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2020 елга Татарстан Республикасы 

балалар сәламәтләндерү оешмалары 

хезмәткәрләренә алдан, әледән-әле 

мәҗбүри медицина карауларын үткәрүгә 

норматив чыгымнарны һәм хезмәтләр 

күләмнәрен раслау турында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. Ттүбәндәгеләрне (карарга теркәләләр) расларга: 

2020 елга Татарстан Республикасы балалар сәламәтләндерү оешмалары 

хезмәткәрләренә алдан, әледән-әле мәҗбүри медицина карауларын үткәрүгә 

норматив чыгымнарны; 

2020 елга Татарстан Республикасы балалар сәламәтләндерү оешмалары 

хезмәткәрләренә алдан, әледән-әле мәҗбүри медицина карауларын үткәрүгә 

хезмәтләр күләмнәрен. 

2. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2019 елга Татарстан 

Республикасы балалар сәламәтләндерү оешмалары хезмәткәрләренә алдан, әледән-

әле мәҗбүри медицина карауларын үткәрүгә норматив чыгымнарны һәм хезмәтләр 

күләмнәрен раслау турында» 2019 ел, 4 март, 150 нче карары үз көчен югалткан дип 

тану турында. 

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, 727 нче 

карары белән расланды  

 

 

Татарстан Республикасы 

балалар сәламәтләндерү оешмалары хезмәткәрләренә алдан, 

әледән-әле мәҗбүри медицина карауларын үткәрүгә 

норматив чыгымнар 

 

Хезмәт күрсәтү исеме 

Бер кешегә норма-

тив чыгымнар, сум 

 

Ир-ат җенесендәге хезмәткәрләргә әледән-әле медицина 

каравын үткәрү  

1 497,38 

Ир-ат җенесендәге хезмәткәрләргә алдан медицина 

каравын үткәрү  

1 605,79 

Яше 40 ка кадәр булган хатын-кыз җенесендәге 

хезмәткәрләргә әледән-әле медицина каравын үткәрү 

1 703,1 

Яше 40 тан арткан хатын-кыз җенесендәге хезмәткәрләргә 

алдан медицина каравын үткәрү 

1 811,51 

Яше 40 тан арткан маммография үтүче хатын-кыз 

җенесендәге хезмәткәрләргә әледән-әле медицина каравын 

үткәрү 

1 948,79 

Яше 40 тан арткан маммография үтүче хатын-кыз 

җенесендәге хезмәткәрләргә алдан медицина каравын 

үткәрү 

2 057,2 

Яше 40 тан арткан маммография үтми торган хатын-кыз 

җенесендәге хезмәткәрләргә әледән-әле медицина каравын 

үткәрү 

1 703,1 

Яше 40 тан арткан маммография үтми торган хатын-кыз 

җенесендәге хезмәткәрләргә алдан медицина каравын 

үткәрү 

1 811,51 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 

 



Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 

2019 ел, 28 август, 727 нче 

карары белән расланды 

 

 

Татарстан Республикасы 

балалар сәламәтләндерү оешмалары хезмәткәрләренә 

алдан, әледән-әле мәҗбүри медицина карауларын үткәрүгә 

хезмәтләр күләмнәре 

 

 

Хезмәт күрсәтү исеме Саны, 

кеше 

Ир-ат җенесендәге хезмәткәрләргә әледән-әле медицина 

каравын үткәрү  

367 

Ир-ат җенесендәге хезмәткәрләргә алдан медицина каравын 

үткәрү  

639 

Яше 40 ка кадәр булган хатын-кыз җенесендәге 

хезмәткәрләргә әледән-әле медицина каравын үткәрү 

552 

Яше 40 тан арткан хатын-кыз җенесендәге хезмәткәрләргә 

алдан медицина каравын үткәрү 

1 013 

Яше 40 тан арткан маммография үтүче хатын-кыз 

җенесендәге хезмәткәрләргә әледән-әле медицина каравын 

үткәрү 

271 

Яше 40 тан арткан маммография үтүче хатын-кыз 

җенесендәге хезмәткәрләргә алдан медицина каравын үткәрү 

354 

Яше 40 тан арткан, маммография үтми торган хатын-кыз 

җенесендәге хезмәткәрләргә әледән-әле медицина каравын 

үткәрү 

237 

Яше 40 тан арткан, маммография үтми торган хатын-кыз 

җенесендәге хезмәткәрләргә алдан медицина каравын үткәрү 

401 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 


