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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, 

2017 ел, 20 июнь, 403 нче, 2017 ел, 22 июнь, 413 нче, 2017 ел, 2 август, 543 нче; 2017 

ел, 27 сентябрь, 726 нчы карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) 

түбәндәге үзгәрешне 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 чыгымнарда: 

1 бүлектә: 

1 пунктта «533,47», «571,17» саннарын тиешенчә «541,29», «580,94» 

саннарына алмаштырырга; 

1.2 пунктчада «138,63», «168,61» саннарын тиешенчә «146,45», «178,38» 

саннарына алмаштырырга; 

2.1 пунктта «1182,61», «1337,53» саннарын тиешенчә «1278,80», «1441,89» 

саннарына алмаштырырга; 

2.1.1 пунктчада «523,67» саннарын «587,34» саннарына алмаштырырга; 
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2.1.2 пунктчада «137,02», «167,29» саннарын тиешенчә «169,54», «207,98» 

саннарына алмаштырырга; 

2.2 пунктта «1239,57», «1394,49» саннарын тиешенчә «1335,76», «1498,85» 

саннарына алмаштырырга; 

2.2.1 пунктчада «580,63» саннарын «644,30» саннарына алмаштырырга; 

2.2.2 пунктчада «137,02», «167,29» саннарын тиешенчә «169,54», «207,98» 

саннарына алмаштырырга; 

3 пунктта «492,25», «516,75» саннарын тиешенчә «524,14», «550,66» 

саннарына алмаштырырга; 

3.1 пунктчада «362,49» саннарын «386,32» саннарына алмаштырырга; 

3.2 пунктчада «78,86», «91,76» саннарын тиешенчә «86,92», «101,84» 

саннарына алмаштырырга; 

4 пунктта «898,88», «1008,00» саннарын тиешенчә «909,61», «1021,40» 

саннарына алмаштырырга; 

4.2 пунктчада «209,65», «256,38» саннарын тиешенчә «220,38», «269,78» 

саннарына алмаштырырга; 

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 чыгымнарда  

1.1 пунктта «1557,6», «1819,87» «1097,44», «1259,15» саннарын тиешенчә 

«1584,58», «1853,60» «1121,30», «1288,98» саннарына алмаштырырга; 

1.1.2 пунктчада «365,60», «420,67» «393,02», «442,78» саннарын тиешенчә 

«392,58», «454,40» «416,88», «472,61» саннарына алмаштырырга; 

1.2 пунктта «379,68», «421,97» саннарын тиешенчә «381,62», «424,39» 

саннарына алмаштырырга; 

1.2.2 пунктчада «17,91», «22,54» саннарын тиешенчә «19,85», «24,96» 

саннарына алмаштырырга; 

2.1 пунктта «837,2», «921,30» «756,55», «848,01» саннарын тиешенчә «858,17», 

«947,51» «775,88», «872,18» саннарына алмаштырырга; 

2.1.2 пунктчада «378,82», «437,59» «409,43», «468,55» саннарын тиешенчә 

«399,79», «463,80» «428,76», «492,72» саннарына алмаштырырга; 

2.2 пунктта «390,83», «431,07» саннарын тиешенчә «392,23», «432,82» 

саннарына алмаштырырга; 

2.2.2 пунктчада «18,16», «22,85» саннарын тиешенчә «19,56», «24,60» 

саннарына алмаштырырга; 

3 пунктта «728,53», «806,52» «658,82», «769,69» саннарын тиешенчә «740,94», 

«822,03» «676,92», «792,31» саннарына алмаштырырга; 

3.2 пунктчада «225,37», «273,47» «321,61», «390,61» саннарын тиешенчә 

«237,78», «288,98» «339,71», «413,23» саннарына алмаштырырга; 
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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); 

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 

санын яңа редакциядә бәян итәргә (карарга теркәлә). 

2. Бу карарның гамәле, 2017 елның 1 октябреннән барлыкка килгән хокук 

мөнәсәбәтләренә, 2017 елның 1 гыйнварыннан барлыкка килгән хокук 

мөнәсәбәтләренә кагыла торган утызынчы абзацтан кала, тарала дип билгеләргә.  

  

 

 
Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 

 

 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы  

Министрлар Кабинетының  

2016 ел, 18 ноябрь, 849 нчы  

карары белән расланды 

(Татарстан Республикасы  

Министрлар Кабинетының  

2017 ел, 20 ноябрь, 888 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 чыгымнар 

 

Т/с Оешмалар исемлеге,  
социаль хезмәт күрсәтү формасы 

Яшәүче бер кешегә норматив чыгымнар,  
1 елга сум 

шәһәр җире1 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 бүлекләре, 

гаиләгә һәм балаларга социаль ярдәм күрсәтү үзәкләре 

      

1.1. ярымстационар формада социаль хезмәт күрсәтү 78,45 78,45 - 95,84 95,84 - 

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

2. Халыкка социаль хезмәт күрсәтү буенча комплекслы       
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__________________________________________   

 

 

 

 

үзәкләрнең өйдә социаль хезмәт күрсәтү бүлекләре 

2.1. өйдә социаль хезмәт күрсәтү  159,14 135,28 23,87 735,43 625,12 110,31 
1 Шәһәр тибындагы поселоклар нигезендә оештырылган һәм бюджет өлкәсе оешмалары белгечләренә 25 процентка 
арттырылган 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, 20 ноябрь, 888 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 1,0038 1,0012 

4. Актаныш муниципаль районы   
4.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 

формасы 
1,0011 1,0009 

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

5. Алексеевск муниципаль районы   
5.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 

формасы 
1,0046 1,0043 

5.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0044 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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1 2 3 4 

7.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 
формасы 

0,9640 0,9651 

7.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 0,9637 0,9679 

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 1,0015 1,0008 

10. Әтнә муниципаль районы   
10.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 

формасы 
1,0090 1,0100 

10.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0082 1,0020 

11. Баулы муниципаль районы   
11.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 

формасы 
0,9984 0,9998 

11.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 0,9978 1,0005 

12. Балтач муниципаль районы   
12.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 

формасы 
1,0022 1,0022 

12.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0020 1,0011 

13. Бөгелмә муниципаль районы   
13.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 

формасы 
1,0013 1,0010 

13.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0012 1,0006 

14. Буа муниципаль районы   

14.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 
формасы 

1,0052 1,0042 

14.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0040 1,0031 

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 0,9635 0,9678 

17. Чүпрәле муниципаль районы   
17.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 

формасы 
1,0110 1,0090 

17.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0039 1,0050 

18. Алабуга муниципаль районы   
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1 2 3 4 

18.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 
формасы 

1,0011 1,0009 

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

19. Зәй муниципаль районы   
19.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 

формасы 
1,0017 1,0010 

19.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0014 1,0006 

20. Зеленодольск муниципаль районы   

20.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 
формасы 

0,9714 0,9730 

20.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 0,9709 0,9770 

21. Кайбыч муниципаль районы   

21.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 
формасы 

1,0106 1,0072 

21.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0091 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 1,0095 

23. Кукмара муниципаль районы   

23.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 
формасы 

1,0011 1,0009 

23.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0010 1,0004 

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 1,0039 1,0012 

26. Мамадыш муниципаль районы   
26.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 

формасы 
1,0046 1,0033 

26.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0045 1,0016 

27. Менделеевск муниципаль районы   
27.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 

формасы 
1,0036 1,0030 

27.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0030 1,0011 

28. Минзәлә муниципаль районы   
28.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 

формасы 
1,0021 1,0019 

28.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0021 1,0013 
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29. Мөслим муниципаль районы   

29.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 
формасы 

1,0095 1,0035 

29.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0087 1,0100 

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

формасы 
0,9946 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 1,0025 1,0004 

33. Питрәч муниципаль районы   

33.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 
формасы 

0,9639 0,9650 

33.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 0,9635 0,9678 

34. Балык Бистәсе муниципаль районы   
34.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 

формасы 
1,0044 1,0044 

34.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0043 1,0018 

35. Саба муниципаль районы   
35.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 

формасы 
1,0074 1,0074 

35.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0058 1,0054 

36. Сарман муниципаль районы   
36.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 

формасы 
1,0014 1,0012 

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

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 1,0045 1,0018 

39. Тукай муниципаль районы   
39.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 

формасы 
0,9640 0,9651 
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39.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 0,9637 0,9679 

40. Теләче муниципаль районы   
40.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 

формасы 
1,0156 1,0057 

40.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0061 1,0101 

41. Чирмешән муниципаль районы   
41.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 

формасы 
1,0006 1,0005 

41.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0003 1,0004 

42. Чистай муниципаль районы   

42.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 
формасы 

1,0016 1,0013 

42.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0014 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 1,0013 

44. Чаллы шәһәре   
44.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 

формасы 
0,9574 0,9630 

44.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 0,9567 0,9670 

45. Казан шәһәре   
45.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 

формасы 
0,9570 0,9593 

45.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 0,9562 0,9625 
 

__________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы  

Министрлар Кабинетының  

2016 ел, 18 ноябрь, 849 нчы  

карары белән расланды 

(Татарстан Республикасы  

Министрлар Кабинетының 

2017 ел, 20 ноябрь, 888 нче  

карары редакциясендә) 

 

 

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 саны 

 

 
Муниципаль 

берәмлек исеме 

Оешма исеме Хезмәт исеме Бер елга 

кеше саны 

Бер елга койка-көннәр саны 

стацио-

нар 

ярымста-

ционар 

озата 

баручылар 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Әлмәт 

муниципаль 

районы 

Гражданнарның сәламәт-

леген саклау һәм 

хокукларын яклау хәйрия 

фонды (Тимур Исламов 

фонды) 

социаль-медицина 

хезмәтләре 

13 309  -  -  - 

социаль-психологик 

хезмәтләр 

социаль-педагогик 

хезмәтләр 

социаль-хезмәт хезмәтләре 

социаль-хокукый хезмәтләр 
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Зәй 

муниципаль 

районы 

«Шатлык» социаль ярдәм 

үзәге» коммерциягә 

карамаган автоном 

оешмасы 

тормыш хәле авыр булган 

һәм тернәкләндерү хез-

мәтләренә мохтаҗ булган 

гражданнарга социаль-тер-

нәкләндерү хезмәтләре 

күрсәтү 

- 2070 2655 - 

Кама Тамагы 

муниципаль 

районы 

«Камские зори» социаль 

ярдәм үзәге» коммерциягә 

карамаган автоном 

оешмасы 

тормыш хәле авыр булган 

һәм тернәкләндерү хез-

мәтләренә мохтаҗ булган 

гражданнарга социаль-

тернәкләндерү хезмәтләре 

күрсәтү 

- 2895 885 - 

Түбән Кама 

муниципаль 

районы 

«Сәламәтлекләренең 

мөмкинлекләре чикләнгән 

балалар өчен «Надежда» 

Түбән Кама интернат 

мәктәбе» муниципаль 

автоном гомуми белем 

бирү учреждениесе 

сәламәтлекләренең мөмкин-

лекләре чикләнгән балаларга 

тернәкләндерү хезмәтләре 

күрсәтү 

 - 5 620 14 628 1 808 

Чаллы шәһәре Чаллы шәһәренең «Хез-

мәт ветераннары өчен 

пансионат» муниципаль 

автоном учреждениесе 

тормыш хәле авыр булган 

һәм тернәкләндерү хез-

мәтләренә мохтаҗ булган 

гражданнарга социаль-

тернәкләндерү хезмәтләре 

күрсәтү  

 - 10 413 -   - 
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«Авыр менталь бозылу-

лар булган балалар өчен 

«Чудо-Дети» дәвалау 

педагогикасы үзәге» авто-

ном коммерциячел бул-

маган оешмасы 

сәламәтлекләренең мөмкин-

лекләре чикләнгән балаларга 

тернәкләндерү хезмәтләре 

күрсәтү 

 -  - 13 820  - 

Казан шәһәре «Крутушка шифаханәсе» 

ачык акционерлык 

җәмгыяте  

инвалидларга тернәклән-

дерү хезмәтләре күрсәтү 

 - 7 959  - 462 

«Балаларда көч» сәла-

мәтлекләренең мөмкин-

лекләре чикләнгән ба-

лаларга ярдәм күрсәтү 

хәйрия фонды 

сәламәтлекләренең мөмкин-

лекләре чикләнгән балаларга 

тернәкләндерү хезмәтләре 

күрсәтү 

 -  - 4 803  - 

«Казан тернәкләндерү һәм 

абилитацияне үстерү үзә-

ге» автоном коммерция-

чел булмаган оешмасы  

сәламәтлекләренең мөмкин-

лекләре чикләнгән балаларга 

тернәкләндерү хезмәтләре 

күрсәтү 

 -  - 1 930  - 

Казан «Эзләнү» инва-

лидларның шәһәр иҗти-

магый оешмасы  

сәламәтлекләренең мөмкин-

лекләре чикләнгән балаларга 

тернәкләндерү хезмәтләре 

күрсәтү 

 -  - 3 909  - 

җаваплылыгы чикләнгән 

«КМПО шифаханә-про-

филакторие» җәмгыяте 

инвалидларга тернәклән-

дерү хезмәтләре күрсәтү 

 - 15 325  - 420 

җаваплылыгы чикләнгән 

«Завет» җәмгыяте 

өйдә социаль хезмәт күрсәтү 

рәвешендә хезмәтләр 

1 260 

 

 -  -  - 

 


