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Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетының кайбер карарларына 
үзгәрешләр кертү турында 
 
 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 
 

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2018 – 2020 елларга 

Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органнарына халыкның 

тормыш сыйфатын һәм аларның эшчәнлеге нәтиҗәлелеген бәяләү индикаторлары 

буенча идарә итүгә дәүләт йөкләмәсен раслау турында» 2018 ел, 26 март, 175 нче 

карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

карарның исеменә, 1 нче пунктка, 4 нче пунктның беренче абзацына, 9 нчы 

пунктка «Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органнарына» 

сүзләреннән соң «, Татарстан Республикасының аерым дәүләт учреждениеләренә» 

сүзләрен өстәргә; 

2 нче пунктка, 7 нче пунктның икенче һәм дүртенче абзацларына тиешле 

килешләрдәге «Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органнары» 

сүзләреннән соң тиешле килешләрдәге «, Татарстан Республикасының аерым дәүләт 

учреждениеләре» сүзләрен өстәргә; 

4 нче пунктның бишенче абзацына, 5 нче пунктның өченче абзацына, 7 нче 

пунктның өченче һәм дүртенче пунктларына тиешле килешләрдәге «Татарстан 

Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органнары» сүзләреннән соң тиешле 

килешләрдәге «, Татарстан Республикасының аерым дәүләт учреждениеләре» 

сүзләрен өстәргә; 

8 нче пунктка «Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органын» 

сүзләреннән соң «, Татарстан Республикасы дәүләт учреждениеләрен» сүзләрен 

өстәргә; 

әлеге карар белән расланган 2018 – 2020 елларга Татарстан Республикасы 

дәүләт хакимияте башкарма органнарына халыкның тормыш сыйфатын һәм 

аларның эшчәнлеге нәтиҗәлелеген бәяләү индикаторлары буенча идарә итүгә дәүләт 

йөкләмәсендә: 

исеменә «Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органнарына» 
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сүзләреннән соң «, Татарстан Республикасының аерым дәүләт учреждениеләренә» 

сүзләрен өстәргә; 

«Татарстан Республикасының Мәдәният министрлыгы» бүлегенең 3, 6 һәм  

7 нче пунктлары үз көчен югалткан дип санарга; 

«Татарстан Республикасының Яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгы» 

бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Татарстан Республикасының Яшьләр эшләре министрлыгы 

 Дәүләт яшьләр сәясәтен тормышка ашыру өлкәсендә идарә итү (04.07) 

1. Татарстан Республикасын-

дагы яшьләрнең гомуми 

саныннан талантлы яшьләргә 

ярдәм күрсәтүгә 

юнәлдерелгән конкурсларда 

катнашучы яшьләрне җәлеп 

итү, процент 

ел-

лык 

43 44 x x x 45 46 47 

2. Балаларны һәм яшьләрне ял 

итүнең оештырылган 

формалары белән җәлеп итү, 

процент 

ел-

лык 

x 51,1 x x x 51,1 51,4 51,4 

3. Патриотизм юнәлешендәге 

чараларда катнашучы 

яшьләрне җәлеп итү, мең 

кеше 

ел-

лык 

x x x x x 40 42 44 

 Гомуми индикаторлар 

4. Ведомство буйсынуындагы 

тармак учреждениеләре 

тарафыннан дәүләт 

хезмәтләре күрсәтү сыйфаты 

стандартларын үтәү 

ел-

лык 

x x x x x >= 

0,91 

>= 

0,91 

>= 

0,91 

5. Татарстан Республикасы 

Президенты, Татарстан 

Республикасы Премьер-

министры, Татарстан 

Республикасы Президенты 

Аппараты Җитәкчесе, 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры 

урынбасарлары тарафыннан 

үтәү вакыты билгеләнгән 

йөкләмәләрнең гомуми 

күләмендә әлеге затларның 

Татарстан Республикасы 

дәүләт хакимияте башкарма 

органы тарафыннан 

билгеләнгән тикшерү 

квар-

тал 

x x x x 100 100 100 100 
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вакытларында үтәлгән 

йөкләмәләре өлеше, процент 

6. Татарстан Республикасы 

законнарында, Татарстан 

Республикасы Президенты 

указларында, Татарстан 

Республикасы Министрлар 

Кабинеты карарларында, 

боерыкларында бирелгән 

шәхсиләштерелгән 

йөкләмәләрнең гомуми 

санында Татарстан 

Республикасының әлеге 

норматив хокукый 

актларында бирелгән һәм 

Татарстан Республикасы 

дәүләт хакимияте башкарма 

органы тарафыннан үтәлгән 

шәхсиләштерелгән 

йөкләмәләр өлеше, шул 

исәптән «Ачык Татарстан» 

системасында регламент 

буенча басылып чыккан 

хисапларның гомуми 

саныннан үз вакытында 

яңартылган хисаплар өлеше, 

процент 

квар-

тал 

x x x x 100 100 100 100 

7. Татарстан Республикасы 

Президенты, Татарстан 

Республикасы Премьер-

министры, Татарстан 

Республикасы Президенты 

Аппараты Җитәкчесе, 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры 

урынбасарлары тарафыннан 

үтәү вакыты билгеләнгән 

гражданнар мөрәҗәгатьләрен 

карау буенча йөкләмәләрнең 

гомуми күләмендә әлеге 

затларның Татарстан 

Республикасы дәүләт 

хакимияте башкарма органы 

тарафыннан билгеләнгән 

тикшерү вакытларында 

үтәлгән йөкләмәләре өлеше, 

процент 

квар-

тал 

x x x x 100 100 100 100 

8. Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 

регламент вакытларында 

квар-

тал 

x x x x 100 100 100 100 
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килештерелгән карарлары һәм 

боерыклары проектлары 

өлеше, процент 

9. Төзелгән килешүләрнең 

гомуми кыйммәтендә сатып 

алуларның гамәлгә 

ашырылмаган көндәш 

ысуллары нәтиҗәләре буенча 

төзелгән килешүләр 

кыйммәтенең өлеше, процент 

ел-

лык 

x x x x x 12  12  12  

10. Сатып алуларның җыелма 

еллык күләменнән кече 

эшмәкәрлек субъектларында 

һәм социаль юнәлешле 

коммерциячел булмаган 

оешмаларда урнаштырылган 

сатып алулар өлеше, процент  

ел-

лык 

x x x x x 15  15  15  

11. Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинеты 

норматив хокукый 

актларының гомуми 

күләмендә, Татарстан 

Республикасы законнары 

нигезләмәләрен билгеләнгән 

регламент вакытларында 

тормышка ашыру 

максатларында, Татарстан 

Республикасы дәүләт 

хакимияте башкарма органы 

тарафыннан Татарстан 

Республикасы Министрлар 

Кабинетына кертелгән әлеге 

норматив хокукый актлар 

проектлары өлеше, процент 

квар-

тал 

x x x x x 100 100 100»; 

 

«Татарстан Республикасының Сәүдә һәм сәнәгать министрлыгы» бүлегенең           

5 – 7 нче пунктларын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«5. Сәнәгать буенча хезмәт 

җитештерүчәнлеге үсеше 

темпы, процент 

еллык 102,6 

<*> 

101,0 x x x 101,4 103,1 102,5 

6. Сәнәгать җитештерүе 

индексы, процент 

квар-

тал 

103,5 101,8 100,3 101,0 100,8 101,7 103,3 102,5 

7. Сәнәгать җитештерүенең 

гомуми күләмендә 

эшкәртүче җитештерүләр 

өлеше, процент 

еллык 71,3 69,2 x x x 68,7 70,1 71,2»; 
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«Татарстан Республикасының Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы» 

бүлегеннән соң түбәндәге эчтәлекле «Татарстан Республикасының Спорт 

министрлыгы» бүлеген өстәргә: 

 

«Татарстан Республикасының Спорт министрлыгы 

 Физик культура һәм спорт өлкәсендә идарә итү (04.04) 

1. Россия Федерациясенең 

спорт җыелма командалары 

составына кертелгән 

спортчылар саны арту, 

процент 

еллык 101 102 x x x 103 104 105 

2. «Хезмәткә һәм оборонага 

әзер» бөтенроссия 

физкультура-спорт 

комплексы нормативларын 

тапшыруда катнашкан 

халыкның гомуми санында 

«Хезмәткә һәм оборонага 

әзер» бөтенроссия 

физкультура-спорт 

комплексы нормативларын 

үтәгән Татарстан 

Республикасы гражданнары 

өлеше, процент 

еллык 5,0 34,7 x x x 35,5 36,5 40,0 

3. 3 яшьтән һәм аннан 

өлкәнрәк яшьтәге даими 

рәвештә физик культура 

һәм спорт белән 

шөгыльләнүче гражданнар 

өлеше, процент 

еллык x x x x x 44,2 46,3 47,5 

4. Спорт объектларының бер 

тапкыр үткәрү сәләтеннән 

чыгып, гражданнарны спорт 

корылмалары белән тәэмин 

итү дәрәҗәсе (процент) 

еллык x x x x x 66,7 66,9 67,1 

  Гомуми индикаторлар 

5. Дәүләт заказчысы-

яраштыручысы тарафыннан 

дәүләт программаларын 

үтәү, процент 

еллык x 100 x x x 100 100 100 

6. Дәүләт хезмәтләре күрсәтү 

сыйфатыннан канәгать булу 

дәрәҗәсе, процент 

еллык x 100 x x x 90 90 90 

7. Ведомство буйсынуындагы 

тармак учреждениеләре 

еллык 0,98 0,98 x x x >= 

0,91 

>= 

0,91 

>= 

0,91 
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тарафыннан дәүләт 

хезмәтләре күрсәтү 

сыйфаты стандартларын 

үтәү 

8. Татарстан Республикасы 

Президенты, Татарстан 

Республикасы Премьер-

министры, Татарстан 

Республикасы Президенты 

Аппараты Җитәкчесе, 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры 

урынбасарлары тарафыннан 

үтәү вакыты билгеләнгән 

йөкләмәләрнең гомуми 

күләмендә әлеге затларның 

Татарстан Республикасы 

дәүләт хакимияте башкарма 

органы тарафыннан 

билгеләнгән тикшерү 

вакытларында үтәлгән 

йөкләмәләре өлеше, 

процент 

квар-

тал 

x x x x 100 100 100 100 

9. Татарстан Республикасы 

законнарында, Татарстан 

Республикасы Президенты 

указларында, Татарстан 

Республикасы Министрлар 

Кабинеты карарларында, 

боерыкларында бирелгән 

шәхсиләштерелгән 

йөкләмәләрнең гомуми 

санында Татарстан 

Республикасының әлеге 

норматив хокукый 

актларында бирелгән һәм 

Татарстан Республикасы 

дәүләт хакимияте башкарма 

органы тарафыннан үтәлгән 

шәхсиләштерелгән 

йөкләмәләр өлеше, шул 

исәптән «Ачык Татарстан» 

системасында регламент 

буенча басылып чыккан 

хисапларның гомуми 

саныннан үз вакытында 

яңартылган хисаплар 

өлеше, процент 

квар-

тал 

x x x x 100 100 100 100 

10. Татарстан Республикасы 

Президенты, Татарстан 

квар-

тал 

x x x x 100 100 100 100 
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Республикасы Премьер-

министры, Татарстан 

Республикасы Президенты 

Аппараты Җитәкчесе, 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры 

урынбасарлары тарафыннан 

үтәү вакыты билгеләнгән 

гражданнар 

мөрәҗәгатьләрен карау 

буенча йөкләмәләрнең 

гомуми күләмендә әлеге 

затларның Татарстан 

Республикасы дәүләт 

хакимияте башкарма 

органы тарафыннан 

билгеләнгән тикшерү 

вакытларында үтәлгән 

йөкләмәләре өлеше, 

процент 

11. Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 

регламент вакытларында 

килештерелгән карарлары 

һәм боерыклары 

проектлары өлеше, процент 

квар-

тал 

x x x x 100 100 100 100 

12. «Халык контроле» дәүләт 

мәгълүмат системасына 

кергән, «гариза хәл 

ителгән» статусы бирелгән 

гаризалар өлеше, процент 

квар-

тал 

x x x x >50 >50 >50 >50 

13. «Халык контроле» дәүләт 

мәгълүмат системасында 

«Үз вакытында үтәлмәгән» 

статуслы хәбәрнамәләр 

булу, берәмлек 

квар-

тал 

x x x x 0 0 0 0 

14. Төзелгән килешүләрнең 

гомуми кыйммәтендә сатып 

алуларның гамәлгә 

ашырылмаган көндәш 

ысуллары нәтиҗәләре 

буенча төзелгән килешүләр 

кыйммәтенең өлеше, 

процент 

еллык 14,63 14,9 x x x <= 

12,0 

<= 

12,0 

<= 

12,0 

15. Сатып алуларның җыелма 

еллык күләменнән кече 

эшмәкәрлек 

субъектларында һәм 

социаль юнәлешле 

еллык 58,05 51,6 x x x >= 

15,0 

>= 

15,0 

>= 

15,0 
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коммерциячел булмаган 

оешмаларда 

урнаштырылган сатып 

алулар өлеше, процент  

16. Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинеты 

норматив хокукый 

актларының гомуми 

күләмендә, Татарстан 

Республикасы законнары 

нигезләмәләрен 

билгеләнгән регламент 

вакытларында тормышка 

ашыру максатларында, 

Татарстан Республикасы 

дәүләт хакимияте башкарма 

органы тарафыннан 

Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетына 

кертелгән әлеге норматив 

хокукый актлар проектлары 

өлеше, процент 

квар-

тал 

- x x x 100 100 100 100»; 

 

«Татарстан Республикасының Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь 

хуҗалык министрлыгы» бүлегенең 5 нче һәм 6 нчы пунктларын түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 

 

«5. «Төзелеш» икътисадый 

эшчәнлек төре буенча 

хезмәт 

җитештерүчәнлегенең үсеш 

темплары, процент 

еллык 104,3 99,0 x x x 100,0 100,8 100,2 

6. Үткән елның шушы чорына 

карата чагыштырма 

бәяләрдә «Төзелеш» 

эшчәнлек төре буенча 

башкарылган эшләр күләме, 

процент 

еллык 100,8 99,1 x x x 99,6 100,1 100,2»; 

 

«Татарстан Республикасының Транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгы» 

бүлегенең 8 нче пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«8. Гомуми файдаланудагы 

элемтә юллары челтәренә 

кадәр каты өслекле юллар 

булган торак пунктларның 

чагыштырма авырлыгы, 

процент 

еллык 81,0 81,5 x x x 82,3 82,8 83,3»; 
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«Татарстан Республикасының Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм 

социаль яклау министрлыгы» бүлегенең 9 нчы пунктын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

 
«9. Бер елга уртача эшсезлек 

дәрәҗәсе (Халыкара хезмәт 

оешмасы методологиясе 

буенча), процент 

квар-

тал 

3,8 3,5 3,95 3,7 3,6 3,6 3,6 3,6»; 

 

«Татарстан Республикасының Экология һәм табигый байлыклар 

министрлыгы» бүлегенең 7 нче пунктындагы 2 графада «мең сум» сүзләрен 

«берәмлек» сүзенә алыштырырга; 

«Татарстан Республикасының Икътисад министрлыгы» бүлегендә: 

4 нче пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 
«4. Хезмәт җитештерүчән-

легенең үсеш темплары, 

процент  

еллык 100,8 103,0 x x x 101,3 102,4 102,3»; 

 

7 нче пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 
«7. Тулаем төбәк 

продуктының физик 

күләме индексы, процент  

еллык 101,0 102,8 100,7 101,2 100,8 101,0 102,1 102,0»; 

 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының Граждан хәле актларын 

теркәү идарәсе» бүлегенең 2 нче пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«2. Татарстан Республикасы 

граждан хәле актларын 

теркәү органнарында 

сакланыла торган граждан 

хәле актлары язулары 

санына карата электрон 

рәвешкә күчерелгән граждан 

хәле актлары язулары 

өлеше, процент  

еллык - 10 x x x 30 60 100»; 

 

«Татарстан Республикасының Дәүләт төзелеш күзәтчелеге инспекциясе» 

бүлегеннән соң түбәндәге эчтәлекле «Татарстан Республикасының Мәдәни мирас 

объектларын саклау комитеты» бүлеген өстәргә: 

 
«Татарстан Республикасының Мәдәни мирас объектларын саклау комитеты 

 Татарстан Республикасы милкендәге мәдәни мирас объектларын саклау, файдалану һәм 

популярлаштыру (04.03.03) 

1. Федераль, төбәк һәм җирле 

(муниципаль) әһәмияттәге 

мәдәни мирас объектларының 

квар-

тал 

- x x x 34,7 35,25 35,5 35,9 
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гомуми санында 

канәгатьләндерерлек хәлдә 

булган мәдәни мирас 

объектлары өлеше, процент  

 Төбәк әһәмиятендәге мәдәни мирас объектларының, җирле (муниципаль) әһәмияттәге мәдәни 

мирас объектларының, ачыкланган мәдәни мирас объектларының торышы, аларны карап тоту, 

саклау, файдалану, популярлаштыру һәм дәүләт тарафыннан саклау буенча төбәк дәүләт 

күзәтчелеге (04.03.07) 

2. Нәтиҗәләре гамәлдә булмаган 

дип танылган тикшерүләр 

өлеше (Татарстан 

Республикасы 

территориясендә урнашкан 

төбәк әһәмиятендәге мәдәни 

мирас объектларының, җирле 

(муниципаль) әһәмияттәге 

мәдәни мирас 

объектларының, ачыкланган 

мәдәни мирас объектларының 

торышы, аларны карап тоту, 

саклау, файдалану, 

популярлаштыру һәм дәүләт 

тарафыннан саклау буенча 

дәүләт күзәтчелегенә карата) 

квар-

тал 

- x x x 0 0 x x 

3. Административ җәзаларның 

гомуми сандагы кисәтүләр 

өлеше (Татарстан 

Республикасы 

территориясендә урнашкан 

төбәк әһәмиятендәге мәдәни 

мирас объектларының, җирле 

(муниципаль) әһәмияттәге 

мәдәни мирас 

объектларының, ачыкланган 

мәдәни мирас объектларының 

торышы, аларны карап тоту, 

саклау, файдалану, 

популярлаштыру һәм дәүләт 

тарафыннан саклау буенча 

дәүләт күзәтчелегенә карата), 

процент  

еллык - x x x x 25 x x 

 Гомуми индикаторлар 

4. Татарстан Республикасы 

Президенты, Татарстан 

Республикасы Премьер-

министры, Татарстан 

Республикасы Президенты 

Аппараты Җитәкчесе, 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры 

урынбасарлары тарафыннан 

үтәү вакыты билгеләнгән 

йөкләмәләрнең гомуми 

квар-

тал 

- x x x 100 100 100 100 
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күләмендә әлеге затларның 

Татарстан Республикасы 

дәүләт хакимияте башкарма 

органы тарафыннан 

билгеләнгән тикшерү 

вакытларында үтәлгән 

йөкләмәләре өлеше, процент 

5. Татарстан Республикасы 

законнарында, Татарстан 

Республикасы Президенты 

указларында, Татарстан 

Республикасы Министрлар 

Кабинеты карарларында, 

боерыкларында бирелгән 

шәхсиләштерелгән 

йөкләмәләрнең гомуми 

санында Татарстан 

Республикасының әлеге 

норматив хокукый 

актларында бирелгән һәм 

Татарстан Республикасы 

дәүләт хакимияте башкарма 

органы тарафыннан үтәлгән 

шәхсиләштерелгән 

йөкләмәләр өлеше, шул 

исәптән «Ачык Татарстан» 

системасында регламент 

буенча басылып чыккан 

хисапларның гомуми 

саныннан үз вакытында 

яңартылган хисаплар өлеше, 

процент 

квар-

тал 

- x x x 100 100 100 100 

6. Татарстан Республикасы 

Президенты, Татарстан 

Республикасы Премьер-

министры, Татарстан 

Республикасы Президенты 

Аппараты Җитәкчесе, 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры 

урынбасарлары тарафыннан 

үтәү вакыты билгеләнгән 

гражданнар мөрәҗәгатьләрен 

карау буенча йөкләмәләрнең 

гомуми күләмендә әлеге 

затларның Татарстан 

Республикасы дәүләт 

хакимияте башкарма органы 

тарафыннан билгеләнгән 

тикшерү вакытларында 

үтәлгән йөкләмәләре өлеше, 

процент 

квар-

тал 

- x x x 100 100 100 100 

7. Татарстан Республикасы квар- - x x x 100 100 100 100 
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Министрлар Кабинетының 

регламент вакытларында 

килештерелгән карарлары һәм 

боерыклары проектлары 

өлеше, процент 

тал 

8. Төзелгән килешүләрнең 

гомуми кыйммәтендә сатып 

алуларның гамәлгә 

ашырылмаган көндәш 

ысуллары нәтиҗәләре буенча 

төзелгән килешүләр 

кыйммәтенең өлеше, процент 

еллык - x x x x <= 10 <= 10 <= 10 

9. Сатып алуларның җыелма 

еллык күләменнән кече 

эшмәкәрлек субъектларында 

һәм социаль юнәлешле 

коммерциячел булмаган 

оешмаларда урнаштырылган 

сатып алулар өлеше, процент  

еллык - x x x x >= 15 >= 15 >= 15 

10. Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинеты 

норматив хокукый 

актларының гомуми 

күләмендә, Татарстан 

Республикасы законнары 

нигезләмәләрен билгеләнгән 

регламент вакытларында 

тормышка ашыру 

максатларында, Татарстан 

Республикасы дәүләт 

хакимияте башкарма органы 

тарафыннан Татарстан 

Республикасы Министрлар 

Кабинетына кертелгән әлеге 

норматив хокукый актлар 

проектлары өлеше, процент 

квар-

тал 

- x x x x 100 100 100»; 

 

«Үзйөрешле машиналар һәм техниканың башка төрләре техник торышына 

күзәтчелек итү идарәсе» бүлегеннән соң «Татарстан Республикасының 

Территориаль мәҗбүри медицина иминияте фонды» дәүләт учреждениесе» бүлеген 

өстәргә: 

 
«Татарстан Республикасының Территориаль мәҗбүри медицина иминияте фонды» 

дәүләт учреждениесе 

1. Мәҗбүри медицина 

иминияте өлкәсендә 

иминият медицина 

оешмалары эшчәнлеген 

мәҗбүри медицина 

иминиятенең территориаль 

программасында 

билгеләнгән шартлар 

квар-

тал 

99,7 100,0 >= 

20,0 

>= 

45,0 

>= 

65,0 

>= 

99,0 

>= 

99,0 

>= 

99,0 
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нигезендә максатчан 

чаралар исәбеннән 

финанслар белән тәэмин 

итү, процент 

2. Татарстан Республикасы 

территориясендә 

гражданнарга медицина 

ярдәмен түләүсез 

күрсәтүнең дәүләт 

гарантияләре программасы 

белән билгеләнгән 

тәртиптә һәм шартларда 

медицина оешмаларын 

нигездә бер каналлы 

финанслауны тормышка 

ашыруга мәҗбүри 

медицина иминияте 

системасы аша 

финанслана торган 

медицина ярдәмен, 

медицина хезмәтләрен 

финанслар белән тәэмин 

итү, процент 

квар-

тал 

95,5 97,2 >= 

15,0 

>= 

35,0 

>= 

65,0 

>= 

95,0 

>= 

95,0 

>= 

95,0 

3. Расланган дәрәҗәгә карата 

керемнәр буенча 

«Татарстан 

Республикасының 

Территориаль мәҗбүри 

медицина иминияте 

фонды» дәүләт 

учреждениесе бюджеты 

үтәлеше, процент 

квар-

тал 

100,2 100,0 >= 

20,0 

>= 

45,0 

>= 

70,0 

>= 

100,0 

>= 

100,0 

>= 

100,0 

4. Расланган дәрәҗәгә карата 

чыгымнар буенча 

«Татарстан 

Республикасының 

Территориаль мәҗбүри 

медицина иминияте 

фонды» дәүләт 

учреждениесе бюджеты 

үтәлеше, процент 

квар-

тал 

99,0 99,0 >= 

20,0 

>= 

45,0 

>= 

70,0 

>= 

99,0 

>= 

99,0 

>= 

99,0 

5. «Татарстан 

Республикасының 

Территориаль мәҗбүри 

медицина иминияте 

фонды» дәүләт 

учреждениесе бюджеты 

чыгымнарында үз 

вакытында түләнмәгән 

кредит бурычлары өлеше, 

процент 

квар-

тал 

0 0 0 0 0 0 0 0 

6. «Татарстан 

Республикасының 

квар-

тал 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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Территориаль мәҗбүри 

медицина иминияте 

фонды» дәүләт 

учреждениесе бюджеты 

чыгымында үз вакытында 

түләнмәгән дебитор 

бурычлары өлеше, 

процент 

7. Планлаштырылган 

тикшерүләрдән медицина 

оешмаларында һәм 

иминият медицина 

оешмаларында үткәрелгән 

мәҗбүри медицина 

иминияте чараларын 

максатчан файдалануны 

тикшерүләр өлеше, 

процент 

квар-

тал 

160,0 125,0 >= 

22,0 

>= 

52,0 

>= 

75,0 

>= 

100,0 

>= 

100,0 

>= 

100,0 

8. Иминләштерелгән 

гражданнарга тәүлек буе 

стационар шартларында 

күрсәтелгән һәм алар 

буенча сыйфаты бәяләнә 

торган медицина 

хезмәтләренең 

чагыштырма авырлыгы, 

процент 

квар-

тал 

8,6 8,6 >= 5,0 >= 5,0 >= 5,0 >= 5,0 >= 

5,0 

>= 

5,0 

9. Иминләштерелгән 

гражданнарга көндезге 

стационар шартларында 

күрсәтелгән һәм алар 

буенча сыйфаты бәяләнә 

торган медицина 

хезмәтләренең 

чагыштырма авырлыгы, 

процент 

квар-

тал 

7,4 4,3 >= 3,0 >= 3,0 >= 3,0 >= 3,0 >= 

3,0 

>= 

3,0 

10. Иминләштерелгән 

гражданнарга 

амбулатория-поликлиника 

шартларында күрсәтелгән 

һәм алар буенча сыйфаты 

бәяләнә торган медицина 

хезмәтләренең 

чагыштырма авырлыгы, 

процент 

квар-

тал 

0,9 1,3 >= 0,5 >= 0,5 >= 0,5 >= 0,5 >= 

0,5 

>= 

0,5 

11. Иминләштерелгән 

гражданнарга медицина 

оешмасыннан читтә 

күрсәтелгән һәм алар 

буенча сыйфаты бәяләнә 

торган медицина 

хезмәтләренең 

чагыштырма авырлыгы, 

квар-

тал 

1,9 3,1 >= 1,5 >= 1,5 >= 1,5 >= 1,5 >= 

1,5 

>= 

1,5 
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процент 

 Гомуми индикаторлар 

12. Ведомство 

буйсынуындагы тармак 

учреждениеләре 

тарафыннан дәүләт 

хезмәтләре күрсәтү 

сыйфаты стандартларын 

үтәү 

еллык x x x x x >= 

0,91 

>= 

0,91 

>= 

0,91 

13. Татарстан Республикасы 

Президенты, Татарстан 

Республикасы Премьер-

министры, Татарстан 

Республикасы Президенты 

Аппараты Җитәкчесе, 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры 

урынбасарлары 

тарафыннан үтәү вакыты 

билгеләнгән 

йөкләмәләрнең гомуми 

күләмендә әлеге 

затларның Татарстан 

Республикасы дәүләт 

хакимияте башкарма 

органы тарафыннан 

билгеләнгән тикшерү 

вакытларында үтәлгән 

йөкләмәләре өлеше, 

процент 

квар-

тал 

x x x x 100 100 100 100 

14. Татарстан Республикасы 

законнарында, Татарстан 

Республикасы Президенты 

указларында, Татарстан 

Республикасы Министрлар 

Кабинеты карарларында, 

боерыкларында бирелгән 

шәхсиләштерелгән 

йөкләмәләрнең гомуми 

санында Татарстан 

Республикасының әлеге 

норматив хокукый 

актларында бирелгән һәм 

Татарстан Республикасы 

дәүләт хакимияте 

башкарма органы 

тарафыннан үтәлгән 

шәхсиләштерелгән 

йөкләмәләр өлеше, шул 

исәптән «Ачык Татарстан» 

системасында регламент 

буенча басылып чыккан 

хисапларның гомуми 

квар-

тал 

x x x x 100 100 100 100 
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саныннан үз вакытында 

яңартылган хисаплар 

өлеше, процент 

15. Татарстан Республикасы 

Президенты, Татарстан 

Республикасы Премьер-

министры, Татарстан 

Республикасы Президенты 

Аппараты Җитәкчесе, 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры 

урынбасарлары 

тарафыннан үтәү вакыты 

билгеләнгән гражданнар 

мөрәҗәгатьләрен карау 

буенча йөкләмәләрнең 

гомуми күләмендә әлеге 

затларның Татарстан 

Республикасы дәүләт 

хакимияте башкарма 

органы тарафыннан 

билгеләнгән тикшерү 

вакытларында үтәлгән 

йөкләмәләре өлеше, 

процент 

квар-

тал 

x x x x 100 100 100 100 

16. Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 

регламент вакытларында 

килештерелгән карарлары 

һәм боерыклары 

проектлары өлеше, 

процент 

квар-

тал 

x x x x 100 100 100 100 

17. Төзелгән килешүләрнең 

гомуми кыйммәтендә 

сатып алуларның гамәлгә 

ашырылмаган көндәш 

ысуллары нәтиҗәләре 

буенча төзелгән 

килешүләр кыйммәтенең 

өлеше, процент 

еллык 30,0 18,0 x x x <= 

22,0 

<= 

22,0 

<= 

22,0 

18. Сатып алуларның җыелма 

еллык күләменнән кече 

эшмәкәрлек 

субъектларында һәм 

социаль юнәлешле 

коммерциячел булмаган 

оешмаларда 

урнаштырылган сатып 

алулар өлеше, процент  

еллык 26,9 43,7 x x x >= 

15,0 

>= 

15,0 

>= 

15,0». 

 

2. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Халыкның яшәү 

сыйфатын һәм Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органнары 
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эшчәнлеге нәтиҗәлелеген бәяләү индикаторлары мониторингы өчен мәгълүматлар 

составын һәм аларны бирүнең кабатлануын раслау һәм Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының аерым карарлары үз көчен югалтуны тану турында»  

2016 ел, 19 октябрь, 758 нче карарына (Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 2017 ел, 30 июнь, 454 нче; 2017 ел, 28 ноябрь, 920 нче; 2018 ел,  

17 июль, 576 нчы карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 

карарның исеменә, 1 нче пунктка «Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте 

башкарма органнары» сүзләреннән соң «Татарстан Республикасының аерым дәүләт 

учреждениеләре» сүзләрен өстәргә; 

әлеге карар белән расланган Халыкның яшәү сыйфатын һәм Татарстан 

Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органнары эшчәнлеге нәтиҗәлелеген 

бәяләү индикаторлары мониторингы өчен мәгълүматлар составында һәм аларны 

бирүнең кабатлануында: 

исеменә «Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органнары» 

сүзләреннән соң «Татарстан Республикасының аерым дәүләт учреждениеләре» 

сүзләрен өстәргә; 

6 графаның исемендә «башкарма хакимият органының» сүзләреннән соң «, 

дәүләт учреждениесенең» сүзләрен өстәргә; 

«Татарстан Республикасының Мәдәният министрлыгы» бүлегенең 3, 6 һәм  

7 нче пунктлары үз көчен югалткан дип санарга; 

«Татарстан Республикасының Яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгы» 

бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Татарстан Республикасының Яшьләр эшләре министрлыгы 

 Дәүләт яшьләр сәясәтен тормышка ашыру өлкәсендә идарә итү (04.07) 

1. Татарстан 

Республикасындагы 

яшьләрнең гомуми 

саныннан талантлы 

яшьләргә ярдәм 

күрсәтүгә 

юнәлдерелгән 

конкурсларда 

катнашучы яшьләрне 

җәлеп итү, процент 

еллык V = A / B x 100, 

монда: 

A - талантлы яшьләргә ярдәм 

күрсәтүгә юнәлдерелгән 

конкурсларда катнашучы яшьләр 

саны, кеше; 

B - Татарстан Республикасында 

яшьләрнең гомуми саны, кеше  

Еллык 

(10 

апрель) 

Татарстан 

Республика-

сының 

Яшьләр 

эшләре 

министрлыгы 

2. Балаларны һәм 

яшьләрне ял итүнең 

оештырылган 

формалары белән 

җәлеп итү, процент 

еллык V = A / B x 100, 

монда: 

A - ял итүнең оештырылган 

формалары белән җәлеп ителгән  

7 яшьтән алып 17 яшькә кадәрге 

балалар, кеше; 

B - Татарстан Республикасында  

7 яшьтән 17 яшькә кадәрге балалар, 

кеше 

еллык 

(10 

апрель) 

Татарстан 

Республика-

сының 

Яшьләр 

эшләре 

министрлыгы 

3. Патриотизм 

юнәлешендәге 

еллык ведомство мәгълүматлары Еллык 

(10 

Татарстан 

Республика-
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чараларда катнашучы 

яшьләрне җәлеп итү, 

мең кеше 

апрель) сының 

Яшьләр 

эшләре ми-

нистрлыгы»; 

 

«Татарстан Республикасының Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы» 

бүлегеннән соң түбәндәге эчтәлекле «Татарстан Республикасының Спорт  

министрлыгы» бүлеген өстәргә: 

 

«Татарстан Республикасының Спорт  министрлыгы 

 Физик культура һәм спорт өлкәсендә идарә итү (04.04) 

1. Россия 

Федерациясенең 

спорт җыелма 

командалары 

составына 

кертелгән 

спортчылар саны 

арту, процент 

еллык V = A / B x 100, 

монда: 

A - хисап чорында Россия 

Федерациясенең спорт җыелма 

командалары составына кертелгән 

спортчылар саны, кеше; 

B - үткән елның шул ук чорында 

Россия Федерациясенең спорт 

җыелма командалары составына 

кертелгән спортчылар саны, кеше 

еллык 

(10 

апрель) 

Татарстан 

Республика-

сының 

Яшьләр 

эшләре һәм 

спорт мини-

стрлыгы  

2. «Хезмәткә һәм 

оборонага әзер» 

бөтенроссия 

физкультура-спорт 

комплексы 

нормативларын 

тапшыруда 

катнашкан 

халыкның гомуми 

санында «Хезмәткә 

һәм оборонага 

әзер» бөтенроссия 

физкультура-спорт 

комплексы 

нормативларын 

үтәгән Татарстан 

Республикасы 

гражданнары 

өлеше, процент 

еллык V = A / B x 100, 

монда: 

A - хисап чоры өчен «Хезмәткә һәм 

оборонага әзер» бөтенроссия 

физкультура-спорт комплексы 

үтәгән Татарстан Республикасы 

гражданнары саны, кеше; 

B - «Хезмәткә һәм оборонага әзер» 

бөтенроссия физкультура-спорт 

комплексы нормативларын 

тапшыруда катнашкан Татарстан 

Республикасы гражданнарының 

гомуми саны, кеше 

еллык 

(10 

апрель) 

Татарстан 

Республика-

сының 

Яшьләр 

эшләре һәм 

спорт мини-

стрлыгы  

3. 3 яшьтән һәм аннан 

өлкәнрәк яшьтәге 

даими рәвештә 

физик культура 

һәм спорт белән 

шөгыльләнүче 

гражданнар өлеше, 

процент 

еллык V = A / B x 100, 

монда: 

A - «Физик культура һәм спорт 

турында мәгълүматлар» 1-ФК 

номерлы формасы буенча федераль 

статистика күзәтүе мәгълүматлары 

нигезендә физик культура һәм 

спорт белән шөгыльләнүчеләр 

саны, кеше; 

B - ел башына Татарстан 

еллык 

(10 

апрель) 

Татарстан 

Республика-

сының Спорт  

министрлы-

гы 
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Республикасы халкы саны, кеше 

4. Спорт 

объектларының 

бер тапкыр үткәрү 

сәләтеннән чыгып, 

гражданнарны 

спорт 

корылмалары 

белән тәэмин итү 

дәрәҗәсе (процент) 

еллык V = A / B x 100, 

монда 

A - «Физик культура һәм спорт 

турында мәгълүматлар» 1-ФК 

номерлы формасы буенча федераль 

статистика күзәтүе мәгълүматлары 

нигезендә спорт корылмаларының 

гамәлдәге бер тапкыр үткәрү 

сәләте, кеше; 

B - спорт корылмаларының 

кирәкле норматив бер тапкыр 

үткәрү сәләте, кеше 

еллык 

(10 

апрель) 

Татарстан 

Республика-

сының Спорт  

министрлы-

гы»; 

 

«Татарстан Республикасының Дәүләт төзелеш күзәтчелеге инспекциясе» 

бүлегеннән соң түбәндәге эчтәлекле «Татарстан Республикасының Мәдәни мирас 

объектларын саклау комитеты» бүлеген өстәргә: 

 

«Татарстан Республикасының Мәдәни мирас объектларын саклау комитеты 

1. Федераль, төбәк 

һәм җирле 

(муниципаль) 

әһәмияттәге 

мәдәни мирас 

объектларының 

гомуми санында 

канәгатьләндерер-

лек хәлдә булган 

мәдәни мирас 

объектларының 

өлеше, процент 

(арта бара торган 

йомгак белән) 

квар-

тал 

V = A / B x 100, 

монда: 

A - канәгатьләндерерлек хәлдә 

булган мәдәни мирас объектлары 

саны, берәмлек; 

B - федераль, төбәк һәм җирле 

(муниципаль) әһәмияттәге мәдәни 

мирас объектларының гомуми 

саны, берәмлек 

квартал; 

еллык 

(1 

февраль) 

Татарстан 

Республика-

сының 

Мәдәният 

министрлы-

гы 

2. Нәтиҗәләре 

гамәлдә булмаган 

дип танылган 

тикшерүләр өлеше 

(Татарстан 

Республикасы 

территориясендә 

урнашкан төбәк 

әһәмиятендәге 

мәдәни мирас 

объектларының, 

җирле 

(муниципаль) 

әһәмияттәге 

мәдәни мирас 

объектларының, 

ачыкланган мәдәни 

квар-

тал 

V = A / B x 100, 

монда: 

A - нәтиҗәләре гамәлдә булмаган 

дип танылган тикшерүләр саны, 

берәмлек; 

B - үткәрелгән тикшерүләрнең 

гомуми саны, берәмлек 

квартал Татарстан 

Республика-

сының 

Мәдәният 

министрлы-

гы 
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мирас 

объектларының 

торышы, аларны 

карап тоту, саклау, 

файдалану, 

популярлаштыру 

һәм дәүләт 

тарафыннан саклау 

буенча дәүләт 

күзәтчелегенә 

карата), процент 

3. Административ 

җәзаларның 

гомуми сандагы 

кисәтүләр өлеше 

(Татарстан 

Республикасы 

территориясендә 

урнашкан төбәк 

әһәмиятендәге 

мәдәни мирас 

объектларының, 

җирле 

(муниципаль) 

әһәмияттәге 

мәдәни мирас 

объектларының, 

ачыкланган мәдәни 

мирас 

объектларының 

торышы, аларны 

карап тоту, саклау, 

файдалану, 

популярлаштыру 

һәм дәүләт 

тарафыннан саклау 

буенча дәүләт 

күзәтчелегенә 

карата), процент  

еллык V = A / B x 100, 

монда: 

A - бирелгән кисәтүләр саны, 

берәмлек; 

B - салынган административ 

җәзаларның гомуми саны (барлык 

төр җәзалар буенча), берәмлек 

еллык 

(25 

гыйнвар) 

Татарстан 

Республика-

сының 

Мәдәният 

министрлы-

гы»; 

 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының Граждан хәле актларын 

теркәү идарәсе» бүлегенең 2 нче пунктындагы 2 графада «процент» сүзеннән соң 

«(арта бара торган йомгак белән)» сүзләрен өстәргә; 

«Үзйөрешле машиналар һәм техниканың башка төрләре техник торышына 

күзәтчелек итү идарәсе» бүлегеннән соң түбәндәге эчтәлекле «Татарстан 

Республикасының Территориаль мәҗбүри медицина иминияте фонды» дәүләт 

учреждениесе» бүлеген өстәргә: 
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«Татарстан Республикасының Территориаль мәҗбүри медицина иминияте фонды» 

дәүләт учреждениесе 

1. Мәҗбүри медицина 

иминияте өлкәсендә 

иминият медицина 

оешмалары 

эшчәнлеген 

мәҗбүри медицина 

иминиятенең 

территориаль 

программасында 

билгеләнгән 

шартлар нигезендә 

максатчан чаралар 

исәбеннән 

финанслар белән 

тәэмин итү, 

процент (арта бара 

торган йомгак 

белән) 

квар-

тал 

V = A/ B x 100, 

монда: 

A - хисап чоры өчен мәҗбүри 

медицина иминияте өлкәсендә 

иминият медицина оешмалары 

эшчәнлеген финанслар белән 

тәэмин итүгә «Татарстан 

Республикасының Территориаль 

мәҗбүри медицина иминияте 

фонды» дәүләт учреждениесе 

бюджеты чыгымнарының 

факттагы күләме (хисап елыннан 

соң килүче елның 15 февраленә 

кадәр хисап елының медицина 

хезмәтләре өчен исәп-хисапларны 

төгәлләүне исәпкә алып), мең сум; 

B – медицина иминияте өлкәсендә 

иминият медицина оешмалары 

эшчәнлеген финанслар белән 

тәэмин итүгә «Татарстан 

Республикасының Территориаль 

мәҗбүри медицина иминияте 

фонды» дәүләт учреждениесе 

бюджеты чыгымнарының тиешле 

елга расланган күләме, мең сум 

квартал 

(хисап 

чорыннан 

соң 25 

көнгә); 

еллык (15 

февраль) 

Татарстан 

Республика-

сының 

Территориаль 

мәҗбүри 

медицина 

иминияте 

фонды»  

дәүләт 

учреждениесе 

2. Татарстан 

Республикасы 

территориясендә 

гражданнарга 

медицина ярдәмен 

түләүсез 

күрсәтүнең дәүләт 

гарантияләре 

программасы белән 

билгеләнгән 

тәртиптә һәм 

шартларда 

медицина 

оешмаларын 

нигездә бер 

каналлы 

финанслауны 

тормышка ашыруга 

мәҗбүри медицина 

иминияте 

системасы аша 

финанслана торган 

медицина ярдәмен, 

медицина 

хезмәтләрен 

квар-

тал 

V = A / B x 100, 

монда: 

A – хисап чоры өчен медицина 

оешмаларын нигездә бер каналлы 

финанслауны тормышка ашыруга 

мәҗбүри медицина иминияте 

системасы аша финанслана торган 

медицина ярдәменә түләүгә 

«Татарстан Республикасының 

Территориаль мәҗбүри медицина 

иминияте фонды» дәүләт 

учреждениесе бюджеты 

чыгымнарының факттагы күләме 

(хисап елыннан соң килүче елның 

15 февраленә кадәр хисап елының 

медицина хезмәтләре өчен исәп-

хисапларны төгәлләүне исәпкә 

алып), мең сум; 

B - хисап чоры өчен медицина 

оешмаларын нигездә бер каналлы 

финанслауны тормышка ашыруга 

мәҗбүри медицина иминияте 

системасы аша финанслана торган 

медицина ярдәменә түләүгә 

«Татарстан Республикасының 

квартал 

(хисап 

чорыннан 

соң 25 

көнгә); 

еллык (15 

февраль) 

Татарстан 

Республика-

сының 

Территориаль 

мәҗбүри 

медицина 

иминияте 

фонды»  

дәүләт 

учреждениесе 
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финанслар белән 

тәэмин итү, 

процент (арта бара 

торган йомгак 

белән) 

Территориаль мәҗбүри медицина 

иминияте фонды» дәүләт 

учреждениесе бюджеты 

чыгымнарының тиешле елга 

расланган күләме, мең сум; 

3. Расланган дәрәҗәгә 

карата керемнәр 

буенча «Татарстан 

Республикасының 

Территориаль 

мәҗбүри медицина 

иминияте фонды» 

дәүләт 

учреждениесе 

бюджеты үтәлеше, 

процент (арта бара 

торган йомгак 

белән) 

квар-

тал 

V = A / B x 100, 

монда: 

A - хисап чоры өчен «Татарстан 

Республикасының Территориаль 

мәҗбүри медицина иминияте 

фонды» дәүләт учреждениесе 

бюджеты керемнәренең факттагы 

күләме, мең сум; 

B - «Татарстан Республикасының 

Территориаль мәҗбүри медицина 

иминияте фонды» дәүләт 

учреждениесе бюджеты 

керемнәренең тиешле елга 

расланган күләме, мең сум 

квартал; 

еллык (20 

февраль) 

Татарстан 

Республика-

сының 

Территориаль 

мәҗбүри 

медицина 

иминияте 

фонды»  

дәүләт 

учреждениесе 

4. Расланган дәрәҗәгә 

карата чыгымнар 

буенча «Татарстан 

Республикасының 

Территориаль 

мәҗбүри медицина 

иминияте фонды» 

дәүләт 

учреждениесе 

бюджеты үтәлеше, 

процент (арта бара 

торган йомгак 

белән) 

квар-

тал 

V = A / B x 100, 

монда: 

A - хисап чоры өчен өчен 

«Татарстан Республикасының 

Территориаль мәҗбүри медицина 

иминияте фонды» дәүләт 

учреждениесе бюджеты 

чыгымнарының факттагы күләме 

(хисап елыннан соң килүче елның 

15 февраленә кадәр хисап елының 

медицина хезмәтләре өчен исәп-

хисапларны төгәлләүне исәпкә 

алып), мең сум; 

B - «Татарстан Республикасының 

Территориаль мәҗбүри медицина 

иминияте фонды» дәүләт 

учреждениесе бюджеты 

чыгымнарының тиешле елга 

расланган күләме, мең сум 

квартал; 

еллык (20 

февраль) 

Татарстан 

Республика-

сының 

Территориаль 

мәҗбүри 

медицина 

иминияте 

фонды»  

дәүләт 

учреждениесе 

5. «Татарстан 

Республикасының 

Территориаль 

мәҗбүри медицина 

иминияте фонды» 

дәүләт 

учреждениесе 

бюджеты 

чыгымнарында үз 

вакытында 

түләнмәгән кредит 

бурычлары өлеше, 

процент 

квар-

тал 

V = A / B x 100, 

монда: 

A - хисап аеннан соң килүче 

айның 1 енә кадәр «Татарстан 

Республикасының Территориаль 

мәҗбүри медицина иминияте 

фонды» дәүләт учреждениесенең 

үз вакытында түләнмәгән кредит 

бурычлары күләме, мең сум; 

B - хисап аеннан соң килүче 

айның 1 енә чыгымнар буенча 

«Татарстан Республикасының 

Территориаль мәҗбүри медицина 

квартал; 

еллык (20 

февраль) 

Татарстан 

Республика-

сының 

Территориаль 

мәҗбүри 

медицина 

иминияте 

фонды»  

дәүләт 

учреждениесе 
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иминияте фонды» дәүләт 

учреждениесе бюджетының касса 

үтәлеше күләме, мең сум 

6. «Татарстан 

Республикасының 

Территориаль 

мәҗбүри медицина 

иминияте фонды» 

дәүләт 

учреждениесе 

бюджеты 

чыгымында үз 

вакытында 

түләнмәгән дебитор 

бурычлары өлеше, 

процент 

квар-

тал 

V = A / B x 100, 

монда: 

A - хисап аеннан соң килүче 

айның 1 енә «Татарстан 

Республикасының Территориаль 

мәҗбүри медицина иминияте 

фонды» дәүләт учреждениесенең 

чыгымында үз вакытында 

түләнмәгән дебитор бурычлары 

күләме, мең сум; 

B - хисап аеннан соң килүче 

айның 1 енә чыгымнар буенча 

«Татарстан Республикасының 

Территориаль мәҗбүри медицина 

иминияте фонды» дәүләт 

учреждениесе бюджетының касса 

үтәлеше күләме, 

мең сум 

квартал; 

еллык (20 

февраль) 

Татарстан 

Республика-

сының 

Территориаль 

мәҗбүри 

медицина 

иминияте 

фонды»  

дәүләт 

учреждениесе 

7. Планлаштырылган 

тикшерүләрдән 

медицина 

оешмаларында һәм 

иминият медицина 

оешмаларында 

үткәрелгән 

мәҗбүри медицина 

иминияте 

чараларын 

максатчан 

файдалануны 

тикшерүләр өлеше, 

процент (арта бара 

торган йомгак 

белән) 

квар-

тал 

V= A / B x 100, 

монда: 

A - хисап чорында үткәрелгән 

мәҗбүри медицина иминияте 

чараларын максатчан 

файдалануны тикшерүләр саны, 

берәмлек; 

B - хисап елында 

планлаштырылган тикшерүләр 

саны, берәмлек 

 

квартал 

(хисап 

чорыннан 

соң 25 

көнгә); 

еллык (15 

февраль) 

Татарстан 

Республика-

сының 

Территориаль 

мәҗбүри 

медицина 

иминияте 

фонды»  

дәүләт 

учреждениесе 

8. Иминләштерелгән 

гражданнарга 

тәүлек буе 

стационар 

шартларында 

күрсәтелгән һәм 

алар буенча 

сыйфаты бәяләнә 

торган медицина 

хезмәтләренең 

чагыштырма 

авырлыгы, процент 

квар-

тал 

V= A / B x 100, 

монда: 

A - тәүлек буе стационарда 

күрсәтелгән медицина ярдәме 

сыйфатына экспертизалар саны, 

берәмлек; 

B - хисап чорында тәүлек буе 

стационарда дәвалануның 

тәмамланган һәм мәҗбүри 

медицина иминияте акчасы 

исәбеннән түләүгә кабул ителгән 

очраклары саны, берәмлек 

квартал 

(хисап 

чорыннан 

соң 50 

көнгә); 

еллык (20 

март) 

Татарстан 

Республика-

сының 

Территориаль 

мәҗбүри 

медицина 

иминияте 

фонды»  

дәүләт 

учреждениесе 

9. Иминләштерелгән 

гражданнарга 

квар-

тал 

V= A / B x 100, 

монда: 

квартал 

(хисап 

Татарстан 

Республика-
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көндезге стационар 

шартларында 

күрсәтелгән һәм 

алар буенча 

сыйфаты бәяләнә 

торган медицина 

хезмәтләренең 

чагыштырма 

авырлыгы, процент 

A - көндезге стационар 

шартларында күрсәтелгән 

медицина ярдәме сыйфатына 

экспертизалар саны, берәмлек; 

B - хисап чорында көндезге 

стационарда дәвалануның 

тәмамланган һәм мәҗбүри 

медицина иминияте акчасы 

исәбеннән түләүгә кабул ителгән 

очраклары саны, берәмлек 

чорыннан 

соң 50 

көнгә); 

еллык (20 

март) 

сының 

Территориаль 

мәҗбүри 

медицина 

иминияте 

фонды»  

дәүләт 

учреждениесе 

10. Иминләштерелгән 

гражданнарга 

амбулатория-

поликлиника 

шартларында 

күрсәтелгән һәм 

алар буенча 

сыйфаты бәяләнә 

торган медицина 

хезмәтләренең 

чагыштырма 

авырлыгы, процент 

квар-

тал 

V= A / B x 100, 

монда: 

A - амбулатор-поликлиника 

шартларында күрсәтелгән 

медицина ярдәме сыйфатына 

экспертизалар саны, берәмлек; 

B - хисап чорында амбулатория-

поликлиника шартларында 

медицина ярдәме күрсәтүнең 

тәмамланган һәм мәҗбүри 

медицина иминияте акчасы 

исәбеннән түләүгә кабул ителгән 

очраклары саны, берәмлек 

квартал 

(хисап 

чорыннан 

соң 50 

көнгә); 

еллык (20 

март) 

Татарстан 

Республика-

сының 

Территориаль 

мәҗбүри 

медицина 

иминияте 

фонды»  

дәүләт 

учреждениесе 

11. Иминләштерелгән 

гражданнарга 

медицина 

оешмасыннан читтә 

күрсәтелгән һәм 

алар буенча 

сыйфаты бәяләнә 

торган медицина 

хезмәтләренең 

чагыштырма 

авырлыгы, процент 

квар-

тал 

V= A / B x 100, 

монда: 

A - медицина оешмасыннан читтә 

күрсәтелгән ашыгыч медицина 

ярдәме сыйфатына экспертизалар 

саны, берәмлек; 

B - хисап чоры өчен медицина 

оешмасыннан читтә ашыгыч 

медицина ярдәме күрсәтүнең 

тәмамланган һәм мәҗбүри 

медицина иминияте акчасы 

исәбеннән түләүгә кабул ителгән 

очраклары саны, берәмлек 

квартал 

(хисап 

чорыннан 

соң 50 

көнгә); 

еллык (20 

март) 

Татарстан 

Республика-

сының 

Территориаль 

мәҗбүри 

медицина 

иминияте 

фонды»  

дәүләт учреж-

дениесе». 
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