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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «2018 елга Татарстан 

Республикасы социаль хезмәт күрсәтү 

оешмаларының норматив чыгымнарын 

раслау турында» 2017 ел, 18 сентябрь, 699 

нчы карарына үзгәрешләр кертү хакында  

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

 

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2018 елга Татарстан 

Республикасы социаль хезмәт күрсәтү оешмаларының норматив чыгымнарын 

раслау турында» 2017 ел, 18 сентябрь, 699 нчы карарына (Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 2018 ел, 5 апрель, 207 нче карары белән кертелгән 

үзгәрешләрне исәпкә алып)  түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 
әлеге карар белән расланган дәүләт хезмәте күрсәтүгә гомумхуҗалык 

ихтыяҗларына норматив чыгымнарга карата төзәтү коэффициентларының 3.1 
пунктында  «2,41» саннарын «2,99» саннарына алмаштырырга;  

әлеге карар белән расланган стационар формалы социаль хезмәт күрсәтү 
оешмаларында койка-көннәр  һәм койка-урыннар санын яңа редакциядә бәян итәргә 
(карарга теркәлә). 

2. Бу караның гамәле 2018 елның 1 маеннан барлыкка килгән хокук 

мөнәсәбәтләренә тарала дип билгеләргә. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры    

вазыйфаларын башкаручы               Р.К.Нигъмәтуллин 



Татарстан Республикасы  

Министрлар Кабинетының  

2017 ел, 18 сентябрь, 699 нчы  

карары белән расланды 

(Татарстан Республикасы  

Министрлар Кабинетының 

2018 ел, 25 август, 710 нчы 

карары редакциясендә) 

 

 
Стационар формалы социаль хезмәт күрсәтүче дәүләт оешмаларында  

койка-көннәр һәм койка-урыннар саны 

 

Муниципаль 

берәмлек исеме 

Оешма исеме Бер елга 

койка-

көннәр 

саны 

Бер елга 

койка-

урыннар 

саны 
 

1 2 3 4 
Азнакай 
муниципаль 
районы 

«Азнакай картлар һәм инвалидлар 

интернат йорты» дәүләт автоном 

социаль хезмәт күрсәтү 

учреждениесе (алга таба – ДАСХКУ) 

37 451 105 

Аксубай 
муниципаль 
районы 

Татарстан Республикасы Хезмәт, 

халыкны эш белән тәэмин итү һәм 

социаль яклау министрлыгының 

«Федоровка картлар һәм инвалидлар 

интернат йорты» ДАСХКУ 

36 950 110 

Актаныш 
муниципаль 
районы 

«Актаныш картлар һәм инвалидлар 

интернат йорты» ДАСХКУ 

20 440 56 

Алексеевск 
муниципаль 
районы 

«Алексеевск картлар һәм инвалидлар 

интернат йорты» ДАСХКУ 

18 155 50 

Әлки муниципаль 
районы 

«Әлки картлар һәм инвалидлар 
интернат йорты» ДАСХКУ 

25 550 70 

Арча муниципаль 
районы 

Татарстан Республикасы Хезмәт, 
халыкны эш белән тәэмин итү һәм 
социаль яклау министрлыгының 
«Яңа Чүриле психоневрология 
интернаты» ДАСХКУ 

13 4440 373 

«Арча картлар һәм инвалидлар 

интернат йорты» ДАСХКУ 

18 017 50 

Баулы муниципаль 
районы  

Татарстан Республикасы Хезмәт, 
халыкны эш белән тәэмин итү һәм 
социаль яклау министрлыгының 

18 615 51 
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«Баулы картлар һәм инвалидлар 
интернат йорты» ДАСХКУ 

Бөгелмә 
муниципаль 
районы 

«Татарстан Республикасы Хезмәт, 
халыкны эш белән тәэмин итү һәм 
социаль яклау министрлыгының 
Бөгелмә муниципаль районындагы 
Билгеле яшәү урыны һәм шөгыльләре 
булмаган затлар өчен «Маяк» 
социаль адаптация үзәге» ДАСХКУ 

9 125 25 

Буа муниципаль 
районы 

«Буа картлар һәм инвалидлар 

интернат йорты» ДАСХКУ 

43 682 120 

Югары Ослан 
муниципаль 
районы 

«Югары Ослан картлар һәм 
инвалидлар интернат йорты» 
ДАСХКУ 

18 056 50 

Алабуга 
муниципаль 
районы  

«Алабуга картлар һәм инвалидлар 

интернат йорты» ДАСХКУ 

43 982 123 

«Алабуга психоневрология 

интернаты» ДАСХКУ 

167 133 460 

Зеленодольск 
муниципаль 
районы 

«Зеленодольск психоневрология 
интернаты» ДАСХКУ 

197 142 544 

Кайбыч 

муниципаль 

районы 

Татарстан Республикасы Хезмәт, 

халыкны эш белән тәэмин итү һәм 

социаль яклау министрлыгының 

«Кайбыч картлар һәм инвалидлар 

интернат йорты» дәүләт бюджет 

учреждениесе 

9 125 25 

Лениногорск 
муниципаль 
районы 

«Лениногорск картлар һәм 

инвалидлар интернат йорты» 

ДАСХКУ 

26 850 75 

Мамадыш 
муниципаль 
районы 

«Мамадыш картлар һәм инвалидлар 

махсус интернат йорты» ДАСХКУ 

25 442 70 

Минзәлә 
муниципаль 
районы 

«Минзәлә картлар һәм инвалидлар 

интернат йорты» ДАСХКУ 

21 746 60 

Мөслим 
муниципаль 
районы 

«Мөслим картлар һәм инвалидлар 

интернат йорты» ДАСХКУ 

17 381 50 

Яр Чаллы шәһәре «Татарстан Республикасы Хезмәт, 

халыкны эш белән тәэмин итү һәм 

социаль яклау министрлыгының «Яр 

Чаллы шәһәре» шәһәр округындагы 

Билгеле яшәү урыны һәм шөгыльләре 

18 250 50 
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булмаган затлар өчен «Перекресток» 

социаль адаптация үзәге» ДАСХКУ  

«Яр Чаллы картлар һәм инвалидлар 

интернат йорты» ДАСХКУ 

21 180 60 

Түбән Кама 
муниципаль 
районы 

«Тернәкләндерүнең заманча 

медицина-социаль технологияләре 

кулланыла торган Кама Аланы 

психоневрология интернаты» 

ДАСХКУ 

159 130 440 

Яңа Чишмә 
муниципаль 
районы 

Татарстан Республикасы Хезмәт, 

халыкны эш белән тәэмин итү һәм 

социаль яклау министрлыгының 

«Яңа Чишмә картлар һәм инвалидлар 

интернат йорты» ДАСХКУ 

17 850 50 

Нурлат 
муниципаль 
районы 

«Нурлат картлар һәм инвалидлар 

интернат йорты» ДАСХКУ 

43 440 120 

Балык Бистәсе 
муниципаль 
районы  

Татарстан Республикасы Хезмәт, 

халыкны эш белән тәэмин итү һәм 

социаль яклау министрлыгының 

«Корноухово картлар һәм 

инвалидлар интернат йорты» 

ДАСХКУ 

14 306 40 

Саба муниципаль 
районы 

«Лесхоз картлар һәм инвалидлар 

интернат йорты» ДАСХКУ 

28 954 80 

«Акыл үсеше артта калган балалар 

өчен Югары Утар балалар йорты-

интернаты» ДАСХКУ: 

  

акыл үсеше артта калган балалар 

өчен; 

14 965 41 

өстәмә энтераль туклана торган акыл 

үсеше артта калган балалар өчен; 

12 045 33 

18 яшьтән 23 яшькәчә акыл үсеше 

артта калган балалар өчен 

2 190 6 

Сарман 
муниципаль 
районы 

«Җәлил картлар һәм инвалидлар 

интернат йорты» ДАСХКУ 

47 060 130 

Спас муниципаль 
районы 

Татарстан Республикасы Хезмәт, 

халыкны эш белән тәэмин итү һәм 

социаль яклау министрлыгының 

«Спас картлар һәм инвалидлар 

интернат йорты» ДАСХКУ 

21 513 60 

Тукай муниципаль 
районы 

Татарстан Республикасы Хезмәт, ха- 18 100 50 
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лыкны эш белән тәэмин итү һәм 

социаль яклау министрлыгының 

«Тукай картлар һәм инвалидлар 

интернат йорты» ДАСХКУ 
Тәтеш муниципаль 
районы 

«Тәтеш картлар һәм инвалидлар 

интернат йорты» ДАСХКУ 

16 425 45 

Чирмешән 
муниципаль 
районы 

«Чирмешән картлар һәм инвалидлар 

интернат йорты» ДАСХКУ 

21 789 60 

Чистай 
муниципаль 
районы 

«Татарстан Республикасы Хезмәт, 
халыкны эш белән тәэмин итү һәм 
социаль яклау министрлыгының 
«Юлдаш» Чистай картлар һәм 
инвалидлар интернат йорты» 
ДАСХКУ 

51 185 145 

«Чистай психоневрология 

интернаты» ДАСХКУ 

103 098 286 

Казан шәһәре «Татарстан Республикасы Хезмәт, 

халыкны эш белән тәэмин итү һәм 

социаль яклау министрлыгының 

«Казан шәһәре» шәһәр округындагы 

Билгеле яшәү урыны һәм шөгыльләре 

булмаган затлар өчен «Милосердие» 

социаль адаптация үзәге» ДАСХКУ 

29 200 80 

«Казан психоневрология интернаты» 

ДАСХКУ 

121 863 337 

«Акыл үсеше артта калган балалар 
өчен Дербышки балалар йорты-
интернаты» ДАСХКУ: 

  

акыл үсеше артта калган балалар 

өчен; 

33945 93 

өстәмә энтераль туклана торган акыл 

үсеше артта калган балалар өчен; 

36 500 100 

18 яшьтән 23 яшькәчә акыл үсеше 

артта калган балалар өчен 

6 205 17 

 

_________________________________ 

 

 

 

 


