
 

 

 

 

 

 

 

 

  2019 ел, 28 август      723 

 

 

 

 

2020 елга Татарстан Республикасының 

дәүләт граждан хезмәткәрләре диспансери-

зациясен оештыруга хезмәт күрсәтүләр 

күләмнәрен һәм норматив чыгымнарны 

раслау турында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. Түбәндәгеләрне (карарга теркәләләр) расларга: 

2020 елга Татарстан Республикасының дәүләт граждан хезмәткәрләре 

диспансеризациясен оештыруга хезмәт күрсәтүләр күләмнәрен; 

2020 елга Татарстан Республикасының дәүләт граждан хезмәткәрләре 

диспансеризациясен оештыруга норматив чыгымнарны. 

2. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2019 елга Татарстан 

Республикасының дәүләт граждан хезмәткәрләре диспансеризациясен оештыруга 

хезмәт күрсәтүләр күләмнәрен һәм норматив чыгымнарны раслау турында» 2018 ел, 

1 сентябрь, 739 нчы карары үз көчен югалткан дип санарга. 

3. Бу карар 2020 елның 1 гыйнварыннан үз көченә керә дип билгеләргә. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры          А.В.Песошин 

 
 
 
 
 

 

      



Татарстан Республикасы  

Министрлар Кабинетының 

2019 ел, 28 август, 723 нче 

карары белән расланды 

 

 

2020 елга Татарстан Республикасының дәүләт граждан хезмәткәрләре  

диспансеризациясен оештыруга хезмәт күрсәтүләр күләмнәре  

 

 

 

Хезмәт күрсәтү исеме  Кеше саны 

 

Яше 40 ка кадәр булган ир-ат җенесендәге дәүләт граждан 

хезмәткәрләре диспансеризациясе 

777 

Яше 40 тан арткан ир-ат җенесендәге дәүләт граждан 

хезмәткәрләре диспансеризациясе 

730 

Яше 40 ка кадәр булган хатын-кыз җенесендәге дәүләт граждан 

хезмәткәрләре диспансеризациясе 

1 982 

Яше 40 тан арткан маммография үтүче хатын-кыз җенесендәге 

дәүләт граждан хезмәткәрләре диспансеризациясе 

1 059 

Яше 40 тан арткан маммография үтми торган хатын-кыз 

җенесендәге дәүләт граждан хезмәткәрләре диспансеризациясе 

 

536 

 

____________________________________ 

 

 



Татарстан Республикасы  

Министрлар Кабинетының 

2019 ел, 28 август, 723 нче 

карары белән расланды 

 

 

Татарстан Республикасының дәүләт граждан хезмәткәрләре  

диспансеризациясен оештыруга норматив чыгымнар 

 

 

Хезмәт күрсәтү исеме 1 кешегә норматив 

чыгымнар, сум 

Яше 40 ка кадәр булган ир-ат җенесендәге дәүләт 

граждан хезмәткәрләре диспансеризациясе 

4 193,95 

Яше 40 тан арткан ир-ат җенесендәге дәүләт граждан 

хезмәткәрләре диспансеризациясе 

5 152,66 

Яше 40 ка кадәр булган хатын-кыз җенесендәге дәүләт 

граждан хезмәткәрләре диспансеризациясе 

4 184,12 

Яше 40 тан арткан маммография үтүче хатын-кыз 

җенесендәге дәүләт граждан хезмәткәрләре 

диспансеризациясе 

5 486,0 

Яше 40 тан арткан маммография үтми торган хатын-

кыз җенесендәге дәүләт граждан хезмәткәрләре 

диспансеризациясе 

5 142,86 

 
 

_____________________________________ 

 


