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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «2014 елга кадәр 

иҗтимагый инфраструктура, социаль 

хезмәт күрсәтүләр белән тәэмин 

ителүнең социаль гарантияләре 

дәрәҗәсен билгеләү турында»                

2009 ел, 26 гыйнвар, 42 нче карарына 

үзгәрешләр кертү хакында 

 

  

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2014 елга кадәр 

иҗтимагый инфраструктура, социаль хезмәт күрсәтүләр белән тәэмин ителүнең 

социаль гарантияләре дәрәҗәсен билгеләү турында» 2009 ел, 26 гыйнвар, 42 нче 

карарына (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2010 ел, 20 октябрь, 

828 нче; 2012 ел, 7 февраль, 89 нчы; 2012 ел, 10 ноябрь, 977 нче; 2013 ел, 19 март,            

191 нче; 2013 ел, 30 май, 361 нче; 2014 ел, 8 июль, 465 нче; 2016 ел, 18 ноябрь, 846 нчы 

карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешләрне 

кертергә: 

исемендә «2019 елга кадәр» сүзләрен «2024 елга кадәр» сүзләренә 

алмаштырырга; 

1 пунктта «2019 елга кадәр» сүзләрен «2024 елга кадәр» сүзләренә 

алмаштырырга; 

3 пунктта «2019 елга кадәр» сүзләрен «2024 елга кадәр» сүзләренә 

алмаштырырга; 

4 пунктта «Татарстан Республикасының Яшьләр эшләре, спорт һәм туризм 

министрлыгына» сүзләрен - «Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре 

министрлыгына,  Татарстан Республикасы Спорт  министрлыгына» сүзләренә, 

«2019 елга кадәр» сүзләрен «2024 елга кадәр» сүзләренә алмаштырырга; 
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6 пунктның икенче абзацында «2019 елга кадәр» сүзләрен «2024 елга кадәр» 

сүзләренә алмаштырырга; 

әлеге карарга кушымтада: 

исемендә «2019 елга кадәр» сүзләрен «2024 елга кадәр» сүзләренә 

алмаштырырга; 

1.13 пунктта «СП 2.4.990-00» сүзләрен «СанПиН 2.4.3259-15» сүзләренә 

алмаштырырга; 

1.15 пунктның 2 графасында «учреждениеләре» сүзен «оешмалары» сүзенә 

алмаштырырга; 

2 бүлекне   түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 
«2. Мәдәният оешмалары 

2.1. Мәдәният-ял оешмалары   

2.1.1. Клуб тибындагы уч- 

реждениеләр 

оешмалар 2 на республику 

2.1.2. Мәдәният йорты(клуб учре-

ждениеләре) 

   

а) шәһәр җирлекләре өчен 
челтәр 

берәмлекләре* 

1 гә 100 мең кеше 

б) 100 мең кешедән артык халык саны 

булган шәһәр округлары өчен 

челтәр 

берәмлекләре 

1 гә 40 мең кеше 

в) 100 дән 200 мең кешегә кадәр 

халык саны булган шәһәр округлары 

өчен 

челтәр 

берәмлекләре 

1 гә 50 мең кеше 

г) 25 тән 100 мең кешегә кадәр халык 

саны булган шәһәр округлары өчен 

челтәр 

берәмлекләре 

1 гә 25 мең кеше 

д) 25 мең кешедән ким халык саны 

булган шәһәр округлары өчен 

челтәр 

берәмлекләре 

1 гә 10 мең кеше 

е) авыл җирлекләре өчен челтәр 

берәмлекләре 

2008 елның 1 гыйнвары хәленә 

карата фактта тәэмин ителү 

дәрәҗәсендә 

ж) авыл җирлекләрендә кабат төзелә 

объектлар өчен, шулай ук авария 

хәлендәге объектларга алмашка:  

500 кешегә кадәр халык саны булган;  

 

500 дән 1000 кешегә кадәр халык саны 

булган;  

1000 нән 2000 кешегә кадәр халык 

саны булган;  

2000 нән 5000 кешегә кадәр халык 

саны булган;  

 

5000 кешедән артыграк кешегә кадәр 

халык саны булган 

 

 

 

100 кешегә 

тамашачы урыны  

 

100 кешегә 

тамашачы урыны 

100 кешегә 

тамашачы урыны 

100 кешегә 

тамашачы урыны 

 

 

 

20 

 

150 – 200 

 

15 

 

10 

 

7 

2.1.3. Передвижной многофункцио-

нальный культурный центр 

(Стационардан тыш клуб хезмәте 

күрсәтү) 

транспорт 

чаралары 

берәмлеге 

1 муниципаль районда 
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2.2. Китапханәләр    

2.2.1. Милли китапханә  оешмалар республикага 1  

2.2.2. Балалар (яшүсмерләр) 

китапханәсе 

оешмалар республикага 1  

2.2.3. Сукырлар өчен махсус 

китапханә 

оешмалар республикага 1  

2.2.4. Һәркем файдалана ала торган 

китапханә  

челтәр 

берәмлекләре 

шәһәр округлары өчен – 2008 

елның 1 гыйнвары хәленә карата 

фактта тәэмин ителү 

дәрәҗәсендә  

 

2.2.5. Үзәк балалар китапханәсе челтәр 

берәмлекләре 

шәһәр җирлекләре өчен – 1 

2.2.6. Поселкара һәркем файдалана 

ала торган китапханә  

челтәр 

берәмлекләре 

муниципаль районнар өчен – 1 

2.2.7. Җирлекара һәркем файдалана 

ала торган китапханә  

челтәр 

берәмлекләре 

муниципаль районнар өчен – 1 

2.2.8. Балалар бүлеге булган  һәркем 

файдалана ала торган китапханә  

челтәр 

берәмлекләре 

шәһәр, авыл җирлекләре өчен – 

2008 елның 1 гыйнвары хәленә 

карата фактта тәэмин ителү 

дәрәҗәсендә 

2.2.9. Стационардан тыш китапханә 

хезмәте крсәтү (библиобуслар) 

транспорт 

чаралары 

берәмлеге 

мәдәният оешмаларының челтәр 

берәмлекләре саны 65 һәм күбрәк 

булган униципальн районнар 

өчен – 1  

2.3. Музейлар    

а) Милли музей челтәр 

берәмлекләре 

республикага 1  

б) Музейлар, музей-тыюлыклар 

 

дәүләт, 

муниципаль 

челтәр 

берәмлекләре 

2008 елның 1 гыйнвары хәленә 

карата фактта тәэмин ителү 

дәрәҗәсендә 

2.4. Театрлар    

а) административ үзәктә Татарстан 

Республикасы өчен 

оешмалар (драма 

театры, опера 

һәм балет театры, 

яшь 

тамашачылар 

театры, курчак 

театры, сәнгать 

төрләре буенча 

бүтән театрлар) 

7 

б) 500 меңнән алып 1 млн. кадәр кеше 

яшәгән шәһәр округлары өчен  

челтәр 

берәмлекләре 

200 мең кешегә 1 

в) шәһәр, авыл җирлекләре өчен  челтәр 

берәмлекләре 

2008 елның 1 гыйнвары хәленә 

карата фактта тәэмин ителү 

дәрәҗәсендә 

2.5. Концерт  оешмалары    

2.5.1. Концерт залы    

а) административ үзәктә Татарстан 

Республикасы өчен 

оешмалар 2 
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б) 500 меңнән алып 1 млн. кадәр кеше 

яшәгән шәһәр округлары өчен  

оешмалар 2 

в) муниципаль районнар өчен  челтәр 

берәмлекләре 

2008 елның 1 гыйнвары хәленә 

карата фактта тәэмин ителү 

дәрәҗәсендә 

2.5.2. Филармония оешмалар административ үзәктә Татарстан 

Республикасы өчен – 1 

2.5.3. Концерт иҗат коллективы    

а) административ үзәктә Татарстан 

Республикасы өчен 

челтәр 

берәмлекләре 

2008 елның 1 гыйнвары хәленә 

карата фактта тәэмин ителү 

дәрәҗәсендә 

б) шәһәр округлары өчен челтәр 

берәмлекләре 

2008 елның 1 гыйнвары хәленә 

карата фактта тәэмин ителү 

дәрәҗәсендә 

в) шәһәр, авыл җирлекләре өчен  челтәр 

берәмлекләре 

2008 елның 1 гыйнвары хәленә 

карата фактта тәэмин ителү 

дәрәҗәсендә 

2.6. Цирклар    

2.6.1. Стационар  цирк оешмалар административ үзәктә Татарстан 

Республикасы өчен  – 1 

2.6.2. Цирк  мәйданчыгы (цирк 

коллективы) 

оешмалар 2008 елның 1 гыйнвары хәленә 

карата фактта тәэмин ителү 

дәрәҗәсендә 

2.7. Зоопарклар (ботаник бакчалар) оешмалар административ үзәктә Татарстан 

Республикасы өчен  – 1 

2.8. Кинематография оешмалары   

а) административ үзәктә Татарстан 

Республикасы өчен 

 

оешмалар 1 

б) муниципаль районнар, шәһәр 

округлары өчен 

 

челтәр 

берәмлекләре 

2008 елның 1 гыйнвары хәленә 

карата фактта тәэмин ителү 

дәрәҗәсендә 

_______ 

* "Челтәр берәмлеге» дигәндә бер бина (бина) чикләрендә хезмәт күрсәтүче милек 

формасына бәйсез мәдәният оешмасын, шулай ук аерым тора торгна биналарда, шул исәптән 

башка торак пунктларда яки башка функциональ төр мәдәният оешмалары биналарында 

хезмәт күрсәтүче филиалларны яки бүлекләрне аңларга кирәк»; 

 

3 бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 
«3. Физик культура-спорт оешмалары 

Физик культура һәм спорт 

объектларын бер тапкыр үткәрү 

мөмкинлеге 

1000 яшәүчегә 

кеше 

122»; 

 

4 бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 
«4. Медицина оешмалары 

Стационар 1000 кешегә гражданнарга түләүсез медицина 
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мөрәҗәгать итү 

(авыруларны 

дәвалауның 

тәмамланган 

очраклары) 

 

ярдәме күрсәтүнең дәүләт 

гарантияләренең территориаль 

программасында билгеләнгән бер 

кешегә (бер иминләштерелгән зат) 

исәбеннән медицина ярдәме күләмнәре 

дәрәҗәсендә (алга таба – медицина 

ярдәме күләмнәренең территориаль 

нормативлары), шулай ук медицина 

ярдәме күрсәтү тәртипләре һәм 

медицина ярдәме стандартлары 

дәрәҗәсендә 

  

кв. метр  СанПиН 2.1.3.2630-10 таләпләре 

нигезендә билгеләнә торган тәэмин 

ителү нормалары нигезендә 

Поликлиника, фельдшерлык-

акушерлык пунктлары 

1000 кешегә 

мөрәҗәгать итү 

(авыруларны 

дәвалауның 

тәмамланган 

очраклары) 

 

медицина ярдәме күләмнәренең 

территориаль нормативлары 

дәрәҗәсендә, шулай ук медицина 

ярдәмен күрсәтү тәртипләре һәм 

медицина ярдәме стандартлары 

дәрәҗәсендә 

кв. метр СанПиН 2.1.3.2630-10 таләпләре 

нигезендә билгеләнә торган тәэмин 

ителү нормалары нигезендә 

Ашыгыч медицина ярдәме 

станцияләре 

1000 кешегә 

ашыгыч ярдәм 

күрсәтү өчен 

чакырулар 

медицина ярдәме күләмнәренең 

территориаль нормативлары 

дәрәҗәсендә, шулай ук медицина 

ярдәмен күрсәтү тәртипләре һәм 

медицина ярдәме стандартлары 

дәрәҗәсендә  

кв. метр СанПиН 2.1.3.2630-10 таләпләре 

нигезендә билгеләнә торган тәэмин 

ителү нормалары нигезендә»; 

 

5 бүлектә: 

исемен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Социаль хезмәт күрсәтү оешмалары»; 

5.1 пунктның 3 графасында «2014 ел, 1 гыйнвар» сүзләрен «2018 ел, 1 

гыйнвар» сүзләренә алмаштырырга; 

5.3 пунктның 3 графасында «2014 елның 1 гыйнварына факттагы тәэмин 

ителеш дәрәҗәсендә» сүзләрен «фактик ихтыяҗ дәрәҗәсендә, ләкин 2018 елның 1 

гыйнварына фактик тәэмин ителештән югарырак түгел» сүзләренә алмаштырырга; 

5.5 пунктның 3 графасында «2014 ел, 1 гыйнвар» сүзләрен «2018 ел, 1 

гыйнвар» сүзләренә алмаштырырга; 

5.6 пунктта «1000 инвалидка койко-урын» сүзләрен – «койко-урын» сүзләренә, 

«5,3» саннарын «фактик ихтыяҗ дәрәҗәсендә, ләкин 2018 елның 1 гыйнварына 

фактик тәэмин ителештән югарырак түгел» сүзләренә алмаштырырга; 
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5.8 пунктның 3 графасында «2014 елның 1 гыйнварына факттагы тәэмин 

ителеш дәрәҗәсендә» сүзләрен «фактик ихтыяҗ дәрәҗәсендә, ләкин 2018 елның 1 

гыйнварына фактик тәэмин ителештән югарырак түгел» сүзләренә алмаштырырга; 

5.9 пунктта «1000 инвалидка койко-урын» сүзләрен – «койко-урын» сүзләренә, 

«3,2» саннарын «фактик ихтыяҗ дәрәҗәсендә, ләкин 2018 елның 1 гыйнварына 

фактик тәэмин ителештән югарырак түгел» сүзләренә алмаштырырга;  

5.10 пунктның 3 графасында «2014 елның 1 гыйнварына факттагы тәэмин 

ителеш дәрәҗәсендә» сүзләрен «фактик ихтыяҗ дәрәҗәсендә, ләкин 2018 елның 1 

гыйнварына фактик тәэмин ителештән югарырак түгел» сүзләренә алмаштырырга; 

5.12 пунктның 3 графасында «2014 елның 1 гыйнварына факттагы тәэмин 

ителеш дәрәҗәсендә» сүзләрен «фактик ихтыяҗ дәрәҗәсендә, ләкин 2018 елның 1 

гыйнварына фактик тәэмин ителештән югарырак түгел» сүзләренә алмаштырырга; 

5.13 пунктта «СанПиН 2.4.1201-03» сүзләрен «СанПиН 2.4.3259-15» сүзләренә 

алмаштырырга; 

6 бүлектә: 

6.1 пунктның 3 графасында «2014 елның 1 гыйнварына» сүзләрен «2018 елның 

1 гыйнварына» сүзләренә алмаштырырга; 

6.2 пунктның 3 графасында «2014 елның 1 гыйнварына» сүзләрен «2018 елның 

1 гыйнварына» сүзләренә алмаштырырга; 

6.3 пунктның 3 графасында «2014 елның 1 гыйнварына» сүзләрен «2018 елның 

1 гыйнварына» сүзләренә алмаштырырга; 

6.4 пунктның 3 графасында «2014 елның 1 гыйнварына» сүзләрен «2018 елның 

1 гыйнварына» сүзләренә алмаштырырга; 

6.5 пунктның 3 графасында «2014 елның 1 гыйнварына» сүзләрен «2018 елның 

1 гыйнварына» сүзләренә алмаштырырга; 

6.6 пунктның 3 графасында «2014 елның 1 гыйнварына» сүзләрен «2018 елның 

1 гыйнварына» сүзләренә алмаштырырга; 

6.7 пунктның 3 графасында «2014 елның 1 гыйнварына» сүзләрен «2018 елның 

1 гыйнварына» сүзләренә алмаштырырга; 

6.8 пунктның 3 графасында «2014 елның 1 гыйнварына» сүзләрен «2018 елның 

1 гыйнварына» сүзләренә алмаштырырга. 

 

 

  
Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


