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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Татарстан Республи-

касының Мәҗбүри медицина иминияте 

территориаль фонды» дәүләт учреж-

дениесе структурасын, хезмәткәрләренең 

иң чик санын һәм хезмәт өчен түләү 

фондын раслау турында» 2013 ел,  

26 декабрь, 1060 нчы карарына 

үзгәрешләр кертү хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасының Мәҗбүри медицина иминияте территориаль фонды» дәүләт 

учреждениесе структурасын, хезмәткәрләренең иң чик санын һәм хезмәт өчен түләү 

фондын раслау турында» 2013 ел, 26 декабрь, 1060 нчы карарына (Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2015 ел, 22 декабрь, 965 нче; 2017 ел,  

16 август, 588 нче карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 
2 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«2. «Татарстан Республикасының Мәҗбүри медицина иминияте территориаль 

фонды» дәүләт учреждениесе хезмәткәрләренең иң чик санын вазыйфаи окладлар, 

тариф ставкалары буенча түбәндәге күләмнәрдә булган айлык хезмәт өчен түләү 

фонды белән – 410 берәмлек, шул исәптән дирекциянең иң чик санын –  

196 берәмлек, филиалларның иң чик санын 214 берәмлек итеп билгеләргә: 

2017 елның 1 октябреннән айлык хезмәт өчен түләү фонды – 1 736 086 сум, 

шул исәптән дирекциянең айлык хезмәт өчен түләү фонды – 922 402 сум, 

филиалларның айлык хезмәт өчен түләү фонды – 813 684 сум; 

2018 елның 1 гыйнварыннан айлык хезмәт өчен түләү фонды – 1 740 776 сум, 

шул исәптән дирекциянең айлык хезмәт өчен түләү фонды – 924 233 сум, 

филиалларның айлык хезмәт өчен түләү фонды – 816 543 сум.»; 
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түбәндәге эчтәлекле 2.1 нче пункт өстәргә: 
«2.1. «Татарстан Республикасының Мәҗбүри медицина иминияте 

территориаль фонды» дәүләт учреждениесе директоры, аның урынбасарлары һәм 
баш бухгалтерының финанслар белән тәэмин итүнең барлык чыганаклары 
хисабыннан булдырыла торган һәм календарь елга исәпләнә торган уртача айлык эш 
хакы белән «Татарстан Республикасының Мәҗбүри медицина иминияте 
территориаль фонды» дәүләт учреждениесе хезмәткәрләренең (директоры, аның 
урынбасарлары һәм баш бухгалтерының эш хакын исәпкә алмыйча) уртача айлык 
эш хакы чагыштырмасының иң чик дәрәҗәсен 8 тапкыр күләмендә дип 
билгеләргә.»; 

әлеге карар белән расланган «Татарстан Республикасының Мәҗбүри медицина 
иминияте территориаль фонды» дәүләт учреждениесе структурасында: 

«сыйфатны тикшерүдә тоту бүлеге» сүзләрен «медицина ярдәме күрсәтү 
сыйфатын тикшерүдә тоту бүлеге» сүзләренә алыштырырга; 

«кертү һәм хезмәт күрсәтү бүлеге» сүзләрен «мәгълүмат системаларын кертү 
һәм администраторлаштыру бүлеге» сүзләренә алыштырырга. 
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