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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «2017 елга һәм 2018 һәм 

2019 еллар план чорына Татарстан 

Республикасы территориясендә граждан-

нарга медицина ярдәмен түләүсез 

күрсәтүнең дәүләт гарантияләре 

программасын раслау турында» 2016 ел, 

29 декабрь, 1044 нче карары белән 

расланган 2017 елга һәм 2018 һәм  

2019 еллар план чорына Татарстан 

Республикасы территориясендә граждан-

нарга медицина ярдәмен түләүсез 

күрсәтүнең дәүләт гарантияләре про-

граммасына үзгәрешләр кертү хакында  

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2017 елга һәм  

2018 һәм 2019 еллар план чорына Татарстан Республикасы территориясендә 

гражданнарга медицина ярдәмен түләүсез күрсәтүнең дәүләт гарантияләре 

программасын раслау турында» 2016 ел, 29 декабрь, 1044 нче карары (Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2017 ел, 11 ноябрь, 864 нче һәм 2017 ел, 

25 декабрь, 1035 нче карарлары белән расланган үзгәрешләрне исәпкә алып) белән 

расланган 2017 елга һәм 2018 һәм 2019 еллар план чорына Татарстан Республикасы 

территориясендә гражданнарга медицина ярдәмен түләүсез күрсәтүнең дәүләт 

гарантияләре программасына (алга таба – Программа) түбәндәге үзгәрешләрне 

керетргә: 

Программаның VII бүлегендә: 

икенче – кырыгынчы абзацларны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
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«медицина оешмасыннан читтә, медицина эвакуациясен дә кертеп, ашыгыч 

медицина ярдәме 2017 – 2019 елларга бер яшәүчегә – 0,02 чакыру, ММИ база 

программасы кысаларында – бер иминләштерелгән затка 0,3 чакыру; 

амбулатория шартларында профилактика яки башка максатларда күрсәтелә 

торган медицина ярдәме (сәламәтлек үзәкләренә баруны, диспансеризация белән 

бәйле баруны, урта медицина персоналына баруны, шулай ук авырулар белән бәйле, 

шул исәптән авыз эче, төкерек бизләре һәм казналык авырулары вакытында бер 

тапкыр баруларны кертеп, теш протезлаудан тыш) 2017 – 2019 елларга ММИ база 

программасы кысаларында – бер иминләштерелгән затка 2,35 бару, Татарстан 

Республикасы бюджетының бюджет ассигнованиеләре исәбеннән – бер яшәүчегә 

0,34 бару, шул исәптән: 

медицина оешмалары өчен ММИ база программасы кысаларында: 

медицина ярдәме күрсәтүнең беренче дәрәҗәсе – бер иминләштерелгән затка 

2,07 бару; 
медицина ярдәме күрсәтүнең икенче дәрәҗәсе – бер иминләштерелгән затка 

0,28 бару; 
медицина оешмалары өчен Татарстан Республикасы бюджеты акчасы 

исәбеннән: 
медицина ярдәме күрсәтүнең беренче дәрәҗәсе – бер яшәүчегә 0,33 бару; 
медицина ярдәме күрсәтүнең икенче дәрәҗәсе – бер яшәүчегә 0,01 бару; 
авырулар белән бәйле амбулатория шартларында 2017 – 2019 елларга ММИ 

база программасы кысаларында медицина ярдәме күрсәтү – бер иминләштерелгән 
затка 1,98 мөрәҗәгать (бер авыру белән кимендә ике тапкыр бару белән амбулатория 
шартларында авыруны дәвалауның тәмамланган очраклары), 2017 – 2019 елларга 
Татарстан Республикасы бюджетының бюджет ассигнованиеләре исәбеннән – бер 
яшәүчегә 0,07 мөрәҗәгать, шул исәптән: 

медицина оешмалары өчен ММИ база программасы кысаларында: 

медицина ярдәме күрсәтүнең беренче дәрәҗәсе – бер иминләштерелгән затка 

1,87 мөрәҗәгать; 
медицина ярдәме күрсәтүнең икенче дәрәҗәсе – бер иминләштерелгән затка 

0,11 мөрәҗәгать; 
медицина оешмалары өчен Татарстан Республикасы бюджеты акчасы 

исәбеннән: 

медицина ярдәме күрсәтүнең беренче дәрәҗәсе – бер иминләштерелгән затка 

0,06 мөрәҗәгать; 
медицина ярдәме күрсәтүнең икенче дәрәҗәсе – бер иминләштерелгән затка 

0,01 мөрәҗәгать; 
2017 – 2019 елларга ММИ база программасы кысаларында амбулатория 

шартларында ашыгыч формада күрсәтелә торган медицина ярдәме – бер 
иминләштерелгән затка 0,56 мөрәҗәгать, шул исәптән: 

медицина оешмалары өчен ММИ база программасы кысаларында: 

медицина ярдәме күрсәтүнең беренче дәрәҗәсе – бер иминләштерелгән затка 

0,5 бару; 
медицина ярдәме күрсәтүнең икенче дәрәҗәсе – бер иминләштерелгән затка 

0,06 бару; 
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2017 – 2019 елларга ММИ база программасы кысаларында көндезге стационар 
шартларында медицина ярдәме күрсәтү – бер иминләштерелгән затны дәвалауның 
0,06 очрагы, 2017 – 2019 елларга Татарстан Республикасы бюджетының бюджет 
ассигнованиеләре исәбеннән – бер яшәүчене дәвалауның 0,003 очрагы, шул исәптән: 

медицина оешмалары өчен ММИ база программасы кысаларында: 

медицина ярдәме күрсәтүнең беренче дәрәҗәсе – бер иминләштерелгән затка 

0,02 дәвалау очрагы; 
медицина ярдәме күрсәтүнең икенче дәрәҗәсе – бер иминләштерелгән затка 

0,03 дәвалау очрагы; 
медицина ярдәме күрсәтүнең өченче дәрәҗәсе – бер иминләштерелгән затка 

0,01 дәвалау очрагы; 
медицина оешмалары өчен Татарстан Республикасы бюджеты акчасы 

исәбеннән: 

медицина ярдәме күрсәтүнең беренче дәрәҗәсе – бер яшәүчегә 0,001 дәвалау 

очрагы; 
медицина ярдәме күрсәтүнең икенче дәрәҗәсе – бер яшәүчегә 0,001 дәвалау 

очрагы; 
медицина ярдәме күрсәтүнең өченче дәрәҗәсе – бер яшәүчегә 0,001 дәвалау 

очрагы; 
2017 – 2019 елларга ММИ база программасы кысаларында стационар 

шартларында күрсәтелә торган махсуслаштырылган медицина ярдәме – бер 
иминләштерелгән затка госпитализацияләүнең 0,17316 очрагы, шул исәптән 2017 – 
2019 елларга ММИ база программасы кысаларында «Медицина тернәкләндерүе» 
юнәлеше буенча медицина ярдәме күрсәтүче махсуслаштырылган медицина 
оешмаларында һәм медицина оешмаларының тернәкләндерү бүлекләрендә 
медицина тернәкләндерүе өчен – бер иминләштерелгән затка 0,047 койка-көн,  
2017 – 2019 елларга Татарстан Республикасы бюджетының бюджет 
ассигнованиеләре исәбеннән – бер затка госпитализацияләүнең 0,014 очрагы, шул 
исәптән: 

медицина оешмалары өчен ММИ база программасы кысаларында: 

медицина ярдәме күрсәтүнең беренче дәрәҗәсе – бер иминләштерелгән затка 

госпитализацияләүнең 0,04396 очрагы; 
медицина ярдәме күрсәтүнең икенче дәрәҗәсе – бер иминләштерелгән затка 

госпитализацияләүнең 0,07931 очрагы; 
медицина ярдәме күрсәтүнең өченче дәрәҗәсе – бер иминләштерелгән затка 

госпитализацияләүнең 0,04989 очрагы; 
медицина оешмалары өчен Татарстан Республикасы бюджеты акчасы 

исәбеннән: 

медицина ярдәме күрсәтүнең беренче дәрәҗәсе – бер яшәүчегә 

госпитализацияләүнең 0,001 очрагы; 
медицина ярдәме күрсәтүнең икенче дәрәҗәсе – бер яшәүчегә 

госпитализацияләүнең 0,005 очрагы; 
медицина ярдәме күрсәтүнең өченче дәрәҗәсе – бер яшәүчегә 

госпитализацияләүнең 0,008 очрагы; 
Татарстан Республикасы бюджетының бюджет ассигнованиеләре исәбеннән 
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стационар шартларда паллиатив медицина ярдәме (хосписларны һәм шәфкать 
туташы каравы гамәлгә ашырыла торган хастаханәләрне кертеп) – бер яшәүчегә 
0,018 койка-көн. 

Программа буенча тулаем алганда югары технологияле медицина ярдәме 
күләме (шул исәптән федераль башкарма хакимият органнарының ведомство 
буйсынуындагы медицина оешмалары тарафыннан күрсәтелә торган ММИ база 
программасына кертелмәгән югары технологияле медицина ярдәме күрсәтү) 2017 – 
2019 елларга бер яшәүчегә исәпләгәндә госпитализацияләүнең 0,006 очрагы.»; 

Программаның VIII бүлегендә: 

1 пунктның икенче – тугызынчы абзацларын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

«Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән ашыгыч медицина 

ярдәмен бер тапкыр чакыру – 2 857,3 сум, ММИ акчасы исәбеннән – 1 852,1 сум; 

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән медицина 

оешмаларының (аларның структур бүлекчәләренең) амбулатория шартларында 

медицина ярдәме күрсәткәндә профилактика һәм башка максатларда бер бару –  

539,9 сум, ММИ акчасы исәбеннән – 393,3 сум; 

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән медицина 

оешмаларының (аларның структур бүлекчәләренең) амбулатория шартларында 

медицина ярдәме күрсәткәндә авыруга бәйле бер бару– 1 487,3 сум, ММИ акчасы 

исәбеннән – 1 056,7 сум; 

ММИ акчасы исәбеннән амбулатория шартларында ашыгыч формада 

медицина ярдәме күрсәткәндә бер бару – 481,6 сум; 

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән көндезге стационар 

шартларында дәвалауның бер очрагы – 16 996,8 сум, ММИ акчасы исәбеннән – 

12 054,0 сум; 

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән стационар шартларда 

медицина ярдәме күрсәтүче медицина оешмаларында (аларның структур 

бүлекчәләрендә) госпитализацияләүнең бер очрагы – 79 313,2 сум, ММИ акчасы 

исәбеннән – 24 351,7 сум; 
«Медицина тернәкләндерүе» юнәлеше буенча медицина ярдәме күрсәтүче 

махсуслаштырылган медицина оешмаларында һәм медицина оешмаларының 
тернәкләндерү бүлекләрендә медицина тернәкләндерүе буенча бер койка-көн  
ММИ акчасы исәбеннән – 1 757,1 сум; 

стационар шартларда паллиатив медицина ярдәме (хосписларны һәм шәфкать 

туташы каравы гамәлгә ашырыла торган хастаханәләрне кертеп) күрсәтүче 

медицина оешмаларында (аларның структур бүлекчәләрендә) Татарстан 

Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 2 381,7 сум.»; 

11 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«11. Программада каралган финанслауның җан башына исәпләнгән 

нормативлары (федераль бюджет чыгымнарын исәпкә алмыйча) түбәндәгечә тәшкил 

итә: 

Татарстан Республикасы бюджеты бюджет ассигнованиеләре исәбеннән (бер 

яшәүчегә исәпләгәндә) 2017 елда – 2 983,7 сум, 2018 елда – 3 154,2 сум, 2019 елда –       

3 264,3 сум; 
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ММИ база программасын финанслауга ММИ акчасы исәбеннән (бер 

иминләштерелгән затка исәпләгәндә) 2017 елда – 8 860,6 сум, 2018 елда – 10 325,8 

сум, 2019 елда – 10 861,9 сум. 

2017 елда Программаның бәясе – 44 838 269,9 мең сум, 2018 елда –  

51 003 487,7 мең сум, 2019 елда – 53 443 850,5 мең сум (әлеге Программага 

теркәлгән 3 нче һәм 4 нче кушымталар), шул исәптән 2017 елда база программасын 

тормышка ашыруга ММИ акчасы исәбеннән – 33 294 980,8 мең сум, 2018 елда –  

38 800 714,5 мең сум, 2019 елда – 40 815 311,9 мең сум.»; 

2017 елда Татарстан Республикасы бюджетының бюджет ассигнованиеләре 

исәбеннән – 11 543 289,1 мең сум, 2018 елда – 12 202 773,2 мең сум, 2019 елда –  

12 628 538,6 мең сум.»; 

3 нче һәм 4 нче кушымталарны (карарга теркәләләр) яңа редакциядә бәян 

итәргә. 

2. Бу карарның гамәле 2017 елның 1 гыйнварыннан барлыкка килгән хокук 

мөнәсәбәтләренә кагыла дип билгеләргә.  

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 

 

 

 

 

 



2017 елга һәм 2018 һәм 2019 еллар план чорына 

Татарстан Республикасы территориясендә 

гражданнарга медицина ярдәмен түләүсез 

күрсәтүнең дәүләт гарантияләре программасына 

3 нче кушымта 

(Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 

2017 ел, 30 декабрь, 1143 нче 

карары редакциясендә) 

 

 
2017 елга һәм 2018 һәм 2019 еллар план чорына финанслар белән тәэмин итү чыганаклары буенча гражданнарга 

медицина ярдәмен түләүсез күрсәтүнең дәүләт гарантияләре территориаль программасы кыйммәте 

 
Гражданнарга медицина ярдәмен түләүсез күрсәтү буенча 

дәүләт гарантияләре программасын финанслар белән тәэмин 

итү чыганаклары 

Юл 
саны 

2017 ел план чоры 

2018 ел 2019 ел 

территориаль программаның 

расланган кыйммәте 

территориаль программаның 

кыйммәте 
территориаль программаның 

кыйммәте 

барлыгы, 

мең сум 

бер кешегә 

(Мәҗбүри медицина 

иминияте буенча 

бер иминләште- 

релгән затка) 1 елга 

(сум) 

барлыгы, 

мең сум 

бер кешегә 

(Мәҗбүри медицина 

иминияте буенча 

бер иминләште- 

релгән затка) 1 елга 

(сум) 

барлыгы, 

мең сум 

бер кешегә 

(Мәҗбүри медицина 

иминияте буенча бер 

иминләште- 

релгән затка) 1 елга 

(сум) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Дәүләт гарантияләренең территориаль программасы 

кыйммәте – барлыгы (02 +03 юллар суммасы) шул исәптән: 

01 44 838 269,9 11 844,3 51 003 487,7 13 480,0 53 443 850,5 14 126,2 

Россия Федерациясе субъектының берләштерелгән бюджеты 

акчасы* 02 
11 543 289,1 2 983,7 12 202 773,2 3 154,2 12 628 538,6 3 264,3 

мәҗбүри медицина иминиятенең территориаль программасы 

кыйммәте – барлыгы (04 + 08 юллар суммасы) 

03 33 294 980,8 
8 860,6 

38 800 714,5 10 325,8 40815311,9 10 861,9 

1. База программа кысаларында мәҗбүри медицина иминияте 

акчасы исәбеннән мәҗбүри медицина иминиятенең 

территориаль программасы кыйммәте ** (05+ 06 + 07 юллар 

суммасы) 

04 33 294 980,8 8 860,6 38 800 714,5 10 325,8 40 815 311,9 10 861,9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1. Мәҗбүри медицина иминияте фонды бюджетыннан 

субвенцияләр** 

05 33 247 724,1 8 848,0 38 800 714,5 10 325,8 40 815 311,9 10 861,9 

1.2. Мәҗбүри медицина иминиятенең база программасы 

өлешендә мәҗбүри медицина иминиятенең территориаль 

программасын финанслар белән тәэмин итүгә Россия 

Федерациясе субъектлары бюджетларының бюджетара 

трансфертлары 

06       

1.3. Башка керемнәр 07 47 256,7 12,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Мәҗбүри медицина иминиятенең база программасы белән 

билгеләнмәгән медицина ярдәмен күрсәтүнең өстәмә 

төрләрен һәм шартларын финанслар белән тәэмин итүгә 

Россия Федерациясе субъектлары бюджетларының 

бюджетара трансфертлары, шул исәптән: 

08       

2.1. Медицина ярдәменең өстәмә төрләрен финанслар белән 

тәэмин итүгә территориаль мәҗбүри медицина иминияте 

фонды бюджетына Россия Федерациясе субъекты 

бюджетыннан тапшырыла торган бюджетара трансфертлар 

09       

2.2. Мәҗбүри медицина иминиятенең база программасы 

кысаларындагы медицина ярдәме өчен түләүгә тарифлар 

структурасына кертелмәгән чыгымнарны финанслар белән 

тәэмин итүгә территориаль мәҗбүри медицина иминияте 

фонды бюджетына Россия Федерациясе субъекты 

бюджетыннан тапшырыла торган бюджетара трансфертлар  

10       

 
*Гражданнарның аерым категорияләренә дару препаратлары белән тәэмин итү буенча дәүләт социаль ярдәме күрсәтүгә федераль бюджеттан бюджет ассигнованиеләрен исәпкә 

алмыйча, максатчан программалар, шулай ук бюджетара трансфертлар (06 һәм 10 юллар); 

** Территориаль мәҗбүри медицина иминияте фондларының территориаль мәҗбүри медицина иминияте фонды бюджеты турындагы законда 01 «Гомумдәүләт мәсьәләләре» бүлеге 

буенча күздә тотылган үз функцияләрен үтәвен тәэмин итүгә чыгымнарны исәпкә алмыйча. 
 

Белешмә өчен Барлыгы, 
мең сум 

Бер иминләште- 

релгән затка, сум 

2017 елда территориаль мәҗбүри медицина иминияте фондларының үз функцияләрен 

үтәвен тәэмин итүгә чыгымнар 

210 875,70 56,1 

2018 елда территориаль мәҗбүри медицина иминияте фондларының үз функцияләрен 

үтәвен тәэмин итүгә чыгымнар 

201 093,30 53,5 

2019 елда территориаль мәҗбүри медицина иминияте фондларының үз функцияләрен 

үтәвен тәэмин итүгә чыгымнар 

207 361,70 55,2 

 

_________________________________________________ 



2017 елга һәм 2018 һәм 2019 еллар план 

чорына Татарстан Республикасы 

территориясендә гражданнарга медицина 

ярдәмен түләүсез күрсәтүнең дәүләт 

гарантияләре программасына 

4 нче кушымта 

(Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 

2017 ел, 30 декабрь, 1143 нче 

карары редакциясендә) 

 
2017 елга медицина ярдәме күрсәтү шартлары буенча гражданнарга медицина ярдәмен түләүсез күрсәтүнең  

дәүләт гарантияләре территориаль программасының расланган кыйммәте 

 
Финанслар белән тәэмин итү чыганаклары һәм 

аларны күрсәтү шартлары буенча медицина ярдәме 
Юл саны Үлчәү берәмлеге 1 кешегә 

исәпләгәндә 
медицина 

ярдәме 

күләме (1 

иминиятләш-

терелгән 
затка 

исәпләгәндә 

медицина 
ярдәме 

күрсәтү 

күләмнәре 

нормативы) 

Медицина 
ярдәме 

күләменең 
берәмлеге 
кыйммәте 
(медицина 

ярдәме күрсәтү 
күләме 

берәмлегенә 
финанс 

чыгымнар 
нормативы) 

Территориаль программаны финанслауның җан 
башына исәпләнгән нормативлары, сум 

Территориаль программаның финанслар белән тәэмин 
ителү чыганаклары буенча кыйммәте, мең сум 

Россия Федерациясе 
субъектының берләштерелгән 

бюджеты акчасы исәбеннән 

Мәҗбү- 
ри медици- 

на иминия- 

те акчасы 
исәбен- 

нән 

Россия Федерациясе 
субъектының берләштерелгән 

бюджеты акчасы исәбеннән 

Мәҗбү- 
ри медици- 

на иминия- 

те акчасы 
исәбен- 

нән 

йомгак- 

ка карата % 

бюджет 
акчасы 

Мәҗбүри меди-
цина иминияте 
системасы аша 

бюджетның 
нигездә бер 

каналлы 
финанслауны 

тормышка 
ашыруга 

Татарстан Рес-
публикасының 
Территориаль 

мәҗбүри 

медицина 
иминияте фонды 

бюджетына 
бирелә торган 

акчасы 

бюджет 
акчасы 

Мәҗбүри 
медицина 
иминияте 

системасы аша 
бюджетның 
нигездә бер 

каналлы 
финанслауны тор-
мышка ашыруга 
Татарстан Рес-
публикасының 
Территориаль 

мәҗбүри медици-

на иминияте 
фонды 

бюджетына 
бирелә торган 

акчасы 

 

1 2 3 4 5 6.1 6.2 7 8.1 8.2 9 10 
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1 2 3 4 5 6.1 6.2 7 8.1 8.2 9 10 

I. Россия Федерациясе субъектының 

берләштерелгән бюджеты акчасы исәбеннән 

күрсәтелә торган медицина ярдәме, шул 

исәптән *: 

01  X X 1 238,5 1 745,1 X 4 791 645,8 6 751 643,3 X 25,5 

1. Ашыгыч, шул исәптән ММИ территориаль 

программасына кертелмәгән ашыгыч 

махсуслаштырылган медицина ярдәме, шул 
исәптән 

02 чакырулар 0,02 2 857,3 2,2 56,8 X 8 438,6 219 663,3 X X 

ММИ системасында идентификацияләнмәгән һәм 

иминләштерелмәгән затларга 

03 чакырулар 
0,02 2 179,0 

0,0 32,9 X 
0,0 127 351,6 X X 

2. Амбулатория шартларында медицина ярдәме, 

шул исәптән 

04 профилактика 

максатында һәм 

башка максатларда 

барулар 

0,34 537,9 2,8 181,7 X 10 756,0 703 038,0 X X 

 05 мөрәҗәгатьләр 0,07 1 487,3 0,0 103,5 X 0,0 400 316,3 X X 

ММИ системасында идентификацияләнмәгән һәм 
иминләштерелмәгән затларга 

06 профилактика 
максатында һәм 

башка максатларда 

барулар 

0,004 533,3 0,0 2,0 X 0,0 7 723,7 X X 

07 мөрәҗәгатьләр 0,00  0,0 0,0 X 0,0 0,0 X X 

3. Стационар шартларында махсуслаштырылган 

медицина ярдәме, шул исәптән  

08 госпитальләштерү 

очраклары 

0,010 54 925,2 6,8 518,7 X 26 140,7 2 006 859,5 X X 

ММИ системасында идентификацияләнмәгән һәм 

иминләштерелмәгән затларга 

09 госпитальләштерү 

очраклары 

0,001 16 266,5 0,0 16,6 X 0,0 64 057,6 X X 

4. Көндезге стационар шартларында медицина 

ярдәме, шул исәптән 

10 дәвалану очраклары 0,003 16 996,8 2,3 55,1 X 8 877,2 213 203,2 X X 

ММИ системасында идентификацияләнмәгән һәм 
иминләштерелмәгән затларга 

11 дәвалану очраклары 0,000 0,0 0,0 0,0 X 0,0 0,0 X X 

5. Паллиатив медицина ярдәме 12 койка-көннәр 0,018 2 381,7 0,0 43,2 X 0,0 167 085,1 X X 

6. Башка дәүләт хезмәтләре күрсәтү (эшләр 

башкару) 

13 - X X 1 224,4 245,5 X 4 737 433,3 949 955,2 X X 

7. Россия Федерациясе субъектының медицина 
оешмаларында күрсәтелә торган югары 

технологияле медицина ярдәме 

14 госпитальләштерү 
очраклары 

0,004 139 537,2 0,0 540,6 X 0,0 2 091 522,7 X X 

II. Мәҗбүри медицина иминияте системасында 
эшли торган медицина оешмалары өчен медицина 

җиһазын сатып алуга Россия Федерациясе 

субъектының берләштерелгән бюджеты акчасы**, 
шул исәптән сатып алуга: 

15  X X 0 0,0 X 0,0 0,0 X X 

санитар транспорт 16 _ X X 0,0 0,0 X 0,0 0,0 X X 

компьютер томографиясе 17 - X X 0,0 0,0 X 0,0 0,0 X X 

магнитлы-резонанслы томография 18 . X X 0,0 0,0 X 0,0 0,0 X X 
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башка медицина җиһазы 19 - X X 0,0 0,0 X 0,0 0,0 X X 

III. Мәҗбүри медицина иминиятенең территориаль 

программасы кысаларында медицина ярдәме: 

20  X X X X 8 860,6 X 0,0 33 294 980,8 74,3 

ашыгыч медицина ярдәме (27+32 юллар суммасы) 21 чакырулар 0,30 1 852,1 X 0,0 550,8 X 0,0 2 069 779,8 X 

амбулатория шартларында медицина ярдәме 22.1 профилактика 

максатында һәм 
башка максатларда 

барулар 

2,35 393,3 X 0,0 924,3 X 0,0 3 473 046,5 X 

22.2 кичектергесез 

медицина ярдәме 

күрсәтү буенча 

барулар 

0,56 481,6 X 0,0 269,7 X 0,0 1 013 424,2 X 

22.3 мөрәҗәгатьләр 1,98 1 056,7 X 0,0 2 092,2 X 0,0 7 861 892,4 X 

стационар шартларда (30 + 35 юллар суммасы) 

махсуслаштырылган медицина ярдәме, шул 

исәптән: 
 

23 госпитальләштерү 

очраклары 

0,17371 24 351,7 X 0,0 4 230,1 X 0,0 15 895 206,0 X 

стационар шартларда медицина тернәкләндерүе 

(30.1+35.1 юллар суммасы) 

23.1 койка-көннәр 0,047 1 757,1 X 0,0 82,3 X 0,0 309 410,9 X 

югары технологияле медицина ярдәме (30.2+35.2 
юллар суммасы) 

23.2 госпитальләштерү 
очраклары 

0,002 160 334,8 X 0,0 291,0 X 0,0 1 093 483,0 X 

көндезге стационар шартларда медицина ярдәме 

(31 + 36 юллар суммасы)) 

24 дәвалану очраклары 0,06 12 054,0 X 0,0 714,8 X 0,0 2 685 776,1 X 

паллиатив медицина ярдәме *** (37 юлга тигез) 25 койка-көннәр        0,0 X 

массакүләм хезмәт күрсәтү системасы эшен алып 

баруга чыгымнар 

26 - X X X X 78,7 X  295 855,8 X 

20 юлдан: 
1. Мәҗбүри медицина иминияте база программасы 

кысаларында иминиятләштерелгән затларга 

күрсәтелә торган медицина ярдәме 

27   X X X 8 781,9 X X 32 999 125,0 73,6 

ашыгыч медицина ярдәме 28 чакырулар 0,30 1 852,1 X X 550,8 X X 2 069 779,8 X 

амбулатория шартларында медицина ярдәме 29.1 профилактика 
максатында һәм 

башка максатларда 

барулар 

2,35 393,3 X X 924,3 X X 3 473 046,5 X 

29.2 кичектергесез 
медицина ярдәме 

күрсәтү буенча 

барулар 

0,56 481,6 X X 269,7 X X 1 013 424,2 X 

29.3 мөрәҗәгатьләр 1,98 1 056,7 X X 2 092,2 X X 7 861 892,4 X 

стационар шартларда махсуслаштырылган 
медицина ярдәме, шул исәптән  

30 госпитальләштерү 
очраклары 

0,17371 24 351,7 X X 4 230,1 X X 15 895 206,0 X 



4 
 

1 2 3 4 5 6.1 6.2 7 8.1 8.2 9 10 

стационар шартларда медицина тернәкләндерүе ЗОЛ койка-көннәр 0,047 1 757,1 X X 82,3 X X 309 410,9 X 

югары медицина ярдәме 30.2 госпитальләштерү 
очраклары 

0,002 160 334,8 X X 291,0 X X 1 093 483,0 X 

көндезге стационар шартларда медицина ярдәме 31 дәвалану очраклары 0,06 12 054,0 X X 714,8 X X 2 685 776,1 X 

2. База программасыннан тыш төрләр һәм 

авырулар буенча медицина ярдәме: 

32  X X X X X X X 0,0  

ашыгыч медицина ярдәме 33 чакырулар          

амбулатория шартларында медицина ярдәме 34.1 профилактика 

максатында һәм 

башка максатларда 
барулар 

         

34.2 кичектергесез 

медицина ярдәме 

күрсәтү буенча 
барулар 

         

34.3 мөрәҗәгатьләр          

стационар шартларда махсуслаштырылган 

медицина ярдәме, шул исәптән 

35 госпитальләштерү 

очраклары 

         

стационар шартларда медицина тернәкләндерүе 35.1 койка-көннәр          

югары технологияле медицина ярдәме 35.2 госпитальләштерү 

очраклары 

         

көндезге стационар шартларда медицина ярдәме 36 дәвалану очраклары          

паллиатив медицина ярдәме 37 койка-көннәр          

БАРЛЫГЫ (01 + 15 + 20 юллар суммасы) 38  X X 1 238,6 1 745,1 8 860,6 4 791 645,8 6 751 643,3 33 294 980,8 100,0 

 

 
2016 елның 1 апреле хәленә карата Татарстан Республикасында Мәҗбүри медицина иминияте буенча иминләштерелгән затлар саны – 3 757 653 кеше;  

Дәүләт статистикасы федераль хезмәте мәгълүматлары буенча, 2017 елның 1 гыйнвары хәленә карата Татарстан Республикасында даими яшәүче гражданнар саны –  

3 868 730 кеше. 

 

____________________________________________ 


