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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «2019 елга һәм 2020 һәм 

2021 еллар план чорына Татарстан 

Республикасы территориясендә граждан-

нарга медицина ярдәмен түләүсез күрсә-

түнең дәүләт гарантияләре программасын 

раслау турында» 2018 ел, 29 декабрь,  

1256 нчы карары белән расланган          

2019 елга һәм 2020 һәм 2021 еллар план 

чорына Татарстан Республикасы террито-

риясендә гражданнарга медицина ярдәмен 

түләүсез күрсәтүнең дәүләт гарантияләре 

программасына үзгәрешләр кертү 

хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2019 елга һәм 2020 һәм 

2021 еллар план чорына Татарстан Республикасы территориясендә гражданнарга 

медицина ярдәмен түләүсез күрсәтүнең дәүләт гарантияләре программасын раслау 

турында» 2018 ел, 29 декабрь, 1256 нчы карары белән (Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 2019 ел, 8 апрель, 278 нче; 2019 ел, 11 июнь, 485 нче 

карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) расланган 2019 елга һәм 

2020 һәм 2021 еллар план чорына Татарстан Республикасы территориясендә 

гражданнарга медицина ярдәмен түләүсез күрсәтүнең дәүләт гарантияләре 

программасына (алга таба – Программа) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 
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Программаның VII бүлегендәге икенче – утыз җиденче абзацларны түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 

«медицина оешмаларыннан читтә ашыгыч медицина ярдәме, һава суднолары 

тарафыннан гамәлгә ашырыла торган санитар-авиация эвакуациясен кертеп, 

Татарстан Республикасы бюджетының бюджет ассигнованиеләре исәбеннән 2019 – 

2021 елларга – бер кешегә 0,015 чакыру, 2019 елга ММИ база программасы 

кысаларында – бер иминләштерелгән затка 0,3 чакыру, 2020 һәм 2021 елларга бер 

иминләштерелгән затка 0,3 чакыру; 

профилактик һәм башка максатлар белән күрсәтелә торган амбулатор 

шартларда медицина ярдәме күрсәтү (профилактик чараларга, шул исәптән 

сәламәтлек үзәкләренә бару, шулай ук урта медицина персоналына бару һәм 

авырулар белән бәйле рәвештә бер тапкыр бару, шул исәптән авыз куышлыгы, 

төкерек бизләре һәм теш казнасы авыруларыннан тыш, теш протезлаудан тыш), 

2019 елга ММИ база программасы кысаларында – бер иминләштерелгән затка 2,88 

карау, 2020 елга – бер иминләштерелгән затка 2,9 карау, 2021 елга – бер 

иминләштерелгән затка 2,92 карау, алардан профилактик медицина тикшерүләре 

уздыру өчен1, шул исәптән диспансеризация кысаларында, онкология авыруларын 

ачыклауны да кертеп, 2019 елга – бер иминләштерелгән затка 0,79 карау, 2020 елга – 

бер иминләштерелгән затка 0,808 карау, 2021 елга – бер иминләштерелгән затка – 

0,826 карау, шул исәптән 2019 елга диспансеризация кысаларында бер 

иминләштерелгән затка – 0,16 комплекслы карау, 2020 елга – бер иминләштерелгән 

затка 0,174 комплекслы карау, 2021 елга – бер иминләштерелгән затка 0,189 

комплекслы карау, Татарстан Республикасы бюджетының бюджет ассигнованиеләре 

исәбеннән 2019 – 2021 елларга – бер кешегә 0,42 карау (шул исәптән өйдә дә 

паллиатив медицина ярдәме күрсәтүне кертеп), шул исәптән: 

медицина оешмалары өчен ММИ база программасы кысаларында: 

2019 елга медицина ярдәмен күрсәтүнең беренче дәрәҗәсе – бер иминләш-

терелгән затка 2,54 карау, 2020 елга – бер иминләштерелгән затка – 2,56 карау,         

2021 елга – бер иминләштерелгән затка 2,58 карау; 

2019 елга бер иминләштерелгән затка медицина ярдәме күрсәтүнең икенче 

дәрәҗәсе – 0,34 карау, 2020 елга – бер иминләштерелгән затка – 0,34 карау,                 

2021 елга – бер иминләштерелгән затка 0,34 карау; 

2019 – 2021 елларга медицина оешмалары өчен Татарстан Республикасы 

бюджеты акчасы исәбеннән: 

медицина ярдәмен күрсәтүнең беренче дәрәҗәсе – бер кешегә 0,22 тапкыр 

карау; 

медицина ярдәмен күрсәтүнең икенче дәрәҗәсе – бер кешегә 0,2 тапкыр бару; 

бер иминләштерелгән затка авырулар белән бәйле рәвештә күрсәтелә торган 

амбулатор шартларда медицина ярдәме күрсәтүнең 2019 – 2021 елларга ММИ база 

программасы кысаларында 1,77 мөрәҗәгать (амбулатор шартларда чирне 

дәвалауның тәмамланган очрагы, шул исәптән медицина реабилитациясен уздыруга 

бәйле рәвештә, бер авыру уңаеннан кимендә 2), 2019 – 2021 елларга Татарстан 

                                                           
1 Авыр эшләрдә һәм зарарлы һәм (яки) куркыныч хезмәт шартлары белән эшләүче хезмәткәрләрне беренчел 

һәм әледән-әле медицина тикшерүеннән тыш. 
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Республикасы бюджетының бюджет ассигнованиеләре исәбеннән – бер кешегә    

0,184 мөрәҗәгать, шул исәптән: 

медицина оешмалары өчен ММИ база программасы кысаларында: 

медицина ярдәмен күрсәтүнең беренче дәрәҗәсе – бер иминләштерелгән затка 

1,67 мөрәҗәгать; 

медицина ярдәмен күрсәтүнең икенче дәрәҗәсе – бер иминләштерелгән затка 

0,1 мөрәҗәгать; 

медицина оешмалары өчен Татарстан Республикасы бюджеты акчасы 

исәбеннән: 

медицина ярдәмен күрсәтүнең беренче дәрәҗәсе – бер кешегә 0,149 мөрә-

җәгать; 

медицина ярдәмен күрсәтүнең икенче дәрәҗәсе – бер кешегә 0,035 

мөрәҗәгать; 

мәҗбүри медицина иминиятенең 2019 елга база программасы кысаларында 

кичектергесез формада күрсәтелә торган амбулатор шартларда медицина ярдәмен 

күрсәтү өчен бер иминләштерелгән затка 0,56 карау, 2020 һәм 2021 елларга – бер 

иминләштерелгән затка 0,54 карау, шул исәптән: 

медицина оешмалары өчен ММИ база программасы кысаларында: 

2019 елга медицина ярдәмен күрсәтүнең беренче дәрәҗәсе – бер 

иминләштерелгән затка 0,5 кеше, 2020 һәм 2021 елларга – бер иминләштерелгән 

затка 0,48 тапкыр бару; 

2019 елга медицина ярдәмен күрсәтүнең икенче дәрәҗәсе – бер 

иминләштерелгән затка 0,06 тапкыр бару, 2020 һәм 2021 елларга – бер 

иминләштерелгән затка 0,06 тапкыр бару; 

2019 – 2021 елларга амбулатор шартларда паллиатив медицина ярдәме 

күрсәтү, шул исәптән паллиатив медицина ярдәме патронаж бригадалары өйгә 

барып медицина ярдәме – бер кешегә 0,011 бару; 

2019 – 2021 елларга мәҗбүри медицина иминиятенең база программасы 

кысаларында көндезге стационарлар шартларында медицина ярдәме күрсәтүнең 

0,063  очрагы, шул исәптән «онкология» юнәлеше буенча медицина ярдәме өчен 

2019 елга – бер иминләштерелгән затка дәвалауның 0,00631 очрагы, 2020 елга – бер 

иминләштерелгән затка дәвалауның 0,0065 очрагы, 2021 елга – бер 

иминләштерелгән затка дәвалауның 0,00668 очрагы, бер иминләштерелгән затка 

дәвалауның 0,00668 очрагы, 2019 – 2021 елларга Татарстан Республикасы 

бюджетының бюджет ассигнованиеләре исәбеннән – бер кешегә дәвалануның             

0,004 очрагы (көндезге стационар шартларында паллиатив медицина ярдәме күрсәтү 

очракларын да кертеп), шул исәптән: 

медицина оешмалары өчен Татарстан Республикасы бюджеты акчасы 

исәбеннән: 

медицина ярдәмен күрсәтүнең беренче дәрәҗәсе – бер кешегә 0,0014 дәвалау 

очрагы; 

медицина ярдәмен күрсәтүнең икенче дәрәҗәсе – бер кешегә 0,0013 дәвалау 

очрагы; 

медицина ярдәмен күрсәтүнең өченче дәрәҗәсе – бер кешегә 0,0013 дәвалау 

очрагы; 
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стационар шартларда махсуслаштырылган медицина ярдәме күрсәтүнең            
2019 – 2021 елларга Татарстан Республикасы бюджетының бюджет 
ассигнованиеләре исәбеннән – бер кешегә 0,0125 госпитализация очрагы, шул 
исәптән «онкология» юнәлеше буенча 2019 елга – бер иминләштерелгән затка 
0,17527 госпитализация очрагы, 2020 елга – бер иминләштерелгән затка                 
0,17557 госпитализация очрагы, 2021 елга – бер кешегә 0,1761 госпитализация 
очрагы, шул исәптән «онкология» юнәлеше буенча медицина ярдәме өчен 2019 елга 
– бер иминләштерелгән затка – 0,0091 госпитализация очрагы, 2020 елга – бер 
иминләштерелгән затка – 0,01023 госпитализация очрагы, 2021 елга –                        
0,01076 госпитализация очрагы, махсуслаштырылган медицина оешмаларында 
медицина реабилитациясе өчен, «медицина реабилитациясе» юнәлеше буенча 
медицина ярдәме күрсәтүнең һәм 2019 елга ММИ база программасы кысаларында 
медицина оешмаларының реабилитация бүлекләрендә 2019 елга – бер 
иминләштерелгән затка  – 0,004 госпитализация очрагы, 2020 һәм 2021 елларга бер 
иминләштерелгән затка  – 0,005 госпитализация очрагы (шул исәптән, реаль 
ихтыяҗны исәпкә алып, 0 – 17 яшьтәге балаларны медицина тернәкләндерүе өчен 
кимендә 25 процент), шул исәптән: 

медицина оешмалары өчен ММИ база программасы кысаларында: 
медицина ярдәмен күрсәтүнең беренче дәрәҗәсе 2019 елга – бер 

иминләштерелгән затка 0,04449 госпитализация очрагы, 2020 елга – бер 
иминләштерелгән затка 0,04476 госпитализация очрагы, 2021 елга – бер 
иминләштерелгән затка 0,04476 госпитализация очрагы; 

медицина ярдәмен күрсәтүнең икенче дәрәҗәсе 2019 елга – бер 
иминләштерелгән затка – 0,08027 госпитализация очрагы, 2020 елга – бер 
иминләштерелгән затка – 0,08075 госпитализация очрагы, 2021 елга – бер 
иминләштерелгән затка 0,08075 госпитализация очрагы; 

медицина ярдәмен күрсәтүнең өченче дәрәҗәсе 2019 елга – бер 
иминләштерелгән затка – 0,05051 госпитализация очрагы, 2020 елга – бер 
иминләштерелгән затка 0,05006 госпитализация очрагы, 2021 елга – бер 
иминләштерелгән затка 0,05059 госпитализация очрагы; 

медицина оешмалары өчен Татарстан Республикасы бюджеты акчасы 

исәбеннән: 

медицина ярдәмен күрсәтүнең беренче дәрәҗәсе – бер кешегә 0,002 

госпитализация очрагы; 

медицина ярдәмен күрсәтүнең икенче дәрәҗәсе – бер кешегә 0,0027 

госпитализация очрагы; 

медицина ярдәмен күрсәтүнең өченче дәрәҗәсе – бер кешегә 0,0078 

госпитализация очрагы; 
стационар шартларда паллиатив медицина ярдәме күрсәтү (паллиатив 

медицина ярдәме койкаларын һәм шәфкать туташлары карау койкаларын да кертеп) 
2019 – 2021 елларга Татарстан Республикасы бюджетының бюджет 
ассигнованиеләре исәбеннән – бер кешегә 0,02 койко-көн. 

Фертиль яшьтәге хатын-кызлар санына шул исәптән бәйле реаль ихтыяҗны 
исәпкә алып экстракорпораль аталандыру вакытында медицина ярдәме 
нормативлары 2019 елга ММИ база программасы кысаларында бер 
иминләштерелгән затка 0,000478 очрак, 2020 елга – бер иминләштерелгән затка 
0,000492 очрак, 2021 елга – бер иминләштерелгән затка 0,000506 очрак.»; 
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Программаның VIII бүлегендә: 

1 нче пунктның икенче – унберенче абзацларын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

«һава суднолары тарафыннан гамәлгә ашырыла торган санитар-авиация 

эвакуациясен кертеп, ашыгыч медицина ярдәмен бер тапкыр чакыру (авиация 

эшләренә чыгымнардан тыш) Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән –                   

3 678,9 сум, ММИ акчасы исәбеннән – 2 314,0 сум; 

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән амбулатор шартларда 

медицина оешмаларына (аларның структур бүлекчәләренә) медицина ярдәме 

күрсәткәндә (амбулатор шартларда паллиатив медицина ярдәме күрсәтү 

чыгымнарын да кертеп, шул исәптән өйдә) профилактик һәм башка максатларга бер 

бару – 758,1 сум, ММИ акчасы исәбеннән – 473,8 сум, мәҗбүри медицина иминияте 

акчасы исәбеннән профилактик медицина тикшерүләре уздыру өчен бер тапкыр 

бару – 1 318,1 сум, профилактик медицина тикшерүен һәм тикшерүләрнең өстәмә 

ысулларын, шул исәптән онкология авыруларын ачыклау максатларында, мәҗбүри 

медицина иминияте чаралары исәбенә диспансерлаштыруны уздыру өчен бер 

комплекслы карау – 1 259,9 сум; 

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән күчмә патронаж 

бригадалары тарафыннан өйләренә барып паллиатив медицина ярдәме күрсәткәндә 

бер бару (социаль хезмәткәрләр тарафыннан күрсәтелә торган социаль хезмәтләр 

өчен түләү чыгымнарын һәм медицина әйберләрен өйдә бирү чыгымнарын исәпкә 

алмыйча) – 2 745,8 сум; 

амбулатор шартларда медицина оешмалары (аларның структур бүлекчәләре) 

тарафыннан медицина ярдәме күрсәткәндә авыру буенча бер мөрәҗәгать Татарстан 

Республикасы бюджеты акчалары исәбеннән – 1 314,7 сум, мәҗбүри медицина 

иминияте чаралары исәбеннән – 1 331,4 сум; 

мәҗбүри медицина иминияте чаралары хисабына амбулатор шартларда 

ашыгыч рәвештә медицина ярдәме күрсәткәндә бер бару – 601,4 сум; 

көндезге стационарлар шартларында дәвалауның бер очрагы Татарстан 

Республикасы бюджеты акчалары исәбеннән – 17 332,9 сум, мәҗбүри медицина 

иминияте чаралары исәбеннән – 19 266,1 сум, «онкология» юнәлеше буенча 

дәвалауның бер очрагы – 70 586,6 сум; 

ММИ чаралары хисабына экстракорпораль аталандыруның бер очрагы –               

113 916,5 сум; 

стационар шартларда медицина ярдәме күрсәтүче медицина оешмаларында 

(аларның структур бүлекчәләрендә) госпитализацияләүнең бер очрагы Татарстан 

Республикасы бюджеты акчалары исәбеннән – 97 889,8 сум, ММИ чаралары 

хисабына – 32 082,2 сум, ММИ профиле буенча «онкология» госпитализациясенең 

бер очрагы – 76 708,5 сум; 

медицина реабилитациясе буенча «медицина реабилитациясе» юнәлеше 

буенча медицина ярдәме күрсәтүче махсуслаштырылган медицина оешмаларында 

һәм медицина оешмаларының реабилитация бүлекләрендә мәҗбүри медицина 

иминияте чаралары хисабына госпитализациянең бер очрагы – 34 656,6 сум; 

стационар шартларда паллиатив медицина ярдәме күрсәтүче медицина 

оешмаларында (аларның структур бүлекчәләрендә) бер койко-көн (паллиатив 
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медицина ярдәме койкаларын һәм шәфкать туташлары карау койкаларын да кертеп), 

Татарстан Республикасы бюджеты акчалары исәбеннән – 3 198,0 сум.»; 
11 пунктның икенче – алтынчы абзацларын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«Татарстан Республикасы бюджетының бюджет ассигнованиеләре исәбеннән 

(бер кешегә исәпләгәндә) 2019 елда – 3 957,7 сум, 2020 елда – 3 514,7 сум, 2021 елда 
– 3 517,9 сум; 

мәҗбүри медицина иминияте база программасын финанслауга ММИ акчасы 
исәбеннән (бер иминләштерелгән затка исәпләгәндә) 2019 елда – 11 695,2 сум,                  
2020 елда – 12 436,5 сум, 2021 елда – 13 179,2 сум. 

2019 елда Программаның бәясе – 59 700 348,8 мең сум, 2020 елда –                            
60 828 929,4 мең сум, 2021 елда – 63 653 104,7 мең сум (әлеге Программага 3 һәм              
4 нче кушымталар), шул исәптән: 

2019 елда база программасын гамәлгә ашыруга ММИ акчасы исәбеннән –    
44 270 794,4 мең сум, 2020 елда – 47 076 503,6 мең сум, 2021 елда – 49 888 229,5 мең 
сум; 

2019 елда Татарстан Республикасы бюджетының бюджет ассигнованиеләре 
исәбеннән – 15 429 554,4 мең сум, 2020 елда – 13 752 425,8 мең сум, 2021 елда –             
13 764 875,2 мең сум.»; 

Программага 1 нче кушымтада: 

түбәндәге юлны: 
«18. «Россия тимер юллары» ачык акционерлык 

җәмгыятенең Ижау станциясендәге бүлек 
хастаханәсе» дәүләткә карамаган сәламәтлек 
саклау учреждениесе 

+»    

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«18. «Ижау шәһәренең «РЖД-Медицина» 

хастаханәсе» шәхси сәламәтлек саклау 
учреждениесе 

+»;    

 

түбәндәге юлны: 
«42. «Россия тимер юллары» ачык акционерлык 

җәмгыятенең Бөгелмә станциясендәге узел 
поликлиникасы» дәүләткә карамаган 
сәламәтлек саклау учреждениесе 

+»    

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«42. «Бөгелмә шәһәренең «РЖД-Медицина» 

поликлиникасы» шәхси сәламәтлек саклау 
учреждениесе 

+»;    

 

түбәндәге юлны: 
«75. «Спасение» медицина компаниясе» 

җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте 
+»    

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«75. «СОГАЗ» ПРОФМЕДИЦИНА-НК» 

җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте 
+»;    

 

түбәндәге юлны: 
«159. «Россия тимер юллары» ачык акционерлык 

җәмгыятенең Казан станциясендәге бүлек 
+»    
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клиник хастаханәсе» дәүләткә карамаган 
сәламәтлек саклау учреждениесе 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«159. «Казан шәһәренең «РЖД-Медицина» клиник 

хастаханәсе» шәхси сәламәтлек саклау 
учреждениесе 

+»;    

 
Программага 7 нче кушымтада: 
 
түбәндәге юлны: 

«3. «Россия тимер юллары» ачык 

акционерлык җәмгыятенең Ижау 

станциясендәге бүлек хастаханәсе» 

дәүләткә карамаган сәламәтлек 

саклау учреждениесе 

+»    

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«3. «Ижау шәһәренең «РЖД-Медицина» 

хастаханәсе» шәхси сәламәтлек 

саклау учреждениесе 

+»;    

 
түбәндәге юлны: 

«19. «Россия тимер юллары» ачык акционерлык җәмгыятенең Бөгелмә станциясендәге узел 

поликлиникасы» дәүләткә карамаган сәламәтлек саклау учреждениесе 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«19. «Бөгелмә шәһәренең «РЖД-Медицина» поликлиникасы» шәхси сәламәтлек саклау 

учреждениесе 

 
түбәндәге юлны: 

«40. «Спасение» медицина компаниясе» җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«40. «СОГАЗ» ПРОФМЕДИЦИНА-НК» җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте 

 
түбәндәге юлны: 

«83. «Россия тимер юллары» ачык акционерлык җәмгыятенең Казан станциясендәге бүлек 

клиник хастаханәсе» дәүләткә карамаган сәламәтлек саклау учреждениесе 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«83. «Казан шәһәренең «РЖД-Медицина» клиник хастаханәсе» шәхси сәламәтлек саклау 

учреждениесе; 

 
Программага 3, 4, 6 нчы кушымталарны яңа редакциядә (карарга теркәләләр) 

бәян итәргә. 
 
 
 

Татарстан Республикасы 
Премьер-министры           А.В.Песошин 


