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Дәүләт автоном сәламәтлек саклау
учреждениеләрен
үзгәртеп
төзү
турында
Татарстан Республикасында дәүләт сәламәтлек саклау учреждениеләре белән
идарә итүне оптимальләштерү максатларында Татарстан Республикасы Министрлар
Кабинеты КАРАР БИРӘ:
1. Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының Казан ш.,
Гагарин ур., 121 йорт адресы буенча урнашкан Казан шәһәренең «16 нчы шәһәр
клиник хастаханәсе» дәүләт автоном сәламәтлек саклау учреждениесен (алга таба –
16 нчы шәһәр клиник хастаханәсе), Казан ш., Восстания ур., 50 йорт адресы буенча
урнашкан Казан шәһәренең «11 нче шәһәр поликлиникасы» дәүләт автоном
сәламәтлек саклау учреждениесен (алга таба – 11 нче шәһәр поликлиникасы),
Казан ш., Максимов ур., 34/24 йорты адресы буенча урнашкан Казан шәһәренең
«11 нче шәһәр хастаханәсе» дәүләт автоном сәламәтлек саклау учреждениесен (алга
таба – 11 нче шәһәр хастаханәсе) түбәндәге формада үзгәртеп төзү турында
тәкъдимен кабул итәргә:
11 нче шәһәр поликлиникасы составыннан Казан ш., Гудованцев ур., 41а йорт
адресы буенча урнашкан филиалын бүлеп чыгарып, аны 11 нче шәһәр хастаханәсенә
кушу;
11 нче шәһәр поликлиникасын 16 нчы шәһәр клиник хастаханәсенә кушу,
16 нчы шәһәр клиник хастаханәсе эшчәнлегенең төп максатларын саклап.
2. Учреждениеләр тарафыннан план йөкләмәсен үтәүне финанслар белән
тәэмин итү, шулай ук учреждениеләрне үзгәртеп төзү буенча чараларны финанслау
тиешле финанс елына һәм план чорына Татарстан Республикасы Министрлар
Кабинеты раслый торган Татарстан Республикасы территориясендә гражданнарга
түләүсез медицина ярдәме күрсәтүнең дәүләт гарантияләре программасында
каралган акча кысаларында гамәлгә ашырыла дип билгеләргә.
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3. Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгына:
16 нчы шәһәр клиник хастаханәсен һәм 11 нче шәһәр хастаханәсен гамәлгә
куючы функцияләрен һәм вәкаләтләрен гамәлгә ашырырга;
әлеге карарның 1 пунктында күрсәтелгән учреждениеләрне үзгәртеп төзү
белән бәйле чараларны законнарда каралганча үткәрүне тәэмин итәргә;
үзгәртеп төзү чаралары нәтиҗәсендә азат ителә торган хезмәткәрләргә
гарантияләр һәм компенсацияләр бирүе законнар нигезендә тэмин итәргә;
учреждениеләр уставлары белән каралган төп эшчәнлек нигезендә 16 нчы
шәһәр клиник хастаханәсе һәм 11 нче шәһәр хастаханәсе өчен ел саен дәүләт
биремен расларга;
уставларга тиешле үзгәрешләр керткән һәм автоном учреждениеләрнең
күзәтүчеләр советларын составларын раслаганнан соң 10 көн эчендә автоном
учреждениеләр тарафыннан дәүләт мөлкәтен оператив идарә хокукында теркәү өчен
кирәкле документларны, шул исәптән күчемсез милек объектларына техник
документларны Татарстан Республикасы Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре
министрлыгына тапшыруны тәэмин итәргә.
4. Татарстан Республикасы Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгына:
16 нчы шәһәр клиник хастаханәсе һәм 11 нче шәһәр хастаханәсе уставларына
кертелгән үзгәрешләрне дәүләт теркәвенә алган көннән соң 90 көн эчендә элек
даими (вакыты чикләнмәгән) идарә итү хокукында 11 нче шәһәр хастаханәсендә
булган җир кишәрлекләрен даими (вакыты чикләнмәгән) идарә итү хокукында
учреждениеләргә бирергә;
16 нчы шәһәр клиник хастаханәсе һәм 11 нче шәһәр хастаханәсе уставларына
кертелгән үзгәрешләрне дәүләт теркәвенә алган көннән соң 30 көн эчендә элек
оператив идарә хокукында 11 нче шәһәр поликлиникасына беркетелгән дәүләт
мөлкәтен, шул исәптән аеруча кыйммәтле мөлкәтне оператив идарә хокукында
учреждениеләргә беркетергә.
5. Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгына әлеге карарның
1 пунктында күрсәтелгән учреждениеләрне үзгәртеп төзү белән бәйле чаралар
үткәрүдән соң азат ителгән акчаны Россия Федерациясе Президентының «Дәүләт
социаль сәясәтен тормышка ашыру буенча чаралар турында» 2012 елның 7
маендагы 597 нче Указын тормышка ашыру кысаларында дәүләт автоном
сәламәтлек саклау учреждениеләре хезмәткәрләре хезмәт хакын күтәрүгә юнәлтүне
тәэмин итәргә.
6. Бу карарның үтәлешен тикшерүдә тотуны Татарстан Республикасы
Сәламәтлек саклау министрлыгына йөкләргә.
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