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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:  
 
1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республи-

касы дәүләт хакимиятенең башкарма органнары ведомство буйсынуындагы меди-
цина оешмалары һәм Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгы ве-
домство буйсынуындагы аерым типлаштырылмаган учреждениеләр хезмәткәр-
ләренең хезмәт өчен түләү шартлары турында» 2012 ел, 25 апрель, 323 нче карары 
белән (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2012 ел, 18 июль,              
611 нче; 2012 ел, 31 декабрь, 1183 нче; 2013 ел, 30 гыйнвар, 48 нче; 2013 ел, 11 май, 
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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; 2019 ел, 28 август, 730 нчы; 2019 ел, 18 октябрь, 938 нче; 2019 ел,                       
29 октябрь, 967 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 типлаш-
тырылмаган учреждениеләр хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү шартлары 
турындагы нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

Нигезләмәгә теркәлгән 12 нче кушымтаның 55 нче өстәмә түләү коды юлын 
түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«55 Һәлакәтләр медицина-

сы үзәкләрендә (бүлек-

ләрендә) эшләү 

Беренче дәрәҗәдәге медицина 

һәм фармацевтика персоналы 

1 30»; 

Урта медицина һәм фармацев-

тика персоналы 

1 – 5 

Табиблар һәм провизорлар 1 – 4 

Учреждениеләрдәге структур 

бүлекчәләрнең югары медици-

на һәм фармацевтика белемле 

җитәкчеләре (табиб-белгеч, 

провизор) 

1 

 
Нигезләмәгә теркәлгән 14 нче кушымтада: 
4 нче өстәмә түләү коды юлындагы 3 графага «115,» саннарыннан соң             

«117,» саннарын өстәргә; 
9 нчы өстәмә түләү коды юлындагы 3 графага «63,» саннарыннан соң               

«77,» саннарын өстәргә; 
56 нчы өстәмә түләү коды юлындагы 4 графага «120» саннарын өстәргә. 
2. Бу карарның гамәле 2019 елның 1 гыйнварыннан барлыкка килгән хокук 

мөнәсәбәтләренә кагыла дип билгеләргә.  

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                                                                         А.В.Песошин  
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