
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 ел, 15 сентябрь      784 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «2017 елда Татарстан 

Республикасының дәүләт сәламәтлек саклау 

учреждениеләренә эшкә кабул ителгән 

клиника-лаборатория диагностикасы табиб-

белгечләренә, белгечләренә Татарстан 

Республикасы Хөкүмәте грантлары турында» 

2014 ел, 25 февраль, 120 нче карарына 

үзгәрешләр кертү хакында 

 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2017 елда Татарстан 

Республикасының дәүләт сәламәтлек саклау учреждениеләренә эшкә кабул ителгән 

клиника-лаборатория диагностикасы табиб-белгечләргә, белгечләргә Татарстан Рес-

публикасы Хөкүмәте грантлары турында» 2014 ел, 25 февраль, 120 нче карарына 

(Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2017 ел, 5 август, 557 нче 

карары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешләрне 

кертергә: 

исемен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«2017 елның III – IV кварталларында һәм 2018 елда Татарстан 

Республикасының Сәламәтлек саклау министрлыгы карамагындагы Татарстан Рес-

публикасы дәүләт медицина оешмаларына эшкә кабул ителгән, шулай ук Татарстан 

Республикасының Сәламәтлек саклау министрлыгы карамагындагы Татарстан 

Республикасы дәүләт медицина оешмаларына эшкә урнаштырылган һәм 2016 елда 

грант алуга конкурста катнашу өчен гаризалар биргән клиника-лаборатория диагно-

стикасы табиб-белгечләренә, белгечләренә Татарстан Республикасы Хөкүмәте 

грантлары турында»; 

1 нче пунктта «2017 елда гамәлгә кую» сүзләрен – «2018 елда гамәлгә кую» 

сүзләренә, «2017 елда Татарстан Республикасының дәүләт сәламәтлек саклау 

учреждениеләренә эшкә кабул ителгән» сүзләрен – «2017 елның III –                         
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IV кварталларында һәм 2018 елда Татарстан Республикасының Сәламәтлек саклау 

министрлыгы карамагындагы Татарстан Республикасы дәүләт медицина 

оешмаларына эшкә кабул ителгән, шулай ук Татарстан Республикасының 

Сәламәтлек саклау министрлыгы карамагындагы Татарстан Республикасы дәүләт 

медицина оешмаларына эшкә урнаштырылган һәм 2016 елда грант алуга конкурста 

катнашу өчен гаризалар биргән» сүзләренә, «(алга таба – табиб-белгечләр, грант)» 

сүзләрен «(алга таба – медицина оешмалары, табиб-белгечләр, грант)» сүзләренә 

алыштырырга; 

3 нче пунктта: 

икенче абзацта «2017 елда бирү тәртибен» сүзләрен – «2018 елда бирү 

тәртибен» сүзләренә, «2017 елда Татарстан Республикасының дәүләт сәламәтлек 

саклау учреждениеләренә эшкә кабул ителгән» сүзләрен «2017 елның III –                

IV кварталларында һәм 2018 елда Татарстан Республикасының Сәламәтлек саклау 

министрлыгы карамагындагы Татарстан Республикасы дәүләт медицина 

оешмаларына эшкә кабул ителгән, шулай ук Татарстан Республикасының 

Сәламәтлек саклау министрлыгы карамагындагы Татарстан Республикасы дәүләт 

медицина оешмаларына эшкә урнаштырылган һәм 2016 елда грант алуга конкурста 

катнашу өчен гаризалар биргән» сүзләренә алыштырырга;  

өченче абзацта «2017 елда Татарстан Республикасының дәүләт сәламәтлек 

саклау учреждениеләренә эшкә кабул ителгән» сүзләрен «2017 елның III –                

IV кварталларында һәм 2018 елда Татарстан Республикасының Сәламәтлек саклау 

министрлыгы карамагындагы Татарстан Республикасы дәүләт медицина 

оешмаларына эшкә кабул ителгән, шулай ук Татарстан Республикасының 

Сәламәтлек саклау министрлыгы карамагындагы Татарстан Республикасы дәүләт 

медицина оешмаларына эшкә урнаштырылган һәм 2016 елда грант алуга конкурста 

катнашу өчен гаризалар биргән» сүзләренә алыштырырга; 

5 нче пунктның икенче абзацында «сәламәтлек саклау учреждениесе» 

сүзләрен «медицина оешмасы» сүзләренә алыштырырга;  

8 нче пунктның «Татарстан Республикасының дәүләт сәламәтлек саклау 

учреждениеләрендә» сүзләрен «Татарстан Республикасының медицина 

оешмаларында» сүзләренә алыштырырга;  

әлеге карар белән расланган 2017 елда Татарстан Республикасының дәүләт 

сәламәтлек саклау учреждениеләренә эшкә кабул ителгән клиника-лаборатория 

диагностикасы табиб-белгечләренә, белгечләренә Татарстан Республикасы 

Хөкүмәте грантларын 2017 елда бирү тәртибендә: 

исемен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«2017 елның III – IV кварталларында һәм 2018 елда Татарстан 

Республикасының Сәламәтлек саклау министрлыгы карамагындагы Татарстан 

Республикасы дәүләт медицина оешмаларына эшкә кабул ителгән, шулай ук 

Татарстан Республикасының Сәламәтлек саклау министрлыгы карамагындагы 

Татарстан Республикасы дәүләт медицина оешмаларына эшкә урнаштырылган һәм 

2016 елда грант алуга конкурста катнашу өчен гаризалар биргән клиника-

лаборатория диагностикасы табиб-белгечләренә, белгечләренә 2018 елда Татарстан 

Республикасы Хөкүмәте грантларын бирү тәртибе»; 

1 нче пунктта «2017 елда бирү тәртибе һәм шартлары» сүзләрен – «2018 елда 
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бирү тәртибе һәм шартлары» сүзләренә, «2017 елда Татарстан Республикасының 

дәүләт сәламәтлек саклау учреждениеләренә эшкә кабул ителгән» сүзләрен –            

«2017 елның III – IV кварталларында һәм 2018 елда Татарстан Республикасының 

Сәламәтлек саклау министрлыгы карамагындагы Татарстан Республикасы дәүләт 

медицина оешмаларына эшкә кабул ителгән, шулай ук Татарстан Республикасының 

Сәламәтлек саклау министрлыгы карамагындагы Татарстан Республикасы дәүләт 

медицина оешмаларына эшкә урнаштырылган һәм 2016 елда грант алуга конкурста 

катнашу өчен гаризалар биргән» сүзләренә, «(алга таба – сәламәтлек саклау 

учреждениеләре, табиб-белгечләр, грант)» сүзләрен «(алга таба – медицина 

оешмалары, табиб-белгечләр, грант)» сүзләренә алыштырырга; 

3 нче пунктта: 

дүртенче һәм алтынчы абзацларда «сәламәтлек саклау учреждениесе» 

сүзләрен «медицина оешмасы» сүзләренә алыштырырга;  

бишенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

«әлеге медицина оешмасында табиб-белгеч вазыйфасында медицина оешмасы 

белән хезмәт шартнамәсе төзегән көннән кимендә биш ел эшләү йөкләмәсен үз 

өстенә алу (эшләгән вакытны санаганда табиб-белгеч тарафыннан хезмәт 

функцияләрен үтәмәү вакыты (Россия Федерациясе Хезмәт кодексының 106 һәм   

107 статьяларында каралган ял вакыты, авырып эштә булмау вакытыннан тыш) 

исәпкә алынмый);»; 

5 нче пунктта «сәламәтлек саклау учреждениесендә» сүзләрен «медицина 

оешмасында» сүзләренә алыштырырга;  

6 нчы һәм 7 нче пунктларда «сәламәтлек саклау учреждениесе» сүзләрен 

«медицина оешмасы» сүзләренә алыштырырга;  

12 нче пунктта «бу учреждениедә» сүзләрен «бу медицина оешмасында» 

сүзләренә алыштырырга;  

13 нче пунктта тиешле килешләрдәге «сәламәтлек саклау учреждениесе» 

сүзләрен тиешле килешләрдәге «медицина оешмасы» сүзләренә алыштырырга;  

14 нче һәм 16 нчы пунктларда «сәламәтлек саклау учреждениесеннән» 

сүзләрен «медицина оешмасыннан» сүзләренә алыштырырга; 

әлеге карар белән расланган 2017 елда Татарстан Республикасының дәүләт 

сәламәтлек саклау учреждениеләренә эшкә кабул ителгән клиника-лаборатория 

диагностикасы табиб-белгечләргә, белгечләргә Татарстан Республикасы Хөкүмәте 

грантларын бирү чыгымнарын финанслар белән тәэмин итү тәртибендә: 

исемен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«2017 елның III – IV кварталларында һәм 2018 елда Татарстан 

Республикасының Сәламәтлек саклау министрлыгы карамагындагы Татарстан 

Республикасы дәүләт медицина оешмаларына эшкә кабул ителгән, шулай ук 

Татарстан Республикасының Сәламәтлек саклау министрлыгы карамагындагы 

Татарстан Республикасы дәүләт медицина оешмаларына эшкә урнаштырылган һәм 

2016 елда грант алуга конкурста катнашу өчен гаризалар биргән клиника-

лаборатория диагностикасы табиб-белгечләренә, белгечләренә Татарстан 

Республикасы Хөкүмәте грантларын бирү чыгымнарын финанслар белән тәэмин итү 

тәртибе»; 

1 нче пунктта «2017 елда Татарстан Республикасының дәүләт сәламәтлек 
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саклау учреждениеләренә эшкә кабул ителгән» сүзләрен – «2017 елның III –                     

IV кварталларында һәм 2018 елда Татарстан Республикасының Сәламәтлек саклау 

министрлыгы карамагындагы Татарстан Республикасы дәүләт медицина 

оешмаларына эшкә кабул ителгән, шулай ук Татарстан Республикасының 

Сәламәтлек саклау министрлыгы карамагындагы Татарстан Республикасы дәүләт 

медицина оешмаларына эшкә урнаштырылган һәм 2016 елда грант алуга конкурста 

катнашу өчен гаризалар биргән» сүзләренә, «(алга таба – сәламәтлек саклау 

учреждениеләре, табиб-белгечләр)» сүзләрен – «(алга таба – медицина оешмалары, 

табиб-белгечләр)» сүзләренә, «сәламәтлек саклау учреждениесе» сүзләрен 

«медицина оешмасы» сүзләренә алыштырырга;  

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                                                                        А.В.Песошин 

 


