
 

 

 

 

 

 

 

 

             2018 ел, 19 декабрь       1178 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «2018 елга табиб рецептлары 

буенча өч яшькә кадәр балаларны махсус 

һәм сөт ризыклары белән тәэмин итү 

буенча дәүләт эшен башкаруга норматив 

чыгымнарны раслау турында» 2017 ел, 1 

сентябрь, 625 нче карарына үзгәреш кертү 

хакында  

 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2018 елга табиб 

рецептлары буенча өч яшькә кадәр балаларны махсус һәм сөт ризыклары белән 

тәэмин итү буенча дәүләт эшен башкаруга норматив чыгымнарны раслау турында» 

2017 ел, 1 сентябрь, 625 нче карарына түбәндәге үзгәрешне кертергә: 

 

күрсәтелгән карар белән расланган «Татарстан Республикасы Сәламәтлек 

саклау министрлыгының Диспетчерлык үзәге» Татарстан Республикасы дәүләт 

автоном учреждениесенең табиблар рецептлары буенча өч яшькә кадәрге балаларны 

махсус һәм сөт продуктлары белән тәэмин итү буенча дәүләт эше күләмен яңа 

редакциядә бәян итәргә (теркәлгән).  

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                                                                    А.В.Песошин 

 

 

 

 



 

 

Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 

2017 ел, 01 сентябрь, 652 

нче карары белән 

расланды (Татарстан 

Республикасы Министрлар 

Кабинетының 2018 ел, 19 

декабрь, 1178 нче карары 

редакциясендә) 

 
 

 

«Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының Диспетчерлык 

үзәге» Татарстан Республикасы дәүләт автоном учреждениесенең табиблар 

рецептлары буенча өч яшькә кадәрге балаларны махсус һәм сөт продуктлары белән 

тәэмин итү буенча дәүләт эше күләме 
 

Махсус һәм сөт азык-

төлек продуктларын 

алучылар категориясе 

Балаларны

ң яше 

Елга дәүлә эше күләме,  

дето-көн 

сыек 
җайлашт
ырылган 

сөт 
кушылмас

ы  

сөт әчегән сөт эремчек 

Татарстан 
Республикасында җан 
башына уртача керем 
яшәү минимумыннан 
түбәнрәк булган 
гаиләләрдә яшәүче өч 
яшькә кадәрге балалар; 
махсус һәм сөт 
продуктлары белән 
түләүсез тәэмин итү 
рәсешендә социаль 
ярдәм чарасы күрсәтелә 
торган авырулар 
исемлегенә керә торган 
авырулары булган өч 
яшькә кадәрге балалар 
продуктами питания  

0 дән 
6 айга 
кадәр 

646 780 - - - 

6 айдан 1 
яшькә 
кадәр 

2 483 825 2 483 825 2 483 825 2 483 825 

1 яшьтән 3 
яшькә 
кадәр т 

- 11 060 595 11 060 595 11 060 595 

ВИЧ-йогышлы 
аналардан туган балалар 
һәм ВИЧ-йогышы 
булган балалар 

0 дән 
6 айга 
кадәр  

16 060    

 


