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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Татарстан Республикасында 

социаль хезмәт күрсәтү оешмаларының 

социаль хезмәтләр күрсәтүгә норматив 

чыгымнарын һәм социаль хезмәтләр күрсәтү 

белән тәэмин итүчеләр күрсәтә торган 

социаль хезмәтләрне финанслауның җан 

башына нормативларын хисаплап чыгару 

тәртибе турындагы нигезләмәне раслау 

хакында» 2009 ел, 31 декабрь, 915 нче карары 

белән расланган Татарстан Республикасында 

социаль хезмәт күрсәтү оешмаларының 

социаль хезмәтләр күрсәтүгә норматив 

чыгымнарын һәм социаль хезмәтләр күрсәтү 

белән тәэмин итүчеләр күрсәтә торган 

социаль хезмәтләрне финанслауның җан 

башына нормативларын хисаплап чыгару 

тәртибе турындагы нигезләмәгә үзгәрешләр 

кертү хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасында социаль хезмәт күрсәтү оешмаларының социаль хезмәтләр 

күрсәтүгә норматив чыгымнарын һәм социаль хезмәтләр күрсәтү белән тәэмин 

итүчеләр күрсәтә торган социаль хезмәтләрне финанслауның җан башына 

нормативларын хисаплап чыгару тәртибе турындагы нигезләмәне раслау хакында» 

2009 ел, 31 декабрь, 915 нче карары (Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 2011 ел, 30 декабрь, 1097 нче; 2014 ел, 31 декабрь, 1096 нчы; 2015 ел, 

6 май, 325 нче; 2015 ел, 12 ноябрь, 847 нче, 2016 ел, 1 март, 127 нче, 2016 ел, 4 июнь, 
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372 нче 2017 ел, 12 май, 276 нчы карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә 

алып) белән расланган Татарстан Республикасында социаль хезмәт күрсәтү 

оешмаларының социаль хезмәтләр күрсәтүгә норматив чыгымнарын һәм социаль 

хезмәтләр күрсәтү белән тәэмин итүчеләр күрсәтә торган социаль хезмәтләрне 

финанслауның җан башына нормативларын хисаплап чыгару тәртибе турындагы 

нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1 бүлектә: 

1.3 пунктның алтынчы абзацына «финанс чаралары күләме» сүзләренә кадәр 

«социаль хезмәт күрсәтү оешмасы тарафыннан социаль хезмәтләр күрсәтүгә 

норматив чыгымнар нигезендә исәпләнгән» сүзләрен өстәргә; 

1.5 пунктта «Социаль хезмәт күрсәтүләрне финанслауның җан башына 

нормативы билгеләнә» сүзләрен «Социаль хезмәт күрсәтүләрне финанслауның җан 

башына нормативын исәпләү «Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты  

каршындагы Татарстан Республикасының икътисадый һәм социаль тикшеренүләр 

үзәге» дәүләт бюджет учреждениесе тарафыннан чираттагы финанс елына һәм план 

чорына Татарстан Республикасы бюджеты проектын формалаштырганда елга бер 

тапкыр гамәлгә ашырыла» сүзләренә алмаштырырга;  

1.10 пунктта «һәм социаль хезмәт күрсәтүләрне финанслауның җан башына 

нормативы» сүзләрен төшереп калдырырга.  

2. Бу карарның көче 2017 елның 1 гыйнварыннан барлыкка килгән хокук 

мөнәсәбәтләренә тарала дип билгеләргә.  

 

 
 
Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 
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