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2019 елга авыл җирендә яшәүче                

65 яшьтән өлкәнрәк затларны Татарстан 

Республикасы медицина оешмаларына 

алып баруны тәэмин итүгә юнәлдерелгән 

чаралар исемлеген раслау турында 

 

 

Татарстан Республикасында «Демография» илкүләм проектының «Өлкән 

буын» өлкән буын гражданнарына системалы ярдәм күрсәтү һәм тормыш сыйфатын 

яхшырту программасын эшләү һәм тормышка ашыру» федераль проектын гамәлгә 

ашыру максатларында, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты                   

КАРАР БИРӘ: 

 

1. Бу карарга теркәлгән 2019 елга авыл җирендә яшәүче 65 яшьтән өлкәнрәк 

затларны Татарстан Республикасы медицина оешмаларына алып баруны тәэмин 

итүгә юнәлдерелгән чаралар исемлеген (алга таба – Исемлеге) расларга. 

2. Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль 

яклау министрлыгына, Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгына, 

Татарстан Республикасының Сатып алулар буенча дәүләт комитетына Исемлек 

белән күздә тотылган чараларны үтәүне тәэмин итәргә. 

3. Бу карарның үтәлешен тикшерүдә тотуны Татарстан Республикасы Хезмәт, 

халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгына, Татарстан 

Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгына йөкләргә. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры          А.В.Песошин  

 

 



Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 

2019 ел, 19 гыйнвар, 25 нче 

карары белән расланды  

 

 

2019 елга авыл җирендә яшәүче 

65 яшьтән өлкәнрәк затларны Татарстан Республикасы медицина оешмаларына 

алып баруны тәэмин итүгә юнәлдерелгән чаралар 

исемлеге 

 

 

Т/с Чаралар Җаваплы 

үтәүчеләр 

Вакыты 

 

1 2 3 4 

1. Авыл җирендә яшәүче 65 яшьтән 

өлкәнрәк затларны медицина 

оешмаларына алып баруны гамәлгә 

ашыру максатларында, автотранспорт 

сатып алуны законнар белән 

билгеләнгән тәртиптә оештыру 

ТР ХХЭбТИһСЯМ, 

ТР Сатып алулар 

буенча дәүләт 

комитеты 

2019 елның 

феврале – 

сентябре 

 

2. Татарстан Республикасы халкына 

социаль хезмәт күрсәтүче 

комплекслы үзәкләргә автотранспорт 

бүлеп бирү 

ТР ХХЭбТИһСЯМ 2019 елның 

сентябре 

3. Татарстан Республикасы Хезмәт, 

халыкны эш белән тәэмин итү һәм 

социаль яклау министрлыгының 

муниципаль районнардагы һәм шәһәр 

округларындагы идарәләрендә 

(бүлекләрендә), Татарстан 

Республикасы халкына социаль 

хезмәт күрсәтүче комплекслы 

үзәкләрдә һәм медицина 

оешмаларында авыл җирендә яшәүче 

65 яшьтән өлкәнрәк затларны 

медицина оешмаларына алып баруны 

оештыру өчен җаваплы затларны 

билгеләү 

ТР ХХЭбТИһСЯМ, 

ТР ССМ, 

ТСЯБ, 

ТРХСХККҮ, 

ССИ, ҮРХ  

2019 ел 

дәвамында 

4. Татарстан Республикасы Хезмәт, 

халыкны эш белән тәэмин итү һәм 

социаль яклау министрлыгының 

муниципаль районнардагы һәм шәһәр 

округларындагы идарәләре 

ТР ХХЭбТИһСЯМ, 

ТР ССМ, 

ТСЯБ, 

ТРХСХККҮ, 

ССИ, ҮРХ  

2019 ел 

дәвамында 
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(бүлекләре), Татарстан Республикасы 

халкына социаль хезмәт күрсәтүче 

комплекслы үзәкләр һәм медицина 

оешмалары арасында авыл җирендә 

яшәүче 65 яшьтән өлкәнрәк затларны 

медицина оешмаларына алып баруны 

оештыруга җаваплы затларның 

элемтәгә керү өчен белешмәләр 

турындагы мәгълүмат белән алмашу   

5. Авыл җирендә яшәүче 65 яшьтән 

өлкәнрәк затларны Татарстан 

Республикасы медицина 

оешмаларына алып баруны тәэмин 

иткәндә Татарстан Республикасы 

Сәламәтлек саклау министрлыгы, 

Татарстан Республикасы Хезмәт, 

халыкны эш белән тәэмин итү һәм 

социаль яклау министрлыгы, 

Татарстан Республикасы Хезмәт, 

халыкны эш белән тәэмин итү һәм 

социаль яклау министрлыгының 

муниципаль районнардагы һәм шәһәр 

округларындагы социаль яклау 

идарәләре (бүлекләре), Татарстан 

Республикасы халкына социаль 

хезмәт күрсәтүче комплекслы үзәкләр 

һәм медицина оешмалары 

хезмәттәшлеге регламенты проектын 

эшләү 

ТР ССМ, 

ТР ХХЭбТИһСЯМ 

2019 елның 

июле 

6. Авыл җирендә яшәүче һәм Татарстан 

Республикасы халкына социаль 

хезмәт күрсәтүче комплекслы үзәкләр 

автотранспорты белән Татарстан 

Республикасы медицина 

оешмаларына алып барылырга 

тиешле 65 яшьтән өлкәнрәк 

затларның шәхсиләштерелгән 

исемлекләре формасын эшләү 

ТР ССМ, 

ТР ХХЭбТИһСЯМ 

2019 елның 

июле 

7. Авыл җирендә яшәүче 65 яшьтән 

өлкәнрәк затларны Татарстан 

Республикасы медицина 

оешмаларына Татарстан 

Республикасы халкына социаль 

хезмәт күрсәтүче комплекслы үзәкләр 

ТР ХХЭбТИһСЯМ, 

ТР ССМ 

2019 елның 

июле 
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автотранспорты белән алып баруның 

план-графигын эшләү 

8. Авыл җирендә яшәүче 65 яшьтән 

өлкәнрәк затларны Татарстан 

Республикасы медицина 

оешмаларына Татарстан 

Республикасы халкына социаль 

хезмәт күрсәтүче комплекслы үзәкләр 

автотранспорты белән алып баруны 

оештыру һәм үткәрү мәсьәләләре 

буенча халыкка, массакүләм 

мәгълүмат чараларын файдаланып, 

мәгълүмат бирү 

ТР ХХЭбТИһСЯМ, 

ТР ССМ, 

ТСЯБ, 

ТРХСХККҮ, 

ССИ, ҮРХ  

2019 елның 

декабре 

9. Авыл җирендә яшәүче 65 яшьтән 

өлкәнрәк затларны Татарстан 

Республикасы медицина 

оешмаларына алып баруны оештыру 

һәм үткәрү турындагы мәгълүматны 

Татарстан Республикасы Хезмәт, 

халыкны эш белән тәэмин итү һәм 

социаль яклау министрлыгының һәм 

Татарстан Республикасы Сәламәтлек 

саклау министрлыгының рәсми 

сайтларында урнаштыру 

ТР ХХЭбТИһСЯМ, 

ТР ССМ 

2019 елның 

декабре 

 

Файдаланылган кыскартылмалар исемлеге: 

 

ТРХСХККҮ – Татарстан Республикасы халкына социаль хезмәт күрсәтүче 

комплекслы үзәкләр; 

ТР ССМ – Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгы; 

ТР ХХЭбТИһСЯМ – Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү 

һәм социаль яклау министрлыгы; 

ТР – Татарстан Республикасы; 

ТСЯБ – Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль 

яклау министрлыгының муниципаль районнардагы социаль яклау идарәләре 

(бүлекләре); 

ССИ – Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының Сәламәтлек 

саклау идарәсе; 

ҮРХ – үзәк район хастаханәләре. 

 

 

___________________________ 


