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«Республика сабыйлар йорты, 

махсуслаштырылган» дәүләт 

казна сәламәтлек саклау 

учреждениесен оештыру турында 

 

 

Татарстан Республикасы Президентының «Татарстан Республикасында 

«Автоном учреждениеләр турында» Федераль законны тормышка ашыру чаралары 

хакында» 2007 ел, 29 март, ПУ-155 нче Указы һәм Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы дәүләт учреждениеләрен 

оештыру, үзгәртеп оештыру, аларның тибын үзгәртү һәм бетерү тәртибен билгеләү, 

шулай ук Татарстан Республикасы дәүләт учреждениеләрен гамәлгә куючы һәм 

аларның мөлкәте милекчесе функцияләрен һәм вәкаләтләрен регламентлаштыру 

өлешендә Татарстан Республикасында «Дәүләт (муниципаль) учреждениеләренең 

хокукый хәле камилләштерелүгә бәйле рәвештә, Россия Федерациясенең кайбер 

закон актларына үзгәрешләр кертү турында» 2010 ел, 8 май, ФЗ-83 нче Федераль 

законны тормышка ашыру чаралары хакында» 2010 ел, 18 октябрь, 820 нче карары 

нигезендә,  Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының «Республика 

сабыйлар йорты, махсуслаштырылган» дәүләт автоном сәламәтлек саклау 

учреждениесе тибын үзгәртү юлы белән, ятим балаларга һәм тумыштан һәм 4 яшькә 

кадәр ата-ана кайгыртуыннан мәхрүм калган балаларга медицина, педагогик һәм 

социаль ярдәм күрсәтүне; балаларны карауны, диагностикалауны, дәвалауны, 

тернәкләндерүне (абилитацияләүне), шулай ук аларны тәрбияләүне, социаль 

адаптацияләүне аның эшчәнлегенең төп максаты итеп билгеләп, «Республика 

сабыйлар йорты, махсуслаштырылган» дәүләт казна сәламәтлек саклау 

учреждениесен оештыру турындагы тәкъдимен кабул итәргә. 

2. Татарстан Республикасының Сәламәтлек саклау министрлыгын «Республика 

сабыйлар йорты, махсуслаштырылган» дәүләт казна сәламәтлек саклау 

учреждениесен (алга таба – казна учреждениесе) гамәлгә куючы функцияләрен һәм 

вәкаләтләрен башкаручы Татарстан Республикасы башкарма хакимият органы итеп 
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билгеләргә.  

3. Татарстан Республикасының Сәламәтлек саклау министрлыгына 30 көн 

эчендә казна учреждениесе уставын расларга. 

4. Түбәндәгеләрне билгеләргә: 

Учреждениенең штат саны 684 берәмлек тәшкил итә, дип; 

казна учреждениесе эшчәнлеген финанслар белән тәэмин итү бюджет сметасы 

нигезендә тиешле финанс елына һәм план чорына Татарстан Республикасы бюджеты 

турындагы Татарстан Республикасы законында «Татарстан Республикасының 

Сәламәтлек саклау министрлыгы» ведомствосы буенча күздә тотылган акча 

исәбеннән гамәлгә ашырыла, дип. 

5. Бу карарның үтәлешен тикшерүдә тотуны Татарстан Республикасының 

Сәламәтлек саклау министрлыгына йөкләргә. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                         А.В.Песошин 
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