РӘСӘЙ ФЕДЕРАЦИЯСЕ ХӨКҮМӘТЕ
ХӘРБИ ХЕЗМӘТКӘРЛӘРНЕҢ КАЙБЕР КАТЕГОРИЯЛӘРЕНӘ, ХОКУК
САКЛАУ ОРГАННАРЫ ҺӘМ АЛАРНЫҢ ГАИЛӘ ӘГЪЗАЛАРЫНА, ШУЛАЙ
УК ХӘРБИ ХЕЗМӘТТӘН АЗАТ ИТЕЛГӘН ГРАЖДАННАРНЫҢ АЕРЫМ
КАТЕГОРИЯЛӘРЕНӘ МЕДИЦИНА ЯРДӘМЕ КҮРСӘТҮ,
ШИФАХАНӘ-КУРОРТ БЕЛӘН ТӘЭМИН ИТҮ ҺӘМ АЕРЫМ ТҮЛӘҮЛӘРНЕ
ГАМӘЛГӘ АШЫРУ
ТӘРТИБЕ ТУРЫНДА
2004 елның 31 декабреннән 911 номерлы
КАРАРЫ
Рәсәй Федерациясе Хөкүмәте карар бирә:
1. Беркетелген киләселәрне расларга:
Рәсәй Федерациясе илкүләм гвардиясе гаскәрләренең хәрби хезмәткәрләренә,
Дәүләт

янгынга

каршы

хезмәтенең

федераль

янгынга

каршы

хезмәт,

җинаять-башкарма системасы хезмәткәрләренә, Рәсәй Федерациясе илкүләм
гвардиясе гаскәрләрендә хезмәт итүче һәм махсус полиция исемнәренә ия булган
затларга, федераль фельдъегер элемтәсе органнарының җитәкче составы затларына,
Рәсәй Федерациясе илкүләм гвардиясе гаскәрләре һәм эчке гаскәрләрдә хәрби
хезмәттән, Рәсәй Федерациясе илкүләм гвардиясе гаскәрләре, Дәүләт янгынга
каршы хезмәтенең федераль янгынга каршы хезмәт, җинаять-башкарма системасы,
федераль

фельдъегер элемтә

органнарында хезмәттән

азат

ителгән

Рәсәй

Федерациясе гражданнарына, шулай ук салым полициясе федераль органнарында
хезмәттән азат ителгән затларга медицина ярдәме күрсәтү (медицина тәэминаты)
Кагыйдәләре;
(Рәсәй Федерациясе Хөкүмәтенең 2017 елның 25 октябрендәге 1297 номерлы
Карары редакциясендә)
Хәрби хезмәткәрләрнең аерым категорияләре, Дәүләт янгынга каршы
хезмәтенең федераль янгынга каршы хезмәт, җинаять-башкарма системасы, Рәсәй

Федерациясе таможня органнары хезмәткәрләре, Рәсәй Федерациясе илкүләм
гвардиясе гаскәрләрендә хезмәт итүче һәм махсус полиция исемнәренә ия булган
затлар, федераль фельдъегер элемтәсе органнарының җитәкче составы затларының
гаилә әгъзаларына, хәрби хезмәттән, Рәсәй Федерациясе илкүләм гвардиясе
гаскәрләре, Дәүләт янгынга каршы хезмәтенең федераль янгынга каршы хезмәт,
җинаять-башкарма системасы, Рәсәй Федерациясе таможня органнары, федераль
фельдъегер элемтә органнарында хезмәттән азат ителгән Рәсәй Федерациясенең
аерым категория гражданнары, шулай ук салым полициясе федераль органнарында
хезмәт итүдән азат ителгән затларның гаилә әгъзаларына медицина ярдәмен
(медицина тәэминаты) күрсәтү Кагыйдәләре;
(Рәсәй Федерациясе Хөкүмәтенең 2017 елның 25 октябрендәге 1297 номерлы
Карары редакциясендә)
Дәүләт

һәм

муниципаль

сәламәтлек

саклау

системасының

медицина

оешмаларына хәрби хезмәткәрләр, хәрби җыеннарга чакырылган гражданнар,
Дәүләт

янгынга

җинаять-башкарма

каршы

хезмәтенең

системасы,

Рәсәй

федераль

янгынга

Федерациясе

каршы

таможня

хезмәт,

органнары

хезмәткәрләре, Рәсәй Федерациясе илкүләм гвардиясе гаскәрләрендә хезмәт итүче
һәм махсус полиция исемнәренә ия булган затлар һәм федераль фельдъегер элемтәсе
органнарының җитәкче составы затларына, шулай ук хәрби хезмәттән азат ителгән
гражданнарның аерым категорияләренә медицина ярдәме күрсәтүгә чыгымнарны
каплау Кагыйдәләре;
(РФ Хөкүмәтенең 2015 елның 9 октябрендәге 1081 номерлы, 2017 елның 25
октябрендәге 1297 номерлы карарлары редакциясендә)
Рәсәй Федерациясе илкүләм гвардиясе гаскәрләре һәм эчке гаскәрләрдә хәрби
хезмәттән, Рәсәй Федерациясе илкүләм гвардиясе гаскәрләре, федераль фельдъегер
элемтәсе

органнарында

хезмәт

итүдән

азат

ителгән

Рәсәй

Федерациясе

гражданнарына, шулай ук салым полициясе федераль органнарында хезмәттән азат
ителгән затларга шифаханә-курорт дәвалавына юлламалар бирү Кагыйдәләре;
(РФ Хөкүмәтенең 2015 елның 9 октябрендәге 1081 номерлы, 2017 елның 25
октябрендәге 1297 номерлы Карарлары редакциясендә)

Хәрби хезмәткәрләр, Рәсәй Федерациясе илкүләм гвардиясе гаскәрләрендә
хезмәт итүче һәм махсус полиция исемнәренә ия булган затлар һәм җәрәхәт
аркасында инвалид булган, контракт буенча хәрби хезмәт бурычларын (хезмәт
бурычларын) үтәгән вакытта һәлак булган (үлгән), хәбәрсез югалган башкарма
хакимиятнең

кайбер

федераль

органнары

хезмәткәрләре

балаларының

сәламәтләндерү ялын оештыруга түләүне гамәлгә ашыру Кагыйдәләре;
(Рәсәй Федерациясе Хөкүмәтенең 31.01.2012 n 60, 2017 елның 25 октябрендәге
1297 номерлы Карарлары редакциясендә)
1(1). Үз көчен югалтты. - РФ Хөкүмәтенең 2018 елның 28 августындагы 1019
номерлы Карары.
1(2). Әлеге карар белән расланган хәрби хезмәткәрләр, Рәсәй Федерациясе
илкүләм гвардиясе гаскәрләрендә хезмәт итүче һәм махсус полиция исемнәренә ия
булган затлар һәм җәрәхәт аркасында инвалид булган, контракт буенча хәрби хезмәт
бурычларын (хезмәт бурычларын) үтәгән вакытта һәлак булган (үлгән), хәбәрсез
югалган башкарма хакимиятнең кайбер федераль органнары хезмәткәрләре
балаларының сәламәтләндерү ялын оештыруга түләүне гамәлгә ашыру Кагыйдәләре
белән билгеләнгән түләү күләме 2018 елдан кулланучылар бәяләре үсеше
индексыннан чыгып ел саен индексацияләнергә тиеш дип билгеләргә.
(1(2)-нче пункт РФ Хөкүмәтенең 28.08.2018 нан 1019 номерлы карары белән
кертелде)
2. 1994 елның 26 сентябрендәге 1093 номерлы Рәсәй Федерациясе
Хөкүмәтенең "Хәрби хезмәткәрләр, хәрби хезмәттән азат ителгән гражданнар һәм
аларның гаилә әгъзаларына медицина ярдәме күрсәтү, аларның шифаханә-курорт
дәвалануы һәм ял итүе белән бәйле чыгымнарны каплау тәртибе турында" Карарына
(Рәсәй Федерациясе кануннар җыелмасы, 1994, N 23, 2570-нче маддә; 1995, N 28,
2682-нче маддә; 2001, N 1, 130-нчы маддә) кушымта нигезендә үзгәрешләр кертергә.
3. Әлеге Карар 2005 елның 1 гыйнварыннан үз көченә керә.
Рәсәй Федерациясе
Хөкүмәт Рәисе
М.ФРАДКОВ

2004 елның 31 декабрендә
Рәсәй Федерациясе
Хөкүмәт Карары белән
РАСЛАНДЫ,
№ 911
РӘСӘЙ ФЕДЕРАЦИЯСЕ ИЛКҮЛӘМ ГВАРДИЯСЕ ГАСКӘРЛӘРЕ
ХӘРБИ ХЕЗМӘТКӘРЛӘРЕ,
ДӘҮЛӘТ ЯНГЫНГА КАРШЫ ХЕЗМӘТЕНЕҢ ФЕДЕРАЛЬ ЯНГЫНГА
КАРШЫ ХЕЗМӘТ, ҖИНАЯТЬ-БАШКАРМА СИСТЕМАСЫ, РӘСӘЙ
ФЕДЕРАЦИЯСЕ ИЛКҮЛӘМ ГВАРДИЯСЕ ГАСКӘРЛӘРЕНДӘ ХЕЗМӘТ
ИТҮЧЕ ҺӘМ МАХСУС ПОЛИЦИЯ ИСЕМНӘРЕНӘ ИЯ БУЛГАН ЗАТЛАР,
ФЕДЕРАЛЬ ФЕЛЬДЪЕГЕР ЭЛЕМТӘСЕ ОРГАННАРЫНЫҢ ҖИТӘКЧЕ
СОСТАВЫ ЗАТЛАРЫ, РӘСӘЙ ФЕДЕРАЦИЯСЕ ИЛКҮЛӘМ ГВАРДИЯСЕ
ГАСКӘРЛӘРЕ ҺӘМ ЭЧКЕ ГАСКӘРЛӘРДӘ ХӘРБИ ХЕЗМӘТТӘН, РӘСӘЙ
ФЕДЕРАЦИЯСЕ ИЛКҮЛӘМ ГВАРДИЯСЕ ГАСКӘРЛӘРЕ, ДӘҮЛӘТ
ЯНГЫНГА КАРШЫ ХЕЗМӘТЕНЕҢ ФЕДЕРАЛЬ ЯНГЫНГА КАРШЫ
ХЕЗМӘТ, ҖИНАЯТЬ-БАШКАРМА СИСТЕМАСЫН, ФЕДЕРАЛЬ
ФЕЛЬДЪЕГЕР ЭЛЕМТӘСЕ ОРГАННАРЫНДА ХЕЗМӘТТӘН АЗАТ
ИТЕЛГӘН ЗАТЛАРГА, ШУЛАЙ УК САЛЫМ ПОЛИЦИЯСЕ ФЕДЕРАЛЬ
ОРГАННАРЫНДА ХЕЗМӘТТӘН АЗАТ ИТЕЛГӘН ЗАТЛАРГА МЕДИЦИНА
ЯРДӘМЕ КҮРСӘТҮ (МЕДИЦИНА ТӘЭМИНАТЫ) КАГЫЙДӘЛӘРЕ
1. Федераль бюджеттан Рәсәй Федерациясе Эчке эшләр министрлыгына әлеге
Кагыйдәләрдә каралган максатларда бүлеп бирелә торган акчалар исәбеннән
медицина ярдәме киләсе затларга күрсәтелә:
а)

Рәсәй

Федерациясе

илкүләм

гвардиясе

гаскәрләренең

хәрби

хезмәткәрләренә (алга таба - хәрби хезмәткәрләр), Дәүләт янгынга каршы
хезмәтенең федераль янгынга каршы хезмәт, җинаять-башкарма системасы
хезмәткәрләренә, Рәсәй Федерациясе илкүләм гвардиясе гаскәрләрендә хезмәт итүче

һәм махсус полиция исемнәренә ия булган затларга, федераль фельдъегер элемтәсе
органнарының җитәкче составы затларына (алга таба – хезмәткәрләр), шул исәптән
теш протезларын (кыйммәтле металл һәм башка кыйммәтле материаллардан
эшләнгән протезлардан тыш) әзерләү һәм төзәтү, табиб (фельдшер) биргән
рецептлар буенча медицинада куллану өчен дару препаратлары, Рәсәй Федерациясе
Эчке эшләр министрлыгының медицина оешмаларында медицина эшләнмәләре
белән тәэмин итү - бушлай;
(Рәсәй Федерациясе Хөкүмәтенең 2017 елның 25 октябрендәге 1297 номерлы
Карары редакциясендә)
б) "Хәрби хезмәткәрләр статусы турында" Федераль канунның 16-нчы
маддәсендәге 5-нче пунктының беренче абзацында күрсәтелгән нигезләр буенча
хәрби хезмәттән азат ителгән Рәсәй Федерациясе илкүләм гвардиясе гаскәрләре һәм
эчке гаскәрләрдә хәрби хезмәттән азат ителгән Рәсәй Федерациясе гражданнарына,
Дәүләт

янгынга

каршы

хезмәтенең

федераль

янгынга

каршы

хезмәттә,

җинаять-башкарма системасында пенсия хокукы белән хезмәттән азат ителгән һәм
әлеге учреждениеләр һәм органнарда пенсиягә хокукы булган һәм 20 ел һәм аннан
күбрәк (шул исәптән ташламалы исәпләүдә) хезмәт стажы (тиешле елларны эшләп
чыгу) булган Рәсәй Федерациясе гражданнарына, "Башкарма хакимиятнең кайбер
федераль

органнары

хезмәткәрләренә

социаль

гарантияләр

һәм

Рәсәй

Федерациясенең аерым канун актларына үзгәрешләр кертү турында" Федераль
канунның 3-нче маддәсендәге 8-нче өлешендә күрсәтелгән нигезләр буенча
хезмәттән азат ителгән затлардан тыш, Рәсәй Федерациясе илкүләм гвардиясе
гаскәрләрендә, федераль фельдъегер элемтәсе органнарында пенсиягә хокук белән
хезмәттән азат ителгән һәм әлеге гаскәрләрдә һәм органнарда 20 ел һәм аннан
күбрәк (шул исәптән ташламалы исәпләүдә) хезмәт стажы булган Рәсәй
Федерациясе

гражданнарына,

"Рәсәй

Федерациясе

эчке

эшләр

органнары

хезмәткәрләренә социаль гарантияләр һәм Рәсәй Федерациясенең аерым канун
актларына үзгәрешләр кертү турында" Федераль канунның 3-нче маддәсендәге
8-нче өлешендә күрсәтелгән нигезләр буенча хезмәттән азат ителгән затлардан тыш,
салым полициясе федераль органнарында хезмәттән пенсиягә хокук белән азат

ителгән һәм 20 ел һәм аннан да күбрәк (шул исәптән ташламалы исәпләүдә) хезмәт
стажы булган затларга (алга таба - хәрби хезмәттән (хезмәттән) азат ителгән
гражданнар), шул исәптән теш протезларын (кыйммәтле металл һәм башка
кыйммәтле материаллардан эшләнгән протезлардан тыш) әзерләү һәм төзәтү, табиб
(фельдшер) биргән рецептлар буенча медицинада куллану өчен дару препаратлары,
Рәсәй Федерациясе Эчке эшләр министрлыгының медицина оешмаларында
медицина эшләнмәләре белән тәэмин итү - бушлай;
("б" пунктчасы РФ Хөкүмәтенең 2017 елның 25 октябрендәге 1297 номерлы
Карары редакциясендә)
(1-нче пункт 2015 елның 9 октябрендәге 1081 номерлы РФ Хөкүмәте Карары
редакциясендә)
1(1).

Федераль

бюджеттан

Рәсәй

Федерациясе

Илкүләм

гвардиясе

гаскәрләренең федераль хезмәтенә бүлеп бирелә торган акчалар хисабына медицина
ярдәме киләсе затларга күрсәтелә:
а) Рәсәй Федерациясе илкүләм гвардиясе гаскәрләрендә хезмәт итүче һәм
махсус полиция исемнәренә ия булган хәрби хезмәткәрләргә, шул исәптән теш
протезларын (кыйммәтле металл һәм башка кыйммәтле материаллардан эшләнгән
протезлардан тыш) әзерләү һәм төзәтү, табиб (фельдшер) биргән рецептлар буенча
медицинада куллану өчен дару препаратлары, Рәсәй Федерациясе Илкүләм
гвардиясе гаскәрләре федераль хезмәтенең медицина бүлекчәләре, хәрби бүлекләре
һәм оешмаларында медицина эшләнмәләре белән тәэмин итү - бушлай;
б) Рәсәй Федерациясе Илкүләм гвардиясе гаскәрләре һәм эчке гаскәрләрдә
хәрби хезмәттән "Хәрби хезмәткәрләр статусы турында" Федераль каннуның 16-нчы
маддәсендәге 5-нче пунктының беренче абзацында күрсәтелгән нигезләр буенча азат
ителгән Рәсәй Федерациясе гражданнарына, Рәсәй Федерациясе илкүләм гвардиясе
гаскәрләрендә хезмәттән пенсиягә хокук белән азат ителгән һәм Рәсәй Федерациясе
илкүләм гвардиясе гаскәрләрендә 20 ел һәм аннан күбрәк (шул исәптән ташламалы
исәпләүдә) хезмәт стажы булган Рәсәй Федерациясе гражданнарына, "Рәсәй
Федерациясе эчке эшләр органнары хезмәткәрләренә социаль гарантияләр һәм Рәсәй
Федерациясенең аерым канун актларына үзгәрешләр кертү турында" Федераль

канунның 3-нче маддәсендәге 8-нче өлешендә күрсәтелгән нигезләр буенча
хезмәттән азат ителгән затлардан тыш, шул исәптән теш протезларын (кыйммәтле
металл һәм башка кыйммәтле материаллардан эшләнгән протезлардан тыш) әзерләү
һәм төзәтү, табиб (фельдшер) биргән рецептлар буенча медицинада куллану өчен
дару препаратлары, Рәсәй Федерациясе Илкүләм гвардиясе гаскәрләре федераль
хезмәтенең медицина оешмаларында медицина эшләнмәләре белән тәэмин итү бушлай;
(1(1)-нче пункт РФ Хөкүмәтенең 2017 елның 25 октябрендәге 1297 номерлы
Карары белән кертелде)
2. Хәрби хезмәткәрләрне һәм хезмәткәрләрне амбулатор шартларда медицина
ярдәме күрсәтүче Рәсәй Федерациясе Эчке эшләр министрлыгының медицина
оешмаларына беркетү башкарма хакимият федераль органнарының кадрлар
органнары (Рәсәй Федерациясе субъектларында аларның территориаль органнары,
һөнәри белем бирү оешмалары, югары белем бирү мәгариф оешмалары һ.б.)
тарафыннан төзелә торган әлеге Кагыйдәләрнең 1-нче пунктында күрсәтелгән
исемлекләр нигезендә башкарыла.
(РФ Хөкүмәтенең 2014 елның 24 декабрендәге 1469 номерлы, 2015 елның 9
октябрендәге 1081 номерлы, 2017 елның 25 октябрендәге 1297 номерлы Карарлары
редакциясендә)
Рәсәй Федерациясе Эчке эшләр министрлыгының амбулатор шартларда
медицина ярдәме күрсәтүче медицина оешмаларына хәрби хезмәттән (хезмәттән)
азат ителгән гражданнарны беркетү тиешле пенсия органнары юнәлеше буенча
башкарыла.
(РФ Хөкүмәтенең 2015 елның 9 октябрендәге 1081 номерлы, 2017 елның 25
октябрендәге 1297 номерлы Карарлары редакциясендә)
2(1). Хәрби хезмәткәрләрне һәм Рәсәй Федерациясе илкүләм гвардиясе
гаскәрләрендә хезмәт итүче һәм махсус полиция исемнәренә ия булган затларны
Рәсәй Федерациясе Илкүләм гвардиясе гаскәрләре федераль хезмәтенең медицина
оешмаларына планлы рәвештә стационар шартларда медицина ярдәме күрсәтү өчен
юллау Рәсәй Федерациясе Эчке эшләр министрлыгының медицина оешмалары,

шулай ук Рәсәй Федерациясе илкүләм гвардиясе гаскәрләре хәрби бүлекләрнең
командирлары

(идарә

органнары,

бүлекчәләр

(органнар),

оешмалар

һәм

учреждениеләр җитәкчеләре) тарафыннан гамәлгә ашырыла. Күрсәтелгән затларның
юнәлешенең чиратлылыгын аларга медицина күрсәтмәләре нигезендә дәвалануга
җибәрелә торган амбулатор шартларда медицина ярдәме күрсәтүче Рәсәй
Федерациясе Эчке эшләр министрлыгының медицина оешмаларының дәвалаучы
табиблары, Рәсәй Федерациясе Илкүләм гвардиясе гаскәрләре федераль хезмәтенең
медицина оешмаларының табиблары билгели.
(2(1)-нче пункт РФ Хөкүмәтенең 2017 елның 25 октябрендәге 1297 номерлы
Карары белән кертелде)
3. Хәрби хезмәткәрләрне һәм хезмәткәрләрне, шулай ук хәрби хезмәттән
(хезмәттән) азат ителгән гражданнарны планлы рәвештә стационар шартларда
медицина ярдәме күрсәтү өчен Рәсәй Федерациясе Эчке эшләр министрлыгының
медицина оешмаларына юнәлтү Рәсәй Федерациясе Эчке эшләр министрлыгының
һәм амбулатор шартларда медицина ярдәме күрсәтүче башка федераль башкарма
хакимият органнарының медицина оешмалары тарафыннан гамәлгә ашырыла.
Күрсәтелгән затларның юнәлешенең чиратлылыгын медицина күрсәтмәләре
нигезендә амбулатор шартларда медицина ярдәме күрсәтүче Рәсәй Федерациясе
Эчке эшләр министрлыгы һәм башка федераль башкарма хакимият органнары
медицина оешмаларының дәвалаучы табиблары билгели.
(РФ Хөкүмәтенең 2015 елның 9 октябрендәге 1081 номерлы, 2017 елның 25
октябрендәге 1297 номерлы Карарлары редакциясендә)
4. Хәрби хезмәткәрләр һәм хезмәткәрләр хәрби-медицина оешмаларына
дәвалануга федераль башкарма хакимият органнары арасында медицина ярдәме
күрсәтү буенча үзара исәп-хисапларны гамәлгә кертеп кабул ителә алалар.
(РФ Хөкүмәтенең 2015 елның 9 октябрендәге 1081 номерлы, 2017 елның 25
октябрендәге 1297 номерлы Карарлары редакциясендә)
5. Хәрби хезмәткәрләрнең (хезмәткәрләрнең) хәрби хезмәт (хезмәт) урыны,
яшәү (тору) урыны яисә башка тору урыннары буенча Рәсәй Федерациясе Эчке
эшләр министрлыгының медицина оешмалары, Рәсәй Федерациясе Илкүләм гвардия

гаскәрләре федераль хезмәтенең медицина оешмалары булмаганда, шулай ук
ашыгыч һәм кичектергесез рәвешләрдә медицина ярдәме күрсәтүгә медицина
күрсәтмәләре булган очракта медицина ярдәме дәүләт яисә муниципаль сәламәтлек
саклау

системасының

медицина

оешмаларында

әлеге

сәламәтлек

саклау

оешмаларына башкарма хакимиятнең федераль органнары тарафыннан медицина
ярдәме күрсәтү чыгымнарын каплау белән күрсәтелә.
(РФ Хөкүмәтенең 2015 елның 9 октябрендәге 1081 номерлы, 2017 елның 25
октябрендәге 1297 номерлы Карарлары редакциясендә)
6. Стационар шартларда дәваланганнан соң хәрби хезмәткәрләр һәм
хезмәткәрләр Рәсәй Федерациясе Эчке эшләр министрлыгының медицина оешмасы
һәм Рәсәй Федерациясе Илкүләм гвардия гаскәрләренең федераль хезмәте медицина
оешмасының хәрби-табиб комиссиясе бәяләмәсе нигезендә медицина күрсәтмәләре
буенча шифаханә-курорт оешмасына медицина реабилитациясенә (дәваланып бетү)
юнәлтелә алалар.
(РФ Хөкүмәтенең 2015 елның 9 октябрендәге 1081 номерлы, 2017 елның 25
октябрендәге 1297 номерлы Карарлары редакциясендә)
6(1). Хәрби хезмәткәрләрне яки Рәсәй Федерациясе илкүләм гвардиясе
гаскәрләрендә хезмәт итүче һәм махсус полиция исемнәренә ия булган затларны
Рәсәй

Федерациясе

Илкүләм

гвардиясе

гаскәрләренең

федераль

хезмәте

шифаханә-курорт оешмаларында дәвалауны дәвам итү мөмкинлеге булмаганда,
хәрби хезмәткәрләр яки күрсәтелгән затлар стационар шартларда дәваланганнан соң
Рәсәй Федерациясе Илкүләм гвардиясе гаскәрләренең федераль хезмәтенең
хәрби-табиб комиссиясе (табиб комиссиясе) бәяләмәсен һәм хәрби хезмәткәрнең яки
күрсәтелгән затның медицина картасыннан өзметәне беркетеп юллама бирү турында
соравы нигезендә Рәсәй Федерациясе Эчке эшләр министрлыгы белән килешү
буенча Рәсәй Федерациясе Эчке эшләр министрлыгының шифаханә-курорт
оешмаларына юнәлтелә алалар.
(6 пункт) РФ Хөкүмәтенең 2017 елның 25 октябрендәге 1297 номерлы Карары
белән кертелгән)

6(2). Рәсәй Федерациясе Эчке эшләр министрлыгы тапшырылган документлар
нигезендә авыру профиленә туры китереп Рәсәй Федерациясе Эчке эшләр
министрлыгының шифаханә-курорт оешмасына исемле юллама җибәрә һәм
медицина

реабилитациясен

үткәрү

урыны

һәм

башланган

көне

турында

мәгълүматны кертеп Рәсәй Федерациясе Илкүләм гвардиясе гаскәрләренең федераль
хезмәтенә хәрби хезмәткәргә яисә Рәсәй Федерациясе илкүләм гвардиясе
гаскәрләрендә хезмәт итүче һәм махсус полиция исеменә ия булган затка юллама
бирү турында хәбәр итә.
(6(2)-нче пункт РФ Хөкүмәтенең 2017 елның 25 октябрендәге 1297 номерлы
Карары белән кертелде)
7. Рәсәй Федерациясе Эчке эшләр министрлыгының медицина оешмалары
табиблары (фельдшерлары) биргән дару препаратларына рецептлар буенча
медицинада куллану өчен дару препаратлары һәм медицина эшләнмәләре хәрби
хезмәткәрләргә һәм хезмәткәрләргә, шулай ук хәрби хезмәттән (хезмәттән) азат
ителгән гражданнарга амбулатор шартларда дәваланган вакытта Рәсәй Федерациясе
Эчке эшләр министрлыгының даруханә оешмалары яки Рәсәй Федерациясе Эчке
эшләр министрлыгының амбулатор шартларда медицина ярдәме күрсәтүче
медицина оешмалары тарафыннан түләүсез җибәрелә.
(РФ Хөкүмәтенең 2015 елның 9 октябрендәге 1081 номерлы, 2017 елның 25
октябрендәге 1297 номерлы Карарлары редакциясендә)
7 (1). Амбулатор шартларда дәваланган чакырылу буенча хәрби хезмәт узучы
хәрби хезмәткәрләр, Рәсәй Федерациясе илкүләм гвардиясе гаскәрләрендә хәрби
хезмәт үтү турында контракт төзегәнчегә кадәр Рәсәй Федерациясе илкүләм
гвардиясе гаскәрләренең югары белем бирү оешмалары курсантлары, шулай ук
Рәсәй Федерациясе илкүләм гвардиясе гаскәрләренә хәрби җыеннарга чакырылган
гражданнар

дару

препаратлары

һәм

медицина

эшләнмәлере

белән

Рәсәй

Федерациясе Эчке эшләр министрлыгы медицина оешмасы, Рәсәй Федерациясе
Илкүләм гвардия гаскәрләре федераль хезмәтенең медицина оешмасы (бүлекчәсе)
табибы билгеләве буенча Рәсәй Федерациясе Илкүләм гвардия гаскәрләре федераль
хезмәтенең медицина оешмалары (бүлекчәләре) аша тәэмин ителәләр.

(7(1)-нче пункт РФ Хөкүмәтенең 2017 елның 25 октябрендәге 1297 номерлы
Карары белән кертелгән)
8. Тиешле федераль башкарма хакимият органнары хезмәткәрләргә, шулай ук
хезмәттән азат ителгән гражданнарга медицина ярдәмен күрсәтү (медицина
тәэминаты), шул исәптән дару препаратлары белән тәэмин итүне оештыру
үзенчәлекләрен билгели.
(8-нче пункт 2015 елның 9 октябрендәге 1081 номерлы РФ Хөкүмәте Карары
редакциясендә)

2004 елның 31 декабрендә
Рәсәй Федерациясе
Хөкүмәте Карары белән
расланды,
№ 911
АЕРЫМ КАТЕГОРИЯ ХӘРБИЛӘРЕНЕҢ, ДӘҮЛӘТ ЯНГЫНГА
КАРШЫ ХЕЗМӘТЕНЕҢ ФЕДЕРАЛЬ ЯНГЫНГА КАРШЫ ХЕЗМӘТ,
ҖИНАЯТЬ-БАШКАРМА СИСТЕМАСЫ, РӘСӘЙ ФЕДЕРАЦИЯСЕ
ТАМОЖНЯ ОРГАННАРЫ ХЕЗМӘТКӘРЛӘРЕНЕҢ, РӘСӘЙ ФЕДЕРАЦИЯСЕ
ИЛКҮЛӘМ ГВАРДИЯСЕ ГАСКӘРЛӘРЕНДӘ ХЕЗМӘТ ИТҮЧЕ ҺӘМ
МАХСУС ПОЛИЦИЯ ИСЕМНӘРЕНӘ ИЯ БУЛГАН ЗАТЛАРНЫҢ,
ФЕДЕРАЛЬ ФЕЛЬДЪЕГЕР ЭЛЕМТӘСЕ ОРГАННАРЫНЫҢ ҖИТӘКЧЕ
СОСТАВЫ ЗАТЛАРЫНЫҢ ГАИЛӘ ӘГЪЗАЛАРЫНА, ХӘРБИ ХЕЗМӘТТӘН,
РӘСӘЙ ФЕДЕРАЦИЯСЕ ИЛКҮЛӘМ ГВАРДИЯСЕ ГАСКӘРЛӘРЕ, ДӘҮЛӘТ
ЯНГЫНГА КАРШЫ ХЕЗМӘТЕНЕҢ ФЕДЕРАЛЬ ЯНГЫНГА КАРШЫ
ХЕЗМӘТ, ҖИНАЯТЬ-БАШКАРМА СИСТЕМАСЫ, РӘСӘЙ ФЕДЕРАЦИЯСЕ
ТАМОЖНЯ ОРГАННАРЫ, ФЕДЕРАЛЬ ФЕЛЬДЪЕГЕР ЭЛЕМТӘСЕ
ОРГАННАРЫНДА ХЕЗМӘТТӘН АЗАТ ИТЕЛГӘН, ШУЛАЙ УК САЛЫМ
ПОЛИЦИЯСЕ ФЕДЕРАЛЬ ОРГАННАРЫНДА ХЕЗМӘТТӘН АЗАТ
ИТЕЛГӘН ЗАТЛАРНЫҢ ГАИЛӘ ӘГЪЗАЛАРЫНА МЕДИЦИНА ЯРДӘМЕ
КҮРСӘТҮ (МЕДИЦИНА ТӘЭМИНАТЫ) КАГЫЙДӘЛӘРЕ
1. "Хәрби хезмәткәрләр статусы турында" Федераль канунның 16-нчы
маддәсендәге 3-нче пунктының икенче абзацында күрсәтелгән офицерларның гаилә
әгъзаларына

һәм

офицерларның

асраулыгында

булган

затларга,

"Хәрби

хезмәткәрләр статусы турында" Федераль канунның 16-нчы маддәсендәге 5-нче
пунктының беренче абзацында күрсәтелгән офицерлар гаилә әгъзаларына, Дәүләт
янгынга каршы хезмәтенең федераль янгынга каршы хезмәт, җинаять-башкарма
системасы хезмәткәрләренең, Рәсәй Федерациясе илкүләм гвардиясе гаскәрләрендә
хезмәт итүче һәм махсус полиция исемнәренә ия булган затланың, федераль

фельдъегер элемтәсе органнарының җитәкче составы затларының гаилә әгъзаларына
һәм аларның асраулыгында булган затларга, Дәүләт янгынга каршы хезмәтенең
федераль янгынга каршы хезмәт, җинаять-башкарма системасы, Рәсәй Федерациясе
таможня органнарында хезмәттән пенсиягә хокук белән азат ителгән һәм
күрсәтелгән учрежденияләр һәм органнарда 20 ел һәм аннан да күбрәк (шул исәптән
ташламалы исәпләүдә) хезмәт стажы (тиешле елларны эшләп чыгу) булган Рәсәй
Федерациясе гражданнарының гаилә әгъзаларына, "Башкарма хакимиятнең кайбер
федераль

органнары

хезмәткәрләренә

социаль

гарантияләр

һәм

Рәсәй

Федерациясенең аерым канун актларына үзгәрешләр кертү турында" Федераль
канунның 3-нче маддәсендәге 8-нче өлешендә күрсәтелгән нигезләр буенча
хезмәттән азат ителгән гражданнардан тыш, һәм "Башкарма хакимиятнең кайбер
федераль

органнары

хезмәткәрләренә

социаль

гарантияләр

һәм

Рәсәй

Федерациясенең аерым канун актларына үзгәрешләр кертү турында" Федераль
канунның 1-нче маддәсендәге 2-нче өлешендә күрсәтелгән алар асраулыгында
булган затларга, Рәсәй Федерациясе илкүләм гвардиясе гаскәрләрендә, федераль
фельдъегер элемтәсе органнарында хезмәттән пенсия хокукы белән азат ителгән һәм
20 ел һәм аннан да күбрәк (шул исәптән ташламалы исәпләүдә) хезмәт стажы
булган, "Рәсәй Федерациясе эчке эшләр органнары хезмәткәрләренә социаль
гарантияләр һәм Рәсәй Федерациясенең аерым канун актларына үзгәрешләр кертү
турында" Федераль канунның 3-нче маддәсендәге 8-нче өлешендә күрсәтелгән
нигезләр буенча хезмәттән азат ителгән затлардан тыш, Рәсәй Федерациясе
гражданнарының гаилә әгъзаларына һәм "Рәсәй Федерациясе эчке эшләр органнары
хезмәткәрләренә социаль гарантияләр һәм Рәсәй Федерациясенең аерым канун
актларына үзгәрешләр кертү турында" Федераль канунның 1-нче маддәсендәге
2-нче өлешендә күрсәтелгән алар асраулыгында булган затларга, салым полициясе
федераль органнарында хезмәттән пенсиягә хокук белән азат ителгән һәм 20 ел һәм
аннан да күбрәк (шул исәптән ташламалы исәпләүдә) хезмәт стажы булган
затларның хатыннарына (ирләренә), балигъ булмаган балаларына (алга таба –
офицерлар, хезмәткәрләр һәм хезмәттән азат ителгән гражданнарның гаилә
әгъзалары) медицина ярдәме (медицина тәэминаты) аларда федераль канун белән

хәрби хезмәт (хезмәт) каралган башкарма хакимият федераль органнарының тиешле
медицина, хәрби-медицина бүлекчәләрендә, бүлекләрдә, оешмаларында, Рәсәй
Федерациясе таможня органнарының медицина оешмаларында (алга таба - федераль
башкарма хакимият органнарының медицина оешмалары) федераль бюджеттан бу
максатлар өчен тиешле федераль башкарма хакимият органнарына һәм федераль
дәүләт органнарына бүлеп бирелә торган акчалар исәбеннән күрсәтелә.
(РФ Хөкүмәтенең 09.10.2015 нән 1081 номерлы, 29.12.2016 нән 1540 номерлы,
25.10.2017 нән 1297 номерлы Карарлары редакциясендә)
2. Офицерлар, хезмәткәрләр һәм хезмәттән азат ителгән гражданнарның гаилә
әгъзаларын федераль башкарма хакимият органнарының медицина оешмаларына
медицина белән тәэмин итү өчен беркетү территориаль принцип буенча аларның
статусын раслый торган документлар (асраулыкта булучы затның хәрби бүлекләр,
учреждениеләр, эчке эшләр территориаль органнары, куркынычсызлык органнары,
хәрби прокуратура органнары, Рәсәй Федерациясе Тикшерү комитетының хәрби
тикшерү органнары, пенсия органнарының кадрлар органнары, тиешле федераль
башкарма

хакимият

органнары

(федераль

дәүләт

органнары),

хәрби

комиссариатларның офицер яки хезмәткәр гаиләсенә катнашы булу турында
белешмәләре, шулай ук уртак яшәүне раслаучы документ) нигезендә гамәлгә
ашырыла.
(РФ Хөкүмәтенең 09.10.2015 нән 1081 номерлы, 29.12.2016 нән 1540 номерлы
Карарлары редакциясендә)
3. Офицерлар, хезмәткәрләр һәм хезмәттән азат ителгән гражданнарның гаилә
әгъзаларына планлы рәвештә медицина ярдәме күрсәтү өчен аларның яшәү
урыннарына иң якын урнашкан стационар шартларда медицина ярдәме күрсәтүче
федераль башкарма хакимият органнарының медицина оешмалары юнәлтү
тарафыннан амбулатор шартларда медицина ярдәме күрсәтүче тиешле федераль
башкарма хакимият органнарының медицина оешмалары тарафыннан гамәлгә
ашырыла.
(3-нче пункт Рәсәй Федерациясе Хөкүмәтенең 2017 елның 25 октябрендәге
1297 номерлы Карары редакциясендә)

4. Офицерлар, хезмәткәрләр һәм хезмәттән азат ителгән гражданнарның гаилә
әгъзаларын Федераль башкарма хакимият органнарының махсуслаштырылган һәм
югары технологияле (кыйммәтле) медицина ярдәме күрсәтүче федераль башкарма
хакимият органнарының медицина оешмаларына башкарма хакимият федераль
органнарының территориаль органнары белән килешү буенча башкарма хакимият
федераль органнарының медицина оешмалары тарафыннан гамәлгә ашырыла.
(РФ Хөкүмәтенең 2015 елның 9 октябрендәге 1081 номерлы Карары
редакциясендә)
5. Офицерлар, хезмәткәрләр һәм хезмәттән азат ителгән гражданнар гаиләләре
әгъзаларын

башка

федераль

башкарма

хакимият

органнарының

медицина

оешмаларына дәвалануга күрсәтелгән медицина оешмалары буйсынган федераль
башкарма хакимият органнары белән килешү буенча юнәлтү әлеге оешмаларның
мәҗбүри медицина иминияте системасында эшләү шартларында гамәлгә ашырыла.
(РФ Хөкүмәтенең 2015 елның 9 октябрендәге 1081 номерлы Карары
редакциясендә)
6. Офицерлар, хезмәткәрләр һәм хезмәттән азат ителгән гражданнар гаиләләре
әгъзаларына амбулатор шартларда дәваланганда дару препаратлары һәм медицина
эшләнмәләре аларда дәүләт яки муниципаль сәламәтлек саклау системасының
даруханә оешмалары булмаган очракта гарнизоннарда урнашкан федераль
башкарма хакимият органнарының медицина оешмалары даруханәләре тарафыннан
федераль кануннар һәм Рәсәй Федерациясенең башка норматив-хокукый актлары
нигезендә түләү алмый торган очраклардан тыш данәләп сату бәясеннән җибәрелә.
(РФ Хөкүмәтенең 2015 елның 9 октябрендәге 1081 номерлы, 2017 елның 25
октябрендәге 1297 номерлы Карарлары редакциясендә)
7. Офицерлар, хезмәткәрләр һәм хезмәттән азат ителгән гражданнар гаиләләре
әгъзалары

өчен

федераль

башкарма

хакимият

органнарының

медицина

оешмаларында теш протезларын әзерләү һәм төзәтү, әгәр федераль кануннар һәм
Рәсәй

Федерациясенең

башка

норматив-хокукый

актлары

белән

башкасы

каралмаган булса, дәүләт һәм муниципаль сәламәтлек саклау системасының

медицина оешмаларында башка гражданнар өчен кебек булган шартларда гамәлгә
ашырыла.
(РФ Хөкүмәтенең 2015 елның 9 октябрендәге 1081 номерлы Карары
редакциясендә)
8.

Тиешле

федераль

башкарма

хакимият

органнары

офицерларның,

хезмәткәрләрнең һәм хезмәттән, азат ителгән гражданнарның гаилә әгъзаларына
медицина ярдәме күрсәтүне (медицина тәэмиаты) оештыру, шул исәптән дару
препаратлары белән тәэмин итү үзенчәлекләрен билгели.
(РФ Хөкүмәтенең 2015 елның 9 октябрендәге 1081 номерлы Карары
редакциясендә)

2004 елның 31 декабрендә
Рәсәй Федерациясе
Хөкүмәт Карары белән
расланды,
№ 911
СӘЛАМӘТЛЕК САКЛАУНЫҢ ДӘҮЛӘТ ҺӘМ МУНИЦИПАЛЬ
СИСТЕМАЛАРЫНЫҢ МЕДИЦИНА ОЕШМАЛАРЫНА ХӘРБИ
ХЕЗМӘТКӘРЛӘРГӘ, ХӘРБИ ҖЫЕННАРГА ЧАКЫРЫЛГАН
ГРАЖДАННАРГА, ДӘҮЛӘТ ЯНГЫНГА КАРШЫ ХЕЗМӘТЕНЕҢ
ФЕДЕРАЛЬ ЯНГЫНГА КАРШЫ ХЕЗМӘТ, ҖИНАЯТЬ-БАШКАРМА
СИСТЕМАСЫ, РӘСӘЙ ФЕДЕРАЦИЯСЕ ТАМОЖНЯ ОРГАННАРЫ
ХЕЗМӘТКӘРЛӘРЕНӘ, РӘСӘЙ ФЕДЕРАЦИЯСЕ ИЛКҮЛӘМ ГВАРДИЯСЕ
ГАСКӘРЛӘРЕНДӘ ХЕЗМӘТ ИТҮЧЕ ҺӘМ МАХСУС ПОЛИЦИЯ
ИСЕМНӘРЕНӘ ИЯ БУЛГАН ЗАТЛАРГА,
ФЕДЕРАЛЬ ФЕЛЬДЪЕГЕР ЭЛЕМТӘСЕ ОРГАННАРЫНЫҢ ҖИТӘКЧЕ
СОСТАВЫ ЗАТЛАРЫНА, ШУЛАЙ УК ХӘРБИ ХЕЗМӘТТӘН АЗАТ
ИТЕЛГӘН АЕРЫМ КАТЕГОРИЯ ГРАЖДАННАРЫНА МЕДИЦИНА
ЯРДӘМЕ КҮРСӘТҮГӘ ЧЫГЫМНАРНЫ КАПЛАУ КАГЫЙДӘЛӘРЕ

1.

Әлеге

кагыйдәләр

дәүләт

һәм

муниципаль

сәламәтлек

саклау

системаларының медицина оешмаларына (алга таба - сәламәтлек саклау оешмасы)
Дәүләт

янгынга

җинаять-башкарма

каршы

хезмәтенең

системасы,

Рәсәй

федераль

янгынга

Федерациясе

каршы

таможня

хезмәт,

органнары

хезмәткәрләренә, Рәсәй Федерациясе илкүләм гвардиясе гаскәрләрендә хезмәт итүче
һәм махсус полиция исемнәренә ия булган затларга һәм федераль фельдъегер
элемтәсе органнарының җитәкче составы затларына (алга таба - хәрби хезмәткәрләр
һәм хезмәткәрләр), хәрби хезмәттән аларның хәрби хезмәттә булуның чик яшенә
җитүе, сәламәтлеге торышы яисә оештыру-штат чаралары белән бәйле сәбәпле
хезмәттән азат ителгән хәрби хезмәтләренең гомуми озынлыгы ташламалы

исәпләүдә 20 ел һәм аннан да күбрәк тәшкил иткән офицерларга, ә хәрби
хезмәтләренең гомуми озынлыгы 25 ел һәм аннан да күбрәк булганда, хезмәттән
азат ителү нигезләренә карамастан, шулай ук хәрби хезмәттән аларның хәрби
хезмәттә булуның чик яшенә җитүе, сәламәтлеге торышы яисә оештыру-штат
чаралары белән бәйле сәбәпле хезмәттән азат ителгән хәрби хезмәтләренең гомуми
озынлыгы ташламалы исәпләүдә 20 ел һәм аннан да күбрәк тәшкил иткән
прапорщикларга һәм мичманнарга (алга таба - хезмәттән азат ителгән гражданнар),
шул исәптән теш протезларын (кыйммәтле металл һәм башка кыйммәтле
материаллардан эшләнгән протезлардан тыш) әзерләү һәм төзәтү, табиб (фельдшер)
биргән дару препаратларына рецептлар буенча медицинада куллану өчен дару
препаратлары, амбулатор шартларда дәваланганда медицина эшләнмәләре белән
тәэмин итү, йөклелек чорында, бала табу вакытында һәм аннан соң хатын-кыз хәрби
хезмәткәрләргә һәм хатын-кыз хезмәткәрләргә килешү нигезендә федераль
бюджеттан әлеге максатларда федераль башкарма хакимият органнарына (федераль
дәүләт органнарына) бүлеп бирелә торган акчалар исәбеннән медицина ярдәме
күрсәтүгә чыгымнарны каплау тәртибен билгели.
(РФ Хөкүмәтенең 09.10.2015 нән 1081 номерлы, 29.12.2016 нән 1540 номерлы,
25.10.2017 нән 1297 номерлы Карарлары редакциясендә)
2.

Сәламәтлек

саклау

оешмаларының

хәрби

хезмәткәрләргә

һәм

хезмәткәрләргә, шулай ук хәрби хезмәттән азат ителгән гражданнарга хәрби
хезмәткәрләр

һәм

хезмәткәрләр

хәрби

хезмәт

(хезмәт)

үтә

торган,

алар

территориясендә хәрби хезмәттән азат ителгән гражданнар яши торган хәрби округ
(флот), хәрби-медицина оешмасы (шул исәптән дәвалауда, тикшерүдә, таныклауда
булган затларга), оператив-территориаль берләшмә, хәрби бүлек, Рәсәй Федерациясе
илкүләм гвардия гаскәрләре оешмасы, хәрби прокуратура органнары, Рәсәй
Федерациясе Тикшерү комитетының тикшерү органнары, Рәсәй Федерациясе
субъектында тиешле федераль башкарма хакимият органының территориаль органы
(алга таба - федераль башкарма хакимият органының территориаль органы)
тарафыннан медицина ярдәме күрсәтүгә чыгымнары медицина ярдәме күрсәтү
моментына Рәсәй Федерациясенең тиешле субъекты территориясендә (сәламәтлек

саклау оешмасында) башкарма хакимият территориаль органы (берләшмәләр, хәрби
бүлекләр

(Рәсәй

илкүләм

гвардия

гаскәрләренең

оператив-территориаль

берләшмәләре, хәрби бүлекләре, оешмаларыннан тыш), учреждениеләр һәм
оешмалар (хәрби-медицина оешмаларыннан тыш), куркынычсызлык органнары һ.б.
командирлары (җитәкчеләре) тәкъдиме буенча) белән сәламәтлек саклау оешмалары
арасында беркетнамәдә китерелгән форма буенча төзелгән хәрби хезмәткәрләргә
һәм хезмәткәрләргә, шулай ук хәрби хезмәттән азат ителгән гражданнарның кайбер
категорияләренә сәламәтлек саклау оешмалары тарафыннан медицина ярдәме
күрсәтү турында шартнамә нигезендә гамәлдә булган тарифлар буенча каплана.
(РФ Хөкүмәтенең 09.10.2015 нән 1081 номерлы, 29.12.2016 нән 1540 номерлы,
25.10.2017 нән 1297 номерлы Карарлары редакциясендә)
Территориаль мәҗбүри медицина иминияте программасына керми торган
медицина ярдәме күрсәтүгә мохтаҗ (ашыгыч һәм кичектергесез формадагы
медицина

ярдәменнән

тыш)

хәрби

хезмәттән

азат

ителгән

гражданнар

хәрби-медицина оешмаларының яисә аларда тиешле бүлекләрнең яисә махсус
медицина җиһазларының яшәү урыннары буенча булмаган очракта алар түләүсез
медицина ярдәме күрсәтү хокукын раслау өчен пенсия белән тәэмин итүдә торган
федераль

башкарма

хакимият

органының

(федераль

дәүләт

органының)

территориаль органына мөрәҗәгать итәләр.
(абзац Рәсәй Федерациясе Хөкүмәтенең 2012 елның 1 декабрендәге 1239
номерлы Карары белән кабул ителде, Рәсәй Федерациясе Хөкүмәтенең 2015 елның 9
октябрендәге 1081 номерлы, 2016 елның 29 декабрендәге 1540 номерлы Карарлары
редакциясендә)
Хәрби хезмәттән азат ителгән граждан сәламәтлек саклау оешмасына
мөрәҗәгать иткәндә, ул пенсия белән тәэмин итүдә торган башкарма хакимият
федераль

органының

(федераль

дәүләт

органының)

территориаль

органы

тарафыннан бирелгән аның түләүсез медицина ярдәме күрсәтүгә хокукын раслаучы
белешмә күрсәтә.
(абзац Рәсәй Федерациясе Хөкүмәтенең 2012 елның 1 декабрендәге 1239
номерлы Карары белән кабул ителде, Рәсәй Федерациясе Хөкүмәтенең 2015 елның 9

октябрендәге 1081 номерлы, 2016 елның 29 декабрендәге 1540 номерлы Карарлары
редакциясендә)
3. Сәламәтлек саклау оешмасы хәрби хезмәткәр яки хезмәткәрне, шулай ук
хәрби хезмәттән азат ителгән гражданны стационар яки амбулатор шартларда
дәвалауны яки тикшерүне (таныклауны) тәмамланганнан соң 5 тәүлек эчендә
стационар авыруның медицина картасыннан өземтә (амбулатор шартларда
медицина ярдәме алучы пациентның медицина картасы), күрсәтелгән медицина
ярдәме өчен хисап-фактура, шулай ук күрсәтелгән медицина ярдәме турында өстәмә
мәгълүматны рәсмиләштерә һәм аларны аның белән медицина ярдәме күрсәтү
турында килешү төзегән башкарма хакимият федераль органының (федераль дәүләт
органының) тиешле территориаль органына әлеге оешманың банк реквизитларын
һәм аның почта адресын күрсәтеп җибәрә. Күрсәтелгән документлар бу чорда
дәваланган барлык хәрби хезмәткәрләр яки хезмәткәрләр, шулай ук хәрби хезмәттән
азат ителгән гражданнар өчен хисап аеннан соң килүче айның 20-нче числосыннан
да соңга калмыйча айга бер тапкыр тапшырыла. Бер үк вакытта сәламәтлек саклау
оешмасы территориаль мәҗбүри медицина иминияте фондына күрсәтелгән хәрби
хезмәткәрләрне яки хезмәткәрләрне, шулай ук хәрби хезмәттән азат ителгән
гражданнарны дәвалау факты һәм хәрби хезмәткәрләргә, шулай ук хәрби хезмәттән
азат ителгән гражданнарга медицина ярдәме күрсәтү чыгымнарын федераль
бюджеттан тиешле федераль башкарма хакимият органнарына (федераль дәүләт
органнарына) әлеге максатларда бүлеп берелә торган акчалар исәбеннән федераль
башкарма хакимият органнары (федераль дәүләт органнары) тарафыннан каплау
турында хәбәр итә.
(РФ Хөкүмәтенең 01.12.2012 нән 1239 номерлы, 09.10.2015 нән 1081 номерлы,
29.12.2016 нән 1540 номерлы, 2017 елның 25 октябрендәге 1297 номерлы Карарлары
редакциясендә)
4. Ашыгыч медицина ярдәме күрсәткән өчен үзара исәп-хисаплар ясалмый.
Ашыгыч медицина ярдәме хәрби хезмәткәрләргә һәм хезмәткәрләргә, шулай
ук хәрби хезмәттән азат ителгән гражданнарга, территориаль һәм ведомствога
буйсынганлыгына һәм милек формасына карамастан ашыгыч медицина катнашуын

таләп итүче халәтләрдә (бәхетсезлек очраклары, имгәнүләр, агуланулар, башка
халәтләр һәм авырулар), барлык сәламәтлек саклау оешмалары тарафыннан
тоткарлыксыз һәм бушлай күрсәтелә. Үзара исәп-хисаплар уздыру авыруның
гомеренә, тирә-юньдәгеләрнең сәламәтлегенә турыдан-туры куркыныч янау юкка
чыгарылгач һәм авыруны транспортлау мөмкин булган вакыттан алып гамәлгә
ашырыла.
(РФ Хөкүмәтенең 01.12.2012 нән 1239 номерлы, 09.10.2015 нән 1081 номерлы
Карарлары редакциясендә)
Мәҗбүри медицина иминияте территориаль программасы кысаларында хәрби
хезмәттән азат ителгән гражданнарга күрсәтелгән медицина ярдәме өчен үзара
исәп-хисаплар ясалмый.
(абзац РФ Хөкүмәтенең 01.12.2012 нән 1239 номерлы Карары белән
кертелгән)
5. Хәрби хезмәткәрләргә яки хезмәткәрләргә ашыгыч яки кичектергесез
формадагы

медицина

ярдәмен

федераль

башкарма

хакимият

органының

территориаль органы белән медицина ярдәме күрсәтү турында килешү төземәгән
сәламәтлек

саклау

оешмасы

күрсәткән

очракта

әлеге

оешма

шартнамә,

хисап-фактура һәм әлеге Кагыйдәләрнең 3-нче пунктында күрсәтелгән башка
документларны рәсмиләштерә һәм аларны башкарма хакимият федераль органының
(дәүләт федераль органының) күрсәтелгән территориаль органына имзалау һәм
түләү өчен җибәрә.
(РФ Хөкүмәтенең 09.10.2015 нән 1081 номерлы, 29.12.2016 нән 1540 номерлы,
25.10.2017 нән 1297 номерлы Карарлары редакциясендә)
6. Сәламәтлек саклау оешмасы аның белән медицина ярдәме күрсәтү турында
килешү төзелгән башкарма хакимият федераль органының (федераль дәүләт
органының) тиешле территориаль органына ял, командировка сәбәпле һәм башка
очракларда даими яшәү урыныннан ары булган хәрби хезмәткәргә яки хезмәткәргә
ашыгыч яки кичектергесез формада күрсәтелгән медицина ярдәмен түләү өчен аны
дәвалауны тәмамланганнан соң хисап-фактура һәм әлеге Кагыйдәләрнең 3-нче
пунктында күрсәтелгән башка документларны тапшыра.

(РФ Хөкүмәтенең 09.10.2015 нән 1081 номерлы, 29.12.2016 нән 1540 номерлы,
25.10.2017 нән 1297 номерлы Карарлары редакциясендә)
7. Медицина ярдәме күрсәтү турында килешү төзелгән федераль башкарма
хакимият

органының

(федераль

дәүләт

органының)

территориаль

органы

хисап-фактураларны, хәрби хезмәткәрләргә һәм хезмәткәрләргә, шулай ук хәрби
хезмәттән азат ителгән гражданнарга күрсәтелгән медицина ярдәме турындагы
мәгълүматны,

аларны

дәвалауга

(тикшерүгә,

таныклауга)

кабул

итүнең

нигезлелеген, аларны дәвалауның (тикшерүнең, таныклауның) сыйфатын һәм
дәвамлылыгын тикшерүне гамәлгә ашыра.
(Рәсәй Федерациясе Хөкүмәтенең 01.12.2012 нән 1239 номерлы, 29.12.2016
нән 1540 номерлы Карарлары редакциясендә)
8. Сәламәтлек саклау өлкәсендә дәүләт сәясәтен эшләп чыгаруны һәм
норматив-хокукый җайга салуны гамәлгә ашыручы башкарма хакимият федераль
органы тарафыннан расланучы һәм хәрби хезмәткәрләргә һәм хезмәткәрләргә,
шулай ук хәрби хезмәттән азат ителгән гражданнарга федераль буйсынудагы
махсуслаштырылган медицина оешмаларында күрсәтелүче кыйммәтле (югары
технологияле) медицина ярдәме төрләре өчен башкарма хакимият федераль
органнары (дәүләт федераль органнары) һәм күрсәтелгән сәламәтлек саклау
оешмалары арасында үзара исәп-хисаплар ясалмый.
(РФ Хөкүмәтенең 01.12.2012 нән 1239 номерлы, 09.10.2015 нән 1081 номерлы,
29.12.2016 нән 1540 номерлы Карарлары редакциясендә)

Сәламәтлек саклауның
дәүләт һәм муниципаль
системалары медицина
оешмаларына хәрби
хезмәткәрләргә, хәрби җыеннарга
чакырылган гражданнарга,
Дәүләт янгынга каршы
хезмәтенең федераль янгынга
каршы хезмәт, җинаять-башкарма
системасы, Рәсәй Федерациясе
таможня органнары
хезмәткәрләренә, Рәсәй
Федерациясе илкүләм гвардиясе
гаскәрләрендә хезмәт итүче һәм
махсус полиция исемнәренә ия
булган затларга,
федераль фельдъегер
элемтәсе органнарының җитәкче
составы затларына, шулай ук
хәрби хезмәттән азат ителгән
аерым категория гражданнарына
медицина ярдәме күрсәтүгә
чыгымнарны каплау
кагыйдәләренә кушымта
Сәламәтлек саклауның дәүләт һәм муниципаль системалары медицина
оешмалары тарафыннан
хәрби хезмәткәрләргә, хәрби җыеннарга чакырылган гражданнарга, Дәүләт
янгынга каршы хезмәтенең федераль янгынга каршы хезмәт, җинаять-башкарма
системасы, Рәсәй Федерациясе таможня органнары хезмәткәрләренә, Рәсәй
Федерациясе илкүләм гвардиясе гаскәрләрендә хезмәт итүче һәм махсус полиция

исемнәренә ия булган затларга,
федераль фельдъегер элемтәсе органнарының җитәкче составы затларына,
шулай ук хәрби хезмәттән азат ителгән аерым категория гражданнарына медицина
ярдәме күрсәтү турында
ҮРНӘК КИЛЕШҮ

"__" _________ 200_ ел. N _________________________________________
__________________________________________________________________
(башкарма хакимият федераль органының
(дәүләт федераль органының) территориаль органы)
алга таба "Заказ бирүче" дип аталачак һәм
__________________________________________________________________
нигезендә гамәл кылучы
__________________________________________________________ йөзендә
(вазыйфасы, фамилиясе, исеме, атасының исеме)
бер яктан, һәм _______________________________________________
(дәүләт яки муниципаль сәламәтлек
саклау системасы
медицина оешмасының атамасы)
алга таба "Башкаручы" дип аталачак һәм
__________________________________________________________________
нигезендә гамәл кылучы
__________________________________________________________ йөзендә
(вазыйфасы, фамилиясе, исеме, атасының исеме)

икенче яктан, түбәндәгеләр турында килешү төзеделәр:
Килешү предметы
1. Әлеге килешү хәрби хезмәткәрләргә, хәрби җыеннарга чакырылган
гражданнарга, Дәүләт янгынга каршы хезмәтенең федераль янгынга каршы хезмәт,
җинаять-башкарма

системасы,

Рәсәй

Федерациясе

таможня

органнары

хезмәткәрләренә, Рәсәй Федерациясе илкүләм гвардиясе гаскәрләрендә хезмәт итүче
һәм махсус полиция исемнәренә ия булган затларга, федераль фельдъегер элемтәсе
органнарының җитәкче составы затларына сәламәтлек сакланың дәүләт һәм
муниципаль системаларының медицина оешмаларында (алга таба – сәламәтлек
саклау оешмалары) аларның хәрби хезмәт (хезмәт) урыннары, яшәү (тору)
урыннары яисә башка алар булган урын буенча аларда федераль канун белән хәрби
хезмәт каралган тиешле башкарма хакимият федераль органнарының (алга таба –
башкарма хакимият федераль органнарының) медицина оешмалары булмаган
очракта яки аларда тиешле бүлекчәләр яисә махсус медицина җиһазлары (“Хәрби
хезмәткәрләр турында” Федераль канунның 16-нчы маддәсендәге 2-нче пунктында
күрсәтелгән затлар өчен) булмаган очракта, шулай ук ашыгыч һәм кичектергесез
формада медицина ярдәме күрсәтүгә медицина күрсәтмәләре нигезендә булган
очракта медицина ярдәме һәм башка медицина хезмәтләрен (алга таба - медицина
ярдәме) күз алдында тота.
Заказ бирүче үз өстенә хәрби хезмәткәрләргә һәм хезмәткәрләргә медицина
ярдәме күрсәтү белән бәйле чыгымнарны түләү бурычын, ә башкаручы хәрби
хезмәткәрләргә һәм хезмәткәрләргә сәламәтлек саклау оешмаларында тиешле
сыйфаттагы медицина ярдәме күрсәтүне тәэмин итү бурычын ала.
2. Хәрби хезмәткәрләрне һәм хезмәткәрләрне сәламәтлек саклау оешмаларына
аларга планлы рәвештә медицина ярдәме күрсәтергә яисә тикшерергә (таныклауга)
кабул итү өчен башкарма хакимият федераль органының тиешле территориаль

органында медицина ярдәме күрсәтүне оештыручы хәрби башкарма органы белән
килешелгән, анда авыруның паспорт мәгълүматлары, сәламәтлек саклау оешмасына
юллану максаты, хәрби бүлек буйсынганлыгы буенча аңа караган башкарма
хакимият федераль органының территориаль органы атамасы һәм аның банк
реквизитлары (хисап счеты номеры) күрсәткән, хәрби бүлекнең герблы мөһере
белән расланган берләшмә, хәрби бүлек, учреждение, куркынычсызлык органы, эчке
эшләр органы һ.б. командирының (җиткчесенең) юлламасы һәм шәхесне раслаучы
документ (хәрби хезмәткәрнең шәхес таныклыгы (хезмәт таныклыгы), хәрби билет,
паспорт) күрсәтелә. Ашыгыч һәм кичектергесез формада медицина ярдәме
күрсәтүгә медицина күрсәтмәләре булган очракта хәрби хезмәткәрләр һәм
хезмәткәрләр күрсәтелгән документларны соңрак тапшыру шарты белән сәламәтлек
саклау оешмасына тоткарсыз рәвештә урнаштырыла (госпитальләштерелә).
Якларның бурычлары
3. Заказ бирүче:
дәвалау (тикшерү, таныклау) өчен кирәкле документларны тапшыра;
әлеге килешүдә каралган тәртиптә хәрби хезмәткәрләргә һәм хезмәткәрләргә
күрсәтелгән медицина хезмәтләре өчен башкаручыга вакытында түли.
4. Башкаручы:
пациентларга медицина ярдәмен тиешле сыйфатта күрсәтүне тәэмин итә;
хәрби хезмәткәрләрнең һәм хезмәткәрләрнең дәвалауга кабул ителүләре
турында 3 көнлек вакыт аралыгында хәбәр итә;
хәрби хезмәткәрләргә һәм хезмәткәрләргә күрсәтелгән хезмәтләрнең шәхси
исәбен алып бара һәм заказ бирүчегә әлеге хезмәтләрнең күләме һәм аларның бәясе
турында мәгълүмат бирә.

Исәпләшү күләме, вакытлары һәм тәртибе
5. Хәрби хезмәткәрләргә һәм хезмәткәрләргә күрсәтелгән медицина ярдәме
өчен

заказ

бирүче

тарафыннан

Рәсәй

Федерациясенең

тиешле

субъекты

территориясендә (сәламәтлек саклау оешмасында) медицина ярдәме күрсәтү
вакытына гамәлдә булган тарифлар буенча түләнә.
6. Башкаручы хәрби хезмәткәр яисә хезмәткәрне стационар яки амбулатор
шартларда дәвалауны (тикшерүне, таныклауны) тәмамланганнан соң 5 көн эчендә
стационар авыруның медицина картасыннан өземтә (амбулатор шартларда
медицина ярдәме алучы пациентның медицина картасы), күрсәтелгән медицина
ярдәме өчен хисап-фактура, шулай ук хәрби хезмәткәрләр һәм хезмәткәрләр
турында һәм аларга күрсәтелгән медицина ярдәме турында өстәмә мәгълүматны
(фамилиясе, исеме, атасының исеме, хәрби исеме яки махсус исеме, туган елы,
хезмәт урыны, дәвалауга юллама номеры һәм датасы, диагнозы, килүләр саны,
койка-көннәр

саны,

амбулатор

шартларда

дәваланганда

алынган

дару

препаратларының саны һәм атамасы һ.б.) рәсмиләштерә һәм аларны заказ бирүчегә
банк реквизитларын һәм почта адресын күрсәтеп җибәрә.
7. Заказ бирүче хисап-фактуралар, хәрби хезмәткәрләргә һәм хезмәткәрләргә
күрсәтелгән медицина ярдәме турында мәгълүматларны, аларны дәвалауга
(тикшерүгә, таныклауга) кабул итүнең нигезлелеген, дәвалауның (тикшерүнең,
таныклауның) сыйфатын һәм дәвамлылыгын тикшерә һәм дәгъвалар булмаган
очракта тапшырылган документлар буенча 20 көн эчендә сәламәтлек саклау
оешмасына күрсәтелгән хисап-фактураларны түли яки аларны түләүдән нигезле баш
тартуны юллый.
8. Заказ бирүче тарафыннан артык түләнгән суммалар кире кайтарылырга
тиеш яисә алдагы исәп-хисапларда исәпкә алына.

Якларның җаваплылыгы
9. Заказ бирүче хисап-фактурада күрсәтелгән медицина хезмәтләренә
тарифларның дөреслеген, хәрби хезмәткәрләрне һәм хезмәткәрләрне кабул итүнең
нигезлелеген, дәвалауның сыйфатын һәм дәвамлылыгын, дәвалауның (тикшерүнең,
таныклауның) тулылыгын тикшерүне гамәлгә ашырырга хокуклы.
10. Экспертиза акты белән расланган медицина хезмәтләрен сыйфатсыз
күрсәтү очрагында аларны кабат күрсәтү һәм экспертиза хезмәтләре өчен түләү
башкаручы хисабына башкарыла.
11. Финанс исәп-хисаплары, хәрби хезмәткәрләрне һәм хезмәткәрләрне
дәвалау (тикшерү, таныклау) сыйфаты, аларны карау һәм башка мәсьәләләр буенча
барлык дәгъвалар медицина ярдәме күрсәтү турында әлеге килешү төзелгән
турыдан-туры заказ бирүче һәм башкаручы арасында Рәсәй Федерациясе кануннары
нигезендә карала һәм хәл ителә.
Килешүнең гамәлдә булу вакыты
12. Хәрби хезмәткәрләргә һәм хезмәткәрләргә медицина хезмәтләре күрсәтү
турындагы әлеге килешү бер календарь елга төзелә һәм яклар кул куйган көннән үз
көченә керә.
13. Әгәр якларның берсе дә әлеге килешүнең вакыты тәмамланганчы 1 ай кала
аны туктату (үзгәртү) турында белдермәсә, аның гамәле автомат рәвештә киләсе
календарь елына озайтыла.
14. Әлеге килешү вакытыннан алда Рәсәй Федерациясе кануннарында
каралган очракларда өзелергә мөмкин.

15. Якаларның үзгәртеп кору нәтиҗәсендә юридик зат хокукларын югалткан
очракта әлеге килешүдә каралган хокук һәм бурычлар тиешле хокукый дәвамчыга
күчә.
Өстәмә шартлар
16. Әлеге килешү бер үк юридик көчкә ия ике нөсхәдә төзелгән.
17. Әлеге килешүгә аны төзү датасына Рәсәй Федерациясенең тиешле
субъекты территориясендә (сәламәтлек саклау оешмасында) гамәлдә булган
медицина хезмәтләренә тарифлар кушымта буларак бирелә
.
18. Әлеге килешүгә кертелгән барлык үзгәрешләр һәм өстәмәләр язма рәвештә
башкарылырга һәм моңа вәкаләтле затлар тарафыннан имзаланырга тиеш.
Якларның юридик адреслары һәм банк реквизитлары
Заказ бирүче

Башкаручы

(имза)

(имза)

"__" _________ 200_ ел.
М.У.

"__" _________ 200_ ел.
М.У.

2004 елның 31 декабрендә
Рәсәй Федерациясе
Хөкүмәт Карары белән
расланды,
№ 911
РӘСӘЙ ФЕДЕРАЦИЯСЕ ИЛКҮЛӘМ ГВАРДИЯСЕ ГАСКӘРЛӘРЕ ҺӘМ
ЭЧКЕ ГАСКӘРЛӘРДӘ ХӘРБИ ХЕЗМӘТТӘН, РӘСӘЙ ФЕДЕРАЦИЯСЕ
ИЛКҮЛӘМ ГВАРДИЯСЕ ГАСКӘРЛӘРЕ, ФЕДЕРАЛЬ ФЕЛЬДЪЕГЕР
ЭЛЕМТӘСЕ ОРГАННАРЫНДА ХЕЗМӘТТӘН АЗАТ ИТЕЛГӘН РӘСӘЙ
ФЕДЕРАЦИЯСЕ ГРАЖДАННАРЫНА ҺӘМ САЛЫМ ПОЛИЦИЯСЕ
ФЕДЕРАЛЬ ОРГАННАРЫНДА ХЕЗМӘТТӘН АЗАТ ИТЕЛГӘН ЗАТЛАРГА
ШИФАХАНӘ-КУРОРТ ДӘВАЛАВЫНА ЮЛЛАМАЛАР БИРҮ
КАГЫЙДӘЛӘРЕ

1.

Әлеге

Кагыйдәләр

стационар

шартларда

дәваланудан

соң

Рәсәй

Федерациясе Эчке эшләр министрлыгы, Рәсәй Федерациясе Илкүләм гвардиясе
гаскәрләренең федераль хезмәтенең шифаханә-курорт оешмаларына дәвалауны
дәвам итү өчен юлланылган, "Хәрби хезмәткәрләр статусы турында" Федераль
канунның 16-нчы маддәсендәге 5-нче пунктының беренче абзацында күрсәтелгән
нигезләр буенча Рәсәй Федерациясе илкүләм гвардия гаскәрләре һәм эчке
гаскәрләрдә хәрби хезмәттән азат ителгән Рәсәй Федерациясе гражданнарына (алга
таба - хәрби хезмәттән азат ителгән гражданнар), Рәсәй Федерациясе илкүләм
гвардия гаскәрләрендә хезмәттән пенсиягә хокук белән азат ителгән һәм хезмәт
стажы 20 ел һәм аннан да күбрәк (шул исәптән ташламалы исәпләүдә) булган Рәсәй
Федерациясе

гражданнарына,

"Рәсәй

Федерациясе

эчке

эшләр

органнары

хезмәткәрләренә социаль гарантияләр һәм Рәсәй Федерациясенең аерым канун
актларына үзгәрешләр кертү турында" Федераль канунның 3-нче маддәсендәге
8-нче өлешендә күрсәтелгән нигезләр буенча хезмәттән азат ителгән гражданнардан
тыш (алга таба - илкүләм гвардия гаскәрләрендә хезмәттән азат ителгән

гражданнар), федераль фельдъегер элемтәсе органнарында хезмәттән пенсиягә
хокук белән азат ителгән һәм хезмәт стажы 20 ел һәм аннан да күбрәк (шул исәптән
ташламалы

исәпләүдә)

булган

Рәсәй

Федерациясе

гражданнарына,

"Рәсәй

Федерациясе эчке эшләр органнары хезмәткәрләренә социаль гарантияләр һәм Рәсәй
Федерациясенең аерым канун актларына үзгәрешләр кертү турында" Федераль
канунның 3-нче маддәсендәге 8-нче өлешендә күрсәтелгән нигезләр буенча
хезмәттән

азат

ителгән

гражданнардан

тыш,

салым

полициясе

федераль

органнарында хезмәттән пенсиягә хокук белән азат ителгән һәм хезмәт стажы 20 ел
һәм аннан да күбрәк (шул исәптән ташламалы исәпләүдә) булган затларга (алга таба
– хезмәттән азат ителгән гражданнар) кагыла.
(1(1)-нче пункт Рәсәй Федерациясе Хөкүмәтенең 2017 елның 25 октябрендәге
1297 номерлы Карары редакциясендә)
1(1). Стационар шартларда дәваланганнан соң аны дәвам итү өчен:
а) хәрби хезмәттән азат ителгән гражданнар, илкүләм гвардия гаскәрләрендә
хезмәт итүдән азат ителгән гражданнар һәм хезмәттән азат ителгән гражданнар
Рәсәй Федерациясе Эчке эшләр министрлыгының шифаханә-курорт оешмаларына
юллана;
б) хәрби хезмәттән азат ителгән гражданнар һәм илкүләм гвардия
гаскәрләрендә хезмәт итүдән азат ителгән гражданнар Рәсәй Федерациясе Илкүләм
гвардия гаскәрләренең федераль хезмәте шифаханә-курорт оешмаларына юллана.
(1(1)-нче пункт РФ Хөкүмәтенең 2017 елның 25 октябрендәге 1297 номерлы
Карары белән кертелде).
2. Юлламалар дәвалау урыны буенча хәрби-табиб комиссиясенең (табиб
комиссиясенең) шифаханә-курорт дәвалавына мохтаҗлык турында бәяләмәсе
нигезендә башкарма хакимиятнең тиешле федераль органнары акчалары исәбеннән
түләүсез нигездә бирелә.
2(1). Рәсәй Федерациясе Эчке эшләр министрлыгы яисә Рәсәй Федерациясе
Илкүләм гвардия гаскәрләренең федераль хезмәтенең хәрби хезмәттән азат ителгән
гражданның (илкүләм гвардия гаскәрләрендә хезмәттән азат ителгән гражданның)
дәвалау урыны буенча медицина оешмасы табиб комиссиясе (хәрби-табиб

комиссиясе) бәяләмәсе нигезендә күрсәтелгән затны күрсәтелгән медицина
оешмасында стационар шартларда дәваланганнан соң турыдан-туры дәвалануны
дәвам итү өчен Рәсәй Федерациясе Эчке эшләр министрлыгының яки Рәсәй
Федерациясе Илкүләм гвардиясе гаскәрләре федераль хезмәтенең шифаханә-курорт
оешмасына

җибәрү

кирәклеге

турында

Рәсәй

Федерациясе

Эчке

эшләр

министрлыгы яисә Рәсәй Федерациясе Илкүләм гвардиясе гаскәрләре федераль
хезмәтенә табиб комиссиясе (хәрби-табиб комиссиясе) бәяләмәсенең күчермәсен
һәм күрсәтелгән затның стационар авыру медицина картасыннан өземтәне беркетеп
әлеге медицина оешмасына тиешле рәвештә юллама бирү турында запрос җибәрә.
(2(1)-нче пункт РФ Хөкүмәтенең 2017 елның 25 октябрендәге 1297 номерлы
Карары белән кертелгән)
2(2).

Рәсәй

Федерациясе

Эчке

эшләр

министрлыгының

яисә

Рәсәй

Федерациясе Илкүләм гвардия гаскәрләренең федераль хезмәте тапшырылган
документлар нигезендә хәрби хезмәттән азат ителгән гражданның (илкүләм гвардия
гаскәрләрендә хезмәттән азат ителгән гражданның) авыру профиленнән чыгып
Рәсәй Федерациясе Эчке эшләр министрлыгы яки Рәсәй Федерациясе илкүләм
гвардиясе гаскәрләренең федераль хезмәтенең шифаханә-курорт оешмасына исемле
юллама җибәрә һәм Рәсәй Федерациясе Эчке эшләр министрлыгы яки Рәсәй
Федерациясе илкүләм гвардиясе гаскәрләренең федераль хезмәтенең медицина
оешмасына шифаханә-курорт оешмасында дәвалу үткәрүнең урынын һәм башланган
датасын күрсәтеп юллама бирү турында хәбәр итә.
(2(2)-нче пункт РФ Хөкүмәтенең 2017 елның 25 октябрендәге 1297 номерлы
Карары белән кертелгән)
3. Шифаханә-курорт оешмаларында дәвалау озынлыгы 21-24 көн тәшкил итә.
Шифаханә-курорт дәвалавы срогы хәрби-табиб комиссиясе (табиб комиссиясе)
бәяләмәсе нигезендә 45 көнгә кадәр озайтылырга мөмкин.
(РФ Хөкүмәтенең 2015 елның 9 октябрендәге 1081 номерлы Карары
редакциясендә)
4. Рәсәй Федерациясе Эчке эшләр министрлыгы һәм (яки) Рәсәй Федерациясе
Илкүләм

гвардиясе

гаскәрләре

федераль

хезмәтенең

кирәкле

профильле

шифаханә-курорт оешмалары булмаганда, шифаханә-курорт дәвалавы килешү
нигезендә медицина эшчәнлеген гамәлгә ашыруга тиешле лицензиясе булган
шифаханә-курорт оешмаларында башкарыла.
(РФ Хөкүмәтенең 2015 елның 9 октябрендәге 1081 номерлы, 2017 елның 25
октябрендәге 1297 номерлы Карарлары редакциясендә)
5. Үз көчен югалтты. - РФ Хөкүмәтенең 09.10.2015 нән 1081 Карары.

2004 елның 31 декабрендә
Рәсәй Федерациясе
Хөкүмәте Карары белән
расланды,
№ 911
КОНТРАКТ БУЕНЧА ХӘРБИ ХЕЗМӘТ БУРЫЧЛАРЫН (ХЕЗМӘТ
БУРЫЧЛАРЫН) ҮТӘГӘН ВАКЫТТА ХӘРБИ ҖӘРӘХӘТ АРКАСЫНДА
ИНВАЛИД КАЛГАН, ВАФАТ БУЛГАН (ҮЛГӘН), ХӘБӘРСЕЗ ЮГАЛГАН
ХӘРБИ ХЕЗМӘТКӘРЛӘР, РӘСӘЙ ФЕДЕРАЦИЯСЕ ИЛКҮЛӘМ ГВАРДИЯ
ГАСКӘРЛӘРЕНДӘ ХЕЗМӘТ ИТҮЧЕ ҺӘМ МАХСУС ПОЛИЦИЯ
ИСЕМНӘРЕНӘ ИЯ БУЛГАН ЗАТЛАР ҺӘМ КАЙБЕР ФЕДЕРАЛЬ
ОРГАННАРНЫҢ ХЕЗМӘТКӘРЛӘРЕ БАЛАЛАРЫНЫҢ
СӘЛАМӘТЛӘНДЕРҮ ЯЛЫН ОЕШТЫРУГА ТҮЛӘҮЛӘРНЕ ГАМӘЛГӘ
АШЫРУ КАГЫЙДӘЛӘРЕ
1. Әлеге Кагыйдәләр контракт буенча хәрби хезмәт бурычларын (хезмәт
бурычларын) үтәгән вакытта хәрби җәрәхәт аркасында инвалид калган, вафат булган
(үлгән), хәбәрсез югалган хәрби хезмәткәрләр, Рәсәй Федерациясе илкүләм гвардия
гаскәрләрендә хезмәт итүче һәм махсус полиция исемнәренә ия булган затлар, эчке
эшләр органнары, Дәүләт янгынга каршы хезмәте, җинаять-башкарма системасы
хезмәткәрләре, таможня органнары, наркотик чаралар һәм психотроп матдәләр
әйләнешен контрольдә тоту буенча органнар хезмәткәрләре, шулай ук салым
полициясе федераль органнарында хезмәттән азат ителгән затлар (алга таба – хәрби
хезмәткәрләр (хезмәткәрләр)) төп гомуми белем бирү программалары буенча укучы
(мәктәпкәчә белем бирү программаларыннан тыш) балаларының сәламәтләнрдерү
ялын оештыруга елга бер тапкыр түләүләрне гамәлгә ашыру тәртибен билгели.
(РФ Хөкүмәтенең 25.10.2017 нән 1297 номерлы, 28.08.2018 нан 1019 номерлы
Карарлары редакциясендә)

Түләү “Хәрби хезмәт үткән, эчке эшләр органнары, Дәүләт янгынга каршы
хезмәт, наркотик чаралар һәм психотроп матдәләр әйләнешен контрольдә тоту
буенча органнар, җинаять-башкарма системасы учреждение һәм органнары, Рәсәй
Федерациясе илкүләм гвардия гаскәрләрендә хезмәт иткән затларны һәм аларның
гаиләләрен пенсия белән тәэмин итү турында” Рәсәй Федерациясе Кануны
нигезендә билгеләнгән пенсияне алу урына буенча балалар ата-аналарының яки
башка канунлы вәкилләренең берсенә 16870 сум күләмендә, 2012 елдан - 17882 сум
күләмендә, 2013 елдан - 18866 сум күләмендә, 2014 елдан - 19809 сум күләмендә,
2015 елдан - 20898,5 сум күләмендә, 2016 елдан - 22361,4 сум күләмендә, 2017 елдан
- 23568,9 сум күләмендә (һәр бала башына) Рәсәй Федерациясе территориясендә
билгеләнгән тәртиптә ачылган балалар ялы һәм сәламәтләндерү оешмаларына
юллама бирү-бирмәүдән бәйсез рәвештә башкарыла.
(РФ Хөкүмәтенең 04.05.2012 нән 433 номерлы, 04.10.2013 нән 868 номерлы,
14.07.2014 нән 658 номерлы, 09.04.2015 нән 330 номерлы, 11.02.2017 нән 175
номерлы, 25.10.2017 нән 1297 номерлы, 28.08.2018 нан 1019 номерлы Карарлары
редакциясендә)
Әлеге Кагыйдәләр белән каралган балаларның җәйге сәламәтләндерү ялын
оештыруга түләү һәм Рәсәй Федерациясе 2008 елның 29 декабреннән 1051 номерлы
карары нигезендә пособие алырга нигезләр булганда, аларны алырга хокуклы булган
затларның берсе сайлавы буенча түләү яки пособие бирелә.
(1-нче пункт РФ Хөкүмәтенең 31.01.2012 нан 60 номерлы Карары
редакциясендә)
2. Көчен югалтты. - РФ Хөкүмәтенең 31.01.2012 нан 60 номерлы Карары.
3. Түләүне алу өчен ата-аналар һәм башка канунлы вәкилләр агымдагы елда
киләсе документларны тапшыра:
(РФ Хөкүмәтенең 31.01.2012 нан 60 номерлы Карары редакциясендә)
тиешле түләүне алу турында гариза;
(РФ Хөкүмәтенең 08.12.2010 нән 983 номерлы, 31.01.2012 нан 60 номерлы
Карарлары редакциясендә)

хәрби хезмәткәрнең (хезмәткәрнең) хәбәрсез югалганлыгы танылганлыгын яки
сугыш хәрәкәтләре барышында, башка хәрби бурычлар үтәгән вакытта яисә хәрби
хезмәт бурычларын (хезмәт бурычларын) башкарган вакытта үлгән дип игълан
ителгәнен раслаучы документның яки һәлак булу (үлү) турында хәбәрләмәнең
күчермәсе һәм һәлак булуның (үлүнең) хәрби җәрәхәт нәтиҗәсендә алынган имгәнү
(яра, җәрәхәт, контузия) яки авыру белән сәбәплелек бәйләнеше турында
хәрби-табиб

комиссиясенең

бәяләмәсе

яки

дәүләт

медицина-иҗтимагый

учреждениеясе тарафыннан бирелгән хәрби хезмәткәргә (хезмәткәргә) хәрби
җәрәхәт нәтиҗәсендә инвалидлык билгеләүне раслаучы белешмә;
(РФ Хөкүмәтенең 08.12.2010 нән 983 номерлы, 31.01.2012 нан 60 номерлы
Карарлары редакциясендә)
баланың туу турында таныклыгының күчермәсе;
опека һәм попечительлек органының баланы опекага (попечительлеккә) алу
турында карамасы (опекуннар, попечительләр) өчен;
(абзац РФ Хөкүмәтенең 08.12.210 нән 983 номерлы Карары белән кертелде)
белем бирү эшчәнлеген гамәлгә ашыручы оешманың баланың төп гомуми
белем бирү программалары буенча (мәктәпкәчә белем бирү программаларыннан
тыш) укуын раслаучы белешмә.
(абзац РФ Хөкүмәтенең 28.08.2018 нан 1019 номерлы Карары белән кертелде)
Рәсәй Федерациясе 2008 елның 29 декабреннән 1051 номерлы Карары
нигезендә балаларның җәйге сәламәтләндерү ялын оештыруга пособие алырга
нигезләр булганда, аны агымдагы елда алмау турында документ тапшырыла.
(абзац РФ Хөкүмәтенең 26.04.2008 нән 312 номерлы Карары белән кертелде,
РФ Хөкүмәтенең 08.12.2010 нән 983 номерлы, 31.01.2012 нан 60 номерлы
Карарлары редакциясендә).
Әлеге Кагыйдәләр нигезендә ата-ананың икесе дә түләүне алырга хокуклы
булса, ул алар сайлавы буенча ата-ананың берсенә алар тарафыннан икенчесенә
агымдагы елда түләү башкарылмаганлыгы турында белешмә тапшырган очракта
бирелә.
(абзац РФ Хөкүмәтенең 08.12.210 нән 983 номерлы Карары белән кертелде,

РФ Хөкүмәтенең 08.12.2010 нән 983 номерлы Карары редакциясендә)
3(1) Түләү бала төп гомуми белем бирү программалары (мәктәпкәчә белем
бирү программаларыннан тыш) буенча укый башлаган календарь елыннан соң килә
торган елдан башлап гамәлгә ашырыла.
Түләү бала төп гомуми белем бирү программалары (мәктәпкәчә белем бирү
программаларыннан тыш) буенча укуны тәмамлаган календарь елыннан соң килә
торган елдан башлап туктатыла. Шул ук вакытта түләүне билгеләнгән вакыттан
алдан туктатуга нигезләр булып балага 18 яшь тулу, баланың үлеме, шулай ук
хәбәрсез югалган дип саналган хәрби хезмәткәрнең (хезмәткәрнең) кайтуы (аның
булу урыны ачыклануы) яисә билгеләнгән тәртиптә аны билгесез юк дип тану яки
үлгән дип игълан итү турындагы суд карарын гамәлдән чыгару тора.
(3(1)-нче пункт РФ Хөкүмәтенең 28.08.2018 нан 1019 номерлы Карары белән
кертелде)
4 – 5. Көчләрен югалтты. - РФ Хөкүмәтенең 31.01.2012 нан 60 номерлы
Карары нигезендә.

2004 елның 31 декабрендә
Рәсәй Федерациясе
Хөкүмәте Карары белән
расланды,
№ 911
РӘСӘЙ ФЕДЕРАЦИЯСЕ ХӨКҮМӘТЕНЕҢ
1994 ЕЛНЫҢ 26 СЕНТЯБРЕННӘН 1093 НОМЕРЛЫ КАРАРЫНА
КЕРТЕЛҮЧЕ ҮЗГӘРЕШЛӘР
1. Карарның атамасын киләсе редакциядә имларга: “Хәрби хезмәткәрләр һәм
хезмәттән азат ителгән гражданнарга медицина ярдәме күрсәтү, аларның
шифаханә-курорт дәвалануы һәм ялы, аларның гаиләләренең шифаханә-курорт
дәвалануы белән бәйле чыгымнарны каплау турында”.
2. Преамбулада “Хәрби хезмәткәрләр турында” Рәсәй Федерациясе Кануны”
сүзләрен (Рәсәй Федерациясе халык депутатлары һәм Рәсәй Федерациясе Югары
Шурасы Корылтае Җыелма басмасы, 1993, N 6, 188-нче маддә) “”Хәрби
хезмәткәрләр турында” Федераль кануны” сүзләренә үзгәртергә.
3. 1-нче пунктны киләсе редакциядә имларга:
“1. Федераль бюджеттан Рәсәй Федерациясе Оборона министрлыгы һәм
аларда федераль канун белән хәрби хезмәт каралган башкарма хакимият федераль
органнарын асрау өчен бүлеп бирелүче акчалар хисабына киләсе затларга медицина
ярдәме бушлай күрсәтергә, шул исәптән теш протезларын (кыйммәтле металл һәм
башка кыйммәтле материаллардан эшләнгән протезлардан тыш) әзерләү һәм төзәтү,
Рәсәй Федерациясе Оборона министрлыгы һәм аларда федераль канун белән хәрби
хезмәт

каралган

башкарма

хакимият

федераль

органнарының

медицина,

хәрби-медицина бүлекчәләре, бүлекләре һәм учреждениеләре табиблары биргән

рецептлар буенча медицинада куллану өчен дару препаратлары, медицинада
кулланышлы медицина эшләнмәләре белән тәэмин итү:
а) хәрби хезмәткәрләргә һәм хәрби җыеннарга чакырылган гражданнарга.
Хәрби хезмәткәрләр һәм җыеннарга чакырылган гражданнар аларда федераль
канун белән хәрби хезмәт каралган башкарма хакимият федераль органнарының
хәрби-медицина учреждениеләренә дәвалауга әлеге башкарма хакимият федераль
органнары арасында медицина ярдәме күрсәтү өчен үзара исәп-хисапларны гамәлгә
ашырып кабул ителә ала;
б) “Хәрби хезмәткәрләр статусы турында” Федераль канунның 16-нчы
маддәсендәге 5-нче пунктының беренче абзацында күрсәтелгән офицерлар,
прапорщиклар һәм мичманнарга (алга таба – хәрби хезмәттән азат ителгән
гражданнар)”.
4. Көчен югалтты. – РФ Хөкүмәтенең 231.01.2012 нан 60 номерлы Карары.
5. 5-нче, 6-нчы һәм 9-нчы пунктларда “Рәсәй Федерациясе Оборона
министрлыгы, аларда канун белән хәрби хезмәт каралган Рәсәй Федерациясенең
башка министрлыклары һәм ведомстволары” сүзләрен тиешле килештә “Рәсәй
Федерациясе Оборона министрлыгы һәм аларда федераль канун белән хәрби хезмәт
каралган башкарма хакимият федераль органнары” сүзләренә үзгәртергә.
6. 7-нче пунктта “Рәсәй Федерациясе сәламәтлек саклау һәм медицина
сәнәгате министрлыгына” сүзләрен “Сәламәтлек саклау өлкәсендә дәүләт сәясәтен
эшләп чыгаруны һәм норматив-хокукый җайга салуны гамәлгә ашыручы башкарма
хакимият федераль органына,” сүзләренә үзгәртергә.
7. 2-нче һәм 8-нче пунктларны төшереп калдырырга.

