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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «2018 елга, 2019 һәм 2020 

еллар план чорына Татарстан 

Республикасы территориясендә граж-

даннарга медицина ярдәмен түләүсез 

күрсәтүнең дәүләт гарантияләре 

программасын раслау турында» 2017 ел, 29 

декабрь, 1084 нче карары белән расланган 

2018 елга, 2019 һәм 2020 еллар план 

чорына Татарстан Республикасы 

территориясендә гражданнарга медицина 

ярдәмен түләүсез күрсәтүнең дәүләт 

гарантияләре программасына үзгәрешләр 

кертү хакында 

 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2018 елга, 2019 һәм 

2020 еллар план чорына Татарстан Республикасы территориясендә гражданнарга 

медицина ярдәмен түләүсез күрсәтүнең дәүләт гарантияләре программасын раслау 

турында» 2017 ел, 29 декабрь, 1084 нче карары белән (Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 2018 ел, 30 июль, 619 нчы, 2018 ел, 10 ноябрь, 988 нче 

карары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) расланган 2018 елга, 2019 һәм 

2020 еллар план чорына Татарстан Республикасы территориясендә гражданнарга 

медицина ярдәмен түләүсез күрсәтүнең дәүләт гарантияләре программасына (алга 

таба – Программа) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

Программаның VI бүлегендә: 

3 бүлекчәнең 3.21 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«3.21. Пациент яисә аның законлы вәкиле сорату буенча, шул исәптән 

электрон формада җибәрелгән, пациент сәламәтлеге торышын чагылдыручы 
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документларны (аларның күчермәләрен), шул исәптән электрон документлар 

формасында, Россия Федерациясе Сәламәтлек саклау министрлыгы билгеләгән 

тәртиптә алырга хокуклы.»; 

Программаның VII бүлегендә: 

икенче – кырыгынчы абзацларны түбәндәге  редакциядә бәян итәргә: 

«медицина оешмасыннан тыш ашыгыч медицина ярдәме, медицина 

эвакуациясен кертеп, 2018 – 2020 елларга – бер кешегә 0,02 чакыру, мәҗбүри 

медицина иминиятенең база программасы кысаларында бер иминләштерелгән затка 

0,3 чакыру; 

профилактикалау һәм башка максатлар белән күрсәтелә торган амбулатор 

шартларда медицина ярдәме (сәламәтлек үзәкләренә бару, диспансерлаштыру белән 

бәйле рәвештә, урта медицина персоналына бару, шулай ук авырулар белән бәйле 

рәвештә, шул исәптән авыз куышлыгы, төкерек бизләре һәм теш казнасы 

авыруларында, теш протезлаудан тыш), 2018-2020 елларга ММИ база программасы 

кысаларында – бер иминләштерелгән затка 2,35 карау, Татарстан Республикасы 

бюджетының бюджет ассигнованиеләре исәбеннән – бер кешегә 0,41 карау (шул 

исәптән паллиатив медицина ярдәме күрсәтү буенча, шул исәптән өйдә дә), шул 

исәптән: 

медицина оешмалары өчен ММИ база программасы кысаларында: 

медицина ярдәме күрсәтүнең беренче дәрәҗәсе – бер иминләштерелгән затка 

2,07 бару; 

медицина ярдәме күрсәтүнең икенче дәрәҗәсе – бер иминләштерелгән затка 

0,28 бару; 

медицина оешмалары өчен Татарстан Республикасы бюджеты акчалары 

исәбеннән: 

медицина ярдәме күрсәтүнең беренче дәрәҗәсе – бер кешегә 0,40 бару; 

медицина ярдәме күрсәтүнең икенче дәрәҗәсе – бер кешегә 0,01 бару; 

авырулар белән бәйле рәвештә күрсәтелә торган амбулатор шартларда 

медицина ярдәме күрсәтү, 2018 – 2020 елларга ММИ база программасы 

кысаларында бер иминләштерелгән затка 1,98 мөрәҗәгать (амбулатор шартларда 

авыруны дәвалауның тәмамланган очрагы, шул исәптән медицина тернәкләндерүен 

уздыруга бәйле рәвештә, бер авыру уңаеннан кимендә 2 тапкыр беру белән), 2018-

2020 елларга Татарстан Республикасы бюджетының бюджет ассигнованиеләре 

исәбеннән – бер кешегә 0,08 мөрәҗәгать: 

медицина оешмалары өчен ММИ база программасы кысаларында: 

медицина ярдәме күрсәтүнең беренче дәрәҗәсе – бер иминләштерелгән затка 

1,87 мөрәҗәгать; 

медицина ярдәме күрсәтүнең икенче дәрәҗәсе – бер иминләштерелгән затка 

0,11 мөрәҗәгать; 

медицина оешмалары өчен Татарстан Республикасы бюджеты акчалары 

исәбеннән: 

медицина ярдәме күрсәтүнең беренче дәрәҗәсе – бер иминләштерелгән затка 

0,077 мөрәҗәгать; 

медицина ярдәме күрсәтүнең икенче дәрәҗәсе – бер иминләштерелгән затка 

0,003 мөрәҗәгать; 
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ашыгыч рәвештә күрсәтелә торган амбулатор шартларда медицина ярдәме 

2018 – 2020 елларга ММИ база программасы кысаларында – бер иминләштерелгән 

затка 0,56 бару, шул исәптән,: 

медицина оешмалары өчен ММИ база программасы кысаларында: 

медицина ярдәме күрсәтүнең беренче дәрәҗәсе – бер иминләштерелгән затка 

0,50 бару; 

медицина ярдәме күрсәтүнең икенче дәрәҗәсе – бер иминләштерелгән затка 

0,06 бару; 

ММИ база программасы кысаларында көндезге стационар шартларында 2018 

– 2020 елларга бер иминләштерелгән затка 0,06 дәвалау очрагы, 2018 – 2020 елларга 

Татарстан Республикасы бюджетының бюджет ассигнованиеләре исәбеннән – бер 

кешегә 0,003 дәвалану очрагы; 

стационар шартларда медицина ярдәме күрсәтүнең база программасы 

кысаларында 2018 – 2020 елларга ММИ база программасы кысаларында-бер 

иминләштерелгән затка, шул исәптән «медицина реабилитациясе» юнәлеше буенча 

медицина ярдәме күрсәтүче махсуслаштырылган медицина оешмаларында 

медицина реабилитациясе өчен һәм медицина оешмаларының реабилитация бүлеге 

– медицина оешмаларының реабилитация бүлегендә-бер иминләштерелгән затка, 

2019 елга – 0,031 койко-бер иминләштерелгән затка, шул исәптән 2020 елга бер 

иминләштерелгән затка – 0,058 койко-көнгә – бер иминләштерелгән затка 0,070 

койко-көнгә (шул исәптән, реаль ихтыяҗны исәпкә алып, 0 – 17 яшькә кадәрге 

балалар өчен медицина реабилитациясе күләме нормативы: 2018 елга – бер 

иминләштерелгән затка 0,012 койко-көнгә, 2019 елга – бер иминләштерелгән затка 

0,014 койко-көнгә, 2020 елга – бер иминләштерелгән затка 0,017 койко-көнгә), 2018 

– 2020 елларга Татарстан Республикасы бюджетының бюджет ассигнованиеләре 

исәбеннән – бер кешегә, шул исәптән: 

медицина оешмалары өчен ММИ база программасы кысаларында: 

медицина ярдәме күрсәтүнең беренче дәрәҗәсе – бер иминләштерелгән затка 

0,04396 госпитализация очрагы; 

медицина ярдәме күрсәтүнең икенче дәрәҗәсе – бер иминләштерелгән затка 

0,07931 госпитализация очрагы; 

медицина ярдәме күрсәтүнең өченче дәрәҗәсе – бер иминләштерелгән затка 

0,05014 госпитализация очрагы; 

медицина оешмалары өчен Татарстан Республикасы бюджеты акчалары 

исәбеннән: 

медицина ярдәме күрсәтүнең беренче дәрәҗәсе – бер яшәүчегә 0,001 

госпитализация очрагы; 

медицина ярдәме күрсәтүнең икенче дәрәҗәсе – бер яшәүчегә 0,005 

госпитализация очрагы; 

медицина ярдәме күрсәтүнең өченче дәрәҗәсе – бер яшәүчегә 0,007 

госпитализация очрагы; 

2018-2020 елларга Татарстан Республикасы бюджетының бюджет 

ассигнованиеләре исәбеннән стационар шартларда паллиатив медицина ярдәме 

күрсәтү (хосписларны һәм шәфкать туташлары карау хастаханәсен дә кертеп) – бер 

кешегә 0,017 койко-көн. 
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Программа буенча тулаем алганда югары технологияле медицина ярдәме 

күләме (шул исәптән ММИ база программасына кертелмәгән, федераль башкарма 

хакимият органнары ведомствосындагы медицина оешмалары тарафыннан 

күрсәтелә торган югары технологияле медицина ярдәме) бер кешегә исәпләгәндә 

2018-2020 елларга 0,005 госпитализация очрагы тәшкил итә.»; 

Программаның VIII бүлегендә: 

1 пунктның икенче – тугызынчы абзацларын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

«Татарстан Республикасы бюджеты акчалары исәбеннән ашыгыч медицина 

ярдәмен бер чакыру – 3 639,3 сум, мәҗбүри медицина иминияте чаралары 

исәбеннән-2 224,6 сум; 

медицина оешмалары (аларның структур бүлекчәләре) тарафыннан амбулатор 

шартларда медицина ярдәме күрсәткәндә профилактик һәм башка максатларга 

Татарстан Республикасы бюджеты акчалары исәбеннән бер тапкыр бару (паллиатив 

медицина ярдәме күрсәтү буенча да кертеп, шул исәптән өйдә) – 723,7 сум, мәҗбүри 

медицина иминияте чаралары исәбеннән-467,1 сум; 

медицина оешмалары (аларның структур бүлекчәләре) тарафыннан амбулатор 

шартларда медицина ярдәме күрсәткәндә авыру буенча бер мөрәҗәгать Татарстан 

Республикасы бюджеты акчалары исәбеннән – 2 914,4 сум, ММИ чаралары 

исәбеннән – 1 268,0 сум; 

мәҗбүри медицина иминияте чаралары исәбеннән амбулатор шартларда 

ашыгыч рәвештә медицина ярдәме күрсәткәндә бер булу – 580,5 сум; 

көндезге стационарлар шартларында дәвалауның бер очрагы Татарстан 

Республикасы бюджеты акчалары исәбеннән – 15 870,2 сум, мәҗбүри медицина 

иминияте чаралары исәбеннән – 14 619,5 сум; 

стационар шартларда медицина ярдәме күрсәтүче медицина оешмаларында 

(аларның структур бүлекчәләрендә) госпитализацияләүнең бер очрагы Татарстан 

Республикасы бюджеты акчалары исәбеннән – 129 356,1 сум, ММИ акчалары 

исәбеннән – 30 029,2 сум; 

«Медицина тернәкләндерүе» юнәлеше буенча медицина ярдәме күрсәтүче 

махсуслаштырылган медицина оешмаларында һәм медицина оешмаларының 

реабилитация бүлекләрендә ММИ акчалары исәбеннән бер койко-көн – 2 189,1 сум; 

стационар шартларда (хосписларны һәм шәфкать туташлары тәрбиясе 

хастаханәләрен дә кертеп) паллиатив медицина ярдәме күрсәтүче медицина 

оешмаларында (аларның структур бүлекчәләрендә) бер койко-көн Татарстан 

Республикасы бюджеты акчалары исәбеннән – 2 566,80 сум.»; 

11 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«11. Программада каралган финанслауның җан башына исәпләнгән 

нормативлары (федераль бюджет чыгымнарын исәпкә алмыйча) тәшкил итә: 

Татарстан Республикасы бюджетының бюджет ассигнованиеләре исәбеннән 

(бер кешегә исәпләгәндә) 2018 елда – 3 711,7 сум, 2019 елда – 3 380,4 сум, 2020 елда 

– 3 500,2 сум; 

ММИ база программасын финанслауга ММИ акчалары исәбеннән (бер 

иминләштерелгән затка исәпләгәндә) 2018 елда – 10 775,2 сум, 2019 елда – 11 154,1 

сум, 2020 елда – 11 600,8 сум. 
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2018 елда Программаның бәясе – 55 148 426,9 мең сум, 2019 елда – 55 293 

494,2 мең сум, 2020 елда – 57 447 389,9 мең сум (әлеге Программага 3 нче һәм 4 нче 

кушымталар), шул исәптән: 

2018 елда база программасын гамәлгә ашыруга ММИ акчалары исәбеннән – 40 

727 602,9 мең сум, 2019 елда – 42 159 645,7 мең сум, 2020 елда – 43 848 102,5 мең 

сум; 

2018 елда Татарстан Республикасы бюджетының бюджет ассигнованиеләре 

исәбеннән – 14 420 824,0 мең сум, 2019 елда – 13 133 848,5 мең сум, 2020 елда – 13 

599 287,4 мең сум.»; 

Программада 3 нче һәм 4 нче кушымталарны яңа редакциядә бәян итәргә 

(кушымта итеп бирелә). 

2. Әлеге карарның гамәле 2018 елның 1 гыйнварыннан барлыкка килгән хокук 

мөнәсәбәтләренә кагыла дип билгеләргә. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                                                                      А.В.Песошин 

 

 

 

 

 



2018 елга, 2019 һәм 2020 еллар план 

чорына Татарстан Республикасы 

территориясендә гражданнарга 

медицина ярдәмен түләүсез күрсәтүнең 

дәүләт гарантияләре программасына 3 

нче кушымта (Татарстан Республикасы  

Министрлар Кабинетының 2018 ел, 29 

декабрь, 1257 нче карары редакциясендә 

постановления) 

 

 

2018 елга, 2019 һәм 2020 еллар план чорына Татарстан Республикасы территориясендә гражданнарга медицина ярдәмен 

түләүсез күрсәтүнең дәүләт гарантияләренең территориаль программасы бәясе 
 

 

Гражданнарга түләүсез медицина ярдәме күрсәтүнең дәүләт 

гарантияләренең территориаль программасын финанслар белән 

тәэмин итү чыганаклары 

юл №  2018 ел План чоры 

2019 ел 2020 ел 

территориаль программаның 

расланган бәясе 

территориаль программа бәясе  территориаль программа бәясе 

барлыгы, мең 

сум 

елга 1 яшәүчегә 

(ММИ буенча 

иминләштерелгә

н зат), сум 

барлыгы, мең 

сум 

елга 1 яшәүчегә 

(ММИ буенча 

иминләштерелгә

н зат), сум 

барлыгы, мең 

сум 

елга 1 яшәүчегә 

(ММИ буенча 

иминләштерелгән 

зат), сум 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Дәүләт гарантияләренең территориаль программасы бәясе 

барлыгы (юллар суммасы 02 + 03), шул исәптән: 

01 55 148 426,9 14 486,9 55 293 494,2 14 534,5 57 447 389,9 15 101,0 

I. Татарстан Республикасының тупланма бюджеты акчалары* 02 14 420 824,0 3 711,7 13 133 848,5 3 380,4 13 599 287,4 3 500,2 

II. ММИ территориаль программасы бәясе барлыгы  

(юллар суммасы 04 + 08) 

03 40 727 602,9 10 775,2 42 159 645,7 11 154,1 43 848 102,5 11 600,8 

1. База программасы кысаларында мәҗбүри медицина иминияте 

чаралары исәбенннә ММИ территориаль программасының бәясе** 

04 40 727 602,9 10 775,2 42 159 645,7 11 154,1 43 848 102,5 11 600,8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

(сумма строк 05+ 06 + 07) 

1.1. ММИФ бюджетыннан субвенцияләр** 05 40 676 529,0 10 761,7 42 159 645,7 11 154,1 43 848 102,5 11 600,8 

1.2. ММИ база программасы өлешендә мәҗбүри медицина 

иминияте территориаль программасын финанслар белән тәэмин 

итүгә Россия Федерациясе субъектлары бюджетларының 

бюджетара трансфертлары 

 

06       

1.3. Башка керемнәр 07 51 073,9 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.  Россия Федерациясе субъектлары бюджетларының мәҗбүри 

медицина иминиятенең база программасы белән билгеләнмәгән 

өстәмә төрләрен һәм медицина ярдәмен күрсәтү шартларын 

финанслар белән тәэмин итүгә бюджетара трансфертлар, 

шулардан: 

08       

2.1. Медицина ярдәменең өстәмә төрләре өчен мәҗбүри медицина 

иминияте территориаль фонды бюджетына Татарстан 

Республикасы бюджетыннан бирелә торган бюджетара 

трансфертлар  

09       

2.2. Мәҗбүри медицина иминияте база программасы кысаларында 

медицина ярдәме өчен түләүгә тарифлар структурасына 

кертелмәгән чыгымнарны финанслар белән тәэмин итүгә мәҗбүри 

медицина иминияте территориаль фонды бюджетына Татарстан 

Республикасы бюджетыннан тапшырыла торган бюджетара 

трансфертлар 

 

10       

 

* Гражданнарның аерым категорияләренә дару препаратлары белән тәэмин итү буенча дәүләт социаль ярдәме күрсәтүгә федераль бюджет ассигнованиеләрен исәпкә алмыйча, максатчан программалар, шулай ук 

бюджетара трансфертлар (6 һәм 10 юллар). 
** Территориаль мәҗбүри медицина иминияте фондлары тарафыннан 01 «Гомумдәүләт мәсьәләләре» бүлеге буенча территориаль мәҗбүри медицина иминияте фонды бюджеты турында законда каралган функцияләрне 

үтәүне тәэмин итүгә чыгымнарны исәпкә алмыйча. 

 

Белешмә өчен 2018 ел 2019 ел 2020 ел 

барлыгы, 

мең сум 

1 

иминләштерелгә

н затка, сум 

барлыгы, 

мең сум 

1 

иминләштерелгә

н затка, сум  

барлыгы, 

тмең сум 

1 

иминләштерелг

ән затка, сум  

ММИТФ үз функцияләрен башкаруны тәэмин итү чыгымнары  220 932,0 58,5 208 706,0 55,2 215 089,1 56,9 

 

 

______________________________________________________________________ 
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2018 елга, 2019 һәм 2020 еллар план 

чорына Татарстан Республикасы 

территориясендә гражданнарга 

медицина ярдәмен түләүсез күрсәтүнең 

дәүләт гарантияләре программасына  

4 нче кушымта  

(Татарстан Республикасы  

Министрлар Кабинетының  

2018 ел, 29 декабрь, 1257 нче карары 

редакциясендә) 

 
 

2018 елга гражданнарга түләүсез медицина ярдәме күрсәтүнең дәүләт гарантияләре территориаль программасының расланган 

бәясе 

 
 

Медицина ярдәме финанслар белән тәэмин итү 

чыганаклары һәм бирү шартлары буенча 

 
 

Юл 

саны 

Үлчәү берәмлеге 1 яшәүчегә 

исәпләгән-

дә 
медицина 

ярдәме 

күләме 
(иминләш-

терелгән 1 

кешегә 
исәпләгән-

дә 

медицина 
ярдәме 

күрсәтү 

күләмнәре 
нормати-

вы) 

Медицина 

ярдәме 

күләме 
берәмлеге 

бәясе 

(медицина 
ярдәме 

күрсәтү 

күләме 
берәмлегенә 

финанс 

чыгымнары 
нормативы) 

 

Территориаль программаны 

финанслауның җан башына исәпләнгән 

нормативлары, 
сум  

Финанс ягыннан тәэмин итү чыганаклары 

буенча территориаль программаның бәясе, 

мең сум 

йомгак-

ка 

карата 
%  

РФ субъектының 

берләштерелгән бюджеты 
акчалары исәбеннән  

 

ММИ 

акчасы 
исәбен-

нән 

РФ субъектының 

берләштерелгән бюджеты 
акчалары исәбеннән 

 

ММИ 

акчасы 
исәбеннән  

бюджет 

чаралары 

ТР ММИФ 

бюджетына 
мәҗбүри 

медицина 

иминияте 
системасы 

аша бер 

каналлы 
финанслауны 

гамәлгә 

ашыруга 
бирелә торган 

бюджет 

акчалары 

бюджет 

чаралары 

средства ТР 

ММИФ 
бюджетына 

мәҗбүри 

медицина 
иминияте 

системасы аша 

бер каналлы 
финанслауны 

гамәлгә 

ашыруга 
бирелә торган 

бюджет 

акчалары 
 

1 2 3 4 5 6.1 6.2 7 8.1 8.2 9 10 

I. Россия Федерациясе субъектының 

берләштерелгән бюджеты исәбеннән бирелә 

01  х х 1 751,5 1 960,0 х 6 805 687,7 7 615 136,3 х 26,1 
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1 2 3 4 5 6.1 6.2 7 8.1 8.2 9 10 

торган медицина ярдәме, шул исәптән *: 

 

1. ММИ территориаль программасына 
кертелмәгән ашыгыч, шул исәптән ашыгыч 

махсуслаштырылган, медицина ярдәме, 

 

02 чакырулар 0,02 3 639,3 17,7 51,7 х 68 930,7 201 003,1 х х 

шул исәптән мәҗбүри медицина иминияте 

системасында идентификацияләнмәгән һәм 

иминләштерелгән затларга да 

03 чакырулар 0,01 2 256,6 0,0 30,1 х 0,0 116 961,4 х х 

2. Амбулатор шартларда медицина ярдәме 04 профилактик һәм 
бүтән максатлар 

белән бару 

0,41 723,7 85,2 208,8 х 330 964,4 811 299,9 х х 

05 мөрәҗәгатьләр 0,08 2 914,4 109,7 133,7 х 426 383,3 519 986,6 х х 

шул исәптән мәҗбүри медицина иминияте 
системасында идентификацияләнмәгән һәм 

иминләштерелгән затларга да 

06 профилактик һәм 
бүтән максатлар 

белән бару 

0,00 0,0 0,0 0,0 х 0,0 0,0 х х 

07 мөрәҗәгатьләр 0,005 558,8 0,0 2,7 х 0,0 10 320,8 х х 

3. Стационар шартларда махсуслаштырылган 

медицина ярдәме  

08 госпитализация 

очраклары 

0,010 112 798,9 488,3 631,8 х 1 896 999,7 2 454 557,3 х х 

шул исәптән мәҗбүри медицина иминияте 

системасында идентификацияләнмәгән һәм 

иминләштерелгән затларга да 

09 госпитализация 

очраклары 

0,001 12 838,1 0,0 15,7 х 0,0 61 135,0 х х 

4. Көндезге стационар шартларында медицина 

ярдәме  

10 дәвалау очраклары 0,003 15 870,2 1,0 48,8 х 3 899,6 189 463,2 х х 

шул исәптән мәҗбүри медицина иминияте 
системасында идентификацияләнмәгән һәм 

иминләштерелгән затларга да 

11 дәвалау очраклары 0,0000 0,0 0,0 0,0 х 0,0 0,0 х х 

5. Паллиатив медицина ярдәме 12 койко-көн 0,017 2 566,8 1,4 43,1 х 5 605,3 167 323,1 х х 

6. Бүтән дәүләт хезмәтләре (эшләре) 13 - х х 1 034,0 267,1 х 4 017 449,3 1 037 631,0 х х 

7. Татарстан Республикасы медицина 

оешмаларында күрсәтелә торган югары 

технологияле медицина ярдәме 

14 госпитализация 

очраклары 
0,003 179 414,4 14,3 575,0 х 55 455,4 2 233 872,1 х х 

II. ММИ системасында эшләүче медицина 

оешмалары өчен медицина җиһазлары 

сатып алуга Татарстан Республикасы 

берләштерелгән бюджеты акчалары**, шул 

исәптән түбәндәгеләрне сатып алуга: 

15  х х 0,0 0,0 х 0,0 0,0 х 0,0 

санитар транспорт 16 - х х 0,0 0,0 х 0,0 0,0 х х 

КТ 17 - х х 0,0 0,0 х 0,0 0,0 х х 

МРТ 18 - х х 0,0 0,0 х 0,0 0,0 х х 
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бүтән медицина җиһазы 19 - х х 0,0 0,0 х 0,0 0,0 х х 

III. ММИ территориаль программасы 

кысаларында медицина ярдәме: 

20  х х х х 10 775,2 х 0,0 40 727 602,9 73,9 

ашыгыч медицина ярдәме (юллар суммасы  

27 + 32) 
21 чакырулар 0,30 2 224,6 х 0,0 667,4 х 0,0 2 522 529,6 х 

амбулатор шартларда медицина ярдәме 22.1 профилактик һәм 

бүтән максатлар 

белән бару 

2,35 467,1 х 0,0 1 096,9 х 0,0 4 145 915,6 х 

22.2 ашыгыч медицина 

ярдәме буенча 

барулар 

0,56 580,5 х 0,0 325,1 х 0,0 1 228 824,5 х 

22.3 мөрәҗәгатьләр 1,98 1 268,0 х 0,0 2 504,5 х 0,0 9 466 275,9 х 

стационар шартларда махсуслаштырылган 

медицина ярдәме (юллар суммасы 31 + 36), шул 

исәптән: 

23 госпитализация 

очраклары 

0,17341 30 029,2 х 0,0 5 207,4 х 0,0 19 682 815,5 х 

стационар шартларда медицина тернәкләндерүе 

(юллар суммасы 30.1 + 36.1) 
23.1 койко-көн 0,031 2 189,1 х 0,0 67,3 х 0,0 254 485,0 х 

югары технологияле  медицина ярдәме (юллар 

суммасы 30.2 + 36.2) 

23.2 госпитализация 

очраклары 

0,0020 165 241,4 х 0,0 335,1 х 0,0 1 266 740,2 х 

көндезге стационар шартларда медицина ярдәме 

(юллар суммасы 32 + 37) 
24 дәвалау очраклары 0,06 14 619,5 х 0,0 878,5 х 0,0 3 320 546,5 х 

паллиатив медицина ярдәме*** (37 юлына 

тигез) 

25 койко-көн        0,0 х 

СМО эшен алып баруга чыгымнар  26 - х х х х 95,4 х  360 695,3 х 

бүтән чыгымнар (39 юлына тигез) 27      0,0   0,0  

20 юлыннан: 
1. Иминләштерелгән затларга ММИ база 

программасы кысаларында күрсәтелә торган 

медицина ярдәме 

28   х х x 10 679,8 х х 40 366 907,6 73,2 

ашыгыч медицина ярдәме 29 чакырулар 0,30 2 224,6 х х 667,4 х х 2 522 529,6 х 

амбулатор шартларда ашыгыч медицина ярдәме 30.1 профилактик һәм 

бүтән максатлар 

белән бару 

2,35 467,1 х х 1 096,9 х х 4 145 915,6 х 

30.2 ашыгыч медицина 
ярдәме буенча 

барулар  

0,56 580,5 х х 325,1 х х 1 228 824,5 х 

30.3 мөрәҗәгатьләр 1,98 1 268,0 х х 2 504,5 х х 9 466 275,9 х 

стационар шартларда махсуслаштырылган 

медицина ярдәме, шул исәптән 

31 госпитализация 

очраклары 

0,17341 30 029,2 х x 5 207,4 х х 19 682 815,5 х 
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стационар шартларда медицина тернәкләндерүе   31.1 койко-көн 0,031 2 189,1 х x 67,3 х х 254 485,0 х 

югары технологияле  медицина ярдәме  31.2 госпитализация 

очраклары 

0,002 165 241,4 х x 335,1 х х 1 266 740,2 х 

көндезге стационар шартларда медицина ярдәме 32 дәвалау очраклары 0,06 14 619,5 х х 878,5 х х 3 320 546,5 х 

2.  База программасыннан тыш төрләре һәм 

авырулары буенча медицина ярдәме: 
33  х х х х х х х 0,0  

ашыгыч медицина ярдәме 34 чакырулар          

амбулатор шартларда медицина ярдәме 35.1 профилактик һәм 
бүтән максатлар 

белән бару 

         

35.2 ашыгыч медицина 
ярдәме буенча 

барулар  

         

35.3 мөрәҗәгатьләр          

стационар шартларда махсуслаштырылган 

медицина ярдәме, шул исәптән 

36 госпитализация 

очраклары 

         

стационар шартларда медицина тернәкләндерүе 36.1 койко-көн          

югары технологияле  медицина ярдәме 36.2 госпитализация 

очраклары 

         

көндезге стационар шартларда медицина ярдәме 37 дәвалау очраклары          

паллиатив медицина ярдәме 38 койко-көн          

бүтән чыгымнар 39           

БАРЫСЫ (юллар суммасы 01 + 15 + 20) 38  х х 1 751,7 1 960,0 10 775,2 6 805 687,7 7 615 136,3 40 727 602,9 100,0 

 

 

2017 елның 1 апреленә Татарстан Республикасында мәҗбүри медицина иминияте буенча иминләштерелгән затлар саны – 3 779 750 кеше. 

Федераль дәүләт статистикасы хезмәте мәгълүматлары буенча, 2017 елның 1 гыйнварына булган мәгълүматларга караганда, Татарстан Республикасында даими яшәүче 

гражданнар саны – 3 885 253 кеше. 

 

_________________________________________________________ 

 
 


