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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Татарстан Республикасында 

социаль хезмәт күрсәтү оешмаларының 

социаль хезмәтләр күрсәтүгә норматив 

чыгымнарын һәм социаль хезмәтләр күрсәтү 

белән тәэмин итүчеләр күрсәтә торган 

социаль хезмәтләрне финанслауның җан 

башына нормативларын хисаплап чыгару 

тәртибе турындагы нигезләмәне раслау 

хакында» 2009 ел, 31 декабрь, 915 нче карары 

белән расланган Татарстан Республикасында 

социаль хезмәт күрсәтү оешмаларының 

социаль хезмәтләр күрсәтүгә норматив 

чыгымнарын һәм социаль хезмәтләр күрсәтү 

белән тәэмин итүчеләр күрсәтә торган 

социаль хезмәтләрне финанслауның җан 

башына нормативларын хисаплап чыгару 

тәртибе турындагы нигезләмәгә үзгәрешләр 

кертү хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасында социаль хезмәт күрсәтү оешмаларының социаль хезмәтләр 

күрсәтүгә норматив чыгымнарын һәм социаль хезмәтләр күрсәтү белән тәэмин 

итүчеләр күрсәтә торган социаль хезмәтләрне финанслауның җан башына 

нормативларын хисаплап чыгару тәртибе турындагы нигезләмәне раслау хакында» 

2009 ел, 31 декабрь, 915 нче карары (Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 2011 ел, 30 декабрь, 1097 нче; 2014 ел, 31 декабрь, 1096 нчы; 2015 ел, 

6 май, 325 нче; 2015 ел, 12 ноябрь, 847 нче, 2016 ел, 1 март, 127 нче, 2016 ел, 4 июнь, 
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372 нче 2017 ел, 12 май, 276 нчы; 2017 ел, 29 июль, 529 нчы; 2017 ел, 28 август, 609 

нчы карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) белән расланган 

Татарстан Республикасында социаль хезмәт күрсәтү оешмаларының социаль 

хезмәтләр күрсәтүгә норматив чыгымнарын һәм социаль хезмәтләр күрсәтү белән 

тәэмин итүчеләр күрсәтә торган социаль хезмәтләрне финанслауның җан башына 

нормативларын хисаплап чыгару тәртибе турындагы нигезләмәгә түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 

2 бүлектә: 

2.2 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«2.2. Социаль хезмәтләр төрләре яктылыгында социаль хезмәтләр күрсәтүче 

персонал хезмәтләренең стандарт (база) кыйммәте түбәндәге формула буенча 

билгеләнә: 

 

 
 

монда: 

 – социаль хезмәтләр төрләре яктылыгында социаль хезмәтләр күрсәтүче 

персонал хезмәтләренең стандарт (база) кыйммәте; 

 – социаль-көнкүреш хезмәтләр күрсәтүче персонал хезмәтләренең 

стандарт (база) кыйммәте; 

 – социаль-медицина хезмәтләрен күрсәтүче персонал хезмәтләренең 

стандарт (база) кыйммәте; 

 – социаль-психологик хезмәтләр күрсәтүче персонал хезмәтләренең 

стандарт (база) кыйммәте; 

 – социаль-педагогик хезмәтләр күрсәтүче персонал хезмәтләренең 

стандарт (база) кыйммәте; 

 – социаль-хезмәт хезмәтләре күрсәтүче персонал хезмәтләренең 

стандарт (база) кыйммәте; 

 – социаль-хокукый хезмәтләр күрсәтүче персонал хезмәтләренең 

стандарт (база) кыйммәте; 

 – коммуникатив потенциалны үстерү хезмәтләре күрсәтүче персонал 

хезмәтләренең стандарт (база) кыйммәте.»; 

2.2.1.1 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«2.2.1.1. Социаль-көнкүреш хезмәтләр күрсәтүче персонал хезмәтләренең 

стандарт (база) кыйммәте түбәндәге формула буенча исәпләнелә: 

 

 
 

монда: 

 – социаль-көнкүреш хезмәтләр күрсәтүче персонал хезмәтләренең 

стандарт (база) кыйммәте; 
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 – 2 таблица нигезендә кабул ителә торган социаль-көнкүреш хезмәтләр 

күрсәтүче төп персонал ставкалары саны; 

 – социаль-көнкүреш хезмәтләре күрсәтүче төп персонал хезмәте өчен 

түләүгә Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасының халыкка социаль хезмәт күрсәтүче дәүләт бюджет һәм автоном 

учреждениеләр һәм дәүләт социаль яклау учреждениеләре хезмәткәрләре хезмәте 

өчен түләү шартлары турында» 2012 ел, 01 август, 653 нче карары (алга таба – 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2012 ел, 01 август, 653 нче 

карары) нигезендә исәпләнә торган чыгымнар; 

 – 2 таблица нигезендә кабул ителә торган социаль-көнкүреш 

хезмәтләр күрсәтүче персонал хезмәтләренең стандарт (нигез) бәясен исәпләү өчен 

кулланыла торган административ-идарә итү персоналы ставкалары саны; 

 – административ-идарә итү персоналы хезмәте өчен түләүгә Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2012 ел, 01 август, 653 нче карары 

нигезендә исәпләнә торган чыгымнар; 

12 – елдагы айлар саны; 

 – елдагы календарь көннәр саны; 

e  – хезмәт өчен түләү буенча исәпләүләргә чыгымнар.»; 

2 таблицаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«2 таблица. Социаль-көнкүреш хезмәтләр күрсәтүче персонал ставкалары 

саны   
 
 

Т/с Оешма төре  Социаль 
хезмәт 
күрсәтү 

формасы 

Үлчәү 
берәм-

леге 

Бер 
үлчәү 

берәмлег
енә төп 

персонал 
ставкала
ры саны  

 

Бер үлчәү 
берәмлеген

ә 
администра
тив-идарә 

итү 
персоналы 
ставкалары 

саны  
 

1 2 3 4 5 6 
1. Картлар һәм инвалидлар өчен 

интернат йорты (пансионат) 
стационар койка-

лар 
0,3900 0,0578 

2. Картлар һәм инвалидлар өчен 
махсус интернат йорты  

стационар койка-
лар 

0,3900 0,0578 

3. Психоневрология интернаты, 
акыл үсеше артта калган 
балалар өчен балалар интернат 
йорты, 18 яшьтән 23 яшькәчә 
социаль хезмәт күрсәтүләр 
алучы физик кимчелекләре 
булган балалар өчен интернат 
йорт 

стационар койка-
лар 

0,2757 0,2009 
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1 2 3 4 5 6 
4. Акыл үсеше артта калган 

балалар (социаль хезмәт 
күрсәтүләр алучы балигъ 
булмаучылар) өчен балалар 
интернат йорты  

стационар койка-
лар 

0,5325 0,0247 

5. Физик кимчелекләре булган 
балалар (социаль хезмәт 
күрсәтүләр алучы балигъ 
булмаучылар) өчен балалар 
интернат йорты  

стационар койка-
лар 

0,5325 0,0247 

6. Балалар һәм яшүсмерләр өчен 
социаль приют 

стационар койка-
лар 

0,2140 0,0292 

7. Балигъ булмаганнар өчен 
социаль-тернәкләндерү үзәге 

стационар койка-
лар 

0,0880 0,0292 

ярымстаци-
онар 

урын-
нар 

0,0880 0,0314 

8. Инвалидларны тернәкләндерү 
үзәге 

стационар койка-
лар 

0,2200 0,0342 

ярымстаци-
онар 

урын-
нар 

0,0857 0,0188 

озатып 
йөрүчеләр 

 0,0250 - 

9. Билгеле бер яшәү урыннары 
һәм шөгыльләре булмаган 
затлар өчен социаль адаптация 
үзәкләре 

стационар койка-
лар 

0,4540 0,0996 

10. Халыкка социаль хезмәт 
күрсәтү буенча комплекслы 
үзәкләрнең социаль-тернәк-
ләндерү бүлекләре 

стационар койка-
лар 

0,2150 0,0080 

ярымстаци-
онар 

урын-
нар 

0,1100 0,0054 

11. Халыкка социаль хезмәт 
күрсәтү буенча комплекслы 
үзәкнең өйдә социаль хезмәт 
күрсәтү бүлеге 
 

шәһәр 
җирлегендә 

өйдә 

яшәүче 0,000220 0,000070 

авыл 
җирлегендә 

өйдә 

яшәүче 0,001853 0,000098 

12. Гаиләгә һәм балаларга 
социаль ярдәм үзәге, халыкка 
социаль хезмәт күрсәтү 
буенча комплекслы үзәкнең 
гаиләгә һәм балаларга социаль 
ярдәм бүлеге 

ярымстацио
нар 

яшәүче 0,000020 0,000003 

13. Мөмкинлекләре чикләнгән 
балалар һәм яшүсмерләр өчен 
тернәкләндерү үзәге 

стационар койка-
лар 

0,3260 0,0292 

ярымстаци-
онар 

урын-
нар 

0,2100 0,0314 
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1 2 3 4 5 6 
озатып 

йөрүчеләр 
коек 0,1250 - 

14. Сукырлар һәм начар 
күрүчеләрне социаль тернәк-
ләндерү үзәкләре 

ярымстаци-
онар 

урын-
нар 

0,0333 0,0027»; 
 

 

2.2.2.1 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«2.2.2.1. Социаль-медицина хезмәтләрен күрсәтүче персонал хезмәтләренең 

стандарт (база) кыйммәте түбәндәге формула буенча исәпләнелә: 

 
 

монда: 

 – социаль-медицина хезмәтләрен күрсәтүче персонал хезмәтләренең 

стандарт (база) кыйммәте; 

 – 4 таблица нигезендә кабул ителә торган социаль-медицина 

хезмәтләрләре күрсәтүче төп персонал ставкалары саны; 

 – социаль-медицина хезмәтләрләре күрсәтүче төп персонал хезмәте өчен 

түләүгә Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2012 ел, 01 август, 653 

нче карары нигезендә исәпләнә торган чыгымнар; 

 – 4 таблица нигезендә кабул ителә торган социаль-медицина 

хезмәтләре күрсәтүче персонал хезмәтләренең стандарт (нигез) бәясен исәпләү өчен 

кулланыла торган административ-идарә итү персоналы ставкалары саны; 

 – административ-идарә итү персоналы хезмәте өчен түләүгә Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2012 ел, 01 август, 653 нче карары 

нигезендә исәпләнә торган чыгымнар; 

12 – елдагы айлар саны; 

 – елдагы календарь көннәр саны; 

e  – хезмәт өчен түләү буенча исәпләүләргә чыгымнар.»; 

4 таблицаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«4 таблица. Социаль-медицина хезмәтләре күрсәтүче персонал ставкалары 

саны 

 
 

Т/с Оешма төре  Социаль 
хезмәт 
күрсәтү 

формасы 

Үлчәү 
берәм-

леге 

Бер үлчәү 
берәмлеге

нә төп 
персонал 
ставкалар

ы саны  
 

Бер үлчәү 
берәмлеген

ә 
администра
тив-идарә 

итү 
персоналы 
ставкалары 

саны 
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1 2 3 4 5 6 

1. Картлар һәм инвалидлар 
өчен интернат йорты 
(пансионат) 

стационар койка-
лар 

0,1000 0,0148 

2. Картлар һәм инвалидлар 
өчен махсус интернат йорты  

стационар койка-
лар 

0,1000 0,0148 

3. Психоневрология интернаты, 
акыл үсеше артта калган 
балалар өчен балалар 
интернат йорты, 18 яшьтән 
23 яшькәчә социаль хезмәт 
күрсәтүләр алучы физик 
кимчелекләре булган балалар 
өчен интернат йорт 

стационар койка-
лар 

0,0717 0,0522 

4. Акыл үсеше артта калган 
балалар (социаль хезмәт 
күрсәтүләр алучы балигъ 
булмаучылар) өчен балалар 
интернат йорты) 

стационар койка-
лар 

0,1622 0,0075 

5. Физик кимчелекләре булган 
балалар (социаль хезмәт 
күрсәтүләр алучы балигъ 
булмаучылар) өчен балалар 
интернат йорты 

стационар койка-
лар 

0,1622 0,0075 

6. Балалар һәм яшүсмерләр 
өчен социаль приют 

стационар койка-
лар 

0,2140 0,0371 

7. Балигъ булмаганнар өчен 
социаль-тернәкләндерү үзәге 

стационар койка-
лар 

0,0880 0,0371 

ярымстаци-
онар 

урын-
нар 

0,0880 0,0403 

8. Инвалидларны 
тернәкләндерү үзәге 

стационар койка-
лар 

0,2952 0,0459 

ярымстаци-
онар 

урын-
нар 

0,2429 0,0531 

озатып 
йөрүчеләр 

 - - 

9. Билгеле бер яшәү урыннары 
һәм шөгыльләре булмаган 
затлар өчен социаль 
адаптация үзәкләре 

стационар койка-
лар 

0,1300 0,0285 

10. Халыкка социаль хезмәт 
күрсәтү буенча комплекслы 
үзәкләрнең социаль-тернәк-
ләндерү бүлекләре 

стационар койка-
лар 

0,3000 0,0111 

ярымстаци-
онар 

урын-
нар 

0,2400 0,0118 

11. Халыкка социаль хезмәт 
күрсәтү буенча комплекслы 
үзәкнең өйдә социаль 

шәһәр 
җирлегендә 

өйдә 

яшәүче 0,000005 0,000002 
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1 2 3 4 5 6 

хезмәт күрсәтү бүлеге  авыл 
җирлегендә 

өйдә 
 

яшәүче 0,000015 0,000001 

12. Гаиләгә һәм балаларга 
социаль ярдәм үзәге, 
халыкка социаль хезмәт 
күрсәтү буенча комплекслы 
үзәкнең гаиләгә һәм 
балаларга социаль ярдәм 
бүлеге 

ярымстаци-
онар 

яшәүче - - 

13. Мөмкинлекләре чикләнгән 
балалар һәм яшүсмерләр 
өчен тернәкләндерү үзәге 

стационар койка-
лар 

0,4144 0,0371 

ярымстаци-
онар 

урын-
нар 

0,2700 0,0403 

озатып 
йөрүчеләр 

коек - - 

14. Сукырлар һәм начар 
күрүчеләрне социаль тернәк-
ләндерү үзәкләре 

ярымстаци-
онар 

урын-
нар 

0,0067 0,0005»; 

 

2.2.3.1 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«2.2.3.1. Социаль-психологик хезмәтләр күрсәтүче персонал хезмәтләренең 

стандарт (база) кыйммәте түбәндәге формула буенча исәпләнелә: 

 

 
 

монда: 

 – социаль-психологик хезмәтләр күрсәтүче персонал хезмәтләренең 

стандарт (база) кыйммәте; 

 – 6 таблица нигезендә кабул ителә торган социаль-психология 

хезмәтләре күрсәтүче төп персонал ставкалары саны;  

 – социаль-психология хезмәтләре күрсәтүче төп персонал хезмәте өчен 

түләүгә Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2012 ел, 01 август, 653 

нче карары нигезендә исәпләнә торган чыгымнар; 

 – 6 таблица нигезендә кабул ителә торган социаль-психология 

хезмәтләре күрсәтүче персоналның стандарт (нигез) бәясен исәпләү өчен кулланыла 

торган административ-идарә итү персоналы ставкалары саны; 

 – административ-идарә итү персоналы хезмәте өчен түләүгә Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2012 ел, 01 август, 653 нче карары 

нигезендә исәпләнә торган чыгымнар; 

12 – елдагы айлар саны; 
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 – елдагы календарь көннәр саны; 

e  – хезмәт өчен түләү буенча исәпләүләргә чыгымнар.»; 

6 таблицаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«6 таблица. Социаль-психология хезмәтләре күрсәтүче персонал ставкалары 

саны  

 
 

Т/с Оешма төре  Социаль 
хезмәт 
күрсәтү 

формасы 

Үлчәү 
берәм-

леге 

Бер үлчәү 
берәмлеге

нә төп 
персонал 
ставкалар

ы саны  
 

Бер үлчәү 
берәмлеген

ә 
администра
тив-идарә 

итү 
персоналы 
ставкалары 

саны 
 

1 2 3 4 5 6 

1. Картлар һәм инвалидлар 
өчен интернат йорты 
(пансионат) 

стационар койка-
лар 

0,0100 0,0015 

2. Картлар һәм инвалидлар 
өчен махсус интернат йорты  

стационар койка-
лар 

0,0100 0,0015 

3. Психоневрология интернаты, 
акыл үсеше артта калган 
балалар өчен балалар 
интернат йорты, 18 яшьтән 
23 яшькәчә социаль хезмәт 
күрсәтүләр алучы физик 
кимчелекләре булган балалар 
өчен интернат йорт 

стационар койка-
лар 

0,0040 0,0029 

4. Акыл үсеше артта калган 
балалар (социаль хезмәт 
күрсәтүләр алучы балигъ 
булмаучылар) өчен балалар 
интернат йорты 

стационар койка-
лар 

0,0100 0,0005 

5. Физик кимчелекләре булган 
балалар (социаль хезмәт 
күрсәтүләр алучы балигъ 
булмаучылар) өчен балалар 
интернат йорты 

стационар койка-
лар 

0,0100 0,0005 

6. Балалар һәм яшүсмерләр 
өчен социаль приют 

стационар койка-
лар 

0,2140 0,0036 

7. Балигъ булмаганнар өчен 
социаль-тернәкләндерү үзәге 

стационар койка-
лар 

0,0880 0,0036 

ярымстаци-
онар 

урын-
нар 

0,0880 0,0060 

8. Инвалидларны стационар койка- 0,0286 0,0044 
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1 2 3 4 5 6 
тернәкләндерү үзәге лар 

ярымстаци-
онар 

урын-
нар 

0,0286 0,0063 

озатып 
йөрүчеләр 

 0,0250 - 

9. Билгеле бер яшәү урыннары 
һәм шөгыльләре булмаган 
затлар өчен социаль 
адаптация үзәкләре 

стационар койка-
лар 

0,0200 0,0044 

10. Халыкка социаль хезмәт 
күрсәтү буенча комплекслы 
үзәкләрнең социаль-тернәк-
ләндерү бүлекләре 

стационар койка-
лар 

0,0400 0,0015 

ярымстаци-
онар 

урын-
нар 

0,0400 0,0020 

11. Халыкка социаль хезмәт 
күрсәтү буенча комплекслы 
үзәкләрнең социаль-тернәк-
ләндерү бүлекләре 

шәһәр 

җирлегендә 

өйдә 

яшәүче - - 

авыл 

җирлегендә 

өйдә 

яшәүче - - 

12. Гаиләгә һәм балаларга 
социаль ярдәм үзәге, 
халыкка социаль хезмәт 
күрсәтү буенча комплекслы 
үзәкнең гаиләгә һәм 
балаларга социаль ярдәм 
бүлеге 

ярымстаци-

онар  

яшәүче 0,000055 0,000009 

13. Мөмкинлекләре чикләнгән 
балалар һәм яшүсмерләр 
өчен тернәкләндерү үзәге 

стационар койка-
лар 

0,0400 0,0036 

ярымстаци-
онар 

урын-
нар 

0,0400 0,0060 

озатып 

йөрүчеләр 

коек 0,1250 - 

14. Сукырлар һәм начар 
күрүчеләрне социаль тернәк-
ләндерү үзәкләре 

ярымстаци-
онар 

урын-
нар 

0,0067 0,0005»; 

 

 

2.2.4.1 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«2.2.4.1. Социаль-педагогик хезмәтләр күрсәтүче персонал хезмәтләренең 

стандарт (база) кыйммәте түбәндәге формула буенча исәпләнелә: 

 

 
монда: 
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 – социаль-педагогик хезмәтләр күрсәтүче персонал хезмәтләренең 

стандарт (база) кыйммәте; 

 – 8 таблица нигезендә кабул ителә торган социаль-педагогика 

хезмәтләре күрсәтүче төп персонал ставкалары саны; 

 – социаль-педагогик хезмәтләр күрсәтүче төп персонал хезмәте өчен 

түләүгә Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2012 ел, 01 август, 653 

нче карары нигезендә исәпләнә торган чыгымнар; 

 – 8 таблица нигезендә кабул ителә торган социаль-педагогика 

хезмәтләре күрсәтүче персонал хезмәтләренең стандарт (нигез) бәясен исәпләү өчен 

кулланыла торган административ-идарә итү персоналы ставкалары саны; 

 – административ-идарә итү персоналы хезмәте өчен түләүгә Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2012 ел, 01 август, 653 нче карары 

нигезендә исәпләнә торган чыгымнар; 

12 – елдагы айлар саны; 

 – елдагы календарь көннәр саны; 

e  – хезмәт өчен түләү буенча исәпләүләргә чыгымнар.»; 

8 таблицаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«8 таблица. Социаль-педагогика хезмәтләре күрсәтүче төп персонал 

ставкалары саны  
 
 

Оеш
ма 

төре  

Социаль хезмәт күрсәтү 
формасы 

Үлчәү 
берәм-леге 

Оешма 
төре  

Бер 
үлчәү 

берәмлег
енә төп 

персонал 
ставкала
ры саны  

 

Бер үлчәү 
берәмлеген

ә 
администра
тив-идарә 

итү 
персоналы 
ставкалары 

саны 
 

1 2 3 4 5 6 
1. Картлар һәм инвалидлар өчен 

интернат йорты (пансионат) 
стационар койка-

лар 
0,0050 0,0007 

2. Картлар һәм инвалидлар өчен 
махсус интернат йорты  

стационар койка-
лар 

0,0050 0,0007 

3. Психоневрология интернаты, 
акыл үсеше артта калган 
балалар өчен балалар интернат 
йорты, 18 яшьтән 23 яшькәчә 
социаль хезмәт күрсәтүләр 
алучы физик кимчелекләре 
булган балалар өчен интернат 
йорт 

стационар койка-
лар 

0,0150 0,0109 

4. Акыл үсеше артта калган 
балалар (социаль хезмәт 

стационар койка-
лар 

0,3825 0,0177 



11 
 

1 2 3 4 5 6 
күрсәтүләр алучы балигъ 
булмаучылар) өчен балалар 
интернат йорты 

5. Физик кимчелекләре булган 
балалар (социаль хезмәт 
күрсәтүләр алучы балигъ 
булмаучылар) өчен балалар 
интернат йорты 

стационар койка-
лар 

0,3825 0,0177 

6. Балалар һәм яшүсмерләр өчен 
социаль приют 

стационар койка-
лар 

0,2140 0,0485 

7. Балигъ булмаганнар өчен 
социаль-тернәкләндерү үзәге 

стационар койка-
лар 

0,0880 0,0485 

ярымстаци-
онар 

урын-
нар 

0,0880 0,0359 

8. Инвалидларны тернәкләндерү 
үзәге 

стационар койка-
лар 

0,0143 0,0022 

ярымстаци-
онар 

урын-
нар 

0,0143 0,0031 

озатып 
йөрүчеләр 

 0,1250 - 

9. Билгеле бер яшәү урыннары 
һәм шөгыльләре булмаган 
затлар өчен социаль адаптация 
үзәкләре 

стационар койка-
лар 

0,0400 0,0088 

10. Халыкка социаль хезмәт 
күрсәтү буенча комплекслы 
үзәкләрнең социаль-тернәк-
ләндерү бүлекләре 

стационар койка-
лар 

0,0200 0,0007 

ярымстаци-
онар 

урын-
нар 

0,0200 0,0010 

11. Халыкка социаль хезмәт 
күрсәтү буенча комплекслы 
үзәкнең өйдә социаль хезмәт 
күрсәтү бүлеге 
 

шәһәр 
җирлегендә 

өйдә 

яшәүче - - 

авыл 
җирлегендә 

өйдә 

яшәүче - - 

12. Гаиләгә һәм балаларга 
социаль ярдәм үзәге, халыкка 
социаль хезмәт күрсәтү 
буенча комплекслы үзәкнең 
гаиләгә һәм балаларга социаль 
ярдәм бүлеге 

ярымстаци-
онар 

яшәүче 0,000060 0,000009 

13. Мөмкинлекләре чикләнгән 
балалар һәм яшүсмерләр өчен 
тернәкләндерү үзәге 

стационар койка-
лар 

0,5420 0,0485 

ярымстаци-
онар 

урын-
нар 

0,2400 0,0359 

озатып 
йөрүчеләр 

коек 0,2000 - 
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1 2 3 4 5 6 
14. Сукырлар һәм начар 

күрүчеләрне социаль тернәк-
ләндерү үзәкләре 

ярымстаци-
онар 

урын-
нар 

0,1200 0,0096»; 

 

2.2.5.1 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«2.2.5.1. Социаль-хезмәт хезмәтләре күрсәтүче персонал хезмәтләренең 

стандарт (база) кыйммәте түбәндәге формула буенча исәпләнелә: 

 

 
 

монда: 

 – социаль-хезмәт хезмәтләре күрсәтүче персонал хезмәтләренең 

стандарт (база) кыйммәте; 

 – 10 таблица нигезендә кабул ителә торган социаль-хезмәт хезмәтләре 

күрсәтүче төп персонал ставкалары саны; 

 – социаль-хезмәт хезмәтләре күрсәтүче төп персонал хезмәте өчен 

түләүгә Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2012 ел, 01 август, 653 

нче карары нигезендә исәпләнә торган чыгымнар; 

 – 10 таблица нигезендә кабул ителә торган социаль-хезмәт 

хезмәтләре күрсәтүче персонал хезмәтләренең стандарт (нигез) бәясен исәпләү өчен 

кулланыла торган административ-идарә итү персоналы ставкалары саны; 

 – административ-идарә итү персоналы хезмәте өчен түләүгә Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2012 ел, 01 август, 653 нче карары 

нигезендә исәпләнә торган чыгымнар; 

12 – елдагы айлар саны; 

 – елдагы календарь көннәр саны; 

e  – хезмәт өчен түләү буенча исәпләүләргә чыгымнар.»; 

10 таблицаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«10 таблица. Количество ставок персонала, оказывающего социально-

трудовые услуги 

 
 

Т/с Оешма төре  Социаль 
хезмәт 
күрсәтү 

формасы 

Үлчәү 
берәм-

леге 

Бер үлчәү 
берәмлеге

нә төп 
персонал 
ставкалар

ы саны  
 

Бер үлчәү 

берәмлегенә 

администрат

ив-идарә итү 

персоналы 

ставкалары 

саны 
 

1 2 3 4 5 6 

1. Картлар һәм инвалидлар стационар койка- 0,0100 0,0015 
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1 2 3 4 5 6 
өчен интернат йорты 
(пансионат) 

лар 

2. Картлар һәм инвалидлар 
өчен махсус интернат йорты  

стационар койка-
лар 

0,0100 0,0015 

3. Психоневрология 
интернаты, акыл үсеше 
артта калган балалар өчен 
балалар интернат йорты, 18 
яшьтән 23 яшькәчә социаль 
хезмәт күрсәтүләр алучы 
физик кимчелекләре булган 
балалар өчен интернат йорт 

стационар койка-
лар 

0,0080 0,0058 

4. Акыл үсеше артта калган 
балалар (социаль хезмәт 
күрсәтүләр алучы балигъ 
булмаучылар) өчен балалар 
интернат йорты 

стационар койка-
лар 

0,0200 0,0009 

5. Физик кимчелекләре булган 
балалар (социаль хезмәт 
күрсәтүләр алучы балигъ 
булмаучылар) өчен балалар 
интернат йорты 

стационар койка-
лар 

0,0200 0,0009 

6. Балалар һәм яшүсмерләр 
өчен социаль приют 

стационар койка-
лар 

0,214 0,0036 

7. Балигъ булмаганнар өчен 
социаль-тернәкләндерү 
үзәге 

стационар койка-
лар 

0,088 0,0036 

ярымстаци-
онар 

урын-
нар 

0,088 0,0060 

8. Инвалидларны 
тернәкләндерү үзәге 

стационар койка-
лар 

0,0286 0,0044 

ярымстаци-
онар 

урын-
нар 

0,0286 0,0063 

озатып 
йөрүчеләр 

 - - 

9. Билгеле бер яшәү 
урыннары һәм шөгыльләре 
булмаган затлар өчен 
социаль адаптация 
үзәкләре 

стационар койка-
лар 

0,0200 0,0044 

10. Халыкка социаль хезмәт 
күрсәтү буенча 
комплекслы үзәкләрнең 
социаль-тернәкләндерү 
бүлекләре 

стационар койка-
лар 

0,0400 0,0015 

ярымстаци-
онар 

урын-
нар 

0,0400 0,0020 

11. Халыкка социаль хезмәт 
күрсәтү буенча 

шәһәр 

җирлегендә 

яшәүче - - 
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1 2 3 4 5 6 

комплекслы үзәкнең өйдә 
социаль хезмәт күрсәтү 
бүлеге 
 

өйдә 

авыл 

җирлегендә 

өйдә 

яшәүче - - 

12. Гаиләгә һәм балаларга 
социаль ярдәм үзәге, 
халыкка социаль хезмәт 
күрсәтү буенча 
комплекслы үзәкнең 
гаиләгә һәм балаларга 
социаль ярдәм бүлеге 

ярымстаци-
онар 

яшәүче 0,000020 0,000003 

13. Мөмкинлекләре чикләнгән 
балалар һәм яшүсмерләр 
өчен тернәкләндерү үзәге 

стационар койка-
лар 

0,0400 0,0036 

ярымстаци-

онар 

урын-

нар 

0,0400 0,0060 

озатып 

йөрүчеләр 

коек - - 

14. Сукырлар һәм начар 
күрүчеләрне социаль 
тернәк-ләндерү үзәкләре 

ярымстаци-
онар 

урын-
нар 

0,0067 

 

0,0005»; 

 

 

2.2.6.1 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«2.2.6.1. Социаль-хокукый хезмәтләр күрсәтүче персонал хезмәтләренең 

стандарт (база) кыйммәте түбәндәге формула буенча исәпләнелә: 

 

 
 

монда: 

 – социаль-хокукый хезмәтләр күрсәтүче персонал хезмәтләренең 

стандарт (база) кыйммәте; 

 – 12 таблица нигезендә кабул ителә торган социаль-хокукый хезмәтләр 

күрсәтүче төп персонал ставкалары саны; 

 – социаль-хокукый хезмәтләр күрсәтүче төп персонал хезмәте өчен 

түләүгә Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2012 ел, 01 август, 653 

нче карары нигезендә исәпләнә торган чыгымнар; 

 – 12 таблица нигезендә кабул ителә торган социаль-хокукый 

хезмәтләр күрсәтүче персонал хезмәтләренең стандарт (нигез) бәясен исәпләү өчен 

кулланыла торган административ-идарә итү персоналы ставкалары саны; 

 – административ-идарә итү персоналы хезмәте өчен түләүгә Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2012 ел, 01 август, 653 нче карары 

нигезендә исәпләнә торган чыгымнар; 
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12 – елдагы айлар саны; 

 – елдагы календарь көннәр саны; 

e  – хезмәт өчен түләү буенча исәпләүләргә чыгымнар.»; 

12 таблицаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«12 таблица. Социаль-хокукый хезмәтләр күрсәтүче персонал ставкалары 

саны  

 
 

Т/с Оешма төре  Социаль 
хезмәт 
күрсәтү 

формасы 

Үлчәү 
берәм-

леге 

Бер үлчәү 
берәмлеге

нә төп 
персонал 
ставкалар

ы саны  
 

Бер үлчәү 

берәмлеген

ә 

администра

тив-идарә 

итү 

персоналы 

ставкалары 

саны 
 

1 2 3 4 5 6 

1. Картлар һәм инвалидлар өчен 
интернат йорты (пансионат) 

стационар койка-
лар 

0,0100 0,0015 

2. Картлар һәм инвалидлар өчен 
махсус интернат йорты  

стационар койка-
лар 

0,0100 0,0015 

3. Психоневрология интернаты, 
акыл үсеше артта калган 
балалар өчен балалар интернат 
йорты, 18 яшьтән 23 яшькәчә 
социаль хезмәт күрсәтүләр 
алучы физик кимчелекләре 
булган балалар өчен интернат 
йорт 

стационар койка-
лар 

0,0020 0,0015 

4. Акыл үсеше артта калган 
балалар (социаль хезмәт 
күрсәтүләр алучы балигъ 
булмаучылар) өчен балалар 
интернат йорты 

стационар койка-
лар 

0,0150 0,0007 

5. Физик кимчелекләре булган 
балалар (социаль хезмәт 
күрсәтүләр алучы балигъ 
булмаучылар) өчен балалар 
интернат йорты 

стационар койка-
лар 

0,0150 0,0007 

6. Балалар һәм яшүсмерләр өчен 
социаль приют 

стационар койка-
лар 

0,214 0,0027 

7. Балигъ булмаганнар өчен 
социаль-тернәкләндерү үзәге 

стационар койка-
лар 

0,088 0,0027 

ярымстаци-
онар 

урын-
нар 

0,088 0,0045 
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1 2 3 4 5 6 

8. Инвалидларны тернәкләндерү 
үзәге 

стационар койка-
лар 

0,0143 0,0022 

ярымстаци-
онар 

урын-
нар 

0,0143 0,0031 

озатып 
йөрүчеләр 

 - - 

9. Билгеле бер яшәү урыннары 
һәм шөгыльләре булмаган 
затлар өчен социаль адаптация 
үзәкләре 

стационар койка-
лар 

0,0200 0,0044 

10. Халыкка социаль хезмәт 
күрсәтү буенча комплекслы 
үзәкләрнең социаль-тернәк-
ләндерү бүлекләре 

стационар койка-
лар 

0,0400 0,0015 

ярымстаци-
онар 

урын-
нар 

0,0400 0,0020 

11. Халыкка социаль хезмәт 
күрсәтү буенча комплекслы 
үзәкнең өйдә социаль хезмәт 
күрсәтү бүлеге 
 

шәһәр 
җирлегендә 

өйдә 

яшәүче 0,000100 0,000032 

авыл 
җирлегендә 

өйдә 

яшәүче 0,000100 0,000005 

12. Гаиләгә һәм балаларга 
социаль ярдәм үзәге, халыкка 
социаль хезмәт күрсәтү 
буенча комплекслы үзәкнең 
гаиләгә һәм балаларга социаль 
ярдәм бүлеге 

ярымстаци-
онар 

яшәүче 0,000060 0,000009 

13. Мөмкинлекләре чикләнгән 
балалар һәм яшүсмерләр өчен 
тернәкләндерү үзәге 

стационар койка-
лар 

0,0300 0,0027 

ярымстаци-
онар 

урын-
нар 

0,0300 0,0045 

озатып 
йөрүчеләр 

коек - - 

14. Сукырлар һәм начар 
күрүчеләрне социаль тернәк-
ләндерү үзәкләре 

ярымстаци-
онар 

урын-
нар 

0,0067 0,0005»; 

 

2.2.7.1 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«2.2.7.1. Социаль хезмәтләрне алучыларның коммуникатив потенциалын 

күтәрү максатларында хезмәтләр күрсәтүче (алга таба – коммуникатив потенциалны 

күтәрү максатларында хезмәтләр күрсәтү) персонал хезмәтләренең стандарт (база) 

кыйммәте түбәндәге формула буенча исәпләнелә: 
 

 
 

монда: 
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 – коммуникатив потенциалны күтәрү максатларында хезмәтләр 

күрсәтүче персонал хезмәтләренең стандарт (база) кыйммәте; 
 – 14 таблица нигезендә кабул ителә торган коммуникатив потенциалны 

күтәрү максатларында хезмәтләр күрсәтүче төп персонал ставкалары саны; 
 – коммуникатив потенциалны күтәрү максатларында хезмәтләр 

күрсәтүче төп персонал хезмәте өчен түләүгә Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетының 2012 ел, 01 август, 653 нче карары нигезендә исәпләнә торган 
чыгымнар; 

 – 14 таблица нигезендә кабул ителә торган коммуникатив 

потенциалны күтәрү максатларында хезмәтләр күрсәтүче персонал хезмәтләренең 

стандарт (нигез) бәясен исәпләү өчен кулланыла торган административ-идарә итү 

персоналы ставкалары саны; 

 – административ-идарә итү персоналы хезмәте өчен түләүгә Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2012 ел, 01 август, 653 нче карары 

нигезендә исәпләнә торган чыгымнар; 

12 – елдагы айлар саны; 

 – елдагы календарь көннәр саны; 

e  – хезмәт өчен түләү буенча исәпләүләргә чыгымнар.»; 
14 таблицаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 
«14 таблица. Коммуникатив потенциалны күтәрү максатларында хезмәтләр 

күрсәтүче персонал ставкалары саны  
 

 

Т/с Оешма төре  Социаль 
хезмәт 
күрсәтү 

формасы 

Үлчәү 
берәм-

леге 

Бер үлчәү 
берәмлеге

нә төп 
персонал 
ставкалар

ы саны  
 

Бер үлчәү 
берәмлегенә 
администрат
ив-идарә итү 
персоналы 
ставкалары 

саны 
 

1 2 3 4 5 6 
1. Картлар һәм инвалидлар 

өчен интернат йорты 
(пансионат) 

стационар койка-
лар 

0,0150 0,0022 

2. Картлар һәм инвалидлар 
өчен махсус интернат йорты  

стационар койка-
лар 

0,0150 0,0022 

3. Психоневрология интернаты, 
акыл үсеше артта калган 
балалар өчен балалар 
интернат йорты, 18 яшьтән 
23 яшькәчә социаль хезмәт 
күрсәтүләр алучы физик 
кимчелекләре булган балалар 
өчен интернат йорт 

стационар койка-
лар 

0,0020 0,0015 

4. Акыл үсеше артта калган стационар койка- 0,0100 0,0005 
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1 2 3 4 5 6 
балалар (социаль хезмәт 
күрсәтүләр алучы балигъ 
булмаучылар) өчен балалар 
интернат йорты 

лар 

5. Физик кимчелекләре булган 
балалар (социаль хезмәт 
күрсәтүләр алучы балигъ 
булмаучылар) өчен балалар 
интернат йорты 

стационар койка-
лар 

0,0100 0,0005 

6. Балалар һәм яшүсмерләр 
өчен социаль приют 

стационар койка-
лар 

0,214 0,0054 

7. Балигъ булмаганнар өчен 
социаль-тернәкләндерү үзәге 

стационар койка-
лар 

0,088 0,0054 

ярымстаци-
онар 

урын-
нар 

0,088 0,0060 

8. Инвалидларны 
тернәкләндерү үзәге 

стационар койка-
лар 

0,0429 0,0067 

ярымстаци-
онар 

урын-
нар 

0,0429 0,0094 

озатып 
йөрүчеләр 

 - - 

9. Билгеле бер яшәү урыннары 
һәм шөгыльләре булмаган 
затлар өчен социаль 
адаптация үзәкләре 

стационар койка-
лар 

- - 

10. Халыкка социаль хезмәт 
күрсәтү буенча комплекслы 
үзәкләрнең социаль-тернәк-
ләндерү бүлекләре 

стационар койка-
лар 

0,0200 0,0007 

ярымстаци-
онар 

урын-
нар 

0,0200 0,0010 

11. Халыкка социаль хезмәт 
күрсәтү буенча комплекслы 
үзәкнең өйдә социаль 
хезмәт күрсәтү бүлеге 
 

шәһәр 
җирлегендә 

өйдә 

яшәүче - - 

авыл 
җирлегендә 

өйдә 

яшәүче - - 

12. Гаиләгә һәм балаларга 
социаль ярдәм үзәге, 
халыкка социаль хезмәт 
күрсәтү буенча комплекслы 
үзәкнең гаиләгә һәм 
балаларга социаль ярдәм 
бүлеге 

ярымстаци-
онар 

яшәүче 0,000020 0,000003 

13. Мөмкинлекләре чикләнгән 
балалар һәм яшүсмерләр 
өчен тернәкләндерү үзәге 

стационар койка-
лар 

0,0600 0,0054 

ярымстаци-
онар 

урын-
нар 

0,0400 0,0060 
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1 2 3 4 5 6 
озатып 

йөрүчеләр 
койка-

лар 
- - 

14. Сукырлар һәм начар 
күрүчеләрне социаль тернәк-
ләндерү үзәкләре 

ярымстаци-
онар 

урын-
нар 

0,0700 0,0056»; 

 

түбәндәге эчтәлекле 2.2.8 пункт өстәргә: 

«2.2.8. Төп һәм административ-идарә персоналы ставкалары саны социаль-

көнкүреш, социаль-медицина, социаль-психология, социаль-педагогика, социаль-

хезмәте, социаль-хокукый хезмәтләр, коммуникатив потенциалны күтәрү 

максатларында хезмәтләр күрсәтүче персонал хезмәтләренең стандарт (нигез) 

бәясен исәпләү өчен кулланыла.  

Социаль хезмәт күрсәтү оешмалары структурасы, штат саны социаль хезмәт 

күрсәтү оешмасы уставы белән билгеләргән тәртиптә һәм законнар нигезендә әлеге 

оешма җитәкчесе тарафыннан билгеләнә. Социаль хезмәт күрсәтү оешмаларының 

төп һәм административ-идарә персоналына карый торган хезмәткәрләренең штат 

санын формалаштырганда Татарстан Республикасы Хезмәт, эш белән тәэмин итү 

һәм социаль яклау министрлыгы «Татарстан Республикасы Министрларм Кабинеты 

каршындагы Икътисадый һәм социаль тикшеренүләр үзәге» дәүләт бюджет 

учреждениесе һәм Татарстан Республикасы Финанслар министрлыгы белән 

килештереп раслый торган социаль хезмәт күрсәтү оешмаларының тәкъдим ителә 

торган штат саны нормативлары файдаланыла.»; 

4 бүлектә: 

4.1.3 пунктның 48 таблицасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«48 таблица. Социаль хезмәт күрсәтү оешмаларының социаль хезмәтләрен 

алучы бер кешегә мәйдан белән тәэмин ителү нормативы һәм хезмәт күрсәтүче 

персонал ставкалары саны 

 
 

Т/с Оешма төре  Үлчәү 

берәм-

леге 

Социаль хезмәтләрне 

алучы бер кешегә 

мәйдан, кв.метр 

Бер үлчәү 

берәмлегенә 

хезмәт 

күрсәтүче 

персонал 

ставкалары 

саны  

гомуми шул 

исәптән 

торак   

 

1 2 3 4 5 6 

1. Картлар һәм инвалидлар өчен 

интернат йорты 

(пансионатлар), картлар һәм 

инвалидлар өчен махсус 

интернат йорты 

урын-

нар 

18 6 0,1450 
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1 2 3 4 5 6 

2. Психоневрология интернаты, 

акыл үсеше артта калган 

балалар өчен балалар 

интернат йорты, 18 яшьтән 23 

яшькәчә социаль хезмәт 

күрсәтүләр алучы физик 

кимчелекләре булган балалар 

өчен интернат йорт 

урын-

нар 

21 5 – 6 0,0340 

3. Акыл үсеше артта калган 

балалар (социаль хезмәт 

күрсәтүләр алучы балигъ 

булмаучылар) өчен балалар 

интернат йорты 

урын-

нар 

21 6 0,0900 

4. Балалар һәм яшүсмерләр өчен 

социаль приют 

урын-

нар 

18 4 0,1600 

5. Балигъ булмаганнар өчен 

социаль-тернәкләндерү үзәге 

койка-

лар 

18 4 0,1600 

6. Мөмкинлекләре чикләнгән 

балалар һәм яшүсмерләр 

өчен тернәкләндерү үзәк-

ләре 

койка-

лар 

18 4 0,1600 

7. Билгеле бер яшәү урыннары 

һәм шөгыльләре булмаган 

затлар өчен социаль 

адаптация үзәкләре 

урын-

нар 

18 6 0,1260 

8. Инвалидларны тернәкләндерү 

үзәге 

койка-

лар 

18 6 0,1429 

9. Халыкка социаль хезмәт 
күрсәтү буенча комплекслы 
үзәкнең социаль-
тернәкләндерү бүлеге  

койка-

лар 

20 6 0,0750 

10. Сукырлар һәм начар 

күрүчеләрне социаль тернәк-

ләндерү үзәкләре 

урын-

нар 

18  0,0233 

 

11. Халыкка социаль хезмәт 
күрсәтү буенча комплекслы 
үзәкнең өйдә социаль хезмәт 
күрсәтү бүлеге (шәһәр 
җирлеге)  

яшәүче 41022,41    0,000089 

 

12. Халыкка социаль хезмәт 

күрсәтү буенча комплекслы 

үзәкнең өйдә социаль хезмәт 

күрсәтү бүлеге (авыл 

яшәүче 41000,44    0,000089 
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1 2 3 4 5 6 

җирлеге)  

13. Гаиләгә һәм балаларга 

социаль ярдәм үзәге, 

халыкка социаль хезмәт 

күрсәтү буенча комплекслы 

үзәкнең гаиләгә һәм 

балаларга социаль ярдәм 

бүлеге  

яшәүче 41038,19    0,000031»; 

 

 

4.1.4 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«4.1.4. Биналар һәм корылмаларны агымдагы карап тотуга һәм аларга ремонт 

ясауга чыгымнар зурлыгы социаль хезмәт күрсәтү оешмасының төреннән бәйле 

социаль хезмәтләрне алучы бер кешегә түбәндәге күрсәткечләрдән чыгып 

исәпләнә: 
хезмәт күрсәтүче персоналның хезмәте өчен түләү фонды; 

48 таблица нигезендә кабул ителә торган хезмәт күрсәтүче персонал 

ставкалары саны.  

Хезмәт күрсәтүче персонал ставкалары саны хезмәт күрсәтүче персоналның 

хезмәте өчен түләү фондын исәпләү өчен файдаланыла. Социаль хезмәт күрсәтү 

оешмаларының структурасы, штат саны әлеге оешма җитәкчесе тарафыннан 

социаль хезмәт күрсәтү оешмасы уссатвында билгеләнгән тәртиптә һәм законнар 

нигезедә билгеләнә. Социаль хезмәт күрсәтү оешмаларының хезмәт күрсәтүче 

персоналына караган хезмәткәрләрнең штат санын формалаштырганда Татарстан 

Республикасы Хезмәт, эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгы 

«Татарстан Республикасы Министрларм Кабинеты каршындагы Икътисадый һәм 

социаль тикшеренүләр үзәге» дәүләт бюджет учреждениесе һәм Татарстан 

Республикасы Финанслар министрлыгы белән килештереп раслый торган социаль 

хезмәт күрсәтү оешмаларының тәкъдим ителә торган штат саны нормативлары 

файдаланыла.»; 

4.1.11 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«4.1.11. Биналар һәм корылмаларны агымдагы карап тотуга һәм аларга ремонт 

ясауга чыгымнар социаль хезмәт күрсәтү оешмасының төреннән бәйле түбәндәге 

формула буенча исәпләнелә: 

 

 
монда: 

t

nvfS  – биналар һәм корылмаларны агымдагы карап тотуга һәм аларга ремонт 

ясауга чыгымнар; 

 – хезмәт күрсәтүче персоналның хезмәте өчен түләү фонды; 

 – биналар һәм корылмаларны агымдагы карап тотуга һәм аларга ремонт 

ясауга чыгымнарны исәпкә алган 1,1 тигез кабул ителә торган коэффициент.». 
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Хезмәт күрсәтүче персоналның хезмәте өчен түләү фонды түбәндәге формула 

буенча исәпләнелә: 

 

 
 

монда: 

 – хезмәт күрсәтүче персоналның хезмәте өчен түләү фонды; 

 – 48 таблица нигезендә кабул ителә торган хезмәт күрсәтүче персонал 

ставкалары саны; 

 – хезмәт күрсәтүче персоналның хезмәте өчен түләүгә Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинетының 2012 ел, 01 август, 653 нче карары 
нигезендә исәпләнә торган чыгымнар; 

12 – елдагы айлар саны; 

 – елдагы календарь көннәр саны; 

e  – хезмәт өчен түләү буенча исәпләүләргә чыгымнар.»; 

4.2.1 пунктта: 

икенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

« »; 

 

түбәндәге эчтәлекле абзацлар өстәргә: 

«  – 4.1.11 пункт нигезендә кабул ителә торган хезмәт күрсәтүче 

персоналның хезмәте өчен түләү фонды; 

 – социаль хезмәт күрсәтү оешмаларының социаль хезмәтләр 

күрсәтүгә гомумхуҗалык ихтыяҗларына норматив чыгымнары; 

t – социаль хезмәт күрсәтү оешмаларының территориаль дислокациясе.»; 

4.2.3 пунктта: 

икенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

« »; 

 

бишенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«
t

nvfS  – 4.1.11 пункт нигезендә исәпләнелә торган биналар һәм корылмаларны 

агымдагы карап тотуга һәм аларга ремонт ясауга чыгымнар;»; 

4.2.5 пункт үз көчен югалткан дип танырга; 

5 бүлектә: 

5.1 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«5.1. Өйдә социаль хезмәт күрсәтү фомасында оешмаларда һәм гаиләгә һәм 

балаларга социаль ярдәм үзәкләрендә һәм халыкка социаль хезмәт күрсәтү 

буенча комплекслы үзәләрнең гаиләгә һәм балаларга социаль ярдәм бүлекләрендә 

ярымстационар формада социаль хезмәтләр күрсәтүгә норматив чыгымнар 
түбәндәге формула буенча исәпләнелә: 

consultantplus://offline/ref=063E822315EDB646FDF605D1497740BCAED914D45EAFA2171045FA33F0943D88782EA8EC2AE24093AE563CE7u0b3H
consultantplus://offline/ref=063E822315EDB646FDF605D1497740BCAED914D45EAFA2171045FA33F0943D88782EA8EC2AE24093AE563CE7u0b3H
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монда: 

 – өйдә социаль хезмәт күрсәтү фомасында оешмаларда һәм гаиләгә 

һәм балаларга социаль ярдәм үзәкләрендә һәм халыкка социаль хезмәт күрсәтү 

буенча комплекслы үзәләрнең гаиләгә һәм балаларга социаль ярдәм бүлекләрендә 

ярымстационар формада социаль хезмәтләр күрсәтүгә норматив чыгымнар; 

 – оциаль хезмәт күрсәтү оешмаларының социаль хезмәтләр күрсәтү 

белән турыдан-туры бәйле норматив чыгымнары; 

 – социаль хезмәт күрсәтү оешмаларының социаль хезмәтләр 

күрсәтүгә гомумхуҗалык ихтыяҗларына норматив чыгымнары.»; 

5.2 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«5.2. Өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасында оешмаларда һәм гаиләгә һәм 

балаларга социаль ярдәм үзәкләрендә һәм халыкка социаль хезмәт күрсәтү буенча 

комплекслы үзәләрнең гаиләгә һәм балаларга социаль ярдәм бүлекләрендә 

ярымстационар формада социаль хезмәтләр күрсәтүгә норматив чыгымнар төзәтү 

коэффициенты социаль хезмәт күрсәтү оешмасының коммуналь хезмәт күрсәтүләр 

бәясенә тәэсир итә торган территориаль урнашуының дифференцацияләнгән 

характеристикаларын үз эченә ала (уңайлылык дәрәҗәсе һәм җылыылк энергиясенә 

тарифлар, су белән тәэмин итү, су агызу, каты көнкүреш калдыкларын чыгару һәм 

юк итү) һәм түбәндәге формула буенча исәпләнелә: 

 

 
 

монда: 

 – гаиләгә һәм балаларга ярдәм күрсәтү үзәкләрендәге һәм социаль 

хезмәт күрсәтү буенча комплекслы үзәкләрнең гаиләгә һәм балаларга ярдәм күрсәтү 

бүлекләрендәге өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасында булган оешмаларда һәм 

ярымстационар формалы оешмаларда социаль хезмәтләр күрсәтүгә норматив 

чыгымнарга төзәтү коэффициенты; 

 – социаль хезмәт күрсәтү оешмаларының турыдан-туры социаль 

хезмәтләр күрсәтүгә бәйле норматив чыгымнары; 

 – социаль хезмәтләр төрләре яктылыгында социаль хезмәтләр күрсәтүче 

персонал хезмәтләренең стандарт (база) кыйммәте; 

 – i-нчы социаль хезмәт күрсәтү оешмасына социаль хезмәтләр күрсәтү 

өчен гомумхуҗалык ихтыяҗларына гамәлдәге норматив чыгымнар; 

 – хезмәт күрсәтүче персоналның хезмәте өчен түләү фонды; 

 – социаль хезмәт күрсәтү оешмаларының социаль хезмәтләр 

күрсәтүгә гомумхуҗалык ихтыяҗларына норматив чыгымнары.»; 

түбәндәге эчтәлекле 5.3 пункт өстәргә: 
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«5.3. 53 таблица нигезендә кабул ителә торган социаль хезмәтләр күрсәтүче 

персонал хезмәт күрсәтләренең стандарт (база) бәясенә һәм өйдә социаль хезмәт 

күрсәтү формасында оешмаларда һәм гаиләгә һәм балаларга социаль ярдәм 

үзәкләрендә һәм халыкка социаль хезмәт күрсәтү буенча комплекслы үзәләрнең 

гаиләгә һәм балаларга социаль ярдәм бүлекләрендә ярымстационар формада 

социаль хезмәтләр күрсәтүче персонал хезмәте өчен түләү фондына норматив 

чыгымнар төзәтү коэффициенты. 

 

53 таблица. Социаль хезмәтләр күрсәтүче персонал хезмәт күрсәтләренең 

стандарт (база) бәясенә һәм өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасында оешмаларда 

һәм гаиләгә һәм балаларга социаль ярдәм үзәкләрендә һәм халыкка социаль хезмәт 

күрсәтү буенча комплекслы үзәләрнең гаиләгә һәм балаларга социаль ярдәм 

бүлекләрендә ярымстационар формада социаль хезмәтләр күрсәтүче персонал 

хезмәте өчен түләү фондына норматив чыгымнар төзәтү коэффициентлары  

 

Оешманың төре, социаль хезмәт 

күрсәтү формасы  

Халык саны, 

мең кеше 

Социаль хезмәтләр күрсәтүче 

персонал хезмәт 

күрсәтләренең стандарт (база) 

бәясенә һәм хезмәтләр 

күрсәтүче персонал хезмәте 

өчен түләү фондына төзәтү 

коэффициентлары  

шәһәр җире авыл җире 

 

1 2 3 4 

Өйдә социаль хезмәт күрсәтү 

формасында һәм гаиләгә һәм 

балаларга социаль ярдәм 

үзәкләрендә һәм халыкка 

социаль хезмәт күрсәтү буенча 

комплекслы үзәләрнең гаиләгә 

һәм балаларга социаль ярдәм 

бүлекләрендә ярымстационар 

формада социаль хезмәтләр 

күрсәтүче оешмалар 

16 кадәр 1,085 1,085 

16 дан 70 

кадәр 

1,000 1,000 

71 дән 100 

кадәр 

0,900 1,000 

101 дән һәм 

югарырак 

0,800 1,000»; 

 

7 бүлекнең 7.1 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«7.1. Cоциаль хезмәт күрсәтү оешмалары тарафыннан социаль хезмәтләр 

күрсәтүгә дәүләт биремен үтәүне финас белән тәэмин итү чыгымнары түбәндәге 

формула буенча исәпләнелә: 
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монда: 

– социаль хезмәт күрсәтү оешмалары тарафыннан социаль хезмәтләр 

күрсәтүгә дәүләт биремен үтәүне финас белән тәэмин итү чыгымнары; 

 – социаль хезмәт күрсәтү оешмаларының турыдан-туры социаль 

хезмәтләр күрсәтүгә бәйле норматив чыгымнары; 

 – социаль хезмәтләр төрләре яктылыгында социаль хезмәтләр күрсәтүче 

персонал хезмәтләренең стандарт (база) кыйммәте; 

 – күрсәтелә торган социаль хезмәтләрнең факттагы саны; 

 – Татарстан Республикиасы Министрлар Кабинеты ел саен раслый 

торган социаль хезмәт күрсәтү төрләре яктылыгында социаль хезмәтләр күрсәтүче 

персонал хезмәтләренең стандарт (база) кыйммәтенә төзәтү коэффициенты; 

 – гаиләгә һәм балаларга ярдәм күрсәтү үзәкләрендәге һәм социаль 

хезмәт күрсәтү буенча комплекслы үзәкләрнең гаиләгә һәм балаларга ярдәм күрсәтү 

бүлекләрендәге өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасында булган оешмаларда һәм 

ярымстационар формалы оешмаларда социаль хезмәтләр күрсәтүгә норматив 

чыгымнар; 

 – хезмәт күрсәтүче персоналның хезмәте өчен түләү фонды; 

 гаиләгә һәм балаларга ярдәм күрсәтү үзәкләрендәге һәм социаль 

хезмәт күрсәтү буенча комплекслы үзәкләрнең гаиләгә һәм балаларга ярдәм күрсәтү 

бүлекләрендәге өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасында булган оешмаларда һәм 

ярымстационар формалы оешмаларда социаль хезмәтләр күрсәтүгә Татарстан 

Республикиасы Министрлар Кабинеты ел саен раслый торган норматив чыгымнарга 

төзәтү коэффициенты; 

 –социаль хезмәтләр күрсәтүче персонал хезмәтләренең стандарт (база) 

кыйммәтенә һәм әлеге Нигезләмәнең 5.3 пункты нигезендә кабул ителә торган 

хезмәт күрсәтүче персоналның хезмәте өчен түләү фондына төзәтү коэффициенты; 

 – халык саны; 

 – социаль хезмәт күрсәтү оешмаларының социаль хезмәтләр 

күрсәтүгә гомумхуҗалык ихтыяҗларына норматив чыгымнары; 

 – i социаль хезмәт күрсәтү оешмасының социаль хезмәтләр 

күрсәтүгә гомумхуҗалык ихтыяҗларына Татарстан Республикиасы Министрлар 

Кабинеты ел саен раслый торган норматив чыгымнарына төзәтү коэффициенты; 

 – койкаларның планлаштырылган саны; 

 – елдагы көннәр саны; 
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 – «Россия Федерациясендә гражданнарга социаль хезмәт күрсәтү 

нигезләре турында» 2013 елның 28 декабрендәге 442-ФЗ номерлы Федераль 

законның 31статьясындагы 4 өлеше нигезендә исәпләнгән социаль хезмәтләрне 

алучыларның җан башына уртача кеременең 75 процентыннан артмаган,  

психоневрология интернатларында, картлар һәм инвалидлар өчен интернат 

йортларда, акыл үсеше артта калган балалар өчен балалар интернат йортларда, 18 

яшьтән 23 яшькәчә социаль хезмәт күрсәтүләр алучы физик кимчелекле балалар 

өчен интернат йортларда социаль хезмәтләр күрсәтүдән керем; 

 – социаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру өчен кирәкле мөлкәт алар буенча 

салым салу объекты булып танылган салымга түләнгән акча күләме, шул исәптән 

җир салымнары; 

 – социаль хезмәт күрсәтү өлкәсендә социаль хезмәтләр исемнәре саны; 

 – социаль хезмәт күрсәтү оешмаларында социаль хезмәтләрдән 

файдаланучылар категорияләре саны; 

 – социаль хезмәт күрсәтү оешмаларының социаль хезмәт күрсәтү формалары 

саны; 

 – социаль хезмәт күрсәтү оешмаларының территориаль урнашуны.». 
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