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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, 25 август, 710 нчы карары белән кертелгән 

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

ихтыяҗларына норматив чыгымнарга карата төзәтү коэффициентларында: 
5.17 нче пунктта: 
«4,28» саннарын «1,82» саннарына алыштырырга; 
«1,82» саннарын «1,61» саннарына алыштырырга; 
7.4 нче пункт үз көчен югалткан дип санарга; 
7.6 нчы, 7.7 нче пунктларны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 

«7.6. «Салават Купере» («Радуга») социаль ярдәм күрсәтү 
үзәге» коммерциягә карамаган автоном оешмасы  

1,00 

7.7. «Наз» («Ласка») социаль ярдәм күрсәтү үзәге» 
коммерциягә карамаган автоном оешмасы 

1,00»; 
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7.9 нчы пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 

«7.9. «Саулык» («Здоровье») социаль ярдәм күрсәтү үзәге» 
коммерциягә карамаган автоном оешмасы 

1,00»; 

 
әлеге карар белән расланган стационар һәм ярымстационар формалы социаль 

хезмәт күрсәтү оешмаларында койка-көннәр һәм койка-урыннар санында: 
«Апас муниципаль районы» юлының 3 графасында «7 612» саннарын  

«4 334» саннарына алыштырырга; 
«Бөгелмә муниципаль районы» юлында: 
3 графада «6 920» саннарын «4 560» саннарына алыштырырга; 
4 графада «6 804» саннарын «4 452» саннарына алыштырырга; 
«Кукмара муниципаль районы» юлының 4 графасында «5 589» саннарын  

«3 657» саннарына алыштырырга; 
«Менделеевск муниципаль районы» юлының 4 графасында «5 589» саннарын           

«3 657» саннарына алыштырырга; 
«Казан шәһәре» юлында: 
4 графада «14 580» саннарын «15 850» саннарына алыштырырга; 
7 графада «60» саннарын «70» саннарына алыштырырга; 
әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасында социаль хезмәтләр 

күрсәтүчеләр реестрына кертелгән, әмма социаль хезмәтләр күрсәтү белән бәйле 
дәүләт заказын үтәүдә катнашмаучы дәүләтнеке булмаган оешмаларга компенсация 
түләүгә (чыгымнарны каплауга) Татарстан Республикасын бюджетында күздә 
тотылган акча күләмен билгеләү өчен кеше, койка-көн санында: 

«Зәй муниципаль районы» юлында: 
5 графада «3 460» саннарын «3 910» саннарына алыштырырга; 
6 графада «4 374» саннарын «4 509» саннарына алыштырырга; 
«Яр Чаллы шәһәре» юлының 5 графасында «9 720» саннарын  

«10 200» саннарына алыштырырга; 
«Казан шәһәре» юлында: 
5 графада «11 991» саннарын «15 351» саннарына алыштырырга; 
6 графада «9 660» саннарын – «13 740» саннарына, «2 400» саннарын  

«2 880» саннарына алыштырырга; 
7 графада «462» саннарын «567» саннарына алыштырырга; 
түбәндәге эчтәлекле юллар өстәргә: 
 

«Бөгелмә 

муниципаль 

районы  

«Салават Купере» 

(«Радуга») социаль 

ярдәм күрсәтү үзәге» 

коммерциягә 

карамаган автоном 

оешмасы 

тормышта авыр 

хәлдә калган һәм 

тернәкләндерү 

хезмәтләренә 

мохтаҗ булган 

гражданнарга 

социаль-

тернәкләндерү 

хезмәтләре 

күрсәтү 

 -  2 360 2 352 - 
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Кукмара 

муниципаль 

районы  

«Наз» («Ласка») 

социаль ярдәм күрсәтү 

үзәге» коммерциягә 

карамаган автоном 

оешмасы 

тормышта авыр 

хәлдә калган һәм 

тернәкләндерү 

хезмәтләренә 

мохтаҗ булган 

гражданнарга 

социаль-

тернәкләндерү 

хезмәтләре 

күрсәтү 

- - 1932 - 

Менделеевск 

муниципаль 

районы 

«Саулык» 

(«Здоровье») социаль 

ярдәм күрсәтү үзәге» 

коммерциягә 

карамаган автоном 

оешмасы 

тормышта авыр 

хәлдә калган һәм 

тернәкләндерү 

хезмәтләренә 

мохтаҗ булган 

гражданнарга 

социаль-

тернәкләндерү 

хезмәтләре 

күрсәтү 

- - 1932 -». 

 

2. Түбәндәгеләр дип билгеләргә: 

бу карарның 1 нче пунктындагы егерме беренче – егерме сигезенче 

абзацларының гамәле 2018 елның 1 гыйнварыннан барлыкка килгән хокук 

мөнәсәбәтләренә кагыла; 

бу карарның 1 нче пунктындагы дүртенче абзацның гамәле 2018 елның  

1 маеннан барлыкка килгән хокук мөнәсәбәтләренә кагыла; 

бу карарның 1 нче пунктындагы бишенче, унҗиденче – унтугызынчы 

абзацларының гамәле 2018 елның 1 июленнән барлыкка килгән хокук 

мөнәсәбәтләренә кагыла; 

бу карарның 1 нче пунктындагы бишенче абзацның гамәле 2018 елның  

31 июленнән барлыкка килгән хокук мөнәсәбәтләренә кагыла; 

бу карарның 1 нче пунктындагы алтынчы – уналтынчы, егерме тугызынчы һәм 

утызынчы абзацларының гамәле 2018 елның 1 сентябреннән барлыкка килгән хокук 

мөнәсәбәтләренә кагыла. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


