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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Өч яшькә кадәрге балаларны 

табиблар рецептлары буенча балалар туклануы 

өчен махсус сөт продуктлары һәм 

катнашмалары белән түләүсез тәэмин итү һәм 

аны оештыру чыгымнарын финанслау тәртибе 

турында» 2009 ел, 31 декабрь, 933 нче карары 

белән расланган Өч яшькә кадәрге балаларны 

табиблар рецептлары буенча балалар туклануы 

өчен махсус сөт продуктлары һәм 

катнашмалары белән түләүсез тәэмин итү 

тәртибенә үзгәреш кертү хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Өч яшькә кадәрге 

балаларны табиблар рецептлары буенча балалар туклануы өчен махсус сөт 

продуктлары һәм катнашмалары белән түләүсез тәэмин итү һәм аны оештыру 

чыгымнарын финанслау тәртибе турында» 2009 ел, 31 декабрь, 933 нче карары  

(Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2010 ел, 7 июнь, 438 нче;  

2010 ел, 24 август, 676 нчы; 2010 ел, 22 декабрь, 1094 нче; 2011 ел, 25 гыйнвар,  

41 нче; 2012 ел, 24 октябрь, 901 нче; 2013 ел, 28 март, 211 нче; 2016 ел, 26 август, 

594 нче карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) белән расланган Өч 

яшькә кадәрге балаларны табиблар рецептлары буенча балалар туклануы өчен 

махсус сөт продуктлары һәм катнашмалары белән түләүсез тәэмин итү тәртибенә 

түбәндәге үзгәрешне кертергә: 
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Өч яшькә кадәрге балаларны табиблар рецептлары буенча балалар туклануы 

өчен махсус сөт продуктлары һәм катнашмалары белән түләүсез тәэмин итү 

тәртибенә 3 нче кушымтаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Өч яшькә кадәрге балаларны 

табиблар рецептлары буенча 

балалар туклануы өчен махсус 

сөт продуктлары һәм 

катнашмалары белән түләүсез 

тәэмин итү тәртибенә 3 нче 

кушымта  

 

Табиблар рецептлары буенча балалар туклануы өчен махсус сөт продуктлары һәм 

катнашмалары белән түләүсез тәэмин итү рәвешендә социаль ярдәм чарасы 

күрсәтелә торган ВИЧ-инфекцияле аналардан туган балаларны һәм ВИЧ-

инфекцияле балаларны  Өч яшькә кадәрге балаларны табиблар рецептлары буенча 

балалар туклануы өчен махсус сөт продуктлары һәм катнашмалары белән түләүсез 

тәэмин итү нормалары  

 
 

Продукт исеме Бер балага бер көнгә бирү нормасы 

0 – 6 ай 6 – 12 ай 1 – 3 яшь 

Сыек җайлаштырылган сөт 

катнашмасы, мл 

800,0 200,0 - 

Сөт, мл - 200,0 200,0 

Кефир һәм башка әче сөт 

продуктлары, мл 

- 100,0 200,0 

Эремчек, грамм - 30,0 40,0». 

 

 

 
 
Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


