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2020 елга Татарстан Республикасы 

социаль хезмәт күрсәтү оешмаларының 

норматив чыгымнарын раслау турында  

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. Түбәндәгеләрне (карарга теркәләләр) расларга: 

2020 елга социаль-көнкүреш хезмәтләре, социаль-медицина хезмәтләре, 

социаль-психологик хезмәтләр, социаль-педагогик хезмәтләр, социаль-хезмәт 

хезмәтләре, социаль-хокукый хезмәтләр, социаль хезмәтләрдән файдаланучыларның 

коммуникатив потенциалын арттыру максатларындагы хезмәтләр күрсәтүне кертеп, 

стационар формада социаль хезмәт күрсәтү буенча дәүләт хезмәтләре күрсәтүгә 

норматив чыгымнарны; 
2020 елга социаль-көнкүреш хезмәтләре, социаль-медицина хезмәтләре, 

социаль-психологик хезмәтләр, социаль-педагогик хезмәтләр, социаль-хезмәт 
хезмәтләре, социаль-хокукый хезмәтләр, социаль хезмәтләрдән файдаланучыларның 
коммуникатив потенциалын арттыру максатларындагы хезмәтләр, ашыгыч социаль 
хезмәтләр күрсәтүне кертеп, стационар һәм ярымстационар формада социаль хезмәт 
күрсәтү буенча дәүләт хезмәтләре күрсәтүгә норматив чыгымнарны; 

2020 елга халыкка социаль хезмәт күрсәтү буенча комплекслы үзәкләрнең 
өйдә социаль хезмәт күрсәтү бүлекләре, гаиләгә һәм балаларга социаль ярдәм 
күрсәтү бүлекләре, гаиләгә һәм балаларга социаль ярдәм күрсәтү үзәкләре 
тарафыннан дәүләт хезмәтләре күрсәтүгә норматив чыгымнарны; 

2020 елга дәүләт хезмәте күрсәтүгә турыдан-туры бәйле норматив чыгымнарга 
карата төзәтү коэффициентларын; 

2020 елга дәүләт хезмәте күрсәтүгә гомумхуҗалык ихтыяҗларына норматив 
чыгымнарга карата төзәтү коэффициентларын; 

2020 елга халыкка социаль хезмәт күрсәтү буенча комплекслы үзәкләрнең 
өйдә социаль хезмәт күрсәтү бүлекләре, гаиләгә һәм балаларга социаль ярдәм 
күрсәтү бүлекләре, гаиләгә һәм балаларга социаль ярдәм күрсәтү үзәкләре 
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тарафыннан дәүләт хезмәтләре күрсәтүгә норматив чыгымнарга карата төзәтү 
коэффициентларын; 

2020 елга стационар формалы социаль хезмәт күрсәтү оешмаларында койка-

көннәр һәм койка-урыннар санын; 

2020 елга стационар һәм ярымстационар формалы социаль хезмәт күрсәтү 

оешмаларында койка-көннәр һәм койка-урыннар санын; 

2020 елга Татарстан Республикасында социаль хезмәт күрсәтүчеләр реестрына 

кертелгән, әмма социаль хезмәтләр күрсәтү белән бәйле дәүләт заказын үтәүдә 

катнашмаучы дәүләтнеке булмаган оешмаларга компенсация түләүгә (чыгымнарны 

каплауга) Татарстан Республикасы бюджетында каралган акча күләмен билгеләү 

өчен кеше, койка-көннәр саны. 

2. Өйдә социаль хезмәт күрсәтү рәвешендә социаль хезмәт күрсәтүче дәүләт 

оешмаларының социаль хезмәткәрләренә йомшак инвентарь һәм җиһазлар сатып 

алу өчен бер социаль хезмәткәргә исәпләнгән акчалата компенсация күләме 1 елга  

3 537,0 сум тәшкил итә дип билгеләргә. 

3. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының түбәндәге карарлары үз 

көчен югалткан дип санарга: 

«2019 елга Татарстан Республикасы социаль хезмәт күрсәтү оешмаларының 

норматив чыгымнарын раслау турында» 2018 ел, 22 сентябрь, 819 нчы; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2019 елга Татарстан 

Республикасы социаль хезмәт күрсәтү оешмаларының норматив чыгымнарын 

раслау турында» 2018 ел, 22 сентябрь, 819 нчы карарына үзгәрешләр кертү 

хакында» 2019 ел, 19 апрель, 314 нче; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2019 елга Татарстан 

Республикасы социаль хезмәт күрсәтү оешмаларының норматив чыгымнарын 

раслау турында» 2018 ел, 22 сентябрь, 819 нчы карарына үзгәрешләр кертү 

хакында» 2019 ел, 28 июнь, 521 нче; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2019 елга Татарстан 

Республикасы социаль хезмәт күрсәтү оешмаларының норматив чыгымнарын 

раслау турында» 2019 ел, 10 июль, 562 нче карары белән расланган социаль-

көнкүреш хезмәтләре, социаль-медицина хезмәтләре, социаль-психологик 

хезмәтләр, социаль-педагогик хезмәтләр, социаль-хезмәт хезмәтләре, социаль-

хокукый хезмәтләр, социаль хезмәтләрдән файдаланучыларның коммуникатив 

потенциалын арттыру максатларындагы хезмәтләр, ашыгыч социаль хезмәтләр 

күрсәтүне кертеп, стационар һәм ярымстационар формада социаль хезмәт күрсәтү 

буенча дәүләт хезмәтләре күрсәтүгә норматив чыгымнарга үзгәрешләр кертү 

хакында» 2019 ел, 10 июль, 562 нче. 

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

5. Бу карарның үтәлешен тикшерүдә тотуны Татарстан Республикасы Хезмәт, 

халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгына йөкләргә. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                                                                         А.В.Песошин  



Татарстан Республикасы  

Министрлар Кабинетының  

2019 ел, 6 сентябрь, 781 нче  

карары белән расланды 

 

 

2020 елга Социаль-көнкүреш хезмәтләре, социаль-медицина хезмәтләре, социаль-

психологик хезмәтләр, социаль-педагогик хезмәтләр, социаль-хезмәт хезмәтләре, 

социаль-хокукый хезмәтләр, социаль хезмәтләрдән файдаланучыларның 

коммуникатив потенциалын арттыру максатларындагы хезмәтләр күрсәтүне 

кертеп, стационар формада социаль хезмәт күрсәтү буенча дәүләт хезмәтләре 

күрсәтүгә норматив чыгымнар 

 

I. Дәүләт хезмәте күрсәтүгә турыдан-туры бәйле норматив чыгымнар  

 

Т/с Оешма төре һәм 

социаль хезмәт төре  

Норматив чыгымнар,  

сум/койка-көн  

шәһәр җире1  авыл җире  
 

1 2 3 4 

1. Картлар һәм инвалидлар өчен интернат 
йортлары (пансионатлар) 

631,95 639,67 

1.1. социаль-көнкүреш хезмәтләре 436,94 436,94 

1.2. социаль-медицина хезмәтләре 143,80 149,72 

1.3. социаль-психологик хезмәтләр 5,76 5,76 

1.4. социаль-педагогик хезмәтләр 13,16 13,46 

1.5. социаль-хезмәт хезмәтләре 9,39 9,99 

1.6. социаль-хокукый хезмәтләр 5,76 5,76 

1.7. социаль хезмәтләрдән файдаланучыларның 
коммуникатив потенциалын арттыру макс-
атларында күрсәтелә торган хезмәтләр 

17,14 18,04 

2 Психоневрология интернатлары 615,63 622,01 

2.1. социаль-көнкүреш хезмәтләре 433,44 433,44 

2.2. социаль-медицина хезмәтләре 136,34 140,98 

2.3. социаль-психологик хезмәтләр 6,58 6,71 

2.4. социаль-педагогик хезмәтләр 25,43 26,40 

2.5. социаль-хезмәт хезмәтләре 10,21 10,72 

2.6. социаль-хокукый хезмәтләр 1,30 1,30 

2.7. социаль хезмәтләрдән файдаланучыларның 
коммуникатив потенциалын арттыру макс-
атларында күрсәтелә торган хезмәтләр 

2,33 2,46 

3. Билгеле яшәү урыны булмаган затлар өчен 
социаль адаптация үзәкләре 

931,82 945,05 

3.1. социаль-көнкүреш хезмәтләре 493,96  493,96 
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3.2. социаль-медицина хезмәтләре 263,55  271,74 

3.3. социаль-психологик хезмәтләр 39,79 41,05 

3.4. социаль-педагогик хезмәтләр 85,25 87,77 

3.5. социаль-хезмәт хезмәтләре 32,00 33,26 

3.6. социаль-хокукый хезмәтләр 17,27 17,27 
1Шәһәр тибындагы поселоклар нигезендә оештырылган һәм бюджет өлкәсе 

оешмалары белгечләренә авыл җирендә эшләгән өчен түләүләр билгеләргә 

хокуклы шәһәр җирлекләре өчен авыл җире өчен каралган норматив чыгымнар 

кулланыла. 

 
2. Дәүләт хезмәте күрсәтүгә бәйле гомумхуҗалык ихтыяҗларына 

норматив чыгымнар 
 

Т/с Оешма төре Норматив 

чыгымнар,  

сум/койка-

көн 

Шул исәптән 

хезмәт күрсәтүче 

персоналның 

хезмәткә түләү 

фондына  

башка 

чыгым-

нарга 

 

1. Картлар һәм инвалидлар өчен 

интернат йортлары 

(пансионатлар), картлар һәм 

инвалидлар өчен махсус 

интернат йортлары 

145,61 72,02 73,59 

2. Психоневрология 

интернатлары 

69,13 18,52 50,61 

3. Билгеле яшәү урыны булмаган 

затлар өчен социаль 

адаптация үзәкләре 

148,00 74,25 73,75 

 

 
__________________________________ 

 
 
 

 



Татарстан Республикасы  

Министрлар Кабинетының  

2019 ел, 6 сентябрь, 781 нче  

карары белән расланды 
 
 

2020 елга социаль-көнкүреш хезмәтләре, социаль-медицина хезмәтләре, 
социаль-психологик хезмәтләр, социаль-педагогик хезмәтләр, социаль-хезмәт 
хезмәтләре, социаль-хокукый хезмәтләр, социаль хезмәтләрдән коммуникатив 
потенциалын арттыру максатларындагы хезмәтләр, ашыгыч социаль хезмәтләр 

күрсәтүне кертеп, стационар һәм ярымстационар формада социаль хезмәт күрсәтү 
буенча дәүләт хезмәтләре күрсәтүгә норматив чыгымнар 

 

I. Дәүләт хезмәте күрсәтүгә турыдан-туры бәйле норматив чыгымнар 
 

Т/с  Оешма төре, социаль 
хезмәт төре  

 

Норматив чыгымнар, сум/койка-көн 
стационар  

форма 
ярымстационар 

форма 

шәһәр 
җире1 

авыл җире шәһәр 
җире1 

авыл җире 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Мөмкинлекләре 

чикләнгән балалар һәм 

яшүсмерләр өчен 

тернәкләндерү үзәкләре 

        

1.1. мөмкинлекләре 
чикләнгән балалар һәм 
яшүсмерләр өчен 

1 910,59 1 973,39 1 325,05 1 363,12 

1.1.1. социаль-көнкүреш 
хезмәтләре 

437,28 437,28 288,36 288,36 

1.1.2. социаль-медицина 
хезмәтләре 

615,32 641,18 547,65 564,50 

1.1.3. социаль-психологик 
хезмәтләр 

22,95 22,95 24,13 24,13 

1.1.4. социаль-педагогик 
хезмәтләр 

680,47 709,92 329,56 344,54 

1.1.5. социаль-хезмәт 
хезмәтләре 

49,37 51,86 51,38 53,87 

1.1.6. социаль-хокукый 
хезмәтләр 

30,41 31,66 31,96 33,21 

1.1.7. социаль хезмәтләрдән 
файдаланучыларның 
коммуникатив потен-
циалын арттыру мак-
сатларында күрсәтелә 
торган хезмәтләр 

74,79 78,54 52,01 54,51 
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1.2. озатып йөрүче затлар 
өчен 

476,23 488,71 - - 

1.2.1. социаль-көнкүреш 
хезмәтләре 

170,16 170,16 - - 

1.2.2. социаль-психологик 
хезмәтләр 

65,97 65,97 - - 

1.2.3. социаль-педагогик 
хезмәтләр 

240,10 252,58 - - 

2. Инвалидларны 
тернәкләндерү үзәкләре 

    

2.1. инвалидлар өчен 1 069,01 1 093,93 844,80 866,29 

2.1.1. социаль-көнкүреш 
хезмәтләре 

366,43 366,43 132,60 132,60 

2.1.2. социаль-медицина 
хезмәтләре 

542,26  561,57 554,13  570,01 

2.1.3. социаль-психологик 
хезмәтләр 

17,51 17,51 18,16 18,16 

2.1.4. социаль-педагогик 
хезмәтләр 

32,24 33,18 25,20 26,14 

2.1.5. социаль-хезмәт 
хезмәтләре 

36,57  38,44 37,94 39,81 

2.1.6. социаль-хокукый 
хезмәтләр 

8,75 8,75 9,08 9,08 

2.1.7. социаль хезмәтләрдән 
файдаланучыларның 
коммуникатив потен-
циалын арттыру мак-
сатларында күрсәтелә 
торган хезмәтләр 

65,25 68,05 67,69 70,49 

2.2 озатып йөрүче затлар 
өчен 

501,92  518,26  -  -  

2.2.1. социаль-көнкүреш 
хезмәтләре 

120,07 120,07 -  -  

2.2.2. социаль-психологик 
хезмәтләр 

13,24 13,24 -  -  

2.2.3. социаль-педагогик 
хезмәтләр 

368,61  384,95  -  -  

3. Халыкка социаль 
хезмәт күрсәтү буенча 
комплекслы үзәкләрнең 
социаль-тернәкләндерү 
бүлекләре 

888,07 914,24 629,50 651,75 

3.1. социаль-көнкүреш 
хезмәтләре 

348,74  348,74 139,29 139,29  
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3.2. социаль-медицина 
хезмәтләре 

376,80 396,42 332,12 347,82 

3.3. социаль-психологик 
хезмәтләр 

21,89 21,89 22,04 22,04 

3.4. социаль-педагогик 
хезмәтләр 

34,18 35,49 28,85 30,16 

3.5. социаль-хезмәт 
хезмәтләре 

43,06 45,68 43,36 45,98 

3.6. социаль-хокукый 
хезмәтләр 

37,17 38,48 37,43  38,74 

3.7. социаль хезмәтләрдән 
файдаланучыларның 
коммуникатив потен-
циалын арттыру макс-
атларында күрсәтелә 
торган хезмәтләр 

26,23 27,54  26,41  27,72 

4. Сукырлар һәм начар 
күрүчеләрне социаль 
тернәкләндерү үзәкләре 

- - 280,16 - 

4.1. социаль-көнкүреш 
хезмәтләре 

- - 26,26 - 

4.2. социаль-медицина 
хезмәтләре 

  8,57  

4.3. социаль-психологик 
хезмәтләр 

- - 4,45 - 

4.4. социаль-педагогик 
хезмәтләр 

- - 187,91 - 

4.5. социаль-хезмәт 
хезмәтләре 

- - 4,99 - 

4.6. социаль-хокукый 
хезмәтләр 

- - 4,10 - 

4.7. социаль хезмәтләрдән 
файдаланучыларның 
коммуникатив потен-
циалын арттыру макс-
атларында күрсәтелә 
торган хезмәтләр 

- - 43,88 - 

1 Шәһәр тибындагы поселоклар нигезендә оештырылган һәм бюджет өлкәсе 
оешмалары белгечләренә авыл җирендә эшләгән өчен түләүләр билгеләргә 
хокуклы шәһәр җирлекләре өчен авыл җире өчен каралган норматив чыгымнар 
кулланыла. 
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II. Дәүләт хезмәте күрсәтүгә бәйле гомумхуҗалык ихтыяҗларына 
норматив чыгымнар 

 

Т/с Оешма төре Норматив 

чыгымнар,  

сум/койка-

көн 

Шул исәптән 

хезмәт 

күрсәтүче 

персоналның 

хезмәткә түләү 

фондына  

башка 

чыгым-

нар 

 

1. Мөмкинлекләре чикләнгән балалар 
һәм яшүсмерләр өчен тернәкләндерү 
үзәкләре 

131,39 83,22 48,17 

2. Инвалидларны тернәкләндерү 
үзәкләре 

119,63 77,45  42,18 

3. Халыкка социаль хезмәт күрсәтү 
буенча комплекслы үзәкләрнең 
социаль-тернәкләндерү бүлекләре 

88,22 42,04 46,18 

4. Сукырлар һәм начар күрүчеләрне 
социаль тернәкләндерү үзәкләре 

47,12 12,77 34,35 

 

 

_________________________________ 

 

 



Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының  

2019 ел, 6 сентябрь, 781 нчt 

карары белән расланды 

 

2020 елга халыкка социаль хезмәт күрсәтү буенча комплекслы үзәкләрнең өйдә социаль хезмәт күрсәтү бүлекләре, гаиләгә 

һәм балаларга социаль ярдәм күрсәтү бүлекләре, гаиләгә һәм балаларга социаль ярдәм күрсәтү үзәкләре тарафыннан 

дәүләт хезмәтләре күрсәтүгә норматив чыгымнар 

Т/с  Оешма төре,  

социаль хезмәт күрсәтү формасы 
Бер яшәүчегә норматив чыгымнар, бер елга сум 

шәһәр җире1 авыл җире 

барлыгы шул исәптән барлы-

гы 

шул исәптән 

бюджет 

акчасы 

бюджет-

тан тыш 

акча 

бюджет 

акчасы 

бюд-

жеттан 

тыш акча 

1. Халыкка социаль хезмәт күрсәтү буенча комплекслы 

үзәкләрнең гаиләгә һәм балаларга ярдәм күрсәтү 

бүлекләре, гаиләгә һәм балаларга социаль ярдәм 

күрсәтү үзәкләре 

      

1.1. ярымстационар формада социаль хезмәт күрсәтү, шул 

исәптән: 

104,72 104,72 - 105,13 105,13 - 

1.1.1 хезмәт өчен түләү фондына  100,79 100,79 - 101,20 101,20 - 

1.1.2 башка чыгымнарга 3,93 3,93 - 3,93 3,93 - 

1.2. ашыгыч социаль хезмәтләр күрсәтү 0,666 0,666 - 0,666 0,666 - 

2. Халыкка социаль хезмәт күрсәтү буенча комплекслы 

үзәкләрнең өйдә социаль хезмәт күрсәтү бүлекләре 

      

2.1. өйдә социаль хезмәт күрсәтү 190,01 161,50 28,51 882,41 750,05 132,36 
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2.1.1 хезмәт өчен түләү фондына  178,25 151,51 26,74 854,80 726,58 128,22 

2.1.2 башка чыгымнарга 11,76 9,99 1,77 27,61 23,47 4,14 
1 Шәһәр тибындагы поселоклар нигезендә оештырылган, бюджет өлкәсе оешмалары белгечләренә авыл җирендә эшләгән 

өчен түләүләр билгеләргә хокуклы шәһәр җирлекләре өчен хезмәт өчен түләү фондына норматив чыгымнарга карата  

1,23 күләмендәге төзәтү коэффициенты кулланыла. 



Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 

2019 ел, 6 сентябрь, 781 нче 

карары белән расланды  

 

2020 елга дәүләт хезмәте күрсәтүгә турыдан-туры бәйле норматив чыгымнарга 

карата төзәтү коэффициентлары 

 

Т/с  Оешма исеме  Төзәтү 
коэффициенты 

1. «Восхождение» инвалидларны тернәкләндерү үзәге» 
дәүләт автоном социаль хезмәт күрсәтү учреждениесе 
(алга таба– ДАСХКУ) 

1,083 

2. «Изгелек» инвалидларны тернәкләндерү үзәге» 
ДАСХКУ  

1,088 

3. «Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән 
тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының 
«Мөмкинлекләре чикләнгән балалар һәм яшүсмерләр 
өчен «Здравушка» тернәкләндерү үзәге» ДАСХКУ 

1,060 

 

 

_______________________________ 

 

 



Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 

2019 ел, 6 сентябрь, 781 нче 

карары белән расланды  

 

 

2020 елга дәүләт хезмәте күрсәтүгә бәйле гомумхуҗалык ихтыяҗларына 

норматив чыгымнарга карата төзәтү коэффициентлары 

 

 
 

Т/с Оешма төре һәм исеме 

Норматив 

чыгымнарга 

төзәтү 

коэффициенты 
 

1 2 3 

1. Картлар һәм инвалидлар өчен интернат йортлары 
(пансионатлар) 

 

1.1. «Азнакай картлар һәм инвалидлар интернат йорты» дәүләт 
автоном социаль хезмәт күрсәтү учреждениесе (алга таба – 
ДАСХКУ) 

1,22 

1.2. «Актаныш картлар һәм инвалидлар интернат йорты» 
ДАСХКУ  

1,86 

1.3. «Алексеевск картлар һәм инвалидлар интернат йорты» 
ДАСХКУ 

1,90 

1.4. «Әлки картлар һәм инвалидлар интернат йорты» ДАСХКУ 1,44 

1.5. «Арча картлар һәм инвалидлар интернат йорты» ДАСХКУ 1,67 

1.6. «Югары Ослан картлар һәм инвалидлар интернат йорты» 
ДАСХКУ 

1,70 

1.7. «Алабуга картлар һәм инвалидлар интернат йорты» 
ДАСХКУ 

2,04 

1.8. «Нурлат картлар һәм инвалидлар интернат йорты» 
ДАСХКУ 

1,56 

1.9. «Лесхоз картлар һәм инвалидлар интернат йорты» 
ДАСХКУ 

2,13 

1.10. «Җәлил картлар һәм инвалидлар интернат йорты» 
ДАСХКУ 

1,36 

1.11. Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән 
тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының 
«Федоровка картлар һәм инвалидлар интернат йорты» 
ДАСХКУ 

2,80 

1.12. Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән 
тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының «Баулы 
картлар һәм инвалидлар интернат йорты» ДАСХКУ 

3,05 

1.13. «Буа картлар һәм инвалидлар интернат йорты» ДАСХКУ 1,32 

1.14. «Кайбыч картлар һәм инвалидлар интернат йорты» дәүләт 3,81 
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1 2 3 

бюджет учреждениесе (алга таба – ДБУ)  

1.15. «Лениногорск картлар һәм инвалидлар интернат йорты» 
ДАСХКУ 

2,09 

1.16. Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән 
тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының 
«Мамадыш картлар һәм инвалидлар махсус интернат 
йорты» ДАСХКУ 

2,01 

1.17. «Минзәлә картлар һәм инвалидлар интернат йорты» 
ДАСХКУ 

1,65 

1.18. «Мөслим картлар һәм инвалидлар интернат йорты» 
ДАСХКУ  

2,81 

1.19. Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән 
тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының «Яңа 
Чишмә картлар һәм инвалидлар интернат йорты» 
ДАСХКУ 

1,56 

1.20. Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән 
тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының 
«Корноухово картлар һәм инвалидлар интернат йорты» 
ДАСХКУ 

1,62 

1.21. Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән 
тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының «Спас 
картлар һәм инвалидлар интернат йорты» ДАСХКУ 

1,39 

1.22. «Тәтеш картлар һәм инвалидлар интернат йорты» 
ДАСХКУ 

1,75 

1.23. Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән 
тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының «Тукай 
картлар һәм инвалидлар интернат йорты» ДАСХКУ 

2,43 

1.24. «Чирмешән картлар һәм инвалидлар интернат йорты» 
ДАСХКУ 

1,34 

1.25. Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән 
тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының «Юлдаш» 
Чистай картлар һәм инвалидлар интернат йорты» 
ДАСХКУ 

1,90 

1.26. «Чаллы картлар һәм инвалидлар интернат йорты» 
ДАСХКУ 

1,72 

1.27. Өлкән яшьтәге кешеләргә, сәламәтлекләренең 
мөмкинлекләре чикләнгән затларга һәм инвалидларга 
ярдәм күрсәтүче «Сердце Гармония» коммерциягә 
карамаган автоном оешмасы 

1,00 

2. Психоневрология интернатлары  

2.1. «Алабуга психоневрология интернаты» ДАСХКУ 1,04 

2.2. «Зеленодольск психоневрология интернаты» ДАСХКУ 1,03 

2.3. «Чистай психоневрология интернаты» ДАСХКУ 1,05 
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1 2 3 

2.4. «Казан психоневрология интернаты» ДАСХКУ 1,29 

2.5. Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән 
тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының «Яңа 
Чүриле психоневрология интернаты» ДАСХКУ 

1,38 

2.6. «Тернәкләндерүнең заманча медицина-социаль 
технологияләре кулланыла торган Кама Аланы 
психоневрология интернаты» ДАСХКУ 

1,02 

3. Билгеле яшәү урыны һәм шөгыльләре булмаган затлар 

өчен социаль адаптация үзәкләре 

 

3.1. «Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән 

тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының Бөгелмә 

муниципаль районындагы Билгеле яшәү урыны һәм 

шөгыльләре булмаган затлар өчен «Маяк» социаль 

адаптация үзәге» ДАСХКУ 

1,41 

3.2. «Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән 

тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының «Чаллы 

шәһәре» шәһәр округындагы Билгеле яшәү урыны һәм 

шөгыльләре булмаган затлар өчен «Перекресток» социаль 

адаптация үзәге» ДАСХКУ 

1,10 

3.3. «Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән 

тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының «Казан 

шәһәре» шәһәр округындагы Билгеле яшәү урыны һәм 

шөгыльләре булмаган затлар өчен «Милосердие» социаль 

адаптация үзәге» ДАСХКУ 

1,50 

4. Мөмкинлекләре чикләнгән балалар һәм яшүсмерләр өчен 

тернәкләндерү үзәкләре 

 

4.1. «Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән 

тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының Арча 

муниципаль районындагы Мөмкинлекләре чикләнгән 

балалар һәм яшүсмерләр өчен «Исток Надежды» 

тернәкләндерү үзәге» ДАСХКУ 

1,47 

4.2. «Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән 

тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының Баулы 

муниципаль районындагы Мөмкинлекләре чикләнгән 

балалар һәм яшүсмерләр өчен «Радость» («Шатлык») 

тернәкләндерү үзәге» ДАСХКУ 

2,39 

4.3. «Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән 

тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының Кукмара 

муниципаль районындагы Мөмкинлекләре чикләнгән 

балалар һәм яшүсмерләр өчен «Милосердие» 

тернәкләндерү үзәге» ДАСХКУ 

1,45 
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4.4. «Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән 

тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының Лаеш 

муниципаль районындагы Мөмкинлекләре чикләнгән 

балалар һәм яшүсмерләр өчен тернәкләндерү үзәге» 

ДАСХКУ 

2,53 

4.5. «Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән 

тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының Минзәлә 

муниципаль районындагы Мөмкинлекләре чикләнгән 

балалар һәм яшүсмерләр өчен «Умырзая» тернәкләндерү 

үзәге» ДАСХКУ 

2,83 

4.6. «Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән 

тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының Бөгелмә 

муниципаль районындагы Мөмкинлекләре чикләнгән 

балалар һәм яшүсмерләр өчен «Возрождение» 

тернәкләндерү үзәге» ДАСХКУ 

1,82 

4.7. «Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән 
тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының Алабуга 
муниципаль районындагы Мөмкинлекләре чикләнгән 
балалар һәм яшүсмерләр өчен «Астра» тернәкләндерү 
үзәге» ДАСХКУ 

3,10 

4.8. «Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән 
тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының 
Зеленодольск муниципаль районындагы Мөмкинлекләре 
чикләнгән балалар һәм яшүсмерләр өчен «Доверие» 
тернәкләндерү үзәге» ДАСХКУ 

1,93 

4.9. «Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән 
тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының «Чаллы 
шәһәре» шәһәр округындагы Мөмкинлекләре чикләнгән 
балалар һәм яшүсмерләр өчен «Солнышко» 
тернәкләндерү үзәге» ДАСХКУ 

3,00 

4.10. Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән 
тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының «Казан 
шәһәре» шәһәр округындагы Мөмкинлекләре чикләнгән 
балалар һәм яшүсмерләр өчен «Апрель» тернәкләндерү 
үзәге ДБУ 

1,51 

4.11. «Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән 
тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының 
Мөмкинлекләре чикләнгән балалар һәм яшүсмерләр өчен 
«Здравушка» тернәкләндерү үзәге» ДАСХКУ 

1,29 

4.12. «Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән 
тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының 
Мөмкинлекләре чикләнгән балалар һәм яшүсмерләр өчен 
«Солнечный» тернәкләндерү үзәге» ДАСХКУ 
 

1,89 
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4.13. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар 
өчен «Надежда» Түбән Кама интернат мәктәбе» 
муниципаль автоном гомуми белем бирү учреждениесе 

1,00 

4.14. Өстәмә һөнәри белем бирүче «Чудо-Дети» дәвалау 
педагогикасы үзәге» коммерциягә карамаган автоном 
оешмасы 

1,00 

4.15. «Балаларда көч» сәламәтлекләренең мөмкинлекләре 
чикләнгән балаларга ярдәм хәйрия фонды  

1,00 

4.16. Благотворительный фонд помощи детям и взрослым, 

страдающим неврологическими заболеваниями, и их 

семьям «Звезда» 

1,00 

4.17. Казан шәһәренең «Поиск» диагностика һәм 
консультация үзәге» җирле иҗтимагый балаларга ярдәм 
күрсәтү оешмасы 

1,00 

4.18. «ТИМА» җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте  1,00 

4.19. Сәламәтлегенә зур ихтыяҗ булган кешеләр өчен 
«Фәрештәләргә шатлык бүләк итәбез» коммерциягә 
карамаган автоном оешмасы 

1,00 

5. Инвалидларны тернәкләндерү үзәкләре  

5.1. «Березка» инвалидларны тернәкләндерү үзәге» ДАСХКУ 2,44 

5.2. «Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән 
тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының «Идел» 
инвалидларны социаль тернәкләндерү республика үзәге» 
ДБУ 

3,31 

5.3. «Изгелек» инвалидларны тернәкләндерү үзәге» ДАСХКУ 3,24 

5.4. «Ветеран» инвалидларны тернәкләндерү үзәге» ДАСХКУ 1,40 

5.5. «Восхождение» инвалидларны тернәкләндерү үзәге» 
ДАСХКУ 

1,22 

5.6. «Крутушка шифаханәсе» ачык акционерлык җәмгыяте 1,00 

5.7. «КМПО шифаханә-профилакториясе» җаваплылыгы 
чикләнгән җәмгыяте 

1,00 

5.8. Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр 

өчен «Рубаха» коммерциягә карамаган автоном оешмасы 

1,00 

6. Халыкка социаль хезмәт күрсәтү буенча комплекслы 
үзәкләрнең социаль-тернәкләндерү бүлекләре (алга таба – 
ХСХККҮ) 

 

6.1. «Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән 
тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының Азнакай 
муниципаль районындагы «Өмет» ХСХККҮ» ДАСХКУ 
социаль-тернәкләндерү бүлеге 
 
 

3,48 
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6.2. «Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән 
тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының Аксубай 
муниципаль районындагы «Нежность» ХСХККҮ» 
ДАСХКУ социаль-тернәкләндерү бүлеге 

3,05 

6.3. «Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән 
тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының Балтач 
муниципаль районындагы «Наз» ХСХККҮ» ДАСХКУ 
социаль-тернәкләндерү бүлеге 

5,95 

6.4. «Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән 

тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының Түбән 

Кама муниципаль районындагы «Милосердие» ХСХККҮ» 

ДАСХКУ социаль-тернәкләндерү бүлеге 

3,03 

6.5. «Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән 

тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының Сарман 

муниципаль районындагы «Шәфкать» ХСХККҮ» 

ДАСХКУ социаль-тернәкләндерү бүлеге 

4,11 

6.6. «Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән 

тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының Мамадыш 

муниципаль районындагы «Забота» ХСХККҮ» ДАСХКУ 

социаль-тернәкләндерү бүлеге 

2,53 

6.7. «Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән 

тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының Арча 

муниципаль районындагы «Центр милосердия» ХСХККҮ» 

ДАСХКУ социаль-тернәкләндерү бүлеге 

4,23 

6.8. Яр Чаллы шәһәренең «Хезмәт ветераннары өчен 

пансионат» муниципаль автоном учреждениесе 

1,00 

6.9. «Шатлык» («Радость») социаль ярдәм үзәге» коммерциягә 

карамаган автоном оешмасы 

1,00 

6.10. «Камские зори» социаль ярдәм үзәге» коммерциягә 

карамаган автоном оешмасы 

1,00 

6.11. «Салават Купере» («Радуга») социаль ярдәм күрсәтү 

үзәге» коммерциягә карамаган автоном оешмасы 

1,00 

6.12. «Наз» («Ласка») социаль ярдәм күрсәтү үзәге» 

коммерциягә карамаган автоном оешмасы 

1,00 

6.13. «Саулык» («Здоровье») социаль ярдәм күрсәтү үзәге» 

коммерциягә карамаган автоном оешмасы 

1,00 

6.14. «Красноборская дубрава» социаль ярдәм күрсәтү үзәге» 

коммерциягә карамаган автоном оешмасы 

1,00 

6.15. «Балкыш» («Сияние») тернәкләндерү үзәге» коммерциягә 

карамаган автоном оешмасы 

1,00 
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6.16. «Долголетие» социаль ярдәм күрсәтү үзәге» коммерциягә 

карамаган автоном оешмасы 

1,00 

7. Сукырлар һәм начар күрүчеләрне социаль тернәкләндерү 
үзәкләре 

 

7.1. «Сукырлар һәм начар күрүчеләрне социаль тернәкләндерү 
республика үзәге» ДБУ 

1,16 

 



Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 

2019 ел, 6 сентябрь, 781 нче 

карары белән расланды  

 

2020 елга халыкка социаль хезмәт күрсәтү буенча комплекслы үзәкләрнең өйдә 

социаль хезмәт күрсәтү бүлекләре, гаиләгә һәм балаларга социаль ярдәм күрсәтү 

бүлекләре, гаиләгә һәм балаларга социаль ярдәм күрсәтү үзәкләре тарафыннан 

дәүләт хезмәтләре күрсәтүгә норматив чыгымнарга карата  

төзәтү коэффициентлары 
 

Т/с  Муниципаль берәмлек исеме, 
социаль хезмәт күрсәтү формасы исеме 

Төзәтү 
коэффициенты 

шәһәр җире авыл җире 
 

1 2 3 4 

1. Әгерҗе муниципаль районы 
  

1.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 
формасы 

1,0576 1,0576 

1.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0378 1,0284 

2. Азнакай муниципаль районы   
2.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 

формасы 
1,0512 1,0512 

2.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0373 1,0174 

3. Аксубай муниципаль районы   
3.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 

формасы 
1,0825 1,0825 

3.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0583 1,0353 

4. Актаныш муниципаль районы   
4.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 

формасы 
1,0889 1,0889 

4.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0621 1,0417 

5. Алексеевск муниципаль районы   
5.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 

формасы 
1,3744 1,3744 

5.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,2355 1,2274 

6. Әлки муниципаль районы   
6.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 

формасы 
1,1837 1,1837 

6.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,1104 1,1195 

7. Әлмәт муниципаль районы   
7.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 

формасы 
1,0800 1,0800 

7.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0549 1,0390 

8. Апас муниципаль районы   
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8.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 
формасы 

1,0915 1,0915 

8.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0630 1,0428 

9. Арча муниципаль районы   
9.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 

формасы 
1,0972 1,0972 

9.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0653 1,0474 

10. Әтнә муниципаль районы   
10.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 

формасы 
1,1933 1,1933 

10.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,1165 1,1290 

11. Баулы муниципаль районы   
11.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 

формасы 
1,0883 1,0883 

11.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0607 1,0410 

12. Балтач муниципаль районы   
12.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 

формасы 
1,1401 1,1401 

12.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0935 1,0695 

13. Бөгелмә муниципаль районы   
13.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 

формасы 
1,0915 1,0915 

13.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0647 1,0417 

14. Буа муниципаль районы   

14.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 
формасы 

1,0889 1,0889 

14.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0579 1,0460 

15. Югары Ослан муниципаль районы   
15.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 

формасы 
1,0813 1,0813 

15.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0519 1,0464 

16. Биектау муниципаль районы   
16.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 

формасы 
1,0857 1,0857 

16.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0607 1,0389 

17. Чүпрәле муниципаль районы   
17.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 

формасы 
1,0320 1,0320 

17.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0182 1,0201 

18. Алабуга муниципаль районы   

18.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 
формасы 

3,4993 3,4993 

18.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 2,7272 2,2197 
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19. Зәй муниципаль районы   
19.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 

формасы 
1,0550 1,0550 

19.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0369 1,0289 

20. Зеленодольск муниципаль районы   

20.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 
формасы 

1,0627 1,0627 

20.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0445 1,0262 

21. Кайбыч муниципаль районы   

21.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 
формасы 

1,3408 1,3408 

21.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,1761 1,2865 

22. Кама Тамагы муниципаль районы   
22.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 

формасы 
1,0921 1,0921 

22.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0611 1,0481 

23. Кукмара муниципаль районы   

23.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 
формасы 

1,0915 1,0915 

23.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0630 1,0428 

24. Лаеш муниципаль районы   

24.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 
формасы 

1,0767 1,0767 

24.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0560 1,0311 

25. Лениногорск муниципаль районы   
25.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 

формасы 
1,0857 1,0857 

25.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0581 1,0400 

26. Мамадыш муниципаль районы   
26.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 

формасы 
1,1113 1,1113 

26.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0759 1,0541 

27. Менделеевск муниципаль районы   
27.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 

формасы 
1,0633 1,0633 

27.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0418 1,0323 

28. Минзәлә муниципаль районы   
28.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 

формасы 
1,1004 1,1004 

28.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0668 1,0495 

29. Мөслим муниципаль районы   
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29.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 
формасы 

1,0979 1,0979 

29.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0668 1,0495 

30. Түбән Кама муниципаль районы   
30.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 

формасы 
1,0256 1,0256 

30.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0170 1,0123 

31. Яңа Чишмә муниципаль районы   
31.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 

формасы 
1,0486 1,0486 

31.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0331 1,0242 

32. Нурлат муниципаль районы   
32.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 

формасы 
1,1010 1,1010 

32.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0607 1,0429 

33. Питрәч муниципаль районы   

33.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 
формасы 

1,0883 1,0883 

33.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0607 1,0400 

34. Балык Бистәсе муниципаль районы   
34.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 

формасы 
1,0883 1,0883 

34.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0615 1,0410 

35. Саба муниципаль районы   
35.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 

формасы 
1,0889 1,0889 

35.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0587 1,0464 

36. Сарман муниципаль районы   
36.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 

формасы 
1,1004 1,1004 

36.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0676 1,0505 

37. Спас муниципаль районы   
37.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 

формасы 
1,0889 1,0889 

37.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0613 1,0424 

38. Тәтеш муниципаль районы   

38.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 
формасы 

1,1030 1,1030 

38.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0685 1,0520 

39. Тукай муниципаль районы   
39.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 

формасы 
1,0525 1,0525 
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39.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0318 1,0331 

40. Теләче муниципаль районы   
40.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 

формасы 
1,2549 1,2549 

40.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,1411 1,1941 

41. Чирмешән муниципаль районы   
41.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 

формасы 
1,0723 1,0723 

41.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0481 1,0382 

42. Чистай муниципаль районы   

42.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 
формасы 

1,0972 1,0972 

42.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0653 1,0470 

43. Ютазы муниципаль районы   
43.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 

формасы 
1,0864 1,0864 

43.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0570 1,0478 

44. Чаллы шәһәре   
44.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 

формасы 
1,0224 1,0224 

44.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0146 1,0084 

45. Казан шәһәре   
45.1. социаль хезмәт күрсәтүнең ярымстационар 

формасы 
1,0486 1,0486 

45.2. өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасы 1,0348 1,0206 

 
 

____________________________________ 
 
 

 



Татарстан Республикасы  

Министрлар Кабинетының  

2018 ел, 22 сентябрь, 819 нчы  

карары белән расланды  
 

2020 елга стационар формалы социаль хезмәт күрсәтү оешмаларында  
койка-көннәр һәм койка-урыннар саны 

 

Муниципаль берәмлек 

исеме 

Оешма исеме Бер елга 

койка-

көннәр 

саны 

Бер елга 

койка-

урыннар 

саны 
 

1 2 3 4 
Азнакай муниципаль 
районы 

«Азнакай картлар һәм инвалидлар интернат йорты» дәүләт 

автоном социаль хезмәт күрсәтү учреждениесе (алга таба – 

ДАСХКУ) 

37 590 105 

Аксубай муниципаль 
районы 

Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү 

һәм социаль яклау министрлыгының «Федоровка картлар һәм 

инвалидлар интернат йорты» ДАСХКУ 

37 290 110 

Актаныш муниципаль 
районы 

«Актаныш картлар һәм инвалидлар интернат йорты» ДАСХКУ 20 496 56 

Алексеевск муниципаль 
районы 

«Алексеевск картлар һәм инвалидлар интернат йорты» ДАСХКУ 18 300 50 

Әлки муниципаль районы «Әлки картлар һәм инвалидлар интернат йорты» ДАСХКУ 25 620 70 
Арча муниципаль районы Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү 

һәм социаль яклау министрлыгының «Яңа Чүриле 
психоневрология интернаты» ДАСХКУ 

133 534 373 

«Арча картлар һәм инвалидлар интернат йорты» ДАСХКУ 18 300 50 

Баулы муниципаль районы  Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү 
һәм социаль яклау министрлыгының «Баулы картлар һәм 
инвалидлар интернат йорты» ДАСХКУ 

18 666 51 
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1 2 3 4 
Бөгелмә муниципаль 
районы 

«Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү 
һәм социаль яклау министрлыгының Бөгелмә муниципаль 
районындагы Билгеле яшәү урыны һәм шөгыльләре булмаган 
затлар өчен «Маяк» социаль адаптация үзәге» ДАСХКУ 

9 150 25 

Буа муниципаль районы «Буа картлар һәм инвалидлар интернат йорты» ДАСХКУ 43 440 120 

Югары Ослан муниципаль 
районы 

«Югары Ослан картлар һәм инвалидлар интернат йорты» 
ДАСХКУ 

18 300 50 

Алабуга муниципаль 
районы  

«Алабуга картлар һәм инвалидлар интернат йорты» ДАСХКУ 44 280 123 

«Алабуга психоневрология интернаты» ДАСХКУ 161 920 460 
Зеленодольск муниципаль 
районы 

«Зеленодольск психоневрология интернаты» ДАСХКУ 194 752 

 

544 

Кайбыч муниципаль районы «Кайбыч картлар һәм инвалидлар интернат йорты» дәүләт 
бюджет учреждениесе 

9 150 25 

Лениногорск муниципаль 
районы 

«Лениногорск картлар һәм инвалидлар интернат йорты» 

ДАСХКУ 

26 850 75 

Мамадыш муниципаль 
районы 

«Мамадыш картлар һәм инвалидлар махсус интернат йорты» 

ДАСХКУ 

25 060 70 

Минзәлә муниципаль 
районы 

«Минзәлә картлар һәм инвалидлар интернат йорты» ДАСХКУ 21 660 60 

Мөслим муниципаль 
районы 

«Мөслим картлар һәм инвалидлар интернат йорты» ДАСХКУ 17 500 50 

Чаллы шәһәре  «Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү 

һәм социаль яклау министрлыгының «Яр Чаллы шәһәре» шәһәр 

округындагы Билгеле яшәү урыны һәм шөгыльләре булмаган 

затлар өчен «Перекресток» социаль адаптация үзәге» ДАСХКУ  

18 300 50 

«Яр Чаллы картлар һәм инвалидлар интернат йорты» ДАСХКУ 21 180 60 
Түбән Кама муниципаль 
районы 

«Тернәкләндерүнең заманча медицина-социаль технологияләре 

кулланыла торган Кама Аланы психоневрология интернаты» 

ДАСХКУ 

157 520 440 
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1 2 3 4 
Яңа Чишмә муниципаль 
районы 

Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү 

һәм социаль яклау министрлыгының «Яңа Чишмә картлар һәм 

инвалидлар интернат йорты» ДАСХКУ 

17 850 50 

Нурлат муниципаль районы «Нурлат картлар һәм инвалидлар интернат йорты» ДАСХКУ 43 920 120 

Балык Бистәсе муниципаль 
районы  

Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү 

һәм социаль яклау министрлыгының «Корноухово картлар һәм 

инвалидлар интернат йорты» ДАСХКУ 

14 120 40 

Саба муниципаль районы «Лесхоз картлар һәм инвалидлар интернат йорты» ДАСХКУ 28 720 80 

Сарман муниципаль районы «Җәлил картлар һәм инвалидлар интернат йорты» ДАСХКУ 47 060 130 

Спас муниципаль районы Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү 

һәм социаль яклау министрлыгының «Спас картлар һәм 

инвалидлар интернат йорты» ДАСХКУ 

21 180 60 

Тукай муниципаль районы Татарстан Республикасы Хезмәт, ха-лыкны эш белән тәэмин итү 

һәм социаль яклау министрлыгының «Тукай картлар һәм 

инвалидлар интернат йорты» ДАСХКУ 

18 200 50 

Тәтеш муниципаль районы «Тәтеш картлар һәм инвалидлар интернат йорты» ДАСХКУ 16 470 45 

Чирмешән муниципаль 
районы 

«Чирмешән картлар һәм инвалидлар интернат йорты» ДАСХКУ 21 660 60 

Чистай муниципаль районы «Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү 
һәм социаль яклау министрлыгының «Юлдаш» Чистай картлар 
һәм инвалидлар интернат йорты» ДАСХКУ 

51 185 145 

«Чистай психоневрология интернаты» ДАСХКУ 104 676 286 
Казан шәһәре «Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү 

һәм социаль яклау министрлыгының «Казан шәһәре» шәһәр 

округындагы Билгеле яшәү урыны һәм шөгыльләре булмаган 

затлар өчен «Милосердие» социаль адаптация үзәге» ДАСХКУ 

29 280 80 

«Казан психоневрология интернаты» ДАСХКУ 121 994 337 



Татарстан Республикасы  

Министрлар Кабинетының 

2019 ел, 6 сентябрь, 781 нче  

карары белән расланды  

 

2020 елга стационар һәм ярымстационар формалы социаль хезмәт күрсәтү оешмаларында 

койка-көннәр һәм койка-урыннар саны 

 

Муниципаль 

берәмлек исеме 

Оешма исеме Бер елга койка-көннәр саны Бер елга койка-урыннар саны 
стацио-

нар 
ярым-

стационар 
озатып 

йөрүчеләр 
стацио-

нар 
ярым-

стационар 
озатып 

йөрүчеләр 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Азнакай 
муниципаль 
районы 

«Татарстан Республикасы Хезмәт, 

халыкны эш белән тәэмин итү һәм 

социаль яклау министрлыгының 

Азнакай муниципаль районындагы 

«Өмет» халыкка социаль хезмәт 

күрсәтү комплекслы үзәге (алга 

таба – ХСХККҮ)» дәүләт автоном 

социаль хезмәт күрсәтү 

учреждениесенең (алга таба – 

ДАСХКУ) социаль-тернәкләндерү 

бүлеге 

12 492  -  - 36 - -   

Аксубай 
муниципаль 
районы 

«Татарстан Республикасы Хезмәт, 
халыкны эш белән тәэмин итү һәм 
социаль яклау министрлыгының 
Аксубай муниципаль районындагы 
«Нежность» ХСХККҮ» ДАСХКУ 
социаль-тернәкләндерү бүлеге 

7 287 -  - 21 - -   

Әлмәт муници- «Ветеран» инвалидларны 15 268 13 420 347 44 55 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
паль районы тернәкләндерү үзәге» ДАСХКУ 
Арча муниципаль 
районы 

«Татарстан Республикасы Хезмәт, 
халыкны эш белән тәэмин итү һәм 
социаль яклау министрлыгының 
Арча муниципаль районындагы 
Мөмкинлекләре чикләнгән балалар 
һәм яшүсмерләр өчен «Исток 
Надежды» тернәкләндерү үзәге» 
ДАСХКУ 

4 164 4 636 1 388 12 19 4 

«Татарстан Республикасы Хезмәт, 
халыкны эш белән тәэмин итү һәм 
социаль яклау министрлыгының 
Арча муниципаль районындагы 
«Центр милосердия» ХСХККҮ» 
ДАСХКУ социаль-тернәкләндерү 
бүлеге 

9 369  -  - 27 - -  

Баулы 
муниципаль 
районы 

«Татарстан Республикасы Хезмәт, 
халыкны эш белән тәэмин итү һәм 
социаль яклау министрлыгының 
Баулы муниципаль районындагы 
Мөмкинлекләре чикләнгән балалар 
һәм яшүсмерләр өчен «Радость» 
(«Шатлык») тернәкләндерү үзәге» 
ДАСХКУ 

6 940 8 296 1 735 20 34 5 

«Березка» инвалидларны 
тернәкләндерү үзәге» ДАСХКУ 

26 372 -  1 735 76 -  5 

Балтач 

муниципаль 

районы 

«Татарстан Республикасы Хезмәт, 

халыкны эш белән тәэмин итү һәм 

социаль яклау министрлыгының 

9 716  -  - 28 - -   
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Балтач муниципаль районындагы 

«Наз» ХСХККҮ» ДАСХКУ 

социаль-тернәкләндерү бүлеге 

 
Бөгелмә 
муниципаль 
районы 

«Татарстан Республикасы Хезмәт, 
халыкны эш белән тәэмин итү һәм 
социаль яклау министрлыгының 
Бөгелмә муниципаль районындагы 
Мөмкинлекләре чикләнгән балалар 
һәм яшүсмерләр өчен «Возрож-
дение» тернәкләндерү үзәге» 
ДАСХКУ 

5 205 4 392 694 15 18 2 

Алабуга 

муниципаль 

районы 

«Татарстан Республикасы Хезмәт, 

халыкны эш белән тәэмин итү һәм 

социаль яклау министрлыгының 

Алабуга муниципаль районындагы 

Мөмкинлекләре чикләнгән балалар 

һәм яшүсмерләр өчен «Астра» 

тернәкләндерү үзәге» ДАСХКУ 

12 145 7 320 1 735 35 30 5 

Зеленодольск 
муниципаль 
районы 

«Татарстан Республикасы Хезмәт, 
халыкны эш белән тәэмин итү һәм 
социаль яклау министрлыгының 
Зеленодольск муниципаль рай-
онындагы Мөмкинлекләре чик-
ләнгән балалар һәм яшүсмерләр 
өчен «Доверие» тернәкләндерү 
үзәге» ДАСХКУ 

7 634 13 420 5 552 22 55 16 

«Татарстан Республикасы Хезмәт, 34 700  - 3 470 100 - 10 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

халыкны эш белән тәэмин итү һәм 

социаль яклау министрлыгының 

«Идел» инвалидларны социаль 

тернәкләндерү республика үзәге» 

ДБУ 
Кукмара 
муниципаль 
районы 

«Татарстан Республикасы Хезмәт, 
халыкны эш белән тәэмин итү һәм 
социаль яклау министрлыгының 
Кукмара муниципаль районындагы 
Мөмкинлекләре чикләнгән балалар 
һәм яшүсмерләр өчен «Мило-
сердие» тернәкләндерү үзәге» 
ДАСХКУ 

3 817 8 296 347 11 34 1 

Лаеш 
муниципаль 
районы 

«Татарстан Республикасы Хезмәт, 
халыкны эш белән тәэмин итү һәм 
социаль яклау министрлыгының 
Лаеш муниципаль районындагы 
Мөмкинлекләре чикләнгән балалар 
һәм яшүсмерләр өчен тернәк-
ләндерү үзәге» ДАСХКУ 

12 145 1 952 1 041 35 8 3 

Мамадыш 
муниципаль 
районы 

«Татарстан Республикасы Хезмәт, 
халыкны эш белән тәэмин итү һәм 
социаль яклау министрлыгының 
Мамадыш муниципаль рай-
онындагы «Забота» ХСХККҮ» 
ДАСХКУ социаль-тернәкләндерү 
бүлеге 

 - 6 100  - -  25 -  

Минзәлә 
муниципаль 

«Татарстан Республикасы Хезмәт, 
халыкны эш белән тәэмин итү һәм 

5 552 5 124 347 16 21 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
районы социаль яклау министрлыгының 

Мтнзәлә муниципаль районындагы 
Мөмкинлекләре чикләнгән балалар 
һәм яшүсмерләр өчен «Умырзая» 
тернәкләндерү үзәге» ДАСХКУ 

Яр Чаллы шәһәре «Татарстан Республикасы Хезмәт, 
халыкны эш белән тәэмин итү һәм 
социаль яклау министрлыгының 
«Чаллы шәһәре» шәһәр окру-
гындагы Мөмкинлекләре чиклән-
гән балалар һәм яшүсмерләр өчен 
«Солнышко» тернәкләндерү үзәге» 
ДАСХКУ 

5 205 10 004 347 15 41 1 

«Изгелек» инвалидларны тернәк-

ләндерү үзәге» ДАСХКУ  

4 164 9 028 347 12 37 1 

Түбән Кама 
муниципаль 
районы 

«Татарстан Республикасы Хезмәт, 
халыкны эш белән тәэмин итү һәм 
социаль яклау министрлыгының 
Түбән Кама муниципаль 
районындагы «Милосердие» 
ХСХККҮ» ДАСХКУ социаль-
тернәкләндерү бүлеге 

9 716 -  - 28 - - 

Сарман 
муниципаль 
районы 

«Татарстан Республикасы Хезмәт, 
халыкны эш белән тәэмин итү һәм 
социаль яклау министрлыгының 
Сарман муниципаль районындагы 
«Шәфкать» ХСХККҮ» ДАСХКУ 
социаль-тернәкләндерү бүлеге 

9 716 -  - 28 - -   

Казан шәһәре «Восхождение» инвалидларны -  20 000  - -  100 -  
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1 2 3 4 5 6 7 8 
тернәкләндерү үзәге» ДАСХКУ 

«Татарстан Республикасы Хезмәт, 

халыкны эш белән тәэмин итү һәм 

социаль яклау министрлыгының 

«Казан шәһәре» шәһәр окру-

гындагы Мөмкинлекләре чиклән-

гән балалар һәм яшүсмерләр өчен 

«Апрель» тернәкләндерү үзәге» 

ДБУ 

-  17 080 -  -  70 -  

«Татарстан Республикасы Хезмәт, 
халыкны эш белән тәэмин итү һәм 
социаль яклау министрлыгының 
Мөмкинлекләре чикләнгән балалар 
һәм яшүсмерләр өчен «Здравушка» 
тернәкләндерү үзәге» ДАСХКУ 

-  12 932 -  -  53 -  

«Татарстан Республикасы Хезмәт, 

халыкны эш белән тәэмин итү һәм 

социаль яклау министрлыгының 

Мөмкинлекләре чикләнгән балалар 

һәм яшүсмерләр өчен «Солнечный» 

тернәкләндерү үзәге» ДАСХКУ 

 - 23 668 -  -  97  -  

«Сукырлар һәм начар күрүчеләрне 

социаль тернәкләндерү республика 

үзәге» ДБУ 

- 36 600 

 

- -  150 - 



Татарстан Республикасы  

Министрлар Кабинетының  

2019 ел, 6 сентябрь, 781 нче  

карары белән расланды  

 

2020 елга Татарстан Республикасында социаль хезмәт күрсәтүчеләр реестрына кертелгән, 

әмма социаль хезмәтләр күрсәтү белән бәйле дәүләт заказын үтәүдә катнашмаучы дәүләтнеке булмаган 

оешмаларга компенсация түләүгә (чыгымнарны каплауга) Татарстан Республикасы бюджетында каралган 

акча күләмен билгеләү өчен кеше, койка-көннәр саны 

 

Муниципаль 

берәмлек исеме 

Оешма исеме  Хезмәт күрсәтү исеме 1 елга 

кешеләр 

саны 

Бер елга койка-көннәр 

саны 

стацио
нар 

ярым-
стаци
онар 

озаты
п 

йөрүч
еләр 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Әгерҗе 

муниципаль  

районы 

«Красноборская 

дубрава» социаль 

ярдәм күрсәтү үзәге» 

коммерциягә 

карамаган автоном 

оешмасы 

тормышта авыр хәлдә калган һәм 

тернәкләндерү хезмәтләренә мохтаҗ 

булган гражданнарга социаль-

тернәкләндерү хезмәтләре күрсәтү 

- 11 550 - - 

Бөгелмә 

муниципаль 

районы 

«Салават Купере» 

(«Радуга») социаль 

ярдәм күрсәтү үзәге» 

коммерциягә 

карамаган автоном 

оешмасы 

тормышта авыр хәлдә калган һәм 

тернәкләндерү хезмәтләренә мохтаҗ 

булган гражданнарга социаль-

тернәкләндерү хезмәтләре күрсәтү 

- 6 600 6 300 - 



2 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Зәй муниципаль 

районы 

«Шатлык» («Радость») 

социаль ярдәм үзәге» 

коммерциягә 

карамаган автоном 

оешмасы 

тормышта авыр хәлдә калган һәм 

тернәкләндерү хезмәтләренә мохтаҗ 

булган гражданнарга социаль-

тернәкләндерү хезмәтләре күрсәтү 

- 3 300 4 050 - 

Кама Тамагы 

муниципаль 

районы 

«Камские зори» 

социаль ярдәм үзәге» 

коммерциягә 

карамаган автоном 

оешмасы 

тормышта авыр хәлдә калган һәм 

тернәкләндерү хезмәтләренә мохтаҗ 

булган гражданнарга социаль-

тернәкләндерү хезмәтләре күрсәтү 

- 4 620 1 350 - 

Кукмара 

муниципаль 

районы 

«Наз» («Ласка») 

социаль ярдәм күрсәтү 

үзәге» коммерциягә 

карамаган автоном 

оешмасы 

тормышта авыр хәлдә калган һәм 

тернәкләндерү хезмәтләренә мохтаҗ 

булган гражданнарга социаль-

тернәкләндерү хезмәтләре күрсәтү 

- - 6 750 - 

Лениногорск 

муниципаль 

районы 

«Долголетие» социаль 

ярдәм күрсәтү үзәге» 

коммерциягә 

карамаган автоном 

оешмасы 

тормышта авыр хәлдә калган һәм 

тернәкләндерү хезмәтләренә мохтаҗ 

булган гражданнарга социаль-

тернәкләндерү хезмәтләре күрсәтү 

- 3 300 5 625 - 

Менделеевск 

муниципаль 

районы 

«Саулык» 

(«Здоровье») социаль 

ярдәм күрсәтү үзәге» 

коммерциягә 

карамаган автоном 

оешмасы 

тормышта авыр хәлдә калган һәм 

тернәкләндерү хезмәтләренә мохтаҗ 

булган гражданнарга социаль-

тернәкләндерү хезмәтләре күрсәтү 

- - 6 750 - 
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Түбән Кама 

муниципаль 

районы  

«Сәламәтлекләренең 

мөмкинлекләре 

чикләнгән балалар 

өчен «Надежда» Түбән 

Кама интернат 

мәктәбе» муниципаль 

автоном гомуми белем 

бирү учреждениесе  

сәламәтлекләренең мөмкинлекләре 

чикләнгән балаларга тернәкләндерү 

хезмәтләре күрсәтү 

- 4 320 12 810 1 890 

сәламәтлекләренең 

мөмкинлекләре 

чикләнгән кешеләр 

өчен «Рубаха» для 

людей коммерциягә 

карамаган автоном 

оешмасы 

инвалидларга тернәкләндерү хезмәтләре 

күрсәтү 

- - 2 310 - 

 Сәламәтлегенә зур 

ихтыяҗ булган кеше-

ләр өчен «Фәрештә-

ләргә шатлык бүләк 

итәбез» коммерциягә 

карамаган автоном 

оешмасы 

сәламәтлекләренең мөмкинлекләре 

чикләнгән балаларга тернәкләндерү 

хезмәтләре күрсәтү 

- - 6 300 - 
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 Өлкән яшьтәгеләргә, 

авыр авыручыларга 

һәм тормышта авыр 

хәлдә калган 

кешеләргә ярдәм 

күрсәтү өчен «Җылы 

куллар» хәйрия фонды 

өйдә социаль хезмәт күрсәтү формасында 

хезмәтләр күрсәтү 

6 210 - - - 

Саба 

муниципаль  

районы 

«Балкыш» («Сияние») 

тернәкләндерү үзәге» 

коммерциягә 

карамаган автоном 

оешмасы 

тормышта авыр хәлдә калган һәм 

тернәкләндерү хезмәтләренә мохтаҗ 

булган гражданнарга социаль-

тернәкләндерү хезмәтләре күрсәтү 

- 7 590 - - 

Яр Чаллы 

шәһәре 

Яр Чаллы шәһәренең 

«Хезмәт ветераннары 

өчен пансионат» 

муниципаль автоном 

учреждениесе 

тормышта авыр хәлдә калган һәм 

тернәкләндерү хезмәтләренә мохтаҗ 

булган гражданнарга социаль-

тернәкләндерү хезмәтләре күрсәтү 

- 8 925 -   - 

Өстәмә һөнәри белем 

бирүче «Чудо-Дети» 

дәвалау педагогикасы 

үзәге» коммерциягә 

карамаган автоном 

оешмасы 

сәламәтлекләренең мөмкинлекләре 

чикләнгән балаларга тернәкләндерү 

хезмәтләре күрсәтү 

-  - 16 800  - 
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 «Содействие» Влади-

мирск социаль ярдәм 

күрсәтү үзәге» ком-

мерциягә карамаган 

автоном оешмасы 

өйдә социаль хезмәт күрсәтү рәвешендә 

хезмәтләр күрсәтү 

6 210 - - - 

Казан шәһәре «Крутушка шифаха-

нәсе» ачык акцио-

нерлык җәмгыяте 

инвалидларга тернәкләндерү хезмәтләре 

күрсәтү 

- 10 500 - 1 470 

«Балаларда көч» 

сәламәтлекләренең 

мөмкинлекләре 

чикләнгән балаларга 

ярдәм күрсәтү буенча 

хәйрия фонды 

сәламәтлекләренең мөмкинлекләре 

чикләнгән балаларга тернәкләндерү 

хезмәтләре күрсәтү 

- - 16 800  - 

«Звезда» неврологик 

авырулардан интегүче 

балаларга, өлкәннәргә 

һәм аларның 

гаиләләренә ярдәм 

күрсәтү буенча хәйрия 

фонды  

сәламәтлекләренең мөмкинлекләре 

чикләнгән балаларга тернәкләндерү 

хезмәтләре күрсәтү 

- - 2 100 - 
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Казан шәһәренең 

«Поиск» диагностика 

һәм консультация 

үзәге» җирле иҗти-

магый балаларга ярдәм 

күрсәтү оешмасы 

сәламәтлекләренең мөмкинлекләре 

чикләнгән балаларга тернәкләндерү 

хезмәтләре күрсәтү 

- - 8 080  - 

«ТИМА» җаваплылы-

гы чикләнгән җәм-

гыяте 

сәламәтлекләренең мөмкинлекләре 

чикләнгән балаларга тернәкләндерү 

хезмәтләре күрсәтү 

- - 3 150 - 

«Казан мотор төзү 

җитештерү берләш-

мәсе шифаханә-профи-

лакториясе» җавап-

лылыгы чикләнгән 

җәмгыяте 

инвалидларга тернәкләндерү хезмәтләре 

күрсәтү 

- 12 600  - 1 470 

 

 

 

________________________________________________ 

 

 

 


