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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Татарстан Республика- 

сының белем бирү оешмалары һәм социаль 

хезмәт күрсәтү оешмалары хезмәткәр-

ләренә мәҗбүри башлангыч, кабатланып 

тора торган медицина карауларын 

(тикшерүләрен) үткәрүне оештыру 

турында» 2013 ел, 14 май, 325 нче 

карарына үзгәреш кертү хакында  

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасының белем бирү оешмалары һәм социаль хезмәт күрсәтү оешмалары 

хезмәткәрләренә мәҗбүри башлангыч, кабатланып тора торган медицина 

карауларын (тикшерүләрен) үткәрүне оештыру турында» 2013 ел, 14 май, 325 нче 

карарына (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2013 ел, 21 октябрь, 

782 нче; 2013 ел, 31 декабрь, 1113 нче; 2014 ел, 6 август, 574 нче; 26 ноябрь, 916 нчы 

карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешне 

кертергә: 

карарның 3 нче пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«3. Татарстан Республикасының Сәламәтлек саклау министрлыгына  

ел саен, 1 гыйнварга кадәр, Татарстан Республикасы карамагындагы белем 

бирү оешмалары һәм социаль хезмәт күрсәтү оешмалары хезмәткәрләренә мәҗбүри 

башлангыч, кабатланып тора торган медицина карауларын (тикшерүләрен) үткәрү 

хокукына ия булган медицина оешмалары исемлеген расларга; 

Татарстан Республикасы карамагындагы белем бирү оешмалары һәм социаль 

хезмәт күрсәтү оешмалары хезмәткәрләренә мәҗбүри башлангыч, кабатланып тора 

торган медицина карауларын (тикшерүләрен) үткәрү хезмәтләре күрсәтүгә 

шартнамә формасын расларга.»; 
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әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасының белем бирү 

оешмалары һәм социаль хезмәт күрсәтү оешмалары хезмәткәрләренә мәҗбүри 

башлангыч, кабатланып тора торган медицина карауларын (тикшерүләрен) үткәрүне 

оештыру чыгымнарын финанслар белән тәэмин итү тәртибендә:  

7 нче пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«7. Татарстан Республикасы карамагындагы мәгариф оешмалары һәм социаль 

хезмәт күрсәтү оешмалары хезмәткәрләренә мәҗбүри беренчел, вакыттан вакытка 

медицина караулары (тикшерүләре) үткәрүне гамәлгә ашыра торган медицина 

оешмалары хисап аеннан соң килүче айның бишесеннән соңга калмыйча «Татарстан 

Республикасы мәҗбүри медицина иминиятре территориаль фонды» дәүләт 

учреждениесенә медицина караулары үткәрү нәтиҗәләре буенча Татарстан 

Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгы һәм «Татарстан Республикасы 

мәҗбүри медицина иминиятре территориаль фонды» дәүләт учреждениесе белән 

килештерлгән форматларда һәм структураларда сакланган ысул белән электрон 

рәвештә исәп-хисап реестрларын тапшыра. Нигезле сәбәпләрсез күрсәтелгән вакыты 

бозылып тапшырылган исәп-хисаплар реестрлары түләүгә кабул ителми.  

«Татарстан Республикасы мәҗбүри медицина иминиятре территориаль 

фонды» дәүләт учреждениесе исәп-хисап реестрларына медицина-икътисад 

тикшерүе үткәрә һәм Диспетчер үзәгенә хисап аеннан соң килүче айның унысыннан 

соңга калмыйча Татарстан Республикасы карамагындагы мәгариф оешмалары һәм 

социаль хезмәт күрсәтү оешмалары хезмәткәрләренә мәҗбүри беренчел, вакыттан 

вакытка медицина караулары (тикшерүләре) үткәрүне нәтиҗәләре буенча түләнергә 

тиешле исәп-хисап реестрлары турында мәгълүматны җиткерә.»; 

8 нче пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«8. Татарстан Республикасы карамагындагы мәгариф оешмалары һәм социаль 

хезмәт күрсәтү оешмалары хезмәткәрләренә мәҗбүри беренчел, вакыттан вакытка 

медицина караулары (тикшерүләре) үткәрүне нәтиҗәләре буенча исәп-хисап 

реестрларын түләү Диспетчер үзәге тарафыннан әлеге Тәртипнең 7 пунктында 

күрсәтелгән мәгълүмат, шулай ук медицина караулары үткәрүгә Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинеты билгели торган норматив чыгымнар 

кысаларында эшләр (хезмәт күрсәтүләр) өчен түләүгә исәп-хисап нигезендә,  хисап 

аеннан соң килүче айның егермесеннән соңга калмыйча гамәлгә ашырыла.». 

2. Бу карарның гамәле 2018 елның 1 гыйнварыннан барлыкка килгән хокук 

мөнәсәбәтләренә кагыла дип билгеләргә. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


