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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Татарстан Республикасы 

дәүләт хакимиятенең башкарма 

органнары ведомство буйсынуындагы 

медицина оешмалары һәм Татарстан 

Республикасы Сәламәтлек саклау 

министрлыгы ведомство буйсынуындагы 

аерым типлаштырылмаган учреждениеләр 

хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү 

шартлары турында» 2012 ел, 25 апрель, 

323 нче карары белән расланган 

Татарстан Республикасы дәүләт 

хакимиятенең башкарма органнары 

ведомство буйсынуындагы медицина 

оешмаларының һәм Татарстан 

Республикасы Сәламәтлек саклау 

министрлыгы ведомство буйсынуындагы 

аерым типлаштырылмаган учреждение-

ләрнең хезмәткәрләре хезмәте өчен түләү 

шартлары хакындагы нигезләмәгә 

үзгәрешләр кертү турында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасы дәүләт хакимиятенең башкарма органнары ведомство 

буйсынуындагы медицина оешмалары һәм Татарстан Республикасы Сәламәтлек 

саклау министрлыгы ведомство буйсынуындагы аерым типлаштырылмаган 

учреждениеләр хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү шартлары турында» 2012 ел, 25 

апрель, 323 нче карары белән (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 
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2012 ел, 18 июль, 611 нче; 2012 ел, 31 декабрь, 1183 нче; 2013 ел,  

30 гыйнвар, 48 нче; 2013 ел, 11 май, 313 нче; 2013 ел, 29 июнь, 455 нче; 2014 ел,  

10 гыйнвар, 2 нче; 2014 ел, 17 гыйнвар, 20 нче; 2014 ел, 28 май, 362 нче; 2014 ел,  

27 июнь, 443 нче; 2014 ел, 25 август, 613 нче; 2014 ел, 6 октябрь, 726 нчы; 2014 ел, 

10 октябрь, 752 нче; 2014 ел, 29 декабрь, 1050 нче; 2015 ел, 4 август, 565 нче;  

2015 ел, 30 декабрь, 1025 нче; 2016 ел, 2 сентябрь, 611 нче; 2016 ел, 23 декабрь, 983 

нче; 2017 ел, 18 май, 292 нче; 2017 ел, 27 сентябрь, 731 нче; 2017 ел, 26 октябрь, 809 нчы; 2017 

ел, 31 октябрь, 827 нче; 2017 ел, 18 ноябрь, 885 нче; 2018 ел, 22 гыйнвар, 27 нче; 2018 ел, 26 

апрель, 293 нче;  2018 ел, 29 октябрь, 953 нче карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне 

исәпкә алып) расланган Татарстан Республикасы дәүләт хакимиятенең башкарма 

органнары ведомство буйсынуындагы медицина оешмаларының һәм Татарстан 

Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгы ведомство буйсынуындагы аерым 

типлаштырылмаган учреждениеләрнең хезмәткәрләре хезмәте өчен түләү шартлары 

хакындагы нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешне кертергә: 

2.1 пунктта: 

таблицадан соң икенче абзацта  «оешмалар» сүзеннән соң «, аерым медицина 

оешмаларының филиаллары һәм башка аерымланган структур бүлекчәләре» 

сүзләрен өстәргә; 

таблицадан соң уникенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Аерым медицина оешмаларының медицина һәм фармацевтика 

хезмәткәрләренең база окладына күрсәтелгән арттыру коэффициентлары әлеге 

медицина оешмалары филиаллары һәм башка аерымланган структур 

бүлекчәләренең медицина һәм фармацевтика хезмәткәрләренең база окладларын 

билгеләү өчен кулланылмый.»; 

әлеге Нигезләмәгә 12 нче кушымтада: 

21 нче юл буенча 4 графада «1 – 3» саннарын «1 – 4» саннарына 

алмаштырырга; 

29 нчы юл буенча 4 графада «1 – 2» саннарын «1 – 2, 4» саннарына 

алмаштырырга; 

әлеге Нигезләмәгә 13 нче кушымтада: 

49 нчы юл буенча 5 графада «40» саннарын «30» саннарына алмаштырырга. 

2. Бу карарның гамәле 2018 елның 1 февраленнщн барлыкка килгән хокук 

мөнәсәбәтләренә кагыла дип билгеләргә.   

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 

consultantplus://offline/ref=70866C93C4936329F0C44B285858FBC5CDC4D447F5B82E8B30DB6A705794F4884B989036634B61F925DA31Q7mDI

