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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; 2017 ел, 6 ноябрь, 845 нче; 2017 ел, 20 ноябрь, 888 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, ашыгыч социаль хезмәтләр күрсәтүне кертеп, ярымстационар формада 

социаль хезмәт күрсәтү буенча дәүләт хезмәтләре күрсәтүгә норматив чыгымнарда: 

1 бүлекнең 3 пунктындагы 2 графага «Психоневрология интернатлары» 

сүзләреннән соң «, акылы зәгыйфь балалар өчен, 18 – 23 яшьтәге социаль хезмәтләр 

алучылар өчен балалар интернат йортлары» сүзләрен өстәргә; 

әлеге карар белән расланган стационар формалы социаль хезмәт күрсәтү 

дәүләт оешмаларында койка-көннәр һәм койка-урыннар санында: 

«Саба муниципальный районы» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
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«Саба муниципаль 

районы 

«Лесхоз картлар һәм инвалидлар 

интернат йорты» ДАСХКУ 

28 480 80 

«Акыл үсеше артта калган балалар 

өчен Югары Утар балалар йорты-

интернаты» ДАСХКУ: 

  

акыл үсеше артта калган балалар өчен 16 528 44 

өстәмә энтераль туклана торган акыл 

үсеше артта калган балалар өчен 

12 045 33 

18 – 23 яшьтәге социаль хезмәтләр 

алучылар өчен 

627 3»; 

 

«Казан шәһәре» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Казан шәһәре «Татарстан Республикасы Хезмәт, 

халыкны эш белән тәэмин итү һәм 

социаль яклау министрлыгының 

«Казан шәһәре» шәһәр округындагы 

Билгеле яшәү урыны һәм шөгыльләре 

булмаган затлар өчен «Милосердие» 

социаль адаптация үзәге» ДАСХКУ 

29 200 80 

«Казан психоневрология интернаты» 

ДАСХКУ 

121 994 337 

«Акыл үсеше артта калган балалар 

өчен Дербышки балалар йорты-

интернаты» ДАСХКУ: 

  

акыл үсеше артта калган балалар өчен 35 750 100 

өстәмә энтераль туклана торган акыл 

үсеше артта калган балалар өчен 

36 500 100 

18 – 23 яшьтәге социаль хезмәтләр 

алучылар өчен 

2 090 10». 

 

2. Бу карарның гамәле 2017 елның 6 июненнән барлыкка килгән хокук 

мөнәсәбәтләренә кагыла дип билгеләргә.  

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


