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2018 елга Татарстан Республикасы 

карамагындагы мәгариф оешмалары 

һәм социаль хезмәт күрсәтү оешмалары 

хезмәткәрләрен мәҗбүри беренчел, 

вакыттан-вакытка  медицина каравы 

(тикшерүе) үткәрүгә норматив 

чыгымнарны һәм хезмәт күрсәтүләр 

күләмен раслау турында  

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. 2018 елга теркәлгән түбәндәгеләрне расларга: 

Татарстан Республикасы карамагындагы мәгариф оешмалары һәм социаль 

хезмәт күрсәтү оешмалары хезмәткәрләрен мәҗбүри беренчел, вакыттан-вакытка  

медицина каравы (тикшерүе) үткәрүгә норматив чыгымнар;  

Татарстан Республикасы карамагындагы мәгариф оешмалары һәм социаль 

хезмәт күрсәтү оешмалары хезмәткәрләрен мәҗбүри беренчел, вакыттан-вакытка  

медицина каравы (тикшерүе) үткәрүгә хезмәт күрсәтүләр күләмнәре. 

2. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2018 елга Татарстан 

Республикасы карамагындагы мәгариф оешмалары һәм социаль хезмәт күрсәтү 

оешмалары хезмәткәрләрен мәҗбүри беренчел, вакыттан-вакытка медицина каравы 

(тикшерүе) үткәрүгә норматив чыгымнарны һәм хезмәт күрсәтүләр күләмен раслау 

турында» 2017 ел, 05 сентябрь, 634 нче карары үз көчен югалтуын тану турында. 

3. Әлеге карарның гамәле 2018 елның 1 гыйнварыннан барлыкка килгән хокук 

мөнәсәбәтләренә тарала.  

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры           А.В.Песошин 



Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 

2018 ел, 11 июнь, 459 нчы 

карары белән расланды  

 

 

Татарстан Республикасы карамагындагы мәгариф оешмалары һәм социаль хезмәт 

күрсәтү оешмалары хезмәткәрләрен мәҗбүри беренчел, вакыттан-вакытка  

медицина каравы (тикшерүе) үткәрүгә  

норматив чыгымнар  
 

 

Хезмәт күрсәтү исеме 1 кешегә норматив 

чыгымнар, сум  

 

Ир-ат хезмәткәрләрне вакыттан-вакытка медицина 

тикшерүе  

1 383,09 

Ир-ат хезмәткәрләрне беренчел медицина тикшерүе  1 483,22 

40 яшькәчә хатын-кыз хезмәткәрләрне вакыттан-вакытка 

медицина тикшерүе  

1 573,11 

40 яшькәчә хатын-кыз хезмәткәрләрне беренчел медицина 

тикшерүе  

1 673,24 

Маммография үтүче 40 яшьтән өлкән хатын-кыз 

хезмәткәрләрне вакыттан-вакытка медицина тикшерүе  

1 800,05 

Маммография үтүче 40 яшьтән өлкән хатын-кыз 

хезмәткәрләрне беренчел медицина тикшерүе  

1 900,18 

Маммография үтмәүче 40 яшьтән өлкән хатын-кыз 

хезмәткәрләрне вакыттан-вакытка медицина тикшерүе  

1 573,11 

Маммография үтмәүче 40 яшьтән өлкән хатын-кыз 

хезмәткәрләрне беренчел медицина тикшерүе  

1 673,24 

 

_______________________________________ 

 

 



Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 

2018 ел, 11 июнь, 459 нчы 

карары белән расланды  

 

Татарстан Республикасы карамагындагы мәгариф оешмалары һәм социаль хезмәт 

күрсәтү оешмалары хезмәткәрләрен мәҗбүри беренчел, вакыттан-вакытка  

медицина каравы (тикшерүе) үткәрүгә хезмәт күрсәтүләр күләмнәре 

 

 

Наименование услуги Количество, 

человек 

 

Ир-ат хезмәткәрләрне вакыттан-вакытка медицина тикшерүе  20 247 

Ир-ат хезмәткәрләрне беренчел медицина тикшерүе  756 

40 яшькәчә хатын-кыз хезмәткәрләрне вакыттан-вакытка меди-

цина тикшерүе  

47 239 

40 яшькәчә хатын-кыз хезмәткәрләрне беренчел медицина 

тикшерүе  

1 764 

Маммография үтүче 40 яшьтән өлкән хатын-кыз 

хезмәткәрләрне вакыттан-вакытка медицина тикшерүе  

44 541 

Маммография үтүче 40 яшьтән өлкән хатын-кыз 

хезмәткәрләрне беренчел медицина тикшерүе  

1 663 

Маммография үтмәүче 40 яшьтән өлкән хатын-кыз 

хезмәткәрләрне вакыттан-вакытка медицина тикшерүе  

22 945 

Маммография үтмәүче 40 яшьтән өлкән хатын-кыз 

хезмәткәрләрне беренчел медицина тикшерүе  

857 

 

________________________________________ 


