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2017 елда эшкә урнашкан медицина 

хезмәткәрләренә 2018 елда бер тапкыр 

бирелә торган компенсация түләүләре 

турында  

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. 2018 елда Россия Федерациясе гражданы булган, авыл торак пунктларына, 

йә эшчеләр поселокларына, йә шәһәр тибындагы поселокларга, йә 50 меңгә кадәр 

халкы булган шәһәрләргә эшкә килгән (күчеп килгән) һәм 2017 елда Татарстан 

Республикасының Сәламәтлек саклау министрлыгы карамагындагы Татарстан 

Республикасының дәүләт медицина оешмасы белән Россия Федерациясе Хезмәт 

кодексының 350 статьясы нигезендә билгеләнгән эш вакыты дәвамлылыгында 

булган тулы эш көне шартлары белән хезмәт шартнамәсе төзегән 50 яшькәчә 

медицина хезмәткәрләренә (табибларга), медицина оешмаларында һәм аларның 

структур бүлекчәләрендә медицина хезмәткәрләренең вакантлы вазыйфалар 

исемлегенә (вазыйфаларның программа реестрына) кертелгән (аларны биләгәндә 

Татарстан Республикасының Сәламәтлек саклау министрлыгы белән расланган 

чираттагы финанс елына бер тапкыр бирелә торган компенсация түләүләре гамәлгә 

ашырыла торган) вазыйфаларда хезмәт функцияләрен үтәгәндә, бер тапкыр бирелә 

торган компенсация түләүләрен 1,0 млн.сум күләмендә билгеләргә. 

2. Бу карарга теркәлгән 2017 елда эшкә урнашкан медицина хезмәткәрләренә 

2018 елда бер тапкыр бирелә торган компенсация түләүләрен бирү тәртибен 

расларга. 

3. Бу карарның үтәлешен тикшерүдә тотуны Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинеты Аппаратының сәламәтлек саклау, спорт һәм сәламәт яшәү 

рәвешен формалаштыру мәсьәләләре идарәсенә йөкләргә.  

 
 
Татарстан Республикасы 
Премьер-министры   
вазыйфаларын башкаручы                         Р.К.Нигъмәтуллин 



Татарстан Республикасы  
Министрлар Кабинетының 
2018 ел, 20 ноябрь, 1016 нчы 
карары белән расланды 

 
 

2017 елда эшкә урнашкан медицина хезмәткәрләренә 
2018 елда бер тапкыр бирелә торган компенсация түләүләрен бирү 

тәртибе 
 

1. Бу Тәртип белән 2018 елда Россия Федерациясе гражданы булган, авыл 

торак пунктларына, йә эшчеләр поселокларына, йә шәһәр тибындагы поселокларга, 

йә 50 меңгә кадәр халкы булган шәһәрләргә эшкә килгән (күчеп килгән) һәм  

2017 елда Татарстан Республикасының Сәламәтлек саклау министрлыгы 

карамагындагы Татарстан Республикасының дәүләт медицина оешмасы белән 

Россия Федерациясе Хезмәт кодексының 350 статьясы нигезендә билгеләнгән эш 

вакыты дәвамлылыгында булган тулы эш көне шартлары белән хезмәт шартнамәсе 

төзегән 50 яшькәчә медицина хезмәткәрләренә (табибларга), медицина 

оешмаларында һәм аларның структур бүлекчәләрендә медицина хезмәткәрләренең 

вакантлы вазыйфалар исемлегенә (вазыйфаларның программа реестрына) кертелгән 

(аларны биләгәндә Татарстан Республикасының Сәламәтлек саклау министрлыгы 

белән расланган чираттагы финанс елына бер тапкыр бирелә торган компенсация 

түләүләре гамәлгә ашырыла торган) вазыйфаларда хезмәт функцияләрен үтәгәндә, 

бер тапкыр бирелә торган компенсация түләүләрен (алга таба – бер тапкыр бирелә 

торган компенсация түләүләре) 1,0 млн.сум күләмендә бирү максатлары, тәртибе 

һәм шартлары билгеләнә. 

2. Медицина хезмәткәрләренә бер тапкыр бирелә торган компенсация 

түләүләрен гамәлгә ашыру чыгымнарын финанслар белән тәэмин итү Татарстан 

Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән гамәлгә ашырыла. 

3. Татарстан Республикасының Сәламәтлек саклау министрлыгы медицина 

хезмәткәрләренә бер тапкыр бирелә торган компенсация түләүләрен бирү буенча 

һәм медицина хезмәткәрләре белән бер тапкыр бирелә торган компенсация түләүне 

бирү турында шартнамәләр (алга таба – шартнамә) төзү буенча Татарстан 

Республикасы башкарма хакимиятенең вәкаләтле органы булып тора. 

4. Бер тапкыр бирелә торган компенсация түләүләрен бирү максатларында, 

медицина оешмалары гаризаны һәм аңа Татарстан Республикасының Сәламәтлек 

саклау министрлыгы боерыгы белән билгеләнгән таләпләргә туры килә һәм теркәлә 

торган документларны Татарстан Республикасының Сәламәтлек саклау 

министрлыгына җибәрә. 

5. Бер тапкыр бирелә торган компенсация түләүләре медицина хезмәткәре 

белән шартнамә төзегән Татарстан Республикасының Сәламәтлек саклау 

министрлыгы тарафыннан бер тапкыр бирелә, әлеге шартнамә нигезендә медицина 

хезмәткәре түбәндәге йөкләмәләрне үз өстенә ала: 

хезмәт функцияләрен тулы күләмдә үтәмәгән чор өчен (Россия Федерациясе 

Хезмәт кодексының 106 һәм 107 статьяларында каралган ял вакытыннан тыш) 
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шартнамәне озайту шарты белән шартнамә төзегән көннән биш ел эчендә вазыйфада 

хезмәт вазыйфаларын хезмәт шартнамәсе нигезендә башкарырга; 

хезмәт шартнамәсе туктатылган көннән, шулай ук башка вазыйфага күчкән 

яки өстәмә һөнәри программалар буенча укырга кергән очракта, бер тапкыр бирелә 

торган компенсация түләүләренең хезмәт шартнамәсе туктатылган (Россия 

Федерациясе Хезмәт кодексының 77 статьясындагы беренче өлешнең 8 нче пункты, 

83 статьясындагы беренче өлешнең 5 – 7 нче пунктлары белән күздә тотылган 

нигезләр буенча хезмәт шартнамәсе туктатылган очраклардан тыш) көннән биш ел 

вакыт чыкканга кадәр эшләнмәгән чорга пропорциональ исәпләп чыгарылган 

өлешен Татарстан Республикасы бюджетына 30 эш көне эчендә кире кайтарырга;  

хәрби хезмәткә чакырылуга бәйле рәвештә эштән азат ителгән очракта (Россия 

Федерациясе Хезмәт кодексының 83 статьясындагы беренче өлешнең 1 пункты 

нигезендә), бер тапкыр бирелә торган компенсация түләүләренең хезмәт шартнамәсе 

туктатылган көннән эшләнмәгән чорга пропорциональ исәпләп чыгарылган өлешен 

Татарстан Республикасы бюджетына хезмәт шартнамәсе туктатылган көннән 30 эш 

көне эчендә кире кайтарырга яки функциональ йөкләмәләрне үтәмәгән чор өчен 

шартнамәнең гамәлдә булу вакытын озайтырга (медицина хезмәткәренең сайлап 

алуы буенча). 

Килешү төзү формасы һәм тәртибе Татарстан Республикасының Сәламәтлек 

саклау министрлыгы боерыгы белән билгеләнә. 

6. Татарстан Республикасының Сәламәтлек саклау министрлыгы бу Тәртипнең 

4 нче пунктында күрсәтелгән документларны алган көннән эш көннәрендә 

исәпләнүче 10 көн эчендә бер тапкыр бирелә торган компенсация түләүләрен 

гамәлгә ашыру өчен акчаны субсидияләр рәвешендә медицина оешмаларына күчерә. 

7. Медицина оешмалары биш эш көне эчендә алынган бер тапкыр бирелә 

торган компенсация түләүләрен медицина хезмәткәре тарафыннан кредит 

оешмасында ачылган счетка күчерә. 

8. Бер тапкыр бирелә торган компенсация түләүләрен күчерү вакыты 

шартнамәләр төзелгән көннән 30 эш көненнән дә артмаска тиеш. 

9. Татарстан Республикасының Сәламәтлек саклау министрлыгы түбәндәге 

очракта субсидияләр күләмен киметүне һәм (яки) бирелгән субсидияләрне өлешчә 

(тулысынча) кире кайтаруны тәэмин итә: 

әлеге чараларга ихтыяҗ булмаганда (кимегәндә); 

медицина оешмалары тарафыннан дөрес булмаган бюджет гаризалары һәм 

хисап документлары тапшырылганда; 

медицина оешмалары тарафыннан акча максатчан файдаланылмаганда; 

медицина хезмәткәре тарафыннан медицина оешмасы белән биш ел вакыт 

чыкканга кадәр, шулай ук хезмәт шартнамәсе туктатылган көннән медицина 

хезмәткәре тарафыннан эшләнмәгән чорга пропорциональ исәпләп чыгарылган бер 

тапкыр бирелә торган компенсация түләүләре өлешендә башка вазыйфага күчкән 

яки өстәмә һөнәри программалар буенча укырга кергән очракта, хезмәт шартнамәсе 

туктатылганда (Россия Федерациясе Хезмәт кодексының 77 статьясындагы беренче 

өлешнең 8 нче пункты, 83 статьясындагы беренче өлешнең 5 – 7 нче пунктлары 

белән күздә тотылган нигезләр буенча хезмәт шартнамәсе туктатылган очраклардан 

тыш). 
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10. Бирелгән субсидияләр, бу Тәртипнең 9 нчы пунктында күрсәтелгән 

фактлар ачыкланган очракта, Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау 

министрлыгының тиешле таләпләрен алган көннән 15 көн эчендә кире 

кайтарылырга тиеш. 

Субсидия алучылар тарафыннан субсидияләрне кире кайтару вакыты 

бозылган очракта, Татарстан Республикасының Сәламәтлек саклау министрлыгы бу 

пунктның беренче абзацы белән билгеләнгән вакыт тәмамланган көннән 30 көн 

эчендә әлеге акчаны Татарстан Республикасы бюджетына түләттерү буенча 

законнар белән билгеләнгән тәртиптә чаралар күрә. 

11. Бюджет акчасын максатчан файдалануны тикшерүдә тоту Татарстан 

Республикасының Сәламәтлек саклау министрлыгына йөкләнә. 

 

________________________________ 

 

 

 

 
 


