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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «2017 елга табиб рецептлары 

буенча өч яшькә кадәр балаларны махсус 

һәм сөт ризыклары белән тәэмин итү 

буенча дәүләт эшен башкаруга норматив 

чыгымнарны раслау турында» 2016 ел, 10 

ноябрь, 838 нче карарына үзгәреш кертү 

хакында  

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2017 елга табиб 

рецептлары буенча өч яшькә кадәр балаларны махсус һәм сөт ризыклары белән 

тәэмин итү буенча дәүләт эшен башкаруга норматив чыгымнарны раслау турында» 

2016 ел, 10 ноябрь, 838 нче карарына (Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 2017 ел, 27 июль, 521 нче карары белән кертелгән үзгәрешләрне 

исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешне кертергә: 

әлеге карар белән расланган «Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау 

министрлыгының Диспетчер үзәге» Татарстан Республикасы дәүләт автоном 

учреждениесе табиблары рецептлары буенча өч яшькә кадәр балаларны махсус һәм 

сөт ризыклары белән тәэмин итү буенча дәүләт эше күләмен түбәндәге редакциядә 

бәян итәргә:  

 

 

«Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының Диспетчер үзәге» 

Татарстан Республикасы дәүләт автоном учреждениесе табиблары рецептлары 

буенча өч яшькә кадәр балаларны махсус һәм сөт ризыклары белән тәэмин итү 

буенча дәүләт эше күләме  
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Табиблар рецептлары 

буенча махсус һәм сөт 

ризыклары алучылар 

категориясе   

Балалар- 

ның яше 

Елына дәүләт эше күләме, бала-көн  

сыек 

җайлаш-

тырылган 

сөт 

кушыл-

масы  

сөт кефир эремчек 

Җан башына керемнәре 

Татарстан Республи-

касында билгеләнгән 

яшәү минимумы зур-

лыгыннан түбән булган 

гаиләләрдә яшәүче өч 

яшькә кадәр балалар; 
 

махсус һәм сөт 

ризыклары белән 

түләүсез тәэмин итү 

рәвешендә социаль 

ярдәм чарасы бирелә 

торган авырулар исем-

легендәге авырулары 

булган өч яшькә кадәр 

балалар  

 0 дән 6 

айга 

кадәр 

682 185 – – – 

6 айдан 1 

яшькә 

кадәр  

2 712 680 2 712 680 2 712 680 2 712 680 

1 яшьтән 

3 от 1 

яшькә 

кадәр  

– 10 777 355 10 777 355 10 777 355 

ВИЧ-инфекцияле ана-

лардан туган балалар 

һәм ВИЧ-инфекцияле 

балалар 

0 дән 6 

айга 

кадәр  

18 250».    

 
 

 

 
Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


