

139,26 174,07 -  -  

3. Халыкка социаль 
хезмәт күрсәтү буен-
ча комплекслы үзәк-

724,56 802,13 655,15 765,43 
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1 2 3 4 5 6 

ләрнең социаль-тер-
нәкләндерү бүлек-
ләре 

3.1. социаль-көнкүреш 
хезмәтләре 

373,30  373,30 168,36 168,36  

3.2. социаль-медицина 
хезмәтләре 

225,37 273,47 321,61 390,61 

3.3. социаль-психологик 
хезмәтләр 

27,07 33,85 36,54 45,67 

3.4. социаль-педагогик 
хезмәтләр 

91,38 112,24 112,23 140,28 

3.5. социаль-хезмәт 
хезмәтләре 

0,34 0,43 2,19 2,74 

3.6. социаль-хокукый 
хезмәтләр 

6,01 7,49  7,27  9,08  

3.7. социаль хезмәтләр-
дән файдаланучы-
ларның коммуника-
тив потенциалын арт-
тыру максатларында 
күрсәтелә торган 
хезмәтләр 

1,09 1,35  6,95  8,69 

4. Сукырлар һәм начар 
күрүчеләрне социаль 
тернәкләндерү 
үзәкләре 

- - 235,19 - 

4.1. социаль-көнкүреш 
хезмәтләре 

- - 49,96 - 

4.2. социаль-медицина 
хезмәтләре 

  3,73  

4.3. социаль-психологик 
хезмәтләр 

- - 3,22 - 

4.4. социаль-педагогик 
хезмәтләр 

- - 171,41 - 

4.5. социаль-хезмәт 
хезмәтләре 

- - 1,00 - 

4.6. социаль-хокукый 
хезмәтләр 

- - 2,86 - 

4.7. социаль 
хезмәтләрдән файда-
ланучыларның ком-
муникатив потенциа-
лын арттыру максат-
ларында күрсәтелә 
торган хезмәтләр 

- - 3,01 - 
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1 2 3 4 5 6 
1 

Шәһәр тибындагы поселоклар нигезендә оештырылган һәм бюджет өлкәсе 

оешмалары белгечләренә 25 процентка арттырылган тариф ставкаларын (оклад-
ларын) билгеләргә хокуклы шәһәр җирлекләре өчен авыл җире өчен каралган 
норматив чыгымнар кулланыла. 

 

____________________________________



 

 

Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 

2016 ел, 18 ноябрь, 849 нчы 

карары белән расланды 

(Татарстан Республикасы 
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Халыкка социаль хезмәт күрсәтү буенча комплекслы үзәкләрнең өйдә социаль хезмәт күрсәтү бүлекләре, гаиләгә һәм 

балаларга социаль ярдәм күрсәтү бүлекләре, гаиләгә һәм балаларга социаль ярдәм күрсәтү үзәкләре тарафыннан дәүләт 

хезмәтләре күрсәтүгә норматив чыгымнар 
 
 

Т/с Оешма төре, социаль хезмәт күрсәтү формасы Яшәүче бер кешегә норматив чыгымнар,  
1 елга сум 

шәһәр җире
1
 авыл җире 

барлыгы шул исәптән барлыгы шул исәптән 

бюджет 

акчасы 

бюд-

жеттан 

тыш 

акча 

бюджет 

акчасы 

бюд-

жеттан 

тыш 

акча 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Халыкка социаль хезмәт күрсәтү буенча комплекслы 

үзәкләрнең гаиләгә һәм балаларга ярдәм күрсәтү бүлек-

ләре, гаиләгә һәм балаларга социаль ярдәм күрсәтү 

үзәкләре 

      

1.1. ярымстационар формада социаль хезмәт күрсәтү 77,59 77,59 - 94,77 94,77 - 

1.2. ашыгыч социаль хезмәтләр күрсәтү 0,668 0,668 - 0,668 0,668 - 

2. Халыкка социаль хезмәт күрсәтү буенча комплекслы 

үзәкләрнең өйдә социаль хезмәт күрсәтү бүлекләре 

      

2.1. өйдә социаль хезмәт күрсәтү 157,47 133,85 23,62 727,27 618,18 109,09 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1 

Шәһәр тибындагы поселоклар нигезендә оештырылган һәм бюджет өлкәсе оешмалары белгечләренә 25 процентка артты-
рылган тариф ставкаларын (окладларын) билгеләргә хокуклы шәһәр җирлекләре өчен нормативка карата 1,23 күләмендәге 
төзәтү коэффициенты кулланыла. 

 
 

_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 

2016 ел, 18 ноябрь, 849 нчы 

карары белән расланды 

(Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 

2017 ел, 23 июнь, 413 нче 

карары редакциясендә) 

 

 

Халыкка социаль хезмәт күрсәтү буенча комплекслы үзәкләрнең өйдә социаль 

хезмәт күрсәтү бүлекләре, гаиләгә һәм балаларга социаль ярдәм күрсәтү 

бүлекләре, гаиләгә һәм балаларга социаль ярдәм күрсәтү үзәкләре тарафыннан 

дәүләт хезмәтләре күрсәтүгә норматив чыгымнарга карата  

төзәтү коэффициентлары 

 

Т/с Муниципаль берәмлек исеме/ 
социаль хезмәт күрсәтү формасы исеме 

Төзәтү коэффициенты 

шәһәр җире сельская 
местность 

 

1 2 3 4 

1. Әгерҗе муниципаль районы   
1.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 

формасы 
1,0026 1,0025 

1.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0025 1,0013 

2. Азнакай муниципаль районы   
2.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 

формасы 
1,0038 1,0037 

2.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0037 1,0014 

3. Аксубай муниципаль районы   
3.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 

формасы 
1,0038 1,0037 

3.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0039 1,0013 

4. Актаныш муниципаль районы   
4.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 

формасы 
1,0011 1,0009 

4.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0012 1,0005 

5. Алексеевск муниципаль районы   
5.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 

формасы 
1,0046 1,0043 

5.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0046 1,0018 

6. Әлки муниципаль районы   
6.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 

формасы 
1,0120 1,0010 

6.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0020 1,0020 

7. Әлмәт муниципаль районы   
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7.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 
формасы 

0,9639 0,9650 

7.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 0,9631 0,9677 

8. Апас муниципаль районы   
8.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 

формасы 
1,0010 1,0010 

8.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0010 1,0000 

9. Арча муниципаль районы   
9.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 

формасы 
1,0017 1,0014 

9.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0017 1,0009 

10. Әтнә муниципаль районы   
10.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 

формасы 
1,0090 1,0100 

10.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0087 1,0020 

11. Баулы муниципаль районы   
11.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 

формасы 
0,9984 0,9998 

11.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 0,9971 1,0003 

12. Балтач муниципаль районы   
12.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 

формасы 
1,0022 1,0023 

12.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0022 1,0012 

13. Бөгелмә муниципаль районы   
13.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 

формасы 
1,0013 1,0011 

13.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0013 1,0006 

14. Буа муниципаль районы   

14.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 
формасы 

1,0052 1,0043 

14.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0044 1,0035 

15. Югары Ослан муниципаль районы   
15.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 

формасы 
1,0000 1,0000 

15.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0000 0,9998 

16. Биектау муниципаль районы   
16.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 

формасы 
0,9638 0,9649 

16.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 0,9629 0,9675 

17. Чүпрәле муниципаль районы   
17.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 

формасы 
1,0110 1,0090 

17.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0038 1,0050 
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18. Алабуга муниципаль районы   

18.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 
формасы 

1,0011 1,0009 

18.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0012 1,0005 

19. Зәй муниципаль районы   
19.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 

формасы 
1,0017 1,0009 

19.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0013 1,0006 

20. Зеленодольск муниципаль районы   

20.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 
формасы 

0,9713 0,9729 

20.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 0,9700 0,9767 

21. Кайбыч муниципаль районы   

21.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 
формасы 

1,0106 1,0073 

21.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0097 1,0010 

22. Кама Тамагы муниципаль районы   
22.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 

формасы 
1,0195 1,0195 

22.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0105 1,0104 

23. Кукмара муниципаль районы   

23.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 
формасы 

1,0011 1,0009 

23.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0011 1,0005 

24. Лаеш муниципаль районы   

24.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 
формасы 

0,9801 0,9801 

24.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 0,9801 0,9800 

25. Лениногорск муниципаль районы   
25.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 

формасы 
1,0040 1,0038 

25.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0040 1,0012 

26. Мамадыш муниципаль районы   
26.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 

формасы 
1,0046 1,0033 

26.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0046 1,0017 

27. Менделеевск муниципаль районы   
27.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 

формасы 
1,0035 1,0029 

27.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0022 1,0009 

28. Минзәлә муниципаль районы   
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28.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 
формасы 

1,0021 1,0019 

28.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0021 1,0014 

29. Мөслим муниципаль районы   

29.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 
формасы 

1,0095 1,0035 

29.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0092 1,0100 

30. Түбән Кама муниципаль районы   
30.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 

формасы 
0,9945 0,9955 

30.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0054 1,0015 

31. Яңа Чишмә муниципаль районы   
31.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 

формасы 
1,0003 1,0000 

31.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0002 1,0002 

32. Нурлат муниципаль районы   
32.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 

формасы 
1,0027 1,0023 

32.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0024 1,0003 

33. Питрәч муниципаль районы   

33.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 
формасы 

0,9638 0,9649 

33.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 0,9629 0,9676 
34. Балык Бистәсе муниципаль районы   

34.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 
формасы 

1,0044 1,0044 

34.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0044 1,0019 
35. Саба муниципаль районы   

35.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 
формасы 

1,0075 1,0075 

35.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0064 1,0059 
36. Сарман муниципаль районы   

36.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 
формасы 

1,0014 1,0012 

36.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0014 1,0007 
37. Спас муниципаль районы   

37.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 
формасы 

1,0100 1,0050 

37.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0100 1,0020 
38. Тәтеш муниципаль районы   

38.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 
формасы 

1,0047 1,0014 

38.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0046 1,0019 
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39. Тукай муниципаль районы   
39.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 

формасы 
0,9639 0,9650 

39.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 0,9631 0,9677 

40. Теләче муниципаль районы   
40.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 

формасы 
1,0156 1,0057 

40.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0066 1,0101 

41. Чирмешән муниципаль районы   
41.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 

формасы 
1,0006 1,0005 

41.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0004 1,0004 

42. Чистай муниципаль районы   

42.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 
формасы 

1,0016 1,0013 

42.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0016 1,0008 

43. Ютазы муниципаль районы   
43.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 

формасы 
1,0020 1,0017 

43.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0020 1,0014 

44. Чаллы шәһәре   
44.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 

формасы 
0,9573 0,9629 

44.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 0,9560 0,9667 

45. Казан шәһәре   
45.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 

формасы 
0,9569 0,9592 

45.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 0,9559 0,9622 

 

__________________________________________ 

 

 

 

 

 


