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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Татарстан Республика-

сында социаль хезмәт күрсәтү 

оешмаларының социаль хезмәтләр 

күрсәтүгә норматив чыгымнарын һәм 

социаль хезмәтләр күрсәтү белән тәэмин 

итүчеләр күрсәтә торган социаль 

хезмәтләрне финанслауның җан башына 

нормативларын хисаплап чыгару тәртибе 

турындагы нигезләмәне раслау хакында» 

2009 ел, 31 декабрь, 915 нче карары белән 

расланган Татарстан Республикасында 

социаль хезмәт күрсәтү оешмаларының 

социаль хезмәтләр күрсәтүгә норматив 

чыгымнарын һәм социаль хезмәтләр 

күрсәтү белән тәэмин итүчеләр күрсәтә 

торган социаль хезмәтләрне финанс-

лауның җан башына нормативларын 

хисаплап чыгару тәртибе турындагы 

нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында  

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ:  

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасында социаль хезмәт күрсәтү оешмаларының социаль хезмәтләр 

күрсәтүгә норматив чыгымнарын һәм социаль хезмәтләр күрсәтү белән тәэмин 

итүчеләр күрсәтә торган социаль хезмәтләрне финанслауның җан башына 

нормативларын хисаплап чыгару тәртибе турындагы нигезләмәне раслау хакында» 

2009 ел, 31 декабрь, 915 нче карары белән (Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 2011 ел, 30 декабрь, 1097 нче; 2014 ел, 31 декабрь, 1096 нчы; 2015 ел, 
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6 ноябрь, 325 нче; 2015 ел, 12 ноябрь, 847 нче; 2016 ел, 1 март, 127 нче; 2016 ел,               

4 июнь, 372 нче; 2017 ел, 12 май, 276 нчы; 2017 ел, 29 июль, 529 нчы; 2017 ел,          

28 август, 609 нчы; 2018 ел, 18 июнь, 493 нче; 2018 ел, 12 сентябрь, 773 нче; 2018 ел, 

25 декабрь, 1218 нче; 2019 ел, 7 сентябрь, 800 нче карарлары белән кертелгән 

үзгәрешләрне исәпкә алып) расланган Татарстан Республикасында социаль хезмәт 

күрсәтү оешмаларының социаль хезмәтләр күрсәтүгә норматив чыгымнарын һәм 

социаль хезмәтләр күрсәтү белән тәэмин итүчеләр күрсәтә торган социаль 

хезмәтләрне финанслауның җан башына нормативларын хисаплап чыгару тәртибе 

турындагы нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

2 бүлектә: 

2.2.2.2 нче пунктның 5 нче таблицасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«5 нче таблица. Социаль-медицина хезмәтләре составында социаль хезмәт 

күрсәтүче персоналның эшләр кыйммәте өлеше 

 
Т/с Социаль хезмәт 

исеме 

Социаль хезмәт күрсәтүнең стационар 

формасында социаль хезмәт күрсәтүче 

персоналның кыйммәте өлеше 

Социаль хезмәт күрсәтүнең 

ярымстационар форма-

сында социаль хезмәт 

күрсәтүче персоналның 

кыйммәте өлеше 

КИИЙ1, 

КИМИЙ2,  

18дән 23кә 

кадәр 

СХАҮАКБИЙ13, 

18дән 23кә 

кадәр 

СХАФКБИЙ14, 

АҮАКБИЙ4, 

ФМЧБИЙ5  

ПНИ3  БЯСП6, 

ББСТҮ8  

САҮ7  ИТҮ9, 

СТҮ10, 

МЧБЯТҮ
11 

ИТҮ 9, 

СТҮ10  

МЧБЯТҮ11 СНКСТҮ12 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Социаль хезмәт-

ләрдән файдала-

нучыларның 

сәламәтлеге то-

рышын күзәтүгә 

бәйле процедура-

ларны үтәү 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - 

2. Табиб билгеләве 

буенча медицина 

процедуралары 

үткәрү 

0,15 0,15 0,15 0,15 - - - - 

3. Сәламәтләндерү 

чаралары үткәрү 

0,15 0,15 0,1 - 0,1 - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Социаль хезмәт-

ләрдән файдала-

нучыларны алар-

ның сәламәтлеге 

торышындагы 

тайпылышларны 

ачыклау максаты 

белән системалы 

күзәтү 

0,13 

 

0,1 0,05 0,05 0,1 0,1 0,1 - 

5. Социаль-меди-

цина мәсьәләләре 

буенча консуль-

тация бирү 

0,12 

 

0,1 0,2 0,32 

 

0,1 0,2 0,2 

 

- 

6. Табиб тарафын-

нан медицина 

тикшерүе үткәрү 

0,09 

 

0,15 0,09 

 

0,07 

 

0,15 0,15 0,15 - 

7. Инвалидларга, 

шул исәптән ин-

валид балаларга, 

медицина тернәк-

ләндерү чаралары 

үткәрү 

- - - - 0,15 0,15 0,15 - 

8. Сәламәт яшәү рә-

вешен формалаш-

тыруга юнәлде-

релгән чаралар 

үткәрү 

0,11 

 

0,1 0,31 

 

0,31 

 

0,15 0,15 0,15 - 

9. Адаптив физик 

культура буенча 

дәресләр үткәрү 

0,15 0,15 - - 0,15 

 

0,15 0,15 1,0 

1 Картлар һәм инвалидлар өчен интернат йорт (пансионат); 
2 Картлар һәм инвалидлар өчен махсус интернат йорт; 
3 Психоневрология интернаты; 
4 Акыл үсеше артта калган балалар өчен балалар интернат йорты (балигъ булмаган социаль 

хезмәтләрдән файдаланучыларга); 
5 Физик мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен балалар интернат йорты (балигъ булмаган 

социаль хезмәтләрдән файдаланучыларга); 
6 Балалар һәм яшүсмерләр өчен социаль приют; 
7 Билгеле бер яшәү урыны һәм шөгыльләре булмаган затлар өчен социаль адаптацияләү үзәге; 
8 Балигъ булмаганнар өчен социаль-тернәкләндерү үзәге; 
9 Инвалидларны тернәкләндерү үзәге; 
10 Халыкка социаль хезмәт күрсәтү комплекслы үзәгенең социаль-тернәкләндерү бүлеге; 
11 Мөмкинлекләре чикләнгән балалар һәм яшүсмерләр өчен тернәкләндерү үзәге; 
12 Сукырлар һәм начар күрүчеләрне социаль тернәкләндерү үзәге; 
13 18 яшьтән 23 яшькә кадәрге социаль хезмәттән файдаланучы өчен акыл үсеше артта калган 

балалар өчен балалар интернат йорты; 
14 18 яшьтән 23 яшькә кадәрге социаль хезмәттән файдаланучы өчен физик кимчелекләре булган 

балалар өчен балалар интернат йорты»; 
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2.2.7.2 нче пунктның 15 нче таблицасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«15 нче таблица. Коммуникатив потенциалны арттыру хезмәтләре составында 

социаль хезмәт күрсәтүче персоналның эшләр кыйммәте өлеше 

 
Т/с Социаль хезмәт 

исеме 

Социаль хезмәт күрсәтүнең стационар 

формасында социаль хезмәт күрсәтүче 

персоналның кыйммәте өлеше 

Социаль хезмәт 

күрсәтүнең 

ярымстационар 

формасында 

социаль хезмәт 

күрсәтүче 

персоналның 

кыйммәте өлеше 

КИИЙ1, 

КИМИЙ2, 

ПНИ3, 18дән 

23кә кадәр 

СХАҮАКБИЙ
13, 

18дән 23кә 

кадәр 

СХАФКБИЙ14 

АҮАКБИЙ4, 

ФМЧБИЙ 5  

БЯСП6, 

ББСТҮ8 

САҮ7 ИТҮ9, 

СТҮ10, 

МЧБЯТҮ
11 

ИТҮ9, 

СТҮ10, 

МЧБЯТҮ
11 

СНКСТҮ12  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Инвалидларны (ин-

валид балаларны) 

карау чараларыннан 

һәм техник тернәк-

ләндерү чараларын-

нан файдалануга өй-

рәтү 

0,3 0,3 

 

- - 0,3 

 

0,3 

 

0,3 

 

2. Социаль хезмәт күр-

сәтү өлкәсендә со-

циаль-тернәкләндерү 

чаралары үткәрү 

0,4 0,4 

 

- - 0,4 

 

0,4 

 

0,4 

 

3. Үз-үзеңә хезмәт күр-

сәтү, көнкүрештә 

һәм җәмәгать урын-

нарында үз-үзеңне 

тоту күнекмәләренә 

өйрәтү 

0,3 0,3 

 

- - 0,3 

 

0,3 

 

0,3 

 

1 Картлар һәм инвалидлар өчен интернат йорт (пансионат); 
2 Картлар һәм инвалидлар өчен махсус интернат йорт; 
3 Психоневрология интернаты; 
4 Акыл үсеше артта калган балалар өчен балалар интернат йорты (балигъ булмаган социаль 

хезмәтләрдән файдаланучыларга); 
5 Физик мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен балалар интернат йорты (балигъ булмаган 

социаль хезмәтләрдән файдаланучыларга); 
6 Балалар һәм яшүсмерләр өчен социаль приют; 
7 Билгеле бер яшәү урыны һәм шөгыльләре булмаган затлар өчен социаль адаптацияләү үзәге; 
8 Балигъ булмаганнар өчен социаль-тернәкләндерү үзәге; 
9 Инвалидларны тернәкләндерү үзәге; 
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10 Халыкка социаль хезмәт күрсәтү комплекслы үзәгенең социаль-тернәкләндерү бүлеге; 
11 Мөмкинлекләре чикләнгән балалар һәм яшүсмерләр өчен тернәкләндерү үзәге; 
12 Сукырлар һәм начар күрүчеләрне социаль тернәкләндерү үзәге; 
13 18 яшьтән 23 яшькә кадәрге социаль хезмәттән файдаланучы өчен акыл үсеше артта калган 

балалар өчен балалар интернат йорты; 
14 18 яшьтән 23 яшькә кадәрге социаль хезмәттән файдаланучы өчен физик кимчелекләре булган 

балалар өчен балалар интернат йорты»; 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                                                                         А.В.Песошин  


