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Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетының «Татарстан Республикасы 
дәүләт хакимиятенең башкарма 
органнары ведомство буйсынуындагы 
медицина оешмалары һәм Татарстан 
Республикасы Сәламәтлек саклау 
министрлыгы ведомство буйсынуындагы 
аерым типлаштырылмаган учреждениеләр 
хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү 
шартлары турында» 2012 ел, 25 апрель, 
323 нче карары белән расланган  
Татарстан Республикасы дәүләт 
хакимиятенең башкарма органнары 
ведомство буйсынуындагы медицина 
оешмалары һәм Татарстан Республикасы 
Сәламәтлек саклау министрлыгы 
ведомство буйсынуындагы аерым 
типлаштырылмаган учреждениеләр 
хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү 
шартлары турындагы нигезләмәгә 
үзгәрешләр кертү хакында 

 
 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ:  

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы 

дәүләт хакимиятенең башкарма органнары ведомство буйсынуындагы медицина 

оешмалары һәм Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгы 

ведомство буйсынуындагы аерым типлаштырылмаган учреждениеләр 

хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү шартлары турында» 2012 ел, 25 апрель, 323 нче 

карары белән (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2012 ел, 18 июль, 
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611 нче; 2012 ел, 31 декабрь, 1183 нче; 2013 ел, 30 гыйнвар, 48 нче; 2013 ел, 11 май, 

313 нче; 2013 ел, 29 июнь, 455 нче; 2014 ел, 10 гыйнвар, 2 нче; 2014 ел, 17 гыйнвар, 

20 нче; 2014 ел, 28 май, 362 нче; 2014 ел, 27 июнь, 443 нче; 2014 ел, 25 август,  

613 нче; 2014 ел, 6 октябрь, 726 нчы; 2014 ел, 10 октябрь, 752 нче; 2014 ел,  

29 декабрь, 1050 нче; 2015 ел, 4 август, 565 нче; 2015 ел, 30 декабрь, 1025 нче;  

2016 ел, 2 сентябрь, 611 нче; 2016 ел, 23 декабрь, 983 нче; 2017 ел, 18 май, 292 нче; 

2017 ел, 27 сентябрь, 731 нче; 2017 ел, 26 октябрь, 809 нчы; 2017 ел, 31 октябрь,  

827 нче; 2017 ел, 11 ноябрь, 885 нче; 2018 ел, 22 гыйнвар, 27 нче; 2018 ел, 26 апрель, 

293 нче; 2018 ел, 29 октябрь, 953 нче; 2018 ел, 27 декабрь, 1247 нче; 2019 ел, 13 

июль, 578 нче карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) расланган 

Татарстан Республикасы дәүләт хакимиятенең башкарма органнары ведомство 

буйсынуындагы медицина оешмалары һәм Татарстан Республикасы Сәламәтлек 

саклау министрлыгы ведомство буйсынуындагы аерым типлаштырылмаган 

учреждениеләр хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү шартлары турындагы 

нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

әлеге Нигезләмәгә 2 нче кушымтада: 

101 спецификасы коды белән юлда 6 графасына «, 116, 134» саннарын өстәргә; 

103 спецификасы коды белән юлда 4 графасында «өлкән табиб» сүзләрен 

«табиб – анестезиолог-реаниматолог, өлкән табиб» сүзләренә алмаштырырга; 

104 спецификасы коды белән юлда 6 графасында «60» саннарыннан соң «62» 

саннарын, «73» саннарыннан соң «76» саннарын өстәргә; 

әлеге Нигезләмәгә 4 нче кушымтада: 

58 спецификасы коды белән юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«58  «Татарстан Рес-

публикасы Граж-

даннар оборонасы 

эшләре һәм га-

дәттән тыш хәлләр 

министрлыгының 

Ш.С.Каратай 

исемендәге Рес-

публика тернәк-

ләндерү үзәге» 

Татарстан Респуб-

ликасы дәүләт 

бюджет сәламәт-

лек саклау учре-

ждениесендә эш 

Беренче 

дәрәҗәдәге меди-

цина һәм фарма-

цевтика 

персоналы  

барлык 

вазыйфа-

лар 

 процент 15 -»; 

Урта медицина 

һәм фармацевтика 

персоналы 

барлык 

вазыйфа-

лар 

 процент 15 

Табиблар һәм  

провизорлар 

барлык 

вазыйфа-

лар 

 процент 15 

Учреждениеләр  

структур 

бүлекчәләренең 

югары медицина 

һәм фармацевтика 

белеме булган 

җитәкчеләре 

(табиб-белгеч, 

провизор) 

барлык 

вазыйфа-

лар 

 процент 15 

consultantplus://offline/ref=70866C93C4936329F0C44B285858FBC5CDC4D447F5B82E8B30DB6A705794F4884B989036634B61F925DA31Q7mDI
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104 спецификасы коды белән юлда 8 графасында «60» саннарыннан соң  - 

«62» саннарын, «73» саннарыннан соң - «76», «149» саннарыннан соң - «, 157» 

саннарын өстәргә; 

әлеге Нигезләмәгә 5 нче кушымтага түбәндәге эчтәлекле юл өстәргә: 

 

«157  157 Белем бирү оешмаларында балаларга меди-

цина ярдәмен оештыру бүлеге»; 

 

әлеге Нигезләмәгә 14 нче кушымтада: 

104 өстәмәсе коды белән юлда 3 графасында «115» саннарыннан соң «117» 

саннарын өстәргә; 

51 өстәмәсе коды белән юлны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«51 Туберкулезга каршы диспансер-

ларда, туберкулез хаста-

ханәләрендә, шулай ук туберкулез 

белән авыручыларны дәвалау 

өчен бүлекләрдә 

(сырхауханәләрдә, клиникаларда) 

эшләү; туберкулезга каршы уча-

сток хезмәтләренең 

(бүлекчәләрнең) эшчәнлеге 

10, 11, 14, 34, 39, 41, 

42, 45, 61, 65, 66, 68, 

80, 81, 82, 83, 84, 88, 

93, 94, 95, 97, 100, 

101, 102, 103, 104, 

105, 106, 108, 111, 

112, 114, 115, 117, 

121, 123, 132, 138, 

139, 144 

9, 11, 68, 73, 79, 82, 

85, 88, 93, 94, 95, 

97, 99, 100, 101, 

103, 104, 105, 106, 

108, 111, 112, 114, 

115, 116, 121, 123, 

130, 132, 135, 136, 

139». 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры          А.В.Песошин 

  


