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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының кайбер карарларына 

үзгәрешләр кертү турында 

 

 

 

Татарстан Республикасының халыкка социаль ярдәм күрсәтү өлкәсендә дәүләт 

казна учреждениенләре инфраструктурасын оптимальләштерү һәм Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнарының нәтиҗәлелеген күтәрү максатларында, 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының “Татарстан 

Республикасы дәүләт бюджет учреждениеләре (балалар һәм үсмерләр өчен социаль 

приютлар) тибын үзгәртү юлы белән Татарстан Республикасының халыкка социаль 

хезмәт күрсәтү өлкәсендәге дәүләт казна учреждениеләрен оештыру турында”  

2014 ел, 12 ноябрь, 862 нче карарына (Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 2014 ел, 31 декабрь, 1085 нче; 2016 ел, 7 ноябрь, 819 нчы карарлары 

белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

4 нче пунктта: 

икенче абзацта “733” саннарын “685” саннарына алыштырырга; 

өченче абзацта “473” саннарын “433” саннарына алыштырырга; 

әлеге карарга теркәлгән кушымтада: 

3 нче пунктның 4 графада “48” саннарын – “42” саннарына, 5 графада  

“31” саннарын “23” саннарына алыштырырга; 

8 нче пункт үз көчен югалткан дип санарга; 

14 нче пунктның 5 графасында “31” саннарын “25” саннарына алыштырырга; 

“Барлыгы” юлында “733” саннарын – “685” саннарына, “473” саннарын  

“433” саннарына алыштырырга. 

2. “Татарстан Республикасы дәүләт бюджет учреждениеләре (балигъ 

булмаганнар өчен социаль-тернәкләндерү үзәкләре) тибын үзгәртү юлы белән 

Татарстан Республикасының халыкка социаль хезмәт күрсәтү өлкәсендәге дәүләт 
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казна учреждениеләрен оештыру турында” 2014 ел, 17 ноябрь, 879 нчы карарына 

түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

2 нче пунктта: 

дүртенче абзацта “60” саннарын “50” саннарына алыштырырга; 

бишенче абзацта “105,2” саннарын – “84,5” саннарына, “105,8” саннарын 

“84,3” саннарына алыштырырга; 

3 нче пунктның бишенче абзацы үз көчен югалткан дип санарга. 

3. “Алексеевск муниципаль районындагы Балалар һәм яшүсмерләр өчен 

“Забота” социаль приюты” (алга таба – “Забота” социаль приюты) дәүләт казна 

учреждениесенең, “Минзәлә муниципаль районындагы Балалар һәм яшүсмерләр 

өчен “Тургай” социаль приюты” (алга таба – “Тургай” социаль приюты) дәүләт 

казна учреждениесенең, “Түбән Кама муниципаль районындагы Балалар һәм 

яшүсмерләр өчен “Балкыш” социаль приюты” (алга таба – “Балкыш” социаль 

приюты) дәүләт казна учреждениесенең, “Яр Чаллы шәһәре” шәһәр округының 

Балалар һәм яшүсмерләр өчен “Асылташ” социаль приюты” (алга таба – “Асылташ” 

социаль приюты) дәүләт казна учреждениесенең койка фондын киметү буенча 

чаралар үткәргәннән соң кала торган акча Татарстан Республикасында социаль 

хезмәт күрсәтүләрне тәэмин итүчеләр реестрына кертелгән, әмма дәүләт йөкләмәсен 

(заказын) үтәүдә катнашмый торган социаль хезмәт күрсәтүләрне тәэмин итүчеләргә 

субсидияләр рәвешендә грантлар бирүгә, халыкка социаль хезмәт күрсәтү өлкәсендә 

социаль хезмәт күрсәтүләргә бәйле булган чыгымнарны компенсацияләүгә 

(каплауга) җибәрелә. 

4. Татарстан Республикасының Финанс министрлыгына “Забота” социаль 

приюты, “Тургай” социаль приюты, “Балкыш” социаль приюты, “Асылташ” социаль 

приюты койка фондын киметү буенча чараларны гамәлгә ашыру максатларында, 

шулай ук аларны төгәлләгәннән соң, тиешле финанс елына һәм план чорына 

Татарстан Республикасы бюджетының җыелма бюджет исемлегенә үзгәрешләр 

кертергә һәм тиешле финанс елына һәм план чорына Татарстан Республикасы 

бюджеты турындагы Татарстан Республикасы законына тиешле үзгәрешләр кертү 

хакындагы тәкъдимнәрне Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетына 

кертергә. 

5. Бу карар 2019 елның 1 гыйнварыннан үз көченә керә дип билгеләргә. 

6. Бу карарның үтәлешен тикшерүдә тотуны Татарстан Республикасының 

Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгына йөкләргә. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


