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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Татарстан Республика-

сында өйдә социаль хезмәт күрсәтү 

рәвешендә социаль хезмәтләр күрсәтү 

белән тәэмин итүчеләр тарафыннан со-

циаль хезмәтләр күрсәтү тәртибен раслау 

турында» 2014 ел, 29 декабрь, 1053 нче 

карарына үзгәрешләр кертү хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасында өйдә социаль хезмәт күрсәтү рәвешендә социаль хезмәтләр 

күрсәтү белән тәэмин итүчеләр тарафыннан социаль хезмәтләр күрсәтү тәртибен 

раслау турында» 2014 ел, 29 декабрь, 1053 нче карарына (Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 2015 ел, 6 июль, 498 нче; 2016 ел, 8 май, 287 нче; 2016 

ел, 18 июнь, 413 нче; 2016 ел, 3 октябрь, 705 нче карарлары белән кертелгән 

үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

түбәндәге эчтәлекле 12 пункт өстәргә: 

«12. Татарстан Республикасының Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм 

социаль яклау министрлыгына «Дәүләт социаль ярдәме турында» 1999 елның 17 

июлендәге 178-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә социаль хезмәт күрсәтүләрне 

тәэмин итүчеләр һәм алучылар турында, шулай ук Татарстан Республикасында өйдә 

социаль хезмәт күрсәтү рәвешендә социаль хезмәтләр күрсәтү белән тәэмин 

итүчеләр тарафыннан социаль хезмәт күрсәтү тәртибе нигезендә социаль хезмәт 

күрсәтүнең бердәм дәүләт мәгълүмат системасында социаль тәэмин итүчеләр 

турында мәгълүмат урнаштыруны тәэмин итәргә.»;  

әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасында өйдә социаль хезмәт 

күрсәтү рәвешендә социаль хезмәтләр күрсәтү белән тәэмин итүчеләр тарафыннан 

социаль хезмәтләр күрсәтү тәртибендә: 
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2.1 пунктта: 
икенче абзацта «әлеге Тәртипкә теркәлгән кушымтада» сүзләрен «әлеге 

Тәртипкә теркәлгән 1 нче кушымтада» сүзләренә алыштырырга; 
түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә: 
«Татарстан Республикасында социаль хезмәтләр күрсәтү белән тәэмин 

итүчеләр күрсәтә торган өйдә социаль хезмәт күрсәтү рәвешендә социаль хезмәтләр 
күрсәтүнең сыйфат күрсәткечләре һәм нәтиҗәләрен бәяләү әлеге Тәртипкә 2 нче 
кушымтада күрсәтелгән.»; 

түбәндәге эчтәлекле 2.2 пункт өстәргә: 
«2.2. Өйдә социаль хезмәт күрсәтү рәвешендә социаль хезмәтләрне 

финанслауның җан башына исәпләнгән нормативы ел саен Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинеты тарафыннан билгеләнә.»; 

4.10 пункт үз көчен югалткан дип танырга; 
6.1 пунктның  6.1.1 пунктчасына түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә: 
«Тәэмин итүчеләр һәм тәкъдим ителгән (күрсәтелә торган) социаль хезмәтләр 

турында мәгълүмат Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан билгеләнгән тәртип 
һәм күләме нигезендә социаль тәэмин итүнең бердәм дәүләт мәгълүмат системасын 
куллану юлы белән һәм социаль тәэмин итүнең бердәм дәүләт мәгълүмат системасы 
операторы тарафыннан билгеләнгән форматларга туры китереп алынырга мөмкин.»; 

әлеге Тәртипкә кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә (карарга теркәлә): 
әлеге Тәртипкә 2 нче кушымта өстәргә (карарга теркәлә). 
 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


