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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Татарстан Республика-

сында 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 финанс-

лауның җан башына нормативларын 

хисаплап чыгару тәртибе турындагы 

нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында  

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республика-

сында социаль хезмәт күрсәтү оешмаларының социаль хезмәтләр күрсәтүгә норма-

тив 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 (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2011 ел, 

30 декабрь, 1097 нче; 2014 ел, 31 декабрь, 1096 нчы; 2015 ел, 6 ноябрь, 325 нче;   
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2015 ел, 12 ноябрь, 847 нче; 2016 ел, 1 март, 127 нче; 2016 ел, 4 июнь, 372 нче;     

2017 ел, 12 май, 276 нчы; 2017 ел, 29 июль, 529 нчы; 2017 ел, 28 август, 609 нчы, 

2018 ел, 18 июнь, 493 нче карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) 

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:  
2.2.1.1 нче пунктта: 

бишенче һәм җиденче абзацларда «ставкалар саны» сүзләрен «штат саны 

нормативы» сүзләренә алыштырырга;  

2 нче таблицада: 

исемендә һәм 5 нче, 6 нчы графаларның башисемендә «ставкалар саны» 

сүзләрен «штат саны нормативы» сүзләренә алыштырырга;  

3 нче пунктның 6 нчы графасында «0,2009» саннарын «0,0189» саннарына 

алыштырырга; 

2.2.2.1 нче пунктта : 

бишенче һәм җиденче абзацларда «ставкалар саны» сүзләрен «штат саны 

нормативы» сүзләренә алыштырырга; 

4 нче таблицада: 

исемендә һәм 5 нче, 6 нчы графаларның башисемендә «ставкалар саны» 

сүзләрен «штат саны нормативы» сүзләренә алыштырырга; 

3 нче пунктның 6 нчы графасында «0,0522» саннарын «0,0049» саннарына 

алыштырырга; 

2.2.3.1 нче пунктта: 

бишенче һәм җиденче абзацларда «ставкалар саны» сүзләрен «штат саны 

нормативы» сүзләренә алыштырырга; 

6 нчы таблицада: 

исемендә һәм 5 нче, 6 нчы графаларның башисемендә «ставкалар саны» 

сүзләрен «штат саны нормативы» сүзләренә алыштырырга; 

3 нче пунктның 6 нчы графасында «0,0029» саннарын «0,0003» саннарына 

алыштырырга; 

2.2.4.1 нче пунктта: 

бишенче һәм җиденче абзацларда «ставкалар саны» сүзләрен «штат саны 

нормативы» сүзләренә алыштырырга; 

8 нче таблицада: 

исемендә һәм 5 нче, 6 нчы графаларның башисемендә «ставкалар саны» 

сүзләрен «штат саны нормативы» сүзләренә алыштырырга; 

3 нче пунктның 6 нчы графасында «0,0109» саннарын «0,0010» саннарына 

алыштырырга; 

2.2.5.1 нче пунктта: 

бишенче һәм җиденче абзацларда «ставкалар саны» сүзләрен «штат саны 

нормативы» сүзләренә алыштырырга; 

10 нчы таблицада: 
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исемендә һәм 5 нче, 6 нчы графаларның башисемендә «ставкалар саны» 

сүзләрен «штат саны нормативы» сүзләренә алыштырырга; 

3 нче пунктның 6 нчы графасында «0,0058» саннарын «0,0005» саннарына 

алыштырырга; 

2.2.6.1 нче пунктта: 

бишенче һәм җиденче абзацларда «ставкалар саны» сүзләрен «штат саны 

нормативы» сүзләренә алыштырырга; 

12 нче таблицада: 

исемендә һәм 5 нче, 6 нчы графаларның башисемендә «ставкалар саны» 

сүзләрен «штат саны нормативы» сүзләренә алыштырырга; 

3 нче пунктның 6 графасында «0,0015» саннарын «0,0001» саннарына 

алыштырырга; 

2.2.7.1 нче пунктта: 

бишенче һәм җиденче абзацларда «ставкалар саны» сүзләрен «штат саны 

нормативы» сүзләренә алыштырырга; 

14 нче таблицада: 

исемендә һәм 5 нче, 6 нчы графаларның башисемендә «ставкалар саны» 

сүзләрен «штат саны нормативы» сүзләренә алыштырырга; 

3 нче пунктның 6 нчы графасында «0,0015» саннарын «0,0001» саннарына 

алыштырырга; 

2.2.8 нче пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«2.2.8. Төп һәм административ-идарә персоналының штат саны нормативы со-

циаль-көнкүреш, социаль-медицина, социаль-психологик, социаль-педагогик, соци-

аль-хезмәт, социаль-хокукый хезмәтләр, коммуникатив потенциалны күтәрү 

хезмәтләрен күрсәтүче персонал хезмәтенең стандарт (база) кыйммәтен хисаплап 

чыгару өчен кулланыла. 

Социаль хезмәт күрсәтүче оешмалар структурасы, штат саны әлеге оешма 

җитәкчесе тарафыннан хезмәт өчен түләү фонды чикләрендә һәм законнар ниге-

зендә социаль хезмәт күрсәтүче оешма уставында каралган тәртиптә билгеләнә.»; 

2.3 нче пунктта: 

бишенче – тугызынчы абзацларда тиешле килешләрдәге «нормалары» сүзен 

тиешле килешләрдәге «нормативлары» сүзенә алыштырырга;  

16 нчы таблицада: 

исемендә «нормалары» сүзен «нормативлары» сүзенә алыштырырга; 

5 нче, 6 нчы, 8 нче, 9 нчы графаларның башисемендә «норма» – сүзен 

«норматив» сүзенә, 4 нче, 7 нче графаларның башисемендә «уртача норма» сүзләрен 

«уртача норматив» сүзләренә алыштырырга; 

17 нче таблицада: 

исемендә «нормалары» сүзен «нормативлары» сүзенә алыштырырга; 

4 нче графаның башисемендә «уртача норма» сүзләрен – «уртача норматив» 

сүзләренә, 5 нче, 6 нчы графаларның башисемендә «норма» сүзен «норматив» 

сүзенә алыштырырга; 

18 нче таблицада: 

исемендә «нормалары» сүзен «нормативлары» сүзенә алыштырырга; 
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4 нче графаның башисемендә «уртача норма» сүзләрен – «уртача норматив» 

сүзләренә, 5 нче, 6 нчы графаларның башисемендә «норма» сүзен «норматив» 

сүзенә алыштырырга; 

19 нчы таблицада:  

исемендә «нормалары» сүзен «нормативлары» сүзенә алыштырырга; 

4 нче графаның башисемендә «уртача норма» сүзләрен – «уртача норматив» 

сүзләренә, 5 нче, 6 нчы графаларның башисемендә «норма» сүзен «норматив» 

сүзенә алыштырырга; 

20 нче таблицада: 

исемендә «нормалары» сүзен «нормативлары» сүзенә алыштырырга; 

4 нче графаның башисемендә «уртача норма» сүзләрен – «уртача норматив» 

сүзләренә, 5 нче, 6 нчы графаларның башисемендә «норма» сүзен «норматив» 

сүзенә алыштырырга; 

21 нче таблицада: 

исемендә «нормалары» сүзен «нормативлары» сүзенә алыштырырга; 

4 нче, 5 нче графаларның башисемендә «норма» сүзен «норматив» сүзенә 

алыштырырга; 

22 нче таблицада: 

исемендә «нормалары» сүзен «нормативлары» сүзенә алыштырырга; 

4 нче графаның башисемендә «норма» сүзен «норматив» сүзенә алыштырыр-

га; 

23 нче таблицада:  

исемендә «нормалары» сүзен «нормативлары» сүзенә алыштырырга; 

4 нче графаның башисемендә «норма» сүзен «норматив» сүзенә алыштырыр-

га; 

24 нче таблицада: 

исемендә «нормалары» сүзен «нормативлары» сүзенә алыштырырга; 

4 нче графаның башисемендә «норма» сүзен «норматив» сүзенә алыштырыр-

га; 

2.9 нчы пунктта: 

бишенче һәм сигезенче абзацларда тиешле килешләрдәге «нормалары» сүзен 

тиешле килешләрдәге «нормативлары» сүзенә алыштырырга; 

40 нчы таблицада:  

исемендә «нормалары» сүзен «нормативлары» сүзенә алыштырырга; 

4 нче графаның башисемендә «норма» сүзен «норматив» сүзенә алыштырыр-

га; 

41 нче таблицада: 

исемендә «нормалары» сүзен «нормативлары» сүзенә алыштырырга; 

4 нче графаның башисемендә «норма» сүзен «норматив» сүзенә алыштырыр-

га; 

3.2.1 нче пунктта: 

3 нче бүлекнең алтынчы абзацында «торак мәйданы белән тәэмин ителеше» 

сүзләрен «торак урыны мәйданы белән тәэмин ителү» сүзләренә алыштырырга;  

4 нче бүлектә: 

4.1.3 нче пунктта: 
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өченче абзацта «торак мәйданы белән тәэмин ителеше» сүзләрен «торак 

урыны мәйданы белән тәэмин ителү» сүзләренә алыштырырга; 

48 нче таблицада: 

исемендә «торак мәйданы белән тәэмин ителеше» сүзләрен – «торак урыны 

мәйданы белән тәэмин ителү» сүзләренә, «ставкалар саны» сүзләрен – «штат саны 

нормативы» сүзләренә, 6 нчы графаның исемендә «ставкалар саны» сүзләрен «штат 

саны нормативы» сүзләренә алыштырырга; 

4.1.4 нче пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«4.1.4. Биналарны һәм корылмаларны агымдагы карап тотуга һәм ремонтлауга 

чыгымнар күләме, социаль хезмәт күрсәтүне оешмасы төренә карап, түбәндәге 

күрсәткечләрдән чыгып, социаль хезмәт күрсәтүдән файдаланучы бер кешегә 

хисаплап чыгарыла: 

хезмәт күрсәтүче персоналның хезмәт өчен түләү фонды; 

48 нче таблица нигезендә кулланыла торган хезмәт күрсәтүче персоналның 

штат саны нормативы. 

Хезмәт күрсәтүче персоналның штат саны нормативы хезмәт күрсәтүче 

персоналның хезмәт өчен түләү фондын хисаплап чыгару өчен кулланыла. Социаль 

хезмәт күрсәтүче оешмалар структурасы, штат саны әлеге оешма җитәкчесе 

тарафыннан хезмәт өчен түләү фонды чикләрендә һәм законнар нигезендә социаль 

хезмәт күрсәтүче оешма уставында каралган тәртиптә билгеләнә.»; 

4.1.9 нчы пунктта: 

тугызынчы абзацта «торак мәйданы белән тәэмин ителеше» сүзләрен «торак 

урыны мәйданы белән тәэмин ителү» сүзләренә алыштырырга; 

4.1.11 нче пунктта: 

унберенче абзацта «ставкалар саны» сүзләрен «штат саны нормативы» 

сүзләренә алыштырырга; 

4.2.2 нче пунктта: 

өченче абзацта  

өченче абзацта «мәйдан белән фактта тәэмин ителеш» сүзләрен «торак 

урыннар мәйданы белән фактта тәэмин ителү» сүзләренә алыштырырга; 

4.2.6 нчы пунктта: 

алтынчы һәм сигезенче абзацларда «ставкалар саны» сүзләрен «штат саны 

нормативы» сүзләренә алыштырырга; 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры           А.В.Песошин 


