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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «2016 елда Татарстан 

Республикасының социаль яклау, социаль 

хезмәт күрсәтү, халыкны эш белән тәэмин 

итү, яшьләр эшләре һәм спорт буенча 

дәүләт һәм муниципаль учреждениеләр 

хезмәткәрләрен шифаханә-курорт дәвала-

нуы белән тәэмин итү буенча пилот 

проектын тормышка ашыру турында» 

2016 ел, 9 август, 549 нчы карарына 

үзгәрешләр кертү хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2016 елда Татарстан 

Республикасының социаль яклау, социаль хезмәт күрсәтү, халыкны эш белән тәэмин 

итү, яшьләр эшләре һәм спорт буенча дәүләт һәм муниципаль учреждениеләр 

хезмәткәрләрен шифаханә-курорт дәвалануы белән тәэмин итү буенча пилот 

проектын тормышка ашыру турында» 2016 ел, 9 август, 549 нчы карарына 

(Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2016 ел, 19 октябрь, 762 нче; 

2017 ел, 14 июль, 495 нче карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) 

түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

исемендә, 1 нче һәм 2 нче пунктларда «2017 елда» сүзләрен «2018 елда» 

сүзләренә алмаштырырга; 

3 нче пукнктта: 

беренче абзацта «2017 елның 31 декабрен кертеп» сүзләрен «2018 елның 31 

декабрен кертеп» сүзләренә алмаштырырга; 

өченче  абзацта «2017 елда» сүзләрен «2018 елда» сүзләренә алмаштырырга; 

4 нче пунктныө икенче абзацында  «2017 елда» сүзләрен «2018 елда» 

сүзләренә алмаштырырга; 
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әлеге карар белән расланган  2017 елда Татарстан Республикасының социаль 

яклау, социаль хезмәт күрсәтү, халыкны эш белән тәэмин итү, яшьләр эшләре һәм 

спорт буенча дәүләт һәм муниципаль учреждениеләр хезмәткәрләрен шифаханә-

курорт дәвалануы белән тәэмин итү буенча пилот проектын тормышка ашыру белән 

бәйле хезмәтләр күрсәтүгә юридик затларның чыгымнарын финанслар белән тәэмин 

итүгә Татарстан Республикасы бюджетыннан субсидияләр бирү тәртибендә: 

исемендә, 1.1 нче пунктта «2017 елда» сүзләрен «2018 елда» сүзләренә 

алмаштырырга; 

 1.5 нче пунктның өченче абзацында  «2017 елда» сүзләрен «2018 елда» 

сүзләренә алмаштырырга; 

2.2 нче пунктның дүртенче абзацында «2017 елда» сүзләрен «2018 елда» 

сүзләренә алмаштырырга; 

2.7 нче пунктның бишенче һәм алтынчы  абзацларында «2017 елда» сүзләрен 

«2018 елда» сүзләренә алмаштырырга; 

әлеге карар белән расланган  2017 елда Татарстан Республикасының социаль 

яклау, социаль хезмәт күрсәтү, халыкны эш белән тәэмин итү, яшьләр эшләре һәм 

спорт дәүләт һәм муниципаль учреждениеләр хезмәткәрләрен санатория-курортта 

дәвалауны оештыру тәртибендә (алга таба – Тәртип): 

исемендә, 1.1 нче пунктта «2017 елда» сүзләрен «2018 елда» сүзләренә 

алмаштырырга; 

1.2 нче пунктның беренче  абзацында  «2016 ел өчен» сүзләрен «2017 ел өчен» 

сүзләренә алмаштырырга; 

1.7 нче пунктта «2017 елда» сүзләрен «2018 елда» сүзләренә алмаштырырга; 

3.1 нче пунктның беренче һәм икенче абзацларында «2017 елда» сүзләрен 

«2018 елда» сүзләренә алмаштырырга; 

Тәртипкә теркәлгән 1 нче кушымтаның нумерация башисемендә «2017 елда» 

сүзләрен «2018 елда» сүзләренә алмаштырырга; 

Тәртипкә теркәлгән 2 нче кушымтаның нумерация башисемендә «2017 елда» 

сүзләрен «2018 елда» сүзләренә алмаштырырга; 

Тәртипкә теркәлгән 3 нче кушымтаның нумерация башисемендә «2017 елда» 

сүзләрен «2018 елда» сүзләренә алмаштырырга.  

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 
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