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Өч яшькә кадәрге балаларны туклану
өчен махсус сөт продуктлары һәм
катнашмалары белән түләүсез тәэмин
итү
буенча
дәүләт
хезмәте
күрсәтүнең
Административ
регламентын раслау турында
«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның
27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль закон, Татарстан Республикасы
Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма
органнары
тарафыннан
дәүләт
хезмәтләре
күрсәтүнең
административ
регламентларын эшләү һәм раслау тәртибен раслау турында һәм Татарстан
Республикасы Министрлар Кабинетының аерым карарларына үзгәрешләр кертү
турында» 2010 елның 2 ноябрендәге 880 номерлы, «Дәүләт йөкләмәсе (заказ)
урнаштырыла торган Татарстан Республикасы дәүләт учреждениеләре тарафыннан
социаль әһәмиятле дәүләт хезмәтләрен, хезмәт күрсәтүләрен электрон формада
күрсәтүгә күчү буенча чаралар планын раслау турында» 2021 елның 13 апрелендәге
242 номерлы карарлары нигезендә боерам:
1. Кушымта итеп бирелүче Өч яшькә кадәрге балаларны туклану өчен махсус
сөт продуктлары һәм катнашмалары белән түләүсез тәэмин итү буенча дәүләт
хезмәте күрсәтүнең Административ регламентны расларга.
2. Өч яшькә кадәрге балаларны табиблар рецептлары буенча туклану өчен
махсус сөт продуктлары һәм катнашмалары белән түләүсез тәэмин итүдә
катнашучы Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгына караган
медицина оешмалары җитәкчеләренә Өч яшькә кадәрге балаларны туклану өчен
махсус сөт продуктлары һәм катнашмалары белән түләүсез итү буенча дәүләт
хезмәте күрсәткәндә регламентны үтәүне тәэмин итәргә.
3. Әлеге Боерыкның үтәлешен контрольдә тотуны Татарстан Республикасы
Сәламәтлек саклау министры урынбасары А. Д. Гариповка йөкләргә.
4. Әлеге боерык рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә.
Министр

М.Н. Садыйков
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10.09.2021 № 1941
Татарстан Республикасы
Сәламәтлек саклау
министрлыгының
боерыгы белән расланды

Өч яшькә кадәрге балаларны табиблар рецептлары буенча туклану өчен
махсус сөт продуктлары һәм катнашмалары белән түләүсез тәэмин итү буенча
дәүләт хезмәте күрсәтүнең Административ регламенты
1. Гомуми нигезләмәләр
1.1. Әлеге административ регламент өч яшькә кадәрге балаларны туклану
өчен махсус сөт продуктлары һәм катнашмалары белән түләүсез итү буенча дәүләт
хезмәте күрсәтүнең Административ регламенты (алга таба – Регламент) өч яшькә
кадәрге балаларны туклану өчен махсус сөт продуктлары һәм катнашмалары белән
түләүсез итү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең стандартын һәм тәртибен билгели.
1.2. Мөрәҗәгать итүчеләр – Татарстан Республикасында даими яшәүче,
медицина оешмаларында яшәү урыны буенча амбулатор исәптә торучы балаларның
ата-аналарыннан (законлы вәкилләреннән) берсе:
− җан башына уртача керемнәре «Татарстан Республикасында халыкның
аерым категорияләренә акчалата түләүләр, пособиеләр, субсидияләр һәм
стипендияләр бирү тәртибе турындагы Нигезләмәне раслау хакында»Татарстан
Республикасы Министрлар Кабинетының 2004 елның 17 декабрендәге 542 номерлы
карары белән билгеләнгән тәртиптә бирелә торган айлык пособие алучы Татарстан
Республикасында билгеләнгән яшәү минимумы күләменнән артмаган гаиләләрдәге
өч яшькә кадәрге балалар. Гаиләдә күрсәтелгән яшьтәге ике һәм аннан да күбрәк
бала булганда, һәр бала әлеге хокукка ия;
− «Өч яшькә кадәрге балаларны табиблар рецептлары буенча туклану өчен
махсус сөт продуктлары һәм катнашмалары белән түләүсез тәэмин итү һәм аны
оештыру чыгымнарын финанслау тәртибе турында»Татарстан Республикасы
Министрлар Кабинетының 2009 елның 31 декабрендәге 933 номерлы карары белән
расланган табиблар рецептлары буенча өч яшькә кадәрге балаларны туклану өчен
махсус сөт продуктлары һәм катнашмалары белән түләүсез итү тәртибенә Кушымта
№1 нигезендә хроник авырулар булган өч яшькә кадәрге балалар (алга таба - хроник
авырулар). Гаиләдә күрсәтелгән яшьтәге ике һәм аннан да күбрәк бала булганда, һәр
бала әлеге хокукка ия;
− ВИЧ-инфекцияле аналардан туган балалар һәм ВИЧ-инфекцияле өч яшькә
кадәрге балалар (R75; B20). Гаиләдә күрсәтелгән яшьтәге ике һәм аннан да күбрәк
бала булганда, һәр бала әлеге хокукка ия.
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Берничә нигез буенча махсус сөт продуктлары һәм катнашмалары белән
түләүсез тәэмин итү хокукы булган очракта әлеге тәэминат бары тик бер нигез
буенча гына гамәлгә ашырыла.
1.3. Дәүләт хезмәте баланың яшәү урыны буенча амбулатор учетны гамәлгә
ашыручы медицина оешмасы тарафыннан күрсәтелә.
1.3.1. Медицина оешмалары, шимбә, якшәмбе һәм эшләми торган бәйрәм
көннәреннән тыш, көн саен эшли. Эш сәгатьләре медицина оешмасының эчке
хезмәт тәртибе кагыйдәләре нигезендә билгеләнгән.
1.3.2. Хезмәт турында мәгълүматны алырга мөмкин:
1) медицина оешмасы биналарында урнашкан хезмәт турында визуаль һәм
текст мәгълүматын үз эченә алган хезмәт турында мәгълүмат стендлары ярдәмендә;
2) «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәре аша (алга таба –
«Интернет» челтәре):
Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының рәсми
сайтында: https://minzdrav.tatarstan.ru (алга таба – Министрлык);
Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр Порталында
(http://uslugi.tatarstan.ru);
«Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының Диспетчерлык
үзәге» ТР ДАУ рәсми сайтында (https://dcmz.tatarstan.ru) (алга таба-ТР ССМ ДҮ);
медицина оешмасының рәсми сайтында;
3) медицина оешмасына мөрәҗәгать иткәндә (участок табиб-педиатрын
кабул иткәндә);
4) медицина оешмасына язмача (шул исәптән электрон документ
формасында);
1.3.3. Урнашу урыны, эш графигы, белешмә телефоннары, медицина
оешмаларының рәсми сайты һәм электрон почтасы адресы турында мәгълүмат
Министрлыкның рәсми сайтында, Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау
порталында
(https://zdrav.tatar.ru)
«Интернет»мәгълүмат-телекоммуникация
челтәрендә урнаштырылган. Медицина оешмалары һәм дәүләт хезмәте күрсәтүне
тикшереп тору өчен җаваплы вазыйфаи затлар турында белешмәләр әлеге
Регламентка белешмә кушымтасында №1 китерелгән.
1.3.4. Министрлыкның рәсми сайтында, «Интернет» челтәрендә Татарстан
Республикасы Сәламәтлек саклау порталында, медицина оешмалары биналарында
урнашкан мәгълүмат стендларында урнаштырылган мәгълүмат үз эченә әлеге
Регламентның пунктларда (пунктчаларда) 1.3, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.11, 5.1
булган Татарстан Республикасы Дәүләт телләрендәге дәүләт хезмәте турында
белешмәләрне ала.
1.3.5. Административ регламентның гамәлдәге редакциясендә тексты
Министрлыкның рәсми сайтында (https://minzdrav.tatarstan.ru) «Интернет»
мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә, «Татарстан Республикасы дәүләт һәм
муниципаль хезмәтләр реестры»дәүләт мәгълүмат системасында урнаштырылырга
тиеш.
1.4. Дәүләт хезмәте күрсәтүне җайга салучы норматив хокукый актлар
исемлеге (норматив хокукый актлар реквизитларын һәм аларны рәсми бастырып
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чыгару
чыганакларын
күрсәтеп)
Министрлыкның
рәсми
сайтында
(https://minzdrav.tatarstan.ru/), медицина оешмасының рәсми сайтында, «Татарстан
Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр реестры» дәүләт мәгълүмат
системасында урнаштырылган.
1.5. Әлеге Регламентта түбәндәге терминнар һәм билгеләмәләр кулланыла:
РММАҮ АС – «Республика медицина мәгълүмати-аналитик үзәге»
автоматлаштырылган системасы.
дәүләт хезмәте – Федераль законнар һәм Татарстан Республикасы законнары
белән тапшырылган аерым дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашырганда башкарма
хакимият органы, җирле үзидарә органы функцияләрен гамәлгә ашыру эшчәнлеге,
ул мөрәҗәгать итүчеләр соравы буенча Россия Федерациясе норматив хокукый
актларында һәм Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында
билгеләнгән дәүләт хезмәтләрен күрсәтүче органнар вәкаләтләре чикләрендә
гамәлгә ашырыла;
язылу горизонты – хезмәт алу өчен мөрәҗәгать итү датасыннан исәпләнгән
язылу рөхсәт ителгән вакыт чоры;
дәүләт хезмәте күрсәтү тәртибен бозуга карата шикаять (алга таба – шикаять)
– мөрәҗәгать итүченең яисә аның законлы вәкиленең башкарма хакимият органы,
дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәге, башкарма
хакимият органының вазыйфаи заты, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең
күп функцияле үзәге хезмәткәре, дәүләт хезмәткәрләренә яисә оешмалар
тарафыннан бозылган хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен торгызу яисә яклау
турында таләбе, 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы «Дәүләт һәм
муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» федераль законның 13
статьясы 11 өлеше белән каралган, яисә аларның хезмәткәрләре күрсәтелгән
мөрәҗәгать итүче тарафыннан дәүләт хезмәтен алганда;
дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәге (алга таба –
КФҮ) – Федераль закон таләпләренә җавап бирә торган һәм дәүләт һәм муниципаль
хезмәт күрсәтүләрне, шул исәптән электрон формада, «бер тәрәзә» принцибы буенча
оештыру-хокукый формада оештырылган оешма;
ММИ – мәҗбүри медицина иминияте;
мәҗбүри медицина иминияте полисы (алга таба - ММИ полисы) – түбәндәге
документларның берсе:
1) ММИ полисы (бердәм үрнәктәге ММИ полисы, иске үрнәктәге ММИ
полисы) - иминләштерелгән затның мәҗбүри медицина иминияте программасы
буенча иминләштерелгән затларга Татарстан Республикасында һәм Россия
Федерациясенең башка субъектларында бирелгән түләүсез медицина ярдәме
күрсәтү хокукын таныклаучы документ;
2) Мәҗбүри медицина иминиятенең вакытлыча таныклыгы – мәҗбүри
медицина иминияте полисын рәсмиләштерүне раслый торган һәм иминләштерелгән
затның түләүсез медицина ярдәме күрсәтү хокукын таныклый торган, ММИ
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полисын алуга кадәр вакытка гамәлдә булган, ләкин ул бирелгән көннән утыз эш
көненнән дә артмаган документ;
дәүләт хезмәтен электрон рәвештә күрсәтү – мәгълүмат-телекоммуникация
технологияләрен кулланып, шул исәптән ЕПГУ һәм (яки) ПГМУ куллануны кертеп,
дәүләт хезмәте күрсәтү, шул исәптән дәүләт органнары, җирле үзидарә органнары,
оешмалар һәм мөрәҗәгать итүчеләр арасында электрон хезмәттәшлек итү
кысаларында гамәлгә ашыру;
«бер тәрәзә» принцибы – мөрәҗәгать итүченең дәүләт хезмәтен күрсәтү
турында тиешле запрос яисә Федераль законның 151 статьясында күрсәтелгән запрос
белән, шулай ук дәүләт хезмәтләрен күрсәтүче органнар яки муниципаль хезмәт
күрсәтүче органнар белән үзара хезмәттәшлек итүе мөрәҗәгать итүченең норматив
хокукый актлар һәм үзара хезмәттәшлек турында килешү нигезендә мөрәҗәгать
итүче катнашыннан башка КФҮ гамәлгә ашырыла торган принцип;
СНИЛС – Россия Федерациясе Пенсия фондының персонификацияләнгән
исәпкә алу системасында иминләштерелгән затның шәхси шәхси счетының иминият
номеры;
техник хата – дәүләт хезмәтен күрсәтүче орган тарафыннан кертелгән һәм
документка кертелгән белешмәләрнең (дәүләт хезмәте нәтиҗәсе), белешмәләр
кертелгән документлардагы белешмәләрнең тәңгәл килмәвенә китергән хата
(тасвирлама, басма, грамматик яки арифметик хата яисә мондый хата);
КФҮнең ерактан торып эш урыны – дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр
күрсәтү буенча күпфункцияле үзәкнең территориаль аерымланган структур
бүлекчәсе (офис), ул «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле
үзәкләре эшчәнлеген оештыру Кагыйдәләрен раслау турында» Россия Федерациясе
Хөкүмәтенең 2012 елның 22 декабрендәге № 1376 карары белән расланган
(Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2020 елның 16 маендагы 395
номерлы карары редакциясендә), Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү буенча
күпфункцияле үзәкләр эшчәнлеген оештыру Кагыйдәләренең 34 пункты нигезендә
Татарстан Республикасы муниципаль районының шәһәр (авыл) җирлегендә һәм
шәһәр округында булдырылган офис.
ЕСИА – инфраструктурада идентификация һәм аутентификацияләүнең бердәм
системасы, ул дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү өчен электрон формада
кулланыла
торган
мәгълүмати
системаларның
мәгълүмати-технологик
хезмәттәшлеген тәэмин итә.
Әлеге Регламентта дәүләт хезмәте күрсәтү турындагы гариза белән «дәүләт
һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 июлендәге
210-ФЗ номерлы Федераль законның (алга таба-210 – ФЗ номерлы Федераль закон)
2 статьясындагы 3 пунктында каралган дәүләт хезмәте күрсәтү турында мәгълүматтелекоммуникация технологияләрен кулланып электрон формада запрос аңлашыла.
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2. Дәүләт хезмәте күрсәтү стандарты
2.1. Дәүләт хезмәте исеме
Өч яшькә кадәрге балаларны туклану өчен махсус сөт продуктлары һәм
катнашмалары белән түләүсез тәэмин итү.
2.2. Башкарма хакимият органының исеме
Бала яшәү урыны буенча амбулатор учетны гамәлгә ашыручы медицина оешмасы.
2.3. Дәүләт хезмәте күрсәтүнең нәтиҗәсе булып тора:
− Россия
Федерациясе
Сәламәтлек
саклау
һәм
социаль
үсеш
министрлыгының «Дару препаратларын, медицина әйберләре һәм дәвалау
туклануының махсуслаштырылган продуктларын билгеләү һәм язып бирү тәртибе
турында» 2007 елның 12 февралендәге 110 номерлы боерыгы белән расланган 1481/у-06 формасы буенча рецепт белән рәсмиләштерелгән махсус сөт продуктлары һәм
катнашмалары белән түләүсез тәэмин итү турында карар. Рецепт ай саен
рәсмиләштерелә.
− Өч яшькә кадәрге балаларны махсус сөт продуктлары һәм катнашмалары
белән түләүсез тәэмин итүгә рецепт рәсмиләштерүдән баш тарту турында карар.
2.4. Дәүләт хезмәтен күрсәтү вакыты, шул исәптән дәүләт хезмәте күрсәтүдә
катнашучы оешмаларга мөрәҗәгать итү зарурлыгын исәпкә алып, дәүләт хезмәте
күрсәтүне туктатып тору вакыты, дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсе булган
документларны бирү (җибәрү) вакыты, әгәр Россия Федерациясе законнарында
каралса, Дәүләт хезмәте күрсәтүне туктатып тору вакыты
Дәүләт хезмәте күрсәтелә:
Әлеге регламентның 1.2 пунктының 2 абзацына карый торган балага карата дәүләт хезмәтен алу максаты белән мөрәҗәгать итүче участок табиб-педиатрына
турыдан-туры мөрәҗәгать иткән вакыттан 5 эш көненнән дә артмаган срокта;
Әлеге регламентның 1.2 пунктның 3 абзацына караган балага карата - дәүләт
хезмәте алу максаты белән мөрәҗәгать итүче участок табиб-педиатрына турыдантуры мөрәҗәгать иткән вакыттан 28 эш көненнән дә артмаган срокта;
Әлеге регламентның 1.2 пунктының 4 абзацына караган балага карата - дәүләт
хезмәтен алу максаты белән мөрәҗәгать итүче участок табиб-педиатрына турыдантуры мөрәҗәгать иткән вакыттан 3 эш көненнән дә артмаган срокта.
2.5. Мөрәҗәгать итүче тарафыннан күрсәтелергә тиешле дәүләт хезмәтләре
күрсәтү өчен кирәкле һәм мәҗбүри булган норматив хокукый актлар нигезендә
кирәкле документларның тулы исемлеге, аларны мөрәҗәгать итүче тарафыннан алу
ысуллары, шул исәптән электрон формада, аларны бирү тәртибе
Дәүләт хезмәтләрен алу белән мөрәҗәгать итү ысуллары:
– ПГМУ кулланып;
– ПГМУ мобиль кушымтасын кулланып;
– медицина оешмасында булганда участок табиб-педиатрын кабул итү
вакытында.
ПГМУ, ПГМУ мобиль кушымтасы аша дәүләт хезмәте алу өчен мөрәҗәгать
иткәндә, мөрәҗәгать итүченең ПГМУ буенча шәхси кабинетында күрсәтелгән
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мәгълүматлар кулланыла. Баланың ММИ полисы сериясе (булганда) һәм номеры
турында мәгълүматның шәхси кабинетта булуы мәҗбүри.
Өч яшькә кадәрге балаларны әлеге Регламентның 1.2 пунктындагы 2 абзацына
карый торган балага карата махсус сөт продуктлары һәм катнашмалары белән
түләүсез тәэмин итү турында Карар кабул итү өчен мөрәҗәгать итүче участок табибпедиатрына турыдан-туры мөрәҗәгать иткәндә «Республика матди ярдәм
(компенсация түләүләре) үзәге» дәүләт казна учреждениесе бүлекчәсеннән белешмә
бирә (алга таба - РМЯҮ). Бу Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының
«Татарстан Республикасында халыкның аерым категорияләренә акчалата түләүләр,
пособиеләр, субсидияләр һәм стипендияләр бирү тәртибе турындагы нигезләмәне
раслау хакында» 2004 ел, 17 декабрь, 542 нче карары белән билгеләнгән тәртиптә
бирелә торган белешмәдә баланың ата-анасы (законлы вәкиле) балага айлык пособие
(гаиләнең җан башына уртача кереме Татарстан Республикасында билгеләнгән җан
башына яшәү минимумы күләменнән артмый) алучы булып тора дип раслана.
(ведомствоара запрос юлы белән, шул исәптән, ведомствоара мәгълүмати
хезмәттәшлек системасын кулланып, белешмәләр алу буенча ведомствоара
мәгълүмати хезмәттәшлекне гамәлгә ашырганчы, гаиләнең җан башына уртача
кереме Татарстан Республикасында билгеләнгән җан башына яшәү минимумы
күләменнән артмый дип раслый торган электрон формада, ведомствоара мәгълүмати
хезмәттәшлекне гамәлгә ашырганчы).
2.6. Дәүләт органнары, җирле үзидарә органнары, дәүләт органнары
карамагында булган, дәүләт органнары яки җирле үзидарә органнары карамагында
булган һәм мөрәҗәгать итүче тапшыра ала торган оешмаларның дәүләт хезмәте
күрсәтү өчен норматив хокукый актлар нигезендә кирәкле документларның тулы
исемлеге, шулай ук мөрәҗәгать итүчеләр аларны алу ысуллары, шул исәптән
электрон формада, аларны тапшыру тәртибе; дәүләт органы, җирле үзидарә органы
яисә әлеге документлар карамагында булган оешма.
Ведомствоара хезмәттәшлек кысаларында (ведомствоара запрослар аша
белешмәләр алу буенча ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлекне гамәлгә ашыру
шарты белән):
гаиләнең җан башына уртача кереме Татарстан Республикасында билгеләнгән
җан башына яшәү минимумы күләменнән артмый дип раслый торган белешмәләр.
Мөрәҗәгать итүчедән таләп итү тыела:
дәүләт хезмәте күрсәтүгә бәйле рәвештә барлыкка килә торган мөнәсәбәтләрне
җайга сала торган норматив хокукый актларда тапшыру яисә аларны гамәлгә ашыру
каралмаган гамәлләрне гамәлгә ашыру өчен документлар һәм мәгълүмат бирү;
Россия Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы
норматив хокукый актлары нигезендә дәүләт хезмәте күрсәтүче дәүләт органнары,
башка дәүләт органнары, җирле үзидарә органнары һәм (яисә) дәүләт хезмәте
күрсәтүдә катнашучы оешмалар карамагында булган документлар һәм мәгълүмат
бирү, шул исәптән мөрәҗәгать итүче тарафыннан дәүләт хезмәтләре күрсәтү өчен
түләү кертүне раслый торган документлар, мәгълүматлар бирү, № 210-ФЗ Федераль
законның 7 статьясындагы 6 өлешендә күрсәтелгән документлардан тыш;
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дәүләт хезмәте күрсәтү өчен кирәкле документларны беренчел кабул итүдән
баш тартканда яисә дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тартканда аларның булмавы һәм
(яисә) дөреслеге күрсәтелмәгән документлар һәм мәгълүмат бирү, № 210-ФЗ
Федераль законның 7 статьясындагы 1 өлешенең 4 пунктында каралган очраклардан
тыш;
электрон рәвешләре № 210-ФЗ Федераль законның 16 статьясындагы 1
өлешенең 7² пункты нигезендә элек таныкланган документлар һәм мәгълүматны
кәгазьдә бирү, мондый документларга тамгалар төшерү яисә аларны алу дәүләт яки
муниципаль хезмәт күрсәтүнең, һәм башка очракларның, федераль законнарда
билгеләнгән кирәкле шарты булып торган очраклардан тыш
2.7. Дәүләт хезмәте күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш
тарту өчен нигезләрнең тулы исемлеге
Дәүләт хезмәте күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тарту
өчен нигезләр каралмаган
2.8. Дәүләт хезмәте күрсәтүне туктатып тору яисә баш тарту өчен
нигезләрнең тулы исемлеге
Дәүләт хезмәте күрсәтүне туктатып тору өчен нигезләр каралмаган.
Дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту өчен нигезләр:
бала әлеге Регламентның 1.2 пунктында күрсәтелгән категорияләргә керми;
яшәү минимумыннан артмаган гаиләләрдәге өч яшькә кадәрге балаларның региональ
регистрында (алга таба - Регистр) бала турында мәгълүмат булмау яки ведомствоара
запрослар юлы белән алынган белешмәләрнең булмавы;
РМЯҮ бүлегенең баланың ата-анасының (законлы вәкиленең) балага айлык пособие
алуын раслый торган белешмә булмау (ведомствоара запрослар юлы белән
белешмәләр алу буенча ведомствоара мәгълүмати бәйләнешне гамәлгә ашырганчы).
Өч яшькә кадәрге балаларны медицина оешмасына махсус сөт продуктлары һәм
катнашмалары белән түләүсез тәэмин итүгә язылудан баш тарту өчен нигез булып
тора:
− Регламента әлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларны
тапшырмау;
− сайланган хезмәт буенча участок табиб-педиатрына кабул итүгә буш
талоннар булмау;
− табиб-педиатрына теләгән вакытта кабул итүгә буш талоннар булмау;
− пациентның РММАҮ АСда картасы булмау яки мәгълүматларның пациент
картасында туры килмәве.
2.9. Дәүләт хезмәте күрсәткән өчен алына торган дәүләт пошлинасын яисә
башка түләүне алу тәртибе, күләме
Дәүләт хезмәте түләүсез нигездә күрсәтелә.
2.10. Дәүләт хезмәте күрсәтү өчен кирәкле һәм мәҗбүри булган хезмәтләр
исемлеге, шул исәптән дәүләт хезмәте күрсәтүдә катнашучы оешмалар тарафыннан
бирелә торган документ (документлар) турында белешмәләр
Дәүләт хезмәте күрсәтү өчен кирәкле һәм мәҗбүри хезмәтләр күрсәтү таләп
ителми.
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2.11. Дәүләт хезмәте күрсәтү өчен кирәкле һәм мәҗбүри булган хезмәтләр
күрсәтүгә түләүне алу тәртибе, күләме һәм нигезләре, мондый түләү күләмен
исәпләү методикасы турындагы мәгълүматны да кертеп
Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәтләр күрсәтү таләп ителми.
2.12. Дәүләт хезмәтен күрсәтүдә катнашучы оешма тарафыннан күрсәтелә
торган дәүләт хезмәтен күрсәтү турында запрос биргәндә һәм мондый хезмәтләрне
күрсәтү нәтиҗәсен алганда чиратның максималь вакыты
электрон рәвештә дәүләт хезмәте күрсәтү турында соратып алу чират көтүне күздә
тотмый;
Дәүләт хезмәте нәтиҗәсен алганда участок табиб-педиатрына чират көтүнең
максималь вакыты 15 минут тәшкил итә.
2.13. Дәүләт хезмәте күрсәтүдә катнашучы оешма тарафыннан күрсәтелә
торган дәүләт хезмәте һәм хезмәтләр күрсәтү турында мөрәҗәгать итүченең
үтенечен теркәү срогы һәм тәртибе, шул исәптән электрон формада – каралмаган.
Дәүләт хезмәте күрсәтүдә катнашучы оешма тарафыннан күрсәтелә торган
дәүләт хезмәте һәм хезмәтләр күрсәтү турында мөрәҗәгать итүченең үтенечен
теркәү каралмаган.
2.14. Дәүләт хезмәте күрсәтелә торган урыннарга, көтү залына, дәүләт
хезмәте күрсәтү турында запросларны тутыру урыннарына, аларны тутыру
үрнәкләренә һәм һәр дәүләт хезмәтен күрсәтү өчен кирәкле документлар
исемлегенә, мондый хезмәт күрсәтү тәртибе турында визуаль, текст һәм
мультимедиа мәгълүматларын урнаштыру һәм рәсмиләштерү, шул исәптән
федераль законнар һәм инвалидларны социаль яклау турында Татарстан
Республикасы законнары нигезендә инвалидлар өчен күрсәтелгән объектларга керү
мөмкинлеген тәэмин итүгә карата таләпләр:
− дәүләт хезмәтен күрсәтү янгынга каршы система һәм янгын сүндерү
системасы, һаваны кондиционирлау системасы, документларны рәсмиләштерү өчен
кирәкле мебель, мәгълүмат стендлары белән җиһазландырылган биналарда
башкарыла;
− дәүләт хезмәте күрсәтү тәртибе турында визуаль, текст һәм мультимедиа
мәгълүматы мөрәҗәгать итүчеләр өчен уңайлы урыннарда, шул исәптән
инвалидларның чикләнгән мөмкинлекләрен исәпкә алып, урнаштырыла;
− инвалидларга, шул исәптән кресло-коляска һәм чыбыклы этләрне
кулланучыларга, бинадан, бүлмәләрдән һәм хезмәт күрсәтүләрдән файдалану
мөмкинлеген тәэмин итү буенча чаралар гамәлгә ашырыла, шул исәптән:
а) бинага һәм бүлмәләргә, шулай ук аларда күрсәтелә торган хезмәтләргә
тоткарлыксыз керү шартлары;
б) объектлар урнашкан территория буенча мөстәкыйль хәрәкәт итү, бинага
һәм объект бүлмәләренә керү һәм чыгу, транспорт чарасына утырту һәм аннан
төшерү, шул исәптән кресло-коляска кулланып;
в) күрү һәм мөстәкыйль хәрәкәт функциясе бозылуга ия булган инвалидларны
озатып бару һәм аларга бинада һәм бүлмәләрдә ярдәм күрсәтү;
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г) инвалидларның тормыш эшчәнлеге чикләүләрен исәпкә алып, биналарга,
бүлмәләргә һәм хезмәт күрсәтүләргә тоткарлыксызны тәэмин итү өчен кирәкле
җиһазларны һәм мәгълүмат чыганакларын тиешенчә урнаштыру;
д) инвалидлар өчен кирәкле тавыш һәм күрү мәгълүматын, шулай ук
язуларны, билгеләрне һәм башка текст һәм график мәгълүматны Брайльнең рельефнокталы шрифты белән башкарылган билгеләр белән кабатлау, сурдотәрҗемәче һәм
тифлосурдотәрҗемәчегә рөхсәт бирү;
е) Россия Федерациясе Хезмәт һәм социаль яклау министрлыгының «чыбыкчы
этне махсус укытуны раслаучы документ формасын һәм аны бирү тәртибен раслау
турында»2015 елның 22 июнендәге 386н номерлы боерыгы белән расланган форма
һәм тәртиптә чыбыкчы этнең бинага һәм бүлмәгә керүгә рөхсәт;
ж) хезмәт күрсәтүче хезмәткәрләр тарафыннан инвалидларга башка затлар
белән дә беррәттән комачаулаучы киртәләрне чыгуга ярдәм күрсәтү.
2016 елның 1 июленнән соң капиталь ремонт, реконструкция, модернизация
үткән, файдалануга тапшырылган объектларга карата инвалидлар өчен дәүләт
хезмәте күрсәтелә торган объектларның үтемлелеген тәэмин итү өлешендә таләпләр
кулланыла.
2.15. Дәүләт хезмәте күрсәтүдән файдалану мөмкинлеге һәм сыйфаты
күрсәткечләре, шул исәптән мөрәҗәгать итүченең дәүләт хезмәте күрсәткәндә
вазыйфаи затлар белән хезмәттәшлеге саны һәм аларның дәвамлылыгы, дәүләт
хезмәте күрсәтүнең барышы турында мәгълүмат алу мөмкинлеге, шул исәптән
мәгълүмати-коммуникацион технологияләрдән файдаланып, дәүләт хезмәтен
күрсәтүнең күпфункцияле үзәгендә (шул исәптән тулы күләмдә), башкарма
хакимият органының теләсә кайсы Территориаль бүлекчәсендә (шул исәптән тулы
күләмдә) дәүләт хезмәтен алу мөмкинлеге йә мөмкинлеге булмау - мөрәҗәгать
итүче теләге буенча, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле
үзәкләрендә дәүләт һәм (яисә) муниципаль хезмәтләр күрсәтү турында 210-ФЗ
номерлы Федераль законның (комплекслы запрос) 151 статьясында каралган берничә
дәүләт һәм (яисә) муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы запрос аша җирле үзидарә
органына мөрәҗәгать итүче (экстерриториаль принцип) мөрәҗәгать итә
1) Дәүләт хезмәте күрсәтүнең һәркем өчен мөмкин булуы күрсәткечләре
булып тора:
− җәмәгать транспортыннан файдалану мөмкинлеге зонасында медицина
оешмасы бинасының урнашуы;
− кирәкле санда белгечләр, шулай ук мөрәҗәгать итүчеләр кабул итә торган
бүлмәләр булу;
− мәгълүмат стендларында дәүләт хезмәте күрсәтүнең ысуллары, тәртибе,
сроклары турында тулы мәгълүмат булу, Татарстан Республикасы Сәламәтлек
саклау министрлыгының рәсми сайтында, ТР ССМ БҮ рәсми сайтында, Медицина
оешмасының рәсми сайтында;
− хезмәте күрсәтелә торган биналарны инвалидлар өчен уңайлы итү;
− инвалидларга башка затлар белән беррәттән хезмәт күрсәтүгә
комачаулаучы башка киртәләрне чыгуда ярдәм күрсәтү.
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2) Дәүләт хезмәте күрсәтүнең сыйфаты булмау түбәндәгеләр белән
характерлана:
− түләүсез махсус сөт продуктлары һәм катнашмалары белән тәэмин итүгә
медицина оешмасының участок табиб-педиатрына мөрәҗәгать иткәндә чиратлар
булу;
− дәүләт хезмәте күрсәтү срокларын бозу;
− дәүләт хезмәте күрсәтүче хезмәткәрләрнең гамәлләренә (гамәл
кылмауларына) шикаятьләр;
− дәүләт хезмәте күрсәтүче хезмәткәрләрнең мөрәҗәгать итүчеләргә карата
әдәпсез, игътибарсыз мөнәсәбәтенә карата шикаятьләр.
3) Дәүләт хезмәте күрсәтү турында запрос биргәндә һәм дәүләт хезмәте
нәтиҗәсен алганда, дәүләт хезмәте күрсәтүче вазыйфаи затның һәм мөрәҗәгать
итүченең бер тапкыр үзара хезмәттәшлеге күздә тотыла. Хезмәттәшлек
дәвамлылыгы регламент белән билгеләнә.
4) Дәүләт хезмәте күрсәтүнең барышы турында мәгълүмат бирү каралмаган.
Хезмәт мөрәҗәгать иткән вакытта күрсәтелә.
5) КФҮ аша дәүләт хезмәте күрсәтүне соратып алуны да кертеп, дәүләт
хезмәте күрсәтү КФҮ аша ерактагы эш урыннарында гамәлгә ашырылмый.
6) Экстерриториаль принцип буенча һәм комплекслы запрос составында
дәүләт хезмәте күрсәтелми.
2.16. Башка таләпләр, шул исәптән экстерриториаль принцип буенча
муниципаль хезмәт күрсәтүнең үзенчәлекләрен исәпкә ала торган (дәүләт хезмәте
экстерриториаль принцип буенча бирелгән очракта), һәм электрон формада
муниципаль хезмәт күрсәтү үзенчәлекләре
Электрон формада дәүләт хезмәте күрсәткәндә гариза бирүче хокуклы:
а) ЕПГУда һәм ПГМУда урнаштырылган дәүләт хезмәте күрсәтү тәртибе һәм
сроклары турында мәгълүмат алырга.
б) ПГМУ кулланып, дәүләт хезмәте алу өчен, №210-ФЗ Федераль законның 16
статьясындагы 1 өлешенең 7² пункты нигезендә, мөрәҗәгать итәргә;
в) ПГМУ аша дәүләт хезмәте күрсәтүнең сыйфатына бәя бирергә;
г) дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсен өч яшькә кадәрге балаларны махсус сөт
продуктлары һәм катнашмалары белән түләүсез тәэмин итүгә рецепт рәвешендә
кәгазь рәвештә алу (уңай карар кабул ителгәндә) яисә өч яшькә кадәрге балаларны
махсус сөт продуктлары һәм катнашмалары белән түләүсез тәэмин итүгә рецепт
рәсмиләштерүдән баш тарту турындагы карарны язмача алырга;
д) дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүче органнар, аларның вазыйфаи
затлары, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәткәндә башкарылган карарларга
һәм гамәлләргә (гамәл кылмавына) судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү
процессын тәэмин итүче ПГМУ, федераль дәүләт мәгълүмат системасы порталы аша
медицина оешмасы, дәүләт хезмәте күрсәтүдә катнашучы медицина оешмасы
хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять
бирергә.

11

Электрон формада өч яшькә кадәрге балаларны махсус сөт продуктлары һәм
катнашмалары белән тәэмин итү буенча дәүләт хезмәтенең аерым этаплары
күрсәтелә:
1) дәүләт хезмәтен алу өчен мөрәҗәгать итү, шул исәптән, ПГМУ кулланып,
ПГМУ мобиль кушымтасыннан файдаланып, гамәлгә ашырыла
ПГМУ, ПГМУ кушымталарын алу өчен мөрәҗәгать итү мөмкинлеген тәэмин
итү өчен гариза бирүче ПГМУга теркәлү узарга тиеш. Мөрәҗәгать итүченең шәхси
кабинетында мөрәҗәгать итүче дәүләт хезмәте сорап мөрәҗәгать иткән бала
турында мәгълүматлар булырга тиеш.
Мөрәҗәгать итүчегә язылуның билгеләнгән горизонты чикләрендә кабул итү
өчен буш булган теләсә нинди датага һәм вакытка балаларны махсус сөт
продуктлары һәм катнашмалары белән түләүсез тәэмин итүгә язылу мөмкинлеге
бирелә.
Өч яшькә кадәрге балаларны махсус сөт продуктлары һәм катнашмалары
белән түләүсез тәэмин итүгә язылуны уңышлы тормышка ашырганда, гариза
бирүчегә талон-раслау мөмкинлеге бирелә. Мөрәҗәгать итүче электрон почта
адресын хәбәр иткән очракта, күрсәтелгән адреска шулай ук кабул итү датасы,
вакыты һәм урыны күрсәтелгән алдан язылуны раслау турында мәгълүмат җибәрелә.
ПГМУ, ПГМУ мобиль кушымтасы аша дәүләт хезмәте күрсәтүнең экран
формалары үрнәге әлеге Регламентның кушымта №1дә китерелгән.
2) 1.2 пунктның 2 абзацында күрсәтелгән категориягә карата балаларны
махсус сөт продуктлары һәм катнашмалары белән түләүсез тәэмин итү турында
Карар кабул итү. әлеге Регламентның 1 статьясы, шул исәптән, юл белән дә
билгеләнә.:
- регистрда бала турында мәгълүматны тикшерү нәтиҗәләре;
- ведомствоара запрослар (ведомствоара запрослар юлы белән белешмәләр
алу буенча ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлекне гамәлгә ашыру шартларында).
3) өч яшькә кадәрге балаларны махсус сөт продуктлары һәм катнашмалары
белән түләүсез тәэмин итү турында уңай карар РММАҮ АСда рецепт булдыру юлы
белән рәсмиләштерелә
3. Административ процедураларның (гамәлләрнең) составы, эзлеклелеге һәм
башкару сроклары, аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр, шул исәптән
административ процедураларны (гамәлләрне) үтәү үзенчәлекләре электрон формада,
шулай ук күпфункцияле үзәкләрдә административ процедураларны башкару
үзенчәлекләре
3.1. Дәүләт хезмәте күрсәткәндә эзлекле гамәлләр тасвирламасы
Дәүләт хезмәте күрсәтү түбәндәге процедураларны үз эченә ала:
− мөрәҗәгать итүчегә консультация бирү, мөрәҗәгать итүчегә дәүләт хезмәте
күрсәтү мәсьәләсе буенча ярдәм күрсәтү;
− мөрәҗәгать итүче тарафыннан ПГМУ, ПГМУ кушымтасында өч яшенә
кадәрге балаларны махсус сөт продуктлары һәм катнашмалары белән түләүсез
тәэмин итү өчен нигезләр сайлап алу;
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− мөрәҗәгать итүчене идентификацияләү;
− ПГМУда, ПГМУ кушымтасында мөрәҗәгать итүченең өч яшенә кадәрге
балаларны махсус сөт продуктлары һәм катнашмалары белән түләүсез тәэмин итүгә
медицина оешмасына язуы
− өч яшькә кадәрге балаларны махсус сөт продуктлары һәм катнашмалары
белән түләүсез тәэмин итү турында карар кабул итү өчен участок табиб-педиатры
тарафыннан 3 яшькә кадәрге балаларны махсус сөт продуктлары һәм катнашмалары
белән түләүсез тәэмин итү турында карар кабул ителә
− өч яшькә кадәрге балаларны махсус сөт продуктлары һәм катнашмалары
белән түләүсез тәэмин итүгә рецепт рәсмиләштерү.
3.2. Мөрәҗәгать итүчегә консультация бирү, мөрәҗәгать итүчегә дәүләт
хезмәте күрсәтү мәсьәләсе буенча ярдәм күрсәтү
Мөрәҗәгать итүчегә өч яше тулган балаларны махсус сөт продуктлары һәм
катнашмалары белән түләүсез тәэмин итү буенча консультация бирелә:
− ПГМУда (мәгълүмат дәүләт хезмәте сорап мөрәҗәгать иткәндә автомат
рәвештә бирелә);
− участок педиатр-табибын кабул итүдә.
Мөрәҗәгать итүче табиб рецептлары буенча өч яшькә кадәрге балаларны
махсус сөт продуктлары һәм катнашмалары белән түләүсез тәэмин итүне җайга сала
торган гамәлдәге норматив-хокукый актлар, түләүсез туклану һәм ташламалы
категорияләргә рецепт бирү өчен нигезләр, дәүләт хезмәте өчен мөрәҗәгать итү
тәртибе буенча консультация ала.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар мөрәҗәгать итүче
мөрәҗәгате көнендә гамәлгә ашырыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: табиб рецептлары буенча өч яшькә кадәрге
балаларны махсус сөт продуктлары һәм катнашмалары белән түләүсез тәэмин итүне
җайга сала торган гамәлдәге норматив-хокукый актлар, түләүсез туклану һәм
ташламалы категорияләргә рецепт бирү өчен нигезләр, дәүләт хезмәте өчен
мөрәҗәгать итү тәртибе буенча консультацияләр.
3.3. Мөрәҗәгать итүче тарафыннан ПГМУ, ПГМУ кушымтасында өч яше
тулган балаларны махсус сөт продуктлары һәм катнашмалары белән түләүсез
тәэмин итү өчен нигезләр сайлап алу процедурасы
3.3.1. Административ процедураны башлау өчен нигез булган юридик факт
булып мөрәҗәгать итүченең мөрәҗәгате тора.
3.3.2. Административ процедура составына керүче административ гамәлләр
эчтәлеге:
ПГМУ/мобиль кушымтада авторизацияләнгәннән һәм «өч яшькә кадәрге
балаларны махсус сөт продуктлары һәм катнашмалары белән түләүсез тәэмин итү»
хезмәтен сайлаганнан соң, мөрәҗәгать итүче экранда дәүләт хезмәтен алырга
теләгән күрсәткечләр төркемен сайлый:
− социаль күрсәткечләр;
− медицина күрсәткечләре.
«Социаль күрсәткечләр» төркемен сайлау очрагында мөрәҗәгать итүче ике
вариантның берсен сайлый:
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− балага пособие билгеләү турында уңай карар кабул;
− РМЯҮ бүлекчәсенә теркәлү урыны буенча балага пособие билгеләү турында
гариза бирелмәде.
«Медицина күрсәткечләре» төркемен сайлап алган очракта, мөрәҗәгать итүче
«медицина күрсәткечләрен билгеләү»нә баса.
Мөрәҗәгать итүче тарафыннан «теркәлү урыны буенча РМЯҮ бүлекчәсенә
балага пособие билгеләү турында гариза бирелмәде» вариантын сайлау нәтиҗәсендә
«Пособиеләрне, компенсацияләрне билгеләүгә гариза бирү» кнопкасы белән
«Социаль яклау»бүлеге күрсәтелә.
Мөрәҗәгать итүче «балага пособие билгеләү турында уңай карар» яисә
«медицина күрсәткечләрен билгеләү» вариантларының берсен сайлап алу
нәтиҗәсендә мөрәҗәгать итүче өч яшькә кадәрге балаларны махсус сөт продуктлары
һәм катнашмалары белән түләүсез тәэмин итүгә медицина оешмасына язылу
формасына (алга таба – язылу формасы) күчә.
3.3.3. Мөрәҗәгать итүче тарафыннан өч яшькә кадәрге балаларны махсус сөт
продуктлары һәм катнашмалары белән түләүсез тәэмин итү өчен нигезләрне сайлап
алу процедурасы мөрәҗәгать иткән вакытта гамәлгә ашырыла. Административ
процедураның озынлыгы - 2 минуттан да артык түгел.
3.3.4. Административ процедурага керүче административ гамәлләр башкару
өчен җаваплы вазыйфаи зат – каралмаган.
3.3.5. Мөрәҗәгать итүче
тарафыннан нигезләрнең берсен
сайлау
административ процедура кысаларында карар кабул итү критерие булып тора.
3.3.6. Административ процедураның нәтиҗәсе булып, бер вариантны сайлап
алган очракта идентификация процедурасына күчү тора. «Балага пособие билгеләү
турында теркәлү урыны буенча РМЯҮ бүлекчәсенәгариза бирелмәде» сайлап
алганда «Социаль яклау»бүлегенә күчү гамәле ашырыла.
3.3.7. Административ процедураның нәтиҗәсен теркәү каралмаган.
3.4 ПГМУ, ПГМУ кушымтасында мөрәҗәгать итүченең идентификациясе
3.4.1 Административ процедураны башлау өчен нигез булган юридик факт
мөрәҗәгать итүче тарафыннан бер вариантны сайлап алу - «җан башына уртача
кереме яшәү минимумы күләменнән артмаган гаиләләрдән балага пособие бирү
турында уңай карар кабул ителгән» яисә «медицина күрсәткечләрен билгеләү».
3.4.2 Административ процедура составына керүче административ гамәлләр
эчтәлеге:
Мөрәҗәгать итүче «Җан башына уртача керем яшәү минимумыннан артмаган
гаиләләрдән балага пособие бирү турында уңай карар кабул ителде» яисә «медицина
күрсәткечләрен билгеләү» сайлаганнан соң, язылу формасына күчә.
Мөрәҗәгать итүче сөт продуктлары һәм катнашмалары белән түләүсез тәэмин
итүне алырга тиешле зат (бала) полисын сайлый. Әлеге затның белешмәләре
(фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы – булган очракта), туу датасы, сериясе
(булган очракта) һәм ММИ полисы номеры) шәхси кабинетта булырга тиеш.
Идентификация уздырылды, әгәр тәкъдим ителгән мәгълүматлар пациентның
РММАҮ АС картасына туры килә. Татарстан Республикасы Территориаль мәҗбүри
медицина иминияте программасы кысаларында медицина ярдәме күрсәтү өчен
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мөрәҗәгать итүче тарафыннан сайлап алынган медицина оешмасы автомат рәвештә
күрсәтелә.
Мәгълүматлар туры килмәгән очракта, идентификация узмаячак, медицина
оешмасына беркетелүнең булмавы һәм мәгълүматларның корректлылыгын тикшерү
турында хәбәр күрсәтеләчәк. Бу очракта РММАҮ АСда пациент картасын теркәү
(белешмәләрне актуальләштерү) гамәлгә ашыру өчен беркетү буенча медицина
оешмасының мәгълүмат өстәленә (регистратурасына) мөрәҗәгать итәргә кирәк.
3.4.3 Мөрәҗәгать итүчене идентификацияләү процедурасы мөрәҗәгать итү
вакытында реаль вакыт режимында башкарыла. Административ процедураның
озынлыгы - 2 минуттан да артык түгел.
3.4.4 Административ процедурага керүче административ гамәлләр башкару
өчен җаваплы вазыйфаи зат-каралмаган.
3.4.5 Административ процедура кысаларында карар кабул итү критерие
булып мөрәҗәгать итүче тарафыннан мөрәҗәгать итүчене идентификацияләү өчен
кирәкле белешмәләр бирү тора.
3.4.6 Административ процедураның нәтиҗәсе булып мөрәҗәгать итүченең өч
яше тулган балаларны махсус сөт продуктлары һәм катнашмалары белән түләүсез
тәэмин итүгә медицина оешмасына язылу процедурасына күчү тора.
3.4.7 Административ процедураның нәтиҗәсен теркәү каралмаган.
3.5 Мөрәҗәгать итүченең өч яше тулган балаларны махсус сөт продуктлары
һәм катнашмалары белән түләүсез тәэмин итүгә медицина оешмасына язылу
процедурасы
3.5.1 Административ процедураны башлау өчен нигез булган юридик факт
булып мөрәҗәгать итүчене идентификацияләү тора.
3.5.2 Административ процедура составына керүче административ гамәлләр
эчтәлеге:
Язылу формасындагы 3.4 пункты нигезендә тәңгәлләштерү процедурасыннан
соң, РММАҮ АСда пациент картасында булган беркетмәләр нигезендә, Татарстан
Республикасы Мәҗбүри медицина иминияте территориаль программасы
кысаларында медицина ярдәме күрсәтү өчен мөрәҗәгать итүче тарафыннан сайлап
алынган медицина оешмасы, участок табиб-педиатрының ФИО, участок табибпедиатрының кабул итү графигы автомат рәвештә күрсәтелә.
Мөрәҗәгать итүче участок табиб-педиатрына буш датага һәм теләкләрне
исәпкә алып, кабул итүгә язылу башкара. Язылу мөрәҗәгать итүченең шәхси
кабинетында «Операцияләр тарихы» бүлегендә «сөт продуктлары һәм
катнашмалары белән түләүсез тәэмин итү»тамгасы белән теркәлә.
Гариза бирүче тарафыннан күрсәтелгән электрон почтага талон-раслау хаты
килә. Техник мөмкинлек булган очракта гариза бирүче шәхси кабинеттан яки
электрон почтадан талон-раслый.
Участок табиб-педиатрына кабул итүгә язылу, кабул итүгә язылуны гамәлдән
чыгару, язылуга үзгәрешләр кертү Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау
министрлыгы карамагындагы, гражданнарга түләүсез медицина ярдәме күрсәтү
буенча дәүләт гарантияләренең территориаль программасын гамәлгә ашыруда
катнашучы медицина оешмасына табибка язылу буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең
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Административ регламенты нигезендә гамәлгә ашырыла, «Гражданнарга түләүсез
медицина ярдәме күрсәтү буенча дәүләт гарантияләренең территориаль
программасын гамәлгә ашыруда катнашучы Татарстан Республикасы Сәламәтлек
саклау министрлыгы карамагындагы медицина оешмасына табибка язылу буенча
дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»Татарстан
Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының 24.05.2001 № 978 боерыгы
белән расланган.
Мөрәҗәгать итүчене сөт продуктлары һәм катнашмалары белән түләүсез
тәэмин итүгә яздыру процедурасы мөрәҗәгать иткән вакытта реаль вакыт
режимында башкарыла. Административ процедураның озынлыгы - 2 минуттан да
артык түгел.
3.5.3 Административ процедурага керүче административ гамәлләр башкару
өчен җаваплы вазыйфаи зат - каралмаган.
3.5.4 Административ процедура кысаларында карар кабул итү критериемөрәҗәгать итүче өчен уңайлы булган участок табиб-педиатрын кабул итү даталары
һәм вакыты булу һәм мөрәҗәгать итүченең билгеле бер датага һәм вакытка табибка
язылу рөхсәтен алу.
3.5.5 Административ процедураның нәтиҗәсе булып, мөрәҗәгать итүчене
участок табиб-педиатрына сөт продуктлары һәм катнашмалары белән түләүсез
тәэмин итү өчен язылу, гариза бирүченең сайлап алынган кабул итү вакытын
резервлау тора.
3.5.6 Административ процедураның нәтиҗәсен теркәү – уникаль номер һәм
аны РММАҮ АСка талон рәвешендә кертү датасы булган реестр язмасын булдыру,
ул мөрәҗәгать итүченең өч яше тулганчы балаларны махсус сөт продуктлары һәм
катнашмалары белән сайлап алынган датага һәм вакытка түләүсез тәэмин итүгә
медицина оешмасына язуын чагылдыра.
3.6. Өч яшькә кадәрге балаларны махсус сөт продуктлары һәм катнашмалары
белән түләүсез тәэмин итү турында карар кабул итү процедурасы
өч яшькә кадәрге балаларны махсус сөт продуктлары һәм катнашмалары белән
түләүсез тәэмин итү хокукын табиб-педиатр тарафыннан билгеләү
3.6.1. Административ процедураны башлау өчен нигез булып торган юридик
факт булып, дәүләт хезмәтен алу максатында мөрәҗәгать итүченең участок табибпедиатрына турыдан-туры барып кайту тора.
3.6.2 . Административ процедура составына керүче административ гамәлләр
эчтәлеге
1) участок табиб-педиатры гариза бирүченең баласын идентификацияләүне
пациентның РММАҮ АС картасын эзләү юлы белән үткәрә.
2) 1.2 пунктның 2 абзацына караган балага карата дәүләт хезмәте күрсәтү
хокукын билгеләү өчен. әлеге Регламентның (социаль күрсәткечләр буенча) участок
табиб-педиатры:
- баланың регистрда гамәлдәге ташламасын тикшерүне гамәлгә ашыра.
Регистрда гамәлдәге ташламалы бала турында мәгълүмат булган очракта, бала
махсус сөт продуктлары һәм катнашмалары белән түләүсез тәэмин итүгә хокуклы.
Уңай карар кабул ителә.
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Әгәр регистрда бала турында мәгълүмат яки регистрда бала турында
мәгълүмат юк икән, әмма ташламаның гамәлдә булу срогы чыккан очракта, бала
махсус сөт продуктлары һәм катнашмалары белән түләүсез тәэмин итүгә хокуклы
түгел. Баш тарту турында карар кабул ителә.
- ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлек аша (ведомствоара запрос аша белән
белешмәләр алу буенча ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлекне гамәлгә ашыру
шартларында)ведомствоара запрос аша гамәлгә ашыра.
Ведомствоара запроста гаиләнең җан башына уртача кереме Татарстан
Республикасында билгеләнгән яшәү минимумы күләменнән артмый дип раслый
торган белешмәләр алынган очракта («ТР ГИС СРН»да бала табылган.Ташлама
(гамәлдә булу датасы)") бала махсус сөт продуктлары һәм катнашмалары белән
түләүсез тәэмин итүгә хокуклы. Уңай карар кабул ителә.
«Бала «ведомствоара сорауга җавап биргәндә» ТР ГИС СРНда бала табылды.
Балага айлык пособие билгеләү турында гариза каралуда. Карар кабул итү вакыты:
[Дата] " хәзерге вакытта махсус сөт продуктлары һәм катнашмалар белән түләүсез
тәэмин итү хокукы билгеләнмәгән, мөрәҗәгать итүчегә җавапта күрсәтелгән карар
кабул ителгәннән соң участок табиб-педиатрына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Карар
кабул ителми.
«ТР ГИС СРНда бала " табылды, ведомствоара сорауга җавап биргәндә ай саен
пособие билгеләүдә баш тартканнар, бала махсус сөт продуктлары һәм катнашмалар
белән түләүсез тәэмин итүгә хокуклы түгел. Баш тарту турында Карар кабул ителә.
«ТР ГИС СРНда бала» табылды дигән ведомствоара сорауга җавап биргәндә,
участок табиб-педиатры пациент картасында бала турында белешмәләрнең
дөреслеген тикшерә (ФИО, туу датасы, туу турында таныклыкның сериясе һәм
номеры, СНИЛС), хата табылганда картага үзгәрешләр кертә, ведомствоара
запросны кабат җибәрә. Ташламалы ташламалар турында тагын бер кат расламаган
очракта, бала махсус сөт продуктлары һәм катнашмалар белән түләүсез тәэмин
итүгә хокуклы түгел. Мөрәҗәгать итүчегә РМЯҮ бүлекчәсенә мөрәҗәгать итәргә
киңәш ителә, баш тарту турында Карар кабул ителә.
«ТР СРН ГИС «та "бала" табылды ведомствоара сорауга җавап биргәндә, балага
айлык пособие билгеләү өчен мөрәҗәгатьләр табылган» бала махсус сөт
продуктлары һәм катнашмалар белән түләүсез тәэмин итүгә хокуклы түгел. Гариза
бирүчегә РМЯҮ бүлекчәсенә мөрәҗәгать итәргә киңәш ителә. Баш тарту турында
карар кабул ителә.
- мөрәҗәгать итүчедән РМЯҮ бүлегенең баланың ата-анасы (законлы вәкиле)
балага айлык пособие алучы булуын раслаучы белешмә кабул итә (ведомствоара
запрослар аша белешмәләр алу буенча ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлекне
гамәлгә ашырганчы). Бала махсус сөт продуктлары һәм катнашмалары белән
түләүсез тәэмин итүгә хокуклы. Уңай карар кабул ителә.
3) Регламентның (медицина күрсәткечләре буенча)1.2 пунктның 3 абзацына
караган балага карата дәүләт хезмәте күрсәтү хокукын билгеләү өчен участок табибпедиатры:
- ул баланы медицина тикшерүенә җибәрә;
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- кабат кабул итүдә медицина тикшерүе нәтиҗәләре буенча хроник авыруның
булуын яисә булмавын билгели.
Хроник авыруларның берсе расланган очракта, бала турында белешмәләрне
өч яшькә кадәрге балаларны сөт ризыгы белән түләүсез тәэмин итү хокукына ия
ташламалардан файдаланучыларның җыелма регистрына кертә. Уңай карар кабул
ителә.
Хроник авыру булмаганда, бала махсус сөт продуктлары һәм катнашмалары
белән түләүсез тәэмин итүгә хокуклы түгел.Баш тарту турында Карар кабул ителә.
4) Регламентның (медицина күрсәткечләре буенча) 1.2 пунктның 4 абзацына
караган балага карата дәүләт хезмәте күрсәтү хокукын билгеләү өчен участок табибпедиатры:
- пациент картасында ташлама турында мәгълүматларның булуын тикшерә.
Ташлама турында белешмәләр булган очракта уңай карар кабул ителә.
3.6.3. Өч яшькә кадәрге балаларны махсус сөт продуктлары һәм
катнашмалары белән түләүсез тәэмин итү турында карар процедурасының
дәвамлылыгы:
- әлеге Регламентның (социаль күрсәткечләр буенча) 1.2 пунктның 2 абзацына
караган балага карата. - 5 минуттан да артык түгел;
- әлеге Регламентның (медицина күрсәткечләре буенча) 1.2 пунктның 3
абзацына караган балага карата - Татарстан Республикасы территориясендә
гражданнарга түләүсез медицина ярдәме күрсәтүнең дәүләт гарантияләренең
территориаль программасы белән расланган медицина ярдәмен күрсәтү тәртибе
нигезендә;
- әлеге Регламентның (медицина күрсәткечләре буенча)1.2 пунктның 4
абзацына караган балага карата - 2 минуттан артык түгел.
3.6.4. Административ процедурага керүче административ гамәлләр башкару
өчен җаваплы вазыйфаи зат - участок табиб-педиатры.
3.6.5. Административ процедура кысаларында карар кабул итү критерие
булып тора:
- регистрда баланың гамәлдәге ташламасы турында мәгълүмат булу;
- ведомствоара запроста гаиләнең җан башына уртача кереме Татарстан
Республикасында билгеләнгән җан башына яшәү минимумы күләменнән артмый
дип раслый торган мәгълүматларны алу;
- хроник авыру булу;
- картада пациентның «ВИЧ-инфекцияле аналардан туган балалар һәм ВИЧинфекцияле балалар» дигән ташламалары булу.
3.6.6. Административ процедураның нәтиҗәсе булып, өч яшькә кадәрге
балаларны махсус сөт продуктлары һәм катнашмалары белән түләүсез тәэмин итүгә
рецептны рәсмиләштерү процедурасына күчү яки өч яше тулганчы балаларны
махсус сөт продуктлары һәм катнашмалары белән түләүсез тәэмин итүгә рецепт
рәсмиләштерүдән баш тарту турындагы карар уңай карар һәм рецепт рәсмиләштерү
процедурасына күчү тора.
Әлеге административ процедураның нәтиҗәсен теркәү каралмаган.
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3.7. Өч яшькә кадәрге балаларны махсус сөт продуктлары һәм катнашмалары
белән түләүсез тәэмин итүгә рецепт рәсмиләштерү процедурасы
3.7.1. Административ процедураны башлау өчен нигез булып торган юридик
факт булып, өч яше тулган балаларны медицина оешмасында участок табибпедиатрны кабул итү вакытында махсус сөт продуктлары һәм катнашмалар белән
түләүсез тәэмин итү хокукын билгеләү тора.
3.7.2. Административ процедура составына керүче административ гамәлләр
эчтәлеге:
Дәүләт хезмәтен алу хокукын билгеләү турында 3.7 пункты нигезендә участок
табиб-педиатры:
- өч яшькә кадәрге балаларны махсус сөт продуктлары һәм катнашмалары
белән түләүсез тәэмин итүгә рецепт әзерли;
- гариза бирүчегә рецепт бастыра һәм бирә;
- медицина картасына рецепт чыгару турында билге кертә;
- балалар сөт ризыгына бушлай рецептларны теркәү журналында рецепт
терки.
3.7.3. Өч яшькә кадәрге балаларны махсус сөт продуктлары һәм
катнашмалары белән түләүсез тәэмин итүгә рецептны рәсмиләштерү процедурасы
мөрәҗәгать иткән вакытта гамәлгә ашырыла. Административ процедураның
озынлыгы - 5 минуттан артык түгел.
3.7.4. Административ процедурага керүче административ гамәлләр башкару
өчен җаваплы вазыйфаи зат - участок табиб-педиатры.
3.7.5. Административ процедура кысаларында карар кабул итү критерие
булып дәүләт хезмәте алуга хокук булу тора.
3.7.6. Административ процедураның нәтиҗәсе булып өч яше тулган
балаларны махсус сөт продуктлары һәм катнашмалары белән түләүсез тәэмин итүгә
рецепт рәсмиләштерү тора.
3.7.7. Административ процедураның нәтиҗәсен теркәү – мөрәҗәгать итүченең
баласы исеменә рммиацда уникаль номер һәм аны рәсмиләштерү датасы булган
рецепт булдыру, балалар сөт ризыгына бушлай рецептларны теркәү журналында
рецептны теркәү
4

Дәүләт хезмәте күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм формалары

4.1. Дәүләт хезмәте күрсәтүнең тулылыгын һәм сыйфатын контрольдә тоту
мөрәҗәгать итүчеләрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һәм бетерү, дәүләт
хезмәте күрсәтү процедураларының үтәлешен тикшерү, җирле үзидарә
органнарының вазыйфаи затларының гамәлләренә (гамәл кылмауларына) карарлар
әзерләүне үз эченә ала.
Административ процедураларның үтәлешен контрольдә тоту формалары
булып тора:
1) дәүләт хезмәте күрсәтү буенча документлар проектларын тикшерү һәм
килештерү. Тикшерү нәтиҗәсе булып проектларны виза салу;
2) билгеләнгән тәртиптә үткәрелә торган эшне алып баруны тикшерү;
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3) билгеләнгән тәртиптә дәүләт хезмәте күрсәтү процедураларының үтәлешенә
контроль тикшерүләр үткәрү.
Контроль тикшерүләр планлы булырга мөмкин (җирле үзидарә органының
ярты еллык яки еллык эш планнары нигезендә гамәлгә ашырыла) һәм планнан тыш
булырга мөмкин. Тикшерүләр уздырганда дәүләт хезмәте күрсәтү (комплекслы
тикшерүләр) белән бәйле барлык мәсьәләләр яки мөрәҗәгать итүченең конкрет
мөрәҗәгате каралырга мөмкин.
Дәүләт хезмәте күрсәткәндә һәм карарлар кабул иткәндә гамәлләр кылуны
тикшереп тору максатларында башкарма комитет җитәкчесенә дәүләт хезмәте
күрсәтү нәтиҗәләре турында белешмәләр тапшырыла.
4.2. Дәүләт хезмәте күрсәтү буенча административ процедуралар тарафыннан
билгеләнгән гамәлләр эзлеклелегенең үтәлешенә агымдагы контроль башкарма
комитет җитәкчесе урынбасары, дәүләт хезмәте күрсәтү буенча эшне оештыру өчен
җаваплы, шулай ук опека һәм попечительлек органы белгечләре тарафыннан
башкарыла.
4.3. Агымдагы контрольне гамәлгә ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле
үзидарә органнарының структур бүлекчәләре турындагы нигезләмәләр һәм
вазыйфаи регламентлар белән билгеләнә.
Үткәрелгән тикшерүләр нәтиҗәләре буенча, гариза бирүчеләрнең хокукларын
бозу очраклары ачыкланган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары
нигезендә җаваплылыкка тартыла.
4.4. Медицина оешмасы җитәкчесе мөрәҗәгать итүчеләр сорауларын үз
вакытында карауны контрольдә тота. Дәүләт хезмәтләрен күрсәтү барышында кабул
ителә (гамәл кылмаган) карарлар һәм гамәлләр өчен җаваплы башкаручылар законда
билгеләнгән тәртиптә җаваплы булалар.
4.5. Гражданнар, аларның берләшмәләре һәм оешмалары ягыннан дәүләт
хезмәте күрсәтүне тикшереп тору дәүләт хезмәте күрсәткәндә медицина оешмасы
эшчәнлегенең ачыклыгы, дәүләт хезмәте күрсәтү тәртибе турында тулы, актуаль һәм
ышанычлы мәгълүмат алу һәм дәүләт хезмәте күрсәтү процессында
мөрәҗәгатьләрне (шикаятьләрне) судка кадәр карау мөмкинлеге ярдәмендә гамәлгә
ашырыла.
5. Дәүләт хезмәтен күрсәтүче орган, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр
күрсәтүнең күпфункцияле үзәге, «дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне
оештыру турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның
16 статьясындагы 1.1 өлешендә күрсәтелгән оешмалар, шулай ук аларның вазыйфаи
затларына, дәүләт хезмәткәрләренә, хезмәткәрләргә карата карарларына һәм
гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять белдерүнең судка кадәр (судтан тыш)
тәртибе
5.1. Мөрәҗәгать итүчеләр медицина оешмасы карарларына һәм гамәлләренә
(гамәл кылмавына), дәүләт хезмәте күрсәтүдә катнашучы медицина оешмасы
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хезмәткәрләренә, медицина оешмасы җитәкчесенә, медицина оешмасы
җитәкчесенең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) судка кадәр
тәртиптә шикаять бирергә хокуклы - Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау
министрлыгына.
Мөрәҗәгать итүче шикаять белән, шул исәптән түбәндәге очракларда мөрәҗәгать
итә ала:
1) дәүләт хезмәте күрсәтү турында запросны теркәү вакытын бозу;
2) дәүләт хезмәте күрсәтү срогын бозу;
3) мөрәҗәгать итүчедән Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы
норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда дәүләт хезмәте
күрсәтү өчен тапшыру яки аларны гамәлгә ашыру каралмаган документлар яисә
мәгълүмат таләп итү ;
4) мөрәҗәгать итүчедән дәүләт хезмәте күрсәтү өчен Россия Федерациясе,
Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый
актларда каралган документларны кабул итүдән баш тарту.;
5) әгәр федераль законнарда һәм Россия Федерациясенең алар нигезендә
кабул ителгән башка норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы
законнары һәм башка норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда
баш тарту нигезләре каралмаган булса, дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту;
6) дәүләт хезмәте күрсәткәндә мөрәҗәгать итүчедән Россия Федерациясе,
Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый
актларда каралмаган түләүләр таләп итү;
7) дәүләт хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәтен күрсәтүче органның
вазыйфаи затына дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда
бирелгән хаталарны һәм хаталарны төзәтүдән баш тартуы яисә мондый
төзәтмәләрнең билгеләнгән срогын бозу;
8) дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәләре буенча документлар бирү вакытын һәм
тәртибен бозу;
9) федераль законнарда һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия
Федерациясенең башка норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы
законнары һәм башка норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда
каралмаган булса, дәүләт хезмәте күрсәтүне туктатып тору;
10) мөрәҗәгать итүчедән, дәүләт хезмәте күрсәткәндә, дәүләт хезмәте күрсәтү
өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тартканда, йә дәүләт хезмәте
күрсәтүдә, № 210-ФЗ Федераль законның 7 статьясындагы 1 өлешенең 4 пунктында
каралган очраклардан тыш, документларның булмавы һәм (яки) дөреслеге
күрсәтелмәгән документлар яисә мәгълүмат таләп итү.
5.2. Шикаять почта аша, КФҮ аша, «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация
челтәреннән, Министрлыкның рәсми сайтыннан, ПГМУ, ЕПГУ аша җибәрелергә
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мөмкин, шулай ук гариза бирүченең шәхси кабул итү вакытында кабул ителергә
мөмкин.
5.3. Медицина оешмасына яисә Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау
министрлыгына кергән шикаять аның эш көне килгән көннән дә соңга калмыйча
теркәлергә тиеш.
Шикаятьне карау срогы– аны теркәгәннән соң 15 эш көне эчендә. Дәүләт
хезмәтен күрсәтүче органга, дәүләт хезмәтен күрсәтүче органның вазыйфаи затына
шикаять белдерүдән баш тарткан очракта, мөрәҗәгать итүчедән документларны
кабул иткәндә йә җибәрелгән хаталарны һәм хаталарны төзәтүдә яисә мондый
төзәтмәләрнең билгеләнгән срокларына карата шикаять белдерелгән очракта – аны
теркәгәннән соң биш эш көне эчендә.
5.4. Шикаять үз эченә алырга тиеш:
1) карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять белдерелә
торган хезмәт күрсәтүче органның, дәүләт хезмәтен күрсәтүче органның вазыйфаи
затының яисә муниципаль хезмәткәрнең исеме;
2) гариза бирүченең фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган
очракта), гариза бирүченең - физик затның яшәү урыны турында мәгълүматлар,
гариза бирүченең - юридик затның урнашу урыны турында белешмәләр, шулай ук
элемтә өчен телефон номеры (номерлары), электрон почта адресы (булган очракта)
һәм гариза бирүчегә җавап җибәрелергә тиешле почта адресы (булганда);
3) дәүләт хезмәтен күрсәтүче органның, дәүләт хезмәтен күрсәтүче
органның вазыйфаи затының яисә муниципаль хезмәткәрнең шикаять белдерелә
торган карарлары һәм гамәлләре (гамәл кылмавы) турында белешмәләр;
4) мөрәҗәгать итүче дәүләт хезмәтен күрсәтүче органның, дәүләт хезмәтен
күрсәтүче органның вазыйфаи затының яисә муниципаль хезмәткәрнең карары һәм
гамәлләре (гамәл кылмавы) белән килешмәгән дәлилләре. Мөрәҗәгать итүче
тарафыннан гариза бирүченең дәлилләрен раслаучы документлар (булганда), йә
аларның күчермәләре тапшырылырга мөмкин.
5.5. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча түбәндәге карарларның берсе кабул
ителә:
1) шикаять, шул исәптән, кабул ителгән карарны юкка чыгару, дәүләт хезмәте
күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда җибәрелгән хаталарны һәм хаталарны
төзәтү, Россия Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан
Республикасы норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда
алынмаган акчаларны мөрәҗәгать итүчегә кире кайтару рәвешендә дә,
канәгатьләндерелә;
2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тарта.
5.6. Әлеге Регламентның 5.5 пунктта күрсәтелгән карар кабул ителгән көннән
соң килә торган көннән дә соңга калмыйча мөрәҗәгать итүчегә язмача һәм
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мөрәҗәгать итүче теләге буенча электрон формада шикаятьне карау нәтиҗәләре
турында мотивлаштырылган җавап җибәрелә.
5.7. Шикаятьне канәгатьләндерелергә тиеш дип тану очрагында, мөрәҗәгать
итүчегә җавапта, дәүләт хезмәте күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне
кичекмәстән бетерү максатларында, медицина оешмасы тарафыннан гамәлгә
ашырыла торган гамәлләр турында мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән
уңайсызлыклар өчен гафу үтенәләр һәм дәүләт хезмәте күрсәтү максатларында
мөрәҗәгать итүчегә киләчәк гамәлләр турында мәгълүмат күрсәтелә.
5.8. Шикаятьне җавапта канәгатьләндерелергә тиеш түгел дип тану очрагында
мөрәҗәгать итүчегә кабул ителгән карарның сәбәпләре турында дәлилләнгән
аңлатмалар, шулай ук кабул ителгән карарга шикаять бирү тәртибе турында
мәгълүмат бирелә.
5.9. Тикшерү барышында яки нәтиҗәләре буенча административ хокук бозу
яки җинаять составының билгеләре ачыланган очракта, вазыйфаи зат, шикаятьләрне
карау буенча вәкаләтләр бирелгән хезмәткәр булган материалларны кичекмәстән
прокуратура органнарына җибәрәләр.
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Өч яшькә кадәрге балаларны табиблар рецептлары
буенча туклану өчен махсус сөт продуктлары һәм
катнашмалары белән түләүсез тәэмин итү буенча
дәүләт хезмәте күрсәтүнең Административ
регламентына
Кушымта № 1

ПГМУ, ПГМУ мобиль кушымтасы аша табиблар рецептлары буенча өч яшькә кадәрге
балаларны махсус сөт продуктлары һәм катнашмалары белән түләүсез тәэмин итү буенча
дәүләт хезмәте күрсәтүнең экран формалары үрнәге

ПГМУга, ПГМУ мобиль кушымтасында Авторизация
Өч яшькә кадәрге балаларны махсус сөт продуктлары һәм катнашмалары белән түләүсез тәэмин итү

НХА
ТР МКП, 31.12.933 «Өч яшькә кадәрге балаларны табиблар рецептлары буенча махсус сөт продуктлары һәм
катнашмалары белән түләүсез тәэмин итү һәм аны оештыру чыгымнарын финанслау тәртибе турында»
Түләүсез туклану белән тәэмин итүгә рецепт бирү өчен нигезләр
Социаль күрсәткечләр: җан башына уртача керемнәре Татарстан Республикасында билгеләнгән яшәү минимумы
күләменнән артмаган, балага айлык пособие алучы гаиләләрдәге өч яшькә кадәрге балалар «Татарстан
Республикасында халыкның аерым категорияләренә акчалата түләүләр, пособиеләр, субсидияләр һәм стипендияләр
бирү тәртибе турындагы нигезләмәне раслау хакында» 2004 елның 17 декабрендәге 542 номерлы Татарстан
Республикасы Министрлар кабинеты карары белән билгеләнгән тәртиптә бирелә торган.
Гаиләдә күрсәтелгән яшьтәге ике һәм аннан да күбрәк бала булганда, һәр бала әлеге хокукка ия.
Медицина күрсәткечләре:
– өч яшькә кадәрге балалар, хроник авырулар булган (D50. 8, D50.9, E43, E44.0, E45, E46, Z20.2, R76.1). Гаиләдә
күрсәтелгән яшьтәге ике һәм аннан да күбрәк бала булганда, һәр бала әлеге хокукка ия;
– ВИЧ-инфекцияле аналардан туган балалар һәм ВИЧ-инфекцияле балалар (R75; B20). Гаиләдә күрсәтелгән
яшьтәге ике һәм аннан да күбрәк бала булганда, һәр бала әлеге хокукка ия.
Берничә нигез буенча махсус сөт продуктлары һәм катнашмалары белән түләүсез тәэмин итү хокукы булган
очракта әлеге тәэминат бары тик бер нигез буенча гына гамәлгә ашырыла.
Тулы кыйммәтле туклану белән түләүсез тәэмин итү турындагы карар баланы беркетү буенча медицина
оешмасының участок табиб-педиатры тарафыннан кабул ителә. Карар нигезендә рецепт рәсмиләштерелә.
Табиблары рецептлары буенча җан башына уртача керем яшәү минимумы күләменнән артмаган өч яшькә кадәрге
балаларны һәм табиблар рецептлары буенча махсус сөт продуктлары һәм катнашмалары белән түләүсез тәэмин итү
рәвешендә социаль ярдәм күрсәтү чарасы күрсәтелә торган авырулар исемлегенә керә торган авырулар булган өч
яшькә кадәрге балаларны махсус сөт продуктлары һәм катнашмалары белән түләүсез тәэмин итү нормалары:
Продукт исеме

Җайлаштырылган сөт катнашмасы, мл
Сөт, мл

Көнгә бер балага бирү нормасы
0 – 6 айлык

6 -12 айлык

1 -3 яшьлек

200

200

-

-

200

200
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Кефир, мл

-

100

200

Эремчек, г

-

30

40

Табиблар рецептлары буенча махсус сөт продуктлары һәм катнашмалар белән түләүсез тәэмин итү рәвешендә
социаль ярдәм күрсәтү чарасы күрсәтелә торган ВИЧ-инфекцияле аналардан һәм ВИЧ-инфекцияле балалардан туган
балаларны табиблар рецептлары буенча махсус сөт продуктлары һәм катнашмалары белән түләүсез тәэмин итү
нормалары:
Продукт исеме

Көнгә бер балага бирү нормасы
0 – 6 айлык

6 -12 айлык

1 -3 яшьлек

800

200

-

Сөт, мл
Кефир, мл

-

200
100

200
200

Эремчек, г

-

30

40

Җайлаштырылган сөт катнашмасы, мл

Хезмәт күрсәтү

Социаль күрсәткечләр

Чыгарга

Медицина күрсәткечләре

25

Теркәлү урыны буенча
«республика матди ярдәм
үзәге»
дәүләт
казна
учреждениесе бүлекчәсенә
Татарстан
Республикасында
җан
башына уртача керем яшәү
минимумы
күләменнән
артмаган гаиләдән балага
пособие билгеләү турында
гариза бирелмәде

Татарстан
Республикасында җан
башына уртача керем
яшәү
минимумы
күләменнән
артмаган
гаиләдән
балага
пособие
билгеләү
турында уңай карар
кабул ителде

Социаль яклау

Медицина
күрсәткечләре
билгеләргә

Табибка язылу
ММИ полисын сайлау

Пособиеләр,
компенсацияләр
билгеләү өчен гариза бирү

Медицина оешмасы
Участок табиб-педиатрының
фамилиясе
Кабул итү графигы

Язылу

Искәрмә: мөрәҗәгать итүченең «социаль яклау» бүлегенә күчкәннән соң (төп бит – хезмәт – социаль
яклау) һәм «социаль яклау органнары хезмәтләре күрсәтүгә пособиеләр, компенсацияләр билгеләү өчен
гариза бирү» социаль яклау органнары хезмәтләрен күрсәтүгә элегрәк гамәлгә ашырылган механизм буенча
гамәлгә ашырыла
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Өч яшькә кадәрге туклану өчен махсус
сөт продуктлары һәм катнашмалары
белән түләүсез тәэмин итү буенча дәүләт
хезмәте
күрсәтүнең
Административ
регламентына
Кушымта (белешмә)
Дәүләт хезмәте күрсәтү өчен җаваплы һәм аның үтәлешен контрольдә тотучы
вазыйфаи затларның реквизитлары

Татарстан Республикасы территориясендә гражданнарга түләүсез медицина ярдәме
күрсәтүнең дәүләт гарантияләре программасын гамәлгә ашыруда катнашучы
медицина оешмасы
Вазифа

Телефон

Электрон адрес

Медицина
оешмасы
җитәкчесе

Мәгълүмат Татарстан
Республикасы Сәламәтлек
саклау министрлыгы
сайтында, Татарстан
Республикасы Сәламәтлек
саклау порталында

Мәгълүмат Татарстан
Республикасы Сәламәтлек
саклау министрлыгы сайтында,
Татарстан Республикасы
Сәламәтлек саклау порталында

Министерство здравоохранения Республики Татарстан
Вазифа

Телефон

Электрон адрес

Татарстан
Республикасы
Сәламәтлек саклау
министры

8 (843) 231-79-98

minzdrav@tatar.ru

«Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының Диспетчерлык
үзәге» ТР ДАУ
Вазифа

Телефон

Электрон адрес

Директорның
беренче
урынбасары

8 (843) 221-16-98

dc.info@tatar.ru
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