
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2019 ел, 17 октябрь                                                        914 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Татарстан Республикасы 

медицина оешмаларының ашыгыч һәм 

кичектергесез медицина ярдәме 

станцияләре һәм бүлекләре күчмә 

бригадаларының машина йөртүчеләренә 

эшчәнлекләренең үзенчәлеге өчен 

өстәмә акчалата түләүләр турында»  

2015 ел, 10 апрель, 237 нче карарына 

үзгәрешләр кертү хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты  КАРАР  БИРӘ: 

 

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасы медицина оешмаларының ашыгыч һәм кичектергесез медицина 

ярдәме станцияләре һәм бүлекләре күчмә бригадаларының машина йөртүчеләренә 

эшчәнлекләренең үзенчәлеге өчен өстәмә акчалата түләүләр турында» 2015 ел, 10 

апрель, 237 нче карарына (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2017 

ел, 30 декабрь, 1131 нче; 2018 ел, 12 май, 347 нче карарлары белән кертелгән 

үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

исемендә «эшчәнлекләренең үзенчәлеге өчен» сүзләрен «хезмәт интенсивлыгы 

өчен» сүзләренә алмаштырырга; 

1 пунктның беренче һәм икенче абзацларында «эшчәнлекләренең үзенчәлеге 

өчен» сүзләрен «хезмәт интенсивлыгы өчен» сүзләренә алмаштырырга; 

2 пунктта «эшчәнлекләренең үзенчәлеге өчен» сүзләрен «хезмәт 

интенсивлыгы өчен» сүзләренә алмаштырырга; 

әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасы медицина 

оешмаларының ашыгыч һәм кичектергесез медицина ярдәме станцияләре һәм 

бүлекләре күчмә бригадаларының машина йөртүчеләренә эшчәнлекләренең 

үзенчәлеге өчен айлык акчалата түләүләрне гамәлгә ашыру тәртибендә һәм 

шартларында: 
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исемендә «эшчәнлекләренең үзенчәлеге өчен» сүзләрен «хезмәт интенсивлыгы 

өчен» сүзләренә алмаштырырга; 

1 пунктта «эшчәнлекләренең үзенчәлеге өчен» сүзләрен «хезмәт 

интенсивлыгы өчен» сүзләренә алмаштырырга; 

2 пунктта: 

беренче абзацта «эшчәнлекләре үзенчәлеге өчен» сүзләрен «хезмәт 

интенсивлыгы өчен» сүзләренә алмаштырырга, «биш мең сум» сүзләрен «сигез мең 

сум»  сүзләренә алмаштырырга; 

икенче абзацта «эшчәнлекнең үзенчәлеге өчен» сүзләрен «хезмәт 

интенсивлыгы өчен» сүзләренә алмаштырырга; 

3 пунктта «эшчәнлек үзенчәлеге өчен» сүзләрен «хезмәт интенсивлыгы өчен» 

сүзләренә алмаштырырга; 

4 пунктта «Эшчәнлек үзенчәлеге өчен» сүзләрен «Хезмәт интенсивлыгы өчен» 

сүзләренә алмаштырырга; 

әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасы медицина 

оешмаларының ашыгыч һәм кичектергесез медицина ярдәме станцияләре һәм 

бүлекләре күчмә бригадаларының машина йөртүчеләренә эшчәнлекләренең 

үзенчәлеге өчен акчалата түләүләрне гамәлгә ашыруга бәйле булган чыгымнарны 

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән финанслар белән тәэмин итү 

тәртибендә: 

исемендә «эшчәнлекләренең үзенчәлеге өчен» сүзләрен «хезмәт интенсивлыгы 

өчен» сүзләренә алмаштырырга; 

1 пунктта «эшчәнлекләренең үзенчәлеге өчен» сүзләрен «хезмәт 

интенсивлыгы өчен» сүзләренә алмаштырырга; 

3 пунктта «эшчәнлекләренең үзенчәлеге өчен» сүзләрен «хезмәт 

интенсивлыгы өчен» сүзләренә алмаштырырга; 

7 пунктта «эшчәнлекләренең үзенчәлеге өчен» сүзләрен «хезмәт 

интенсивлыгы өчен» сүзләренә алмаштырырга; 

8 пунктның өченче абзацында «эшчәнлекләренең үзенчәлеге өчен» сүзләрен 

«хезмәт интенсивлыгы өчен» сүзләренә алмаштырырга; 

10 пунктта «эшчәнлекләренең үзенчәлеге өчен» сүзләрен «хезмәт 

интенсивлыгы өчен» сүзләренә алмаштырырга. 

2. Бу карарның гамәле 2019 елның 1 октябреннән үз көченә керә дип 

билгеләргә. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


