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Татарстан Республикасы бюджетына һәм Татарстан Республикасы  
Территориаль мәҗбүри медицина иминиятләштерүе фонды бюджетына кагылган 

өлештә Россия Федерациясе бюджет классификациясен  
куллану тәртибен ачыклау, тәгаенләү һәм билгеләү  

турында күрсәтмәләрне раслау хакында 
 
 

Россия Федерациясенең Бюджет кодексы, Татарстан Республикасының Бюджет 
Кодексы нигезендә боерык бирәм: 

1. Татарстан Республикасы бюджетына һәм Татарстан Республикасы 
Территориаль мәҗбүри медицина иминиятләштерүе фонды бюджетына кагылган 
өлештә Россия Федерациясе бюджет классификациясен куллану тәртибен ачыклау, 
тәгаенләү һәм билгеләү турында күрсәтмәләрен расларга. 

2. Түбәндәгеләрне гамәлдән чыккан дип танырга:  
Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының 2013 елның 27 сентябрендә 

кабул ителгән “Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының һәм Татарстан 
Республикасы Территориаль мәҗбүри медицина иминиятләштерүе фонды бюджеты 
чыгымнарының максатчан статьялары кодлары исемлеген раслау турында” №02-92 
боерыгы; 

Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының 2013 елның 21 ноябрендә 
кабул ителгән “Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының “Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнарының һәм Татарстан Республикасы Территориаль 
мәҗбүри медицина иминиятләштерүе фонды бюджеты чыгымнарының максатчан 
статьялары кодлары исемлеген раслау турында” 27.09.2013 ел, №02-92 боерыгына 
үзгәрешләр кертү хакында” №02-124 боерыгы; 

Татарстан Республикасы Финанслар министрлыгының 2014 елның 19 мартында 
кабул ителгән “Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының “Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнарының һәм Татарстан Республикасы Территориаль 
мәҗбүри медицина иминиятләштерүе фонды бюджеты чыгымнарының максатчан 
статьялары кодлары исемлеген раслау турында” 27.09.2013 ел, №02-92 боерыгына 
карата 1 һәм 2 кушымталарга үзгәрешләр кертү хакында” №02-27 боерыгы; 
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Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының 2014 елның 3 июнендә 
кабул ителгән “Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының “Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнарының һәм Татарстан Республикасы Территориаль 
мәҗбүри медицина иминиятләштерүе фонды бюджеты чыгымнарының максатчан 
статьялары кодлары исемлеген раслау турында” 27.09.2013 ел, №02-92 боерыгына 
карата 1 һәм 2 кушымталарга үзгәрешләр кертү хакында” №02-57 боерыгы; 

Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының 2014 елның 30 декабрендә 
кабул ителгән “Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының “Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнарының һәм Татарстан Республикасы Территориаль 
мәҗбүри медицина иминиятләштерүе фонды бюджеты чыгымнарының максатчан 
статьялары кодлары исемлеген раслау турында” 27.09.2013 ел, №02-92 боерыгына 
карата 1 һәм 2 кушымталарга үзгәрешләр кертү хакында” №02-134 боерыгы. 

3. Әлеге Боерык 2015 елның 1 гыйнварында гамәлгә керә. 
4. Әлеге Боерыкның үтәлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы 

финанс министрының беренче урынбасары М.Д. Фәйзрахмановка, Татарстан 
Республикасы финанс министры урынбасарлары А.Г. Шишкинга, А.Л.Анфимовага 
йөкләргә. 

 
 
 

Министр                                    Р.Р. Гайзатуллин 
 

 

И.В.Ераова
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Татарстан Республикасы  
Финанс министрлыгының 

2014 елның 30 декабре № 02-135 
боерыгы белән расланды 

                                
 
 

Татарстан Республикасы бюджетына һәм Татарстан Республикасы 
 Территориаль мәҗбүри медицина иминиятләштерүе фонды бюджетына 

 кагылган өлештә Россия Федерациясе бюджет классификациясен  
куллану тәртибен ачыклау, тәгаенләү һәм билгеләү турында  

күрсәтмәләр 
 
 

Әлеге Татарстан Республикасы бюджетына һәм Татарстан Республикасы 
Территориаль мәҗбүри медицина иминиятләштерүе фонды бюджетына кагылган 
өлештә Россия Федерациясе бюджет классификациясен куллану тәртибен ачыклау, 
тәгаенләү һәм билгеләү турында күрсәтмәләр (алга таба – Күрсәтмәләр) Татарстан 
Республикасында бюджет процессында барлык катнашучылар өчен Татарстан 
Республикасы бюджетына һәм Татарстан Республикасы Территориаль мәҗбүри 
медицина иминиятләштерүе фонды бюджетына кагылган өлештә Россия 
Федерациясе бюджет классификациясен (алга таба – бюджет классификациясе) 
куллану тәртибен билгели. 

Россия Федерациясе Бюджет кодексы нигезендә бюджетлары дефицитлары 
керемнәренең, чыгымнарының һәм финанс чыганакларының бюджет 
классификациясе Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетлары өчен бердәм 
санала, Россия Федерациясе Финанс министрлыгы билгеләгән тәртиптә кулланыла. 

 
 

1. Татарстан Республикасы һәм Татарстан Республикасы  
Территориаль мәҗбүри медицина иминиятләштерүе фонды бюджеты 

чыгымнарының классификациясен куллану тәртибен ачыклау, 
 тәгаенләү һәм билгеләү 

 
Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының максатчан статьялары 

Татарстан Республикасы бюджетының бюджет ассигнованиеләрен Татарстан 
Республикасының дәүләт программаларына, аларның кече программаларына һәм 
Татарстан Республикасы дәүләт органнарының программадан гайре эшчәнлек 
юнәлешләренә (функцияләренә) бәйләүне тәэмин итә. 

Татарстан Республикасы Территориаль мәҗбүри медицина иминиятләштерүе 
фонды бюджеты чыгымнарының максатчан статьялары күрсәтелгән бюджетның 
бюджет ассигнованиеләрен билгеләнгән эшчәнлек өлкәсендә Татарстан 
Республикасы Территориаль мәҗбүри медицина иминиятләштерүе фонды идарә 
органнары эшчәнлегендәге төп юнәлешләргә (функцияләргә) бәйләүне тәэмин итә. 
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Бюджетларның чыгымнарының максатчан статьяларының коды җиде разрядтан 
(бюджетларның чыгымнары классификациясе кодының 8-14 нче разрядлары) тора 
һәм түбәндәге өлешләрне үз эченә ала: 

Татарстан Республикасының дәүләт программаларын, Татарстан Республикасы 
дәүләт органнары, Татарстан Республикасы Территориаль мәҗбүри медицина 
иминиятләштерүе фонды органы эшчәнлегендәге программадан гайре юнәлешләрне 
кодлаштыру өчен билгеләнгән чыгымнарның программалы (программадан гайре) 
коды (бюджетларның чыгымнары классификациясе кодының 8-9 нчы разрядлары); 

Татарстан Республикасының дәүләт программалары кысаларында каралган 
Татарстан Республикасы дәүләт программаларының, шулай ук Татарстан 
Республикасы дәүләт органнары, Татарстан Республикасы Территориаль мәҗбүри 
медицина иминиятләштерүе фонды органы эшчәнлегендәге программадан гайре 
юнәлешләрне эчке программаларын кодлаштыру өчен билгеләнгән эчке программа 
кодлары (бюджетларның чыгымнары классификациясе кодының 10 нчы разряды); 

Чыгымнарның юнәлеш коды (11-14 нче разрядлар) аерым чараларны тәгаенли 
торган (зарур булганда) средстволарны тоту юнәлешләрен кодлаштыру өчен 
билгеләнгән. 

Финанс тәэминатының чыганагы федераль бюджеттан һәм Татарстан 
Республикасы бюджетыннан бирелә торган бюджетара трансфертлар булган 
Татарстан Республикасы бюджеты, Татарстан Республикасы Территориаль мәҗбүри 
медицина иминиятләштерүе фонды бюджеты чыгымнарын чагылдыру чыгым 
юнәлешләре кодларын (бюджетларның чыгым кодының 11-14 нче разрядлары) үз 
эченә алучы бюджет чыгымнарының максатчан статьялары буенча гамәлгә ашырыла, 
алар федераль бюджет һәм Татарстан Республикасы бюджетының тиешле чыгым 
юнәлешләре кодларына тәңгәл килә, алар буенча федераль бюджетның һәм Татарстан 
Республикасы бюджетының югарыда аталган бюджетара трансфертларны бирүгә 
чыгымнары чагылдырыла.  Шул ук вакытта аталган бюджет чыгымнары юнәлешенең 
аталышы тиешле бюджет чыгымнарын финанс яктан тәэмин итү чыганагы булган 
федераль трансферт һәм Татарстан Республикасы бюджетыннан бюджетара 
трансферт атамасына күрсәтүне үз эченә алмый. 

Финанс яктан тәэмин итү чыганагы федераль бюджеттан бирелә торган 
бюджетара трансфертлар булган Татарстан Республикасы бюджеты һәм Татарстан 
Республикасы Территориаль мәҗбүри медицина иминиятләштерүе фонды бюджеты 
чыгымнарының максатчан статьялары юнәлешләре кодларын куллану кагыйдәләре 
Россия Федерациясе Финанс министрлыгының 2013 елның 1 июлендәге “Россия 
Федерациясенең бюджет классификациясен куллану тәртибе турында күрсәтмәләрне 
раслау хакында” №65н Боерыгы (алга таба – Россия Финмин Боерыгы) белән 
билгеләнә. 

Татарстан Республикасы бюджеты һәм Татарстан Республикасы Территориаль 
мәҗбүри медицина иминиятләштерүе фонды бюджетының Россия Федерациясе 
вәкаләтләрен гамәлгә ашыру чыгымнарының, финанс яктан тәэмин итү чыганагы 
федераль бюджеттан бирелүче бюджетара трансфертлар булган халыкка ачык 
норматив йөкләмәләрне үтәүгә карата чыгым юнәлешләре кодларын  аерып алу һәм 
җентекләү әлеге Күрсәтмәләр нигезендә Россия Финмин Боерыгында ачыкланган 
тәртиптә билгеләнә. 
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Татарстан Республикасы бюджеты һәм Татарстан Республикасы Территориаль 
мәҗбүри медицина иминиятләштерүе фонды бюджеты средстволарын төп бүлүчеләр 
исемлеге әлеге Күрсәтмәләргә карата №2 кушымтада күрсәтелгән. 

 
1.1. Татарстан Республикасы бюджеты һәм Татарстан Республикасы  
Территориаль мәҗбүри медицина иминиятләштерүе фонды бюджеты 

 чыгымнарын тиешле максатчан статьяларга кертү  
исемлеге һәм кагыйдәләре 

 
1.1.1. “2020 елга кадәр Татарстан Республикасында сәламәтлек                         

саклауны үстерү” дәүләт программасы 
 

“2020 елга кадәр Татарстан Республикасында сәламәтлек саклауны үстерү” 
дәүләт программасының максатчан статьялары үз эченә түбәндәгеләрне ала: 

 
01 0 0000 “2020 елга кадәр Татарстан Республикасында сәламәтлек                       

саклауны үстерү” дәүләт программасы 
 

Әлеге максатчан статьяда Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 
31.12.2012 ел, №1199 карары белән расланган Татарстан Республикасы дәүләт 
программалары исемлеге нигезендә эшләнгән “2020 елга кадәр Татарстан 
Республикасында сәламәтлек саклауны үстерү” дәүләт программасын үтәү буенча 
Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла, ул дәүләт 
программасының түбәндәге эчке программалары буенча гамәлгә ашырыла: 

 
01 1 0000 “Авыруларны кисәтү һәм сәламәт яшәү рәвешен формалаштыру.      

Беренче медик-санитар ярдәм үстерү” эчке программасы 
 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 

чыгымнар юнәлешләре буенча эчке программаны үтәү чыгымнары чагылдырыла, 
шул исәптән: 

 
– 0101 Эпидемия күрсәткечләре буенча профилактика прививкаларын үткәрү 

өчен вакциналарны үзәкләштерелгән сатып алу 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының  

эпидемия күрсәткечләре буенча профилактика прививкаларын үткәрү өчен 
вакциналарны үзәкләштерелгән сатып алу чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 0211 Лабораториядә тикшерү ысулларын кулланып, йогышлы чирләрнең 

чыганакларында, шулай ук йогышлы авырулар килеп чыгу яисә таралу өчен шартлар 
булган һәм сакланган территорияләрдә һәм биналарда йогышсызландыру, 
дезинсекция һәм дератизация, санитар-эпидемиягә каршы (профилактик) чаралар 
үткәрүне гамәлгә ашыруны оештыру буенча дәүләт вәкаләтләрен башкару 
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Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 
муниципаль берәмлекләр бюджетларына лабораториядә тикшерү ысулларын 
кулланып, йогышлы чирләрнең чыганакларында, шулай ук йогышлы авырулар килеп 
чыгу яисә таралу өчен шартлар булган һәм сакланган территорияләрдә һәм биналарда 
йогышсызландыру, дезинсекция һәм дератизация, санитар-эпидемиягә каршы 
(профилактик) чаралар үткәрүне гамәлгә ашыруны оештыру буенча дәүләт 
вәкаләтләрен башкаруга субвенцияләр бирү чыгымнары чагылдырыла. 

Аталган максатларга муниципаль берәмлекләр бюджетларына субвенцияләр 
күчү бюджетларның керемнәр классификациясенең тиешле 000 2 02 03024 00 0000 
151 “Җирле бюджетларга Россия Федерациясе субъектларының тапшырыла торган 
вәкаләтләрен башкаруга субвенцияләр” керемнәр төре кодлары буенча чагылдырыла. 

Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча шулай ук Татарстан Республикасы муниципаль 
берәмлекләре бюджетларының Татарстан Республикасы бюджетыннан бирелүче 
субвенцияләр хисабына гамәлгә ашырылучы күрсәтелгән максатларга карата 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 1702 Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына Россия 

Федерациясе халкында, алкоголь куллану һәм тәмәке тартуны киметүне дә кертеп, 
сәламәт яшәү рәвешен булдыруга юнәлдерелгән чаралар 

 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының Россия 

Федерациясе халкында, алкоголь куллану һәм тәмәке тартуны киметүне дә кертеп, 
сәламәт яшәү рәвешен булдыруга юнәлдерелгән чараларны үтәү чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
– 3093 Аерым граждан категорияләренә дару препаратлары, медицина 

эшләнмәләре, шулай ук инвалид балаларны махсус дәвалау продуктлары белән 
тәэмин итү буенча дәүләт социаль ярдәме күрсәтү 

 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 1999 

елның 17 июлендә кабул ителгән “Дәүләт социаль ярдәме турында”гы №178-ФЗ 
Федераль закон нигезендә аерым граждан категорияләренә дару препаратлары, 
медицина эшләнмәләре, шулай ук инвалид балаларны махсус дәвалау продуктлары 
белән тәэмин итү буенча дәүләт социаль ярдәме күрсәтүне финанс яктан тәэмин 
итүнең федераль бюджет средстволары хисабына гамәлгә ашырыла торган 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 5113 Гемофилия, муковисцидоз, гипофизар нанизм, Гоше чире, лимфоид, 

канъясагыч һәм шуларга тиңдәш тукымаларның яман шешләре, таркау склероз белән 
авыручы затларны, әгъзалары һәм (яисә) тукымалары трансплантацияләнгән 
затларны дару препаратлары белән тәэмин итүне оештыру 

 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының Россия 

Федерациясенең гемофилия, муковисцидоз, гипофизар нанизм, Гоше чире, лимфоид, 
канъясагыч һәм шуларга тиңдәш тукымаларның яман шешләре, таркау склероз белән 
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авыручы затларны, әгъзалары һәм (яисә) тукымалары трансплантацияләнгән 
затларны дару препаратлары белән тәэмин итүне оештыруга тапшырылган 
вәкаләтләрен башкаруга карата федераль бюджет средстволары хисабына гамәлгә 
ашырыла торган чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 5133 Лимфоид, канъясагыч һәм шуларга тиңдәш тукымаларның яман шешләре, 

гемофилия, муковисцидоз, гипофизар нанизм, Гоше чире, таркау склероз белән 
авыручы затларны, шулай ук әгъзалары һәм (яисә) тукымалары 
трансплантацияләнгән затларны дару препаратлары белән тәэмин итү буенча 
оештыру чараларын гамәлгә ашыру 

 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

лимфоид, канъясагыч һәм шуларга тиңдәш тукымаларның яман шешләре, гемофилия, 
муковисцидоз, гипофизар нанизм, Гоше чире, таркау склероз белән авыручы 
затларны, шулай ук әгъзалары һәм (яисә) тукымалары трансплантацияләнгән 
затларны дару препаратлары белән тәэмин итү буенча оештыру чараларын гамәлгә 
ашыру буенча федераль бюджет средстволары хисабына гамәлгә ашырыла торган 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 5161 Дару белән тәэмин итү өлкәсендә аерым вәкаләтләрне башкару 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының дару 

белән тәэмин итү өлкәсендә аерым вәкаләтләрне башкаруга бәйле, федераль бюджет 
средстволары хисабына гамәлгә ашырыла торган чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 9702 Сәламәтлек саклау өлкәсендә хезмәтләр күрсәтүне тәэмин итүче 

учреждениеләр 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

сәламәтлек саклау өлкәсендә хезмәтләр күрсәтүне тәэмин итүче учреждениеләрен 
асрау чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 9703 Сәламәтлек саклау өлкәсендәге башка чаралар 
 
– 9707 Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәткәрләренә 

диспансеризация үткәрүне оештыру  
  
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәткәрләренә диспансеризация үткәрүне 
оештыру чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 9710 Сәламәтлек саклауда ведомство буйсынуындагы учреждениеләр 

эшчәнлеген тәэмин итү 
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Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 
сәламәтлек саклауда ведомство буйсынуындагы учреждениеләрен асрау һәм аларның 
эшчәнлеген тәэмин итү чыгымнары чагылдырыла. 

 
01 2 0000 “Югары технологияле ярдәмне дә кертеп, махсус,  

ашыгыч, шул исәптән ашыгыч махсус, медицина ярдәме күрсәтүне,                                
медицина эвакуациясен камилләштерү” эчке программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 

чыгымнар юнәлешләре буенча эчке программаларны үтәү чыгымнары чагылдырыла, 
шул исәптән: 

 
– 2195 Татарстан Республикасында сәламәтлек саклауның “Ашыгыч медицина 

ярдәме хастаханәсе” дәүләт автоном учреждениесен модернизацияләү буенча чаралар  
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

Татарстан Республикасында сәламәтлек саклауның “Ашыгыч медицина ярдәме 
хастаханәсе” дәүләт автоном учреждениесен модернизацияләү буенча чараларны 
башкаруга юнәлдерелгән чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 5070 Югары технологияле медицина ярдәме төрләрен күрсәтү буенча чаралар 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

медицина учреждениеләрендә Россия Федерациясе гражданнарына югары 
технологияле медицина ярдәме төрләрен күрсәтү буенча федераль бюджет 
средстволары хисабына гамәлгә ашырыла торган чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 5072 Кеше иммунодефициты һәм В, С гепатитлары вируслары белән 

йогышланган затларны кисәтү һәм дәвалау өчен вируска каршы препаратлар сатып 
алуларны финанс яктан тәэмин итү 

 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының кеше 

иммунодефициты һәм В, С гепатитлары вируслары белән йогышланган затларны 
кисәтү һәм дәвалау өчен вируска каршы препаратлар сатып алуларны финанс яктан 
тәэмин итүгә федераль бюджет средстволары хисабына гамәлгә ашырыла торган 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 5075 Кан хезмәтен үстерү буенча чаралар 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының кан 

хезмәтен үстерү буенча чараларны үткәрүгә федераль бюджет средстволары 
хисабына гамәлгә ашырыла торган чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 5174 Туберкулезның туберкулез таякчыгы күптөрле даруларга бирешми торган 

төре белән авыручыларны дәвалаганда кулланыла торган антибактериаль һәм 
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туберкулезга каршы дару препаратлары (икенче рәт) һәм туберкулез 
микобактериясен ачыклау, аның каршы торучанлыгын билгеләү һәм туберкулезның 
туберкулез таякчыгы күптөрле даруларга бирешми торган төре белән авыручыларны 
дәвалау мониторингы өчен диагностика чараларын сатып алулар 

 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

туберкулезның туберкулез таякчыгы күптөрле даруларга бирешми торган төре белән 
авыручыларны дәвалаганда кулланыла торган антибактериаль һәм туберкулезга 
каршы дару препаратлары (икенче рәт) һәм туберкулез микобактериясен ачыклау, 
аның каршы торучанлыгын билгеләү һәм туберкулезның туберкулез таякчыгы 
күптөрле даруларга бирешми торган төре белән авыручыларны дәвалау мониторингы 
өчен диагностика чараларын сатып алуларны тәэмин итү чыгымнарына федераль 
бюджет средстволары хисабына гамәлгә ашырыла торган чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 5175 Кан хезмәтен үстерү буенча чараларны башкару өчен лицензия 

программалары белән тәэмин ителгән компьютер һәм челтәр җайланмаларын сатып 
алуларны финанс яктан тәэмин итү 

 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының кан 

хезмәтен үстерү буенча чараларны башкару өчен лицензия программалары белән 
тәэмин ителгән компьютер һәм челтәр җайланмаларын сатып алуларны финанс яктан 
тәэмин итүгә федераль бюджет средстволары хисабына гамәлгә ашырыла торган 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 5179 ВИЧ-инфекцияне, В һәм С гепатитларын кисәтү буенча чаралар 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының ВИЧ-

инфекцияне, В һәм С гепатитларын кисәтү буенча чараларны үтәүгә федераль 
бюджет средстволары хисабына гамәлгә ашырыла торган чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 5382 “Сәламәтлек саклауны үстерү” дәүләт программасының аерым чараларын 

башкару 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

“Сәламәтлек саклауны үстерү” дәүләт программасының аерым чараларын башкаруга 
федераль бюджет средстволары хисабына гамәлгә ашырыла торган чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
– 6382 Туберкулезны ачыклау, туберкулез белән авыручыларны дәвалау, шулай 

ук кисәтү чаралары максатында халыкны тикшерүгә юнәлдерелгән чаралар 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

туберкулезны ачыклау, туберкулез белән авыручыларны дәвалау, шулай ук кисәтү 
чаралары максатында халыкны тикшерүгә юнәлдерелгән чараларны башкаруга 
чыгымнары чагылдырыла. 
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– 9703 Сәламәтлек саклау өлкәсендәге башка чаралар 
 
– 9705 Сәламәтлек саклау учреждениеләрен матди-техник яктан тәэмин итү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

сәламәтлек саклау учреждениеләрен матди-техник яктан тәэмин итү чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
– 9710 Сәламәтлек саклауда ведомство буйсынуындагы учреждениеләр 

эшчәнлеген тәэмин итү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

сәламәтлек саклауда ведомство буйсынуындагы учреждениеләр эшчәнлеген тәэмин 
итүгә чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 9715 Махсуслаштырылган медицина ярдәме белән идарә итү 
 
– 9716 Ашыгыч медицина ярдәме станцияләре һәм бүлекләре 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

ашыгыч медицина ярдәме станцияләре һәм бүлекләре эшчәнлеген асрау һәм тәэмин 
итү чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 9720 Кан салу үзәкләре, станцияләре һәм бүлекләре 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

донорлык каны һәм аның компонентларын әзерләү, эшкәртү, транспортлау һәм 
саклауны башкаручы сәламәтлек саклау учреждениеләре (яисә аларның структур 
бүлекчәләре) эшчәнлеген тоту һәм тәэмин итү чыгымнары чагылдырыла. 

 
01 3 0000 “Дәүләти-хосусый партнерлыкны үстерү”  

кече программасы 
 

Әлеге максатчан статьяда Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының 
тиешле юнәлешләре буенча кече программаны үтәү чыгымнары чагылдырыла, шул 
исәптән: 

 
– 9701 Махсуслаштырылган медицина ярдәме белән идарә итү 
 
– 9703 Сәламәтлек саклау өлкәсендәге башка чаралар 
 
 

01 4 0000 “Ана һәм бала сәламәтлеген саклау”  
кече программасы 
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Әлеге максатчан статьяда Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының 

тиешле юнәлешләре буенча кече программаны үтәү чыгымнары чагылдырыла, шул 
исәптән: 

 
– 5073 Дәүләти һәм муниципаль сәламәтлек саклау системасы 

учреждениеләрендә неонаталь һәм аудиологик скрининг өчен җайланмалар һәм 
куллану материаллары сатып алулар 

 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

дәүләти һәм муниципаль сәламәтлек саклау системасы учреждениеләрендә неонаталь 
һәм аудиологик скрининг өчен җайланмалар һәм куллану материаллары сатып 
алуларга федераль бюджет средстволары хисабына гамәлгә ашырыла торган 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 5079 Бала үсешендәге җитешсезлекләрне пренаталь (бала тудырганчыга кадәр) 

тикшерүне үткәрүгә юнәлдерелгән чараларны финанс яктан тәэмин итү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының бала 

үсешендәге җитешсезлекләрне пренаталь (бала тудырганчыга кадәр) тикшерүне 
үткәрүгә юнәлдерелгән чараларны финанс яктан тәэмин итүгә федераль бюджет 
средстволары хисабына гамәлгә ашырыла торган чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 6073 Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлар өчен товарлар, эшләр һәм хезмәтләр 

сатып алулар 
 
– 6074 Чыгым материалларын сатып алу һәм башка төрле эшләрне һәм 

хезмәтләрне башкару буенча чаралар 
 
– 6079 Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына пренаталь 

(бала тудырганчыга кадәр) диагностика буенча чаралар 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына пренаталь (бала 
тудырганчыга кадәр) диагностика буенча чараларны үтәү чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 9710 Сәламәтлек саклауда ведомство буйсынуындагы учреждениеләр 

эшчәнлеген тәэмин итү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

сәламәтлек саклауда ведомство буйсынуындагы учреждениеләр эшчәнлеген тәэмин 
итү чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 9703 Сәламәтлек саклау өлкәсендәге башка чаралар 
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– 9715 Махсуслаштырылган медицина ярдәме белән идарә итү 
 

01 5 0000 “Медицина тернәкләндерүен һәм шифаханә-курорт  
дәвалавын үстерү, шул исәптән балалар өчен” кече программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

чыгымнарның тиешле юнәлешләре буенча кече программаны үтәү чыгымнары 
чагылдырыла, шул исәптән: 

 
– 9703 Сәламәтлек саклау өлкәсендәге башка чаралар 
 
– 9706 Эшләүче гражданнарны стационар дәваланганнан соң турыдан-туры 

шифаханә-курорт учреждениесе (сәламәтлек саклауның дәүләт автоном 
учреждениесе) шартларында дәвалап бетерүне (тернәкләндерүне) оештыру 

 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

эшләүче гражданнарны стационар дәваланганнан соң турыдан-туры шифаханә-
курорт учреждениесе (сәламәтлек саклауның дәүләт автоном учреждениесе) 
шартларында дәвалап бетерүне (тернәкләндерүне) оештыру чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
01 6 0000 Паллиатив ярдәм күрсәтү, шул исәптән балаларга 

 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

чыгымнарның тиешле юнәлешләре буенча кече программаны үтәү чыгымнары 
чагылдырыла, шул исәптән: 

  
– 9703 Сәламәтлек саклау өлкәсендәге башка чаралар 
 

01 7 0000 “Сәламәтлек саклау системасын кадрлар  
белән тәэмин итү” кече программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

чыгымнарның тиешле юнәлешләре буенча кече программаны үтәү чыгымнары 
чагылдырыла, шул исәптән: 

 
– 1600 Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына медицина 

хезмәткәрләренә бер тапкыр бирелә торган компенсация түләүләре 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

медицина хезмәткәрләренә бер тапкыр бирелә торган компенсация түләүләренә 
булган чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 1700 Яшь табиб-белгечләргә социаль ярдәм чараларын финанс яктан тәэмин 

итү 
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Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының яшь 

табиб-белгечләргә социаль ярдәм чараларын финанс яктан тәэмин итү чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
– 5136 Медицина хезмәткәрләренә бер тапкыр бирелә торган компенсация 

түләүләре 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

медицина хезмәткәрләренә бер тапкыр бирелә торган компенсация түләүләренә 
Мәҗбүри медицина иминиятләштерүенең федераль фонды бюджетыннан бирелә 
торган башка бюджетара трансфертлар хисабына башкарыла торган чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
– 9703 Сәламәтлек саклау өлкәсендәге башка чаралар 
 

01 8 0000 “Дару белән тәэмин итү системасын  
камилләштерү, шул исәптән амбулатор шартларда”  

кече программасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының 
чыгымнарның тиешле юнәлешләре буенча кече программаны үтәү чыгымнары 
чагылдырыла, шул исәптән: 

 
– 7701 Дару чаралары белән эш итү өлкәсендә килеп чыга торган 

мөнәсәбәтләрне билгеләнгән тәртиптә җайга салу 
 
– 9703 Сәламәтлек саклау өлкәсендәге башка чаралар 

 
01 Б 0000 “Татарстан Республикасын 

 территориаль планлаштыру системасын камилләштерү” 
 кече программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

чыгымнарның тиешле юнәлешләре буенча кече программаны үтәү чыгымнары 
чагылдырыла, шул исәптән: 

 
– 4520 Укыту-методик кабинетлар, үзәкләштерелгән бухгалтерияләр, хуҗалыкта 

хезмәт күрсәтү төркемнәре, уку фильмотекалары, мәктәпара белем бирү-җитештерү 
комбинатлары, логопедик пунктлар 

 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының укыту-

методик кабинетларны, үзәкләштерелгән бухгалтерияләрне, хуҗалыкта хезмәт 
күрсәтү төркемнәрен, уку фильмотекаларын, мәктәпара белем бирү-җитештерү 
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комбинатларын, логопедик пунктларны асрау һәм тәэмин итү чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
– 9702 Сәламәтлек саклау өлкәсендә хезмәтләр күрсәтүне тәэмин итүче 

учреждениеләр 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

сәламәтлек саклау өлкәсендә хезмәтләр күрсәтүне тәэмин итүче учреждениеләрне 
тоту чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 9703 Сәламәтлек саклау өлкәсендәге башка чаралар 
 
– 9717 Сәламәтлек саклау өлкәсендә кулланма фәнни тикшеренүләр һәм эшләр 
 
- 59Б0 Гражданнарның сәламәтлеген саклау өлкәсендә тапшырылган Россия 

Федерациясе вәкаләтләрен башкару 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 2011 

елның 21 ноябрендә кабул ителгән “Россия Федерациясендә гражданнарның 
сәламәтлеген саклау нигезләре турында”гы №323-ФЗ Федераль законның 15 
статьясының 1 өлеше нигезендә гражданнарның сәламәтлеген саклау өлкәсендә 
Россия Федерациясе субъектлары дәүләт хакимияте органнарына тапшырылган 
Россия Федерациясе вәкаләтләрен башкаруга бәйле, федераль бюджет средстволары 
хисабына гамәлгә ашырыла торган чыгымнары чагылдырыла. 

 
01 В 0000 “2014-2016 елларга Татарстан Республикасында перинаталь үзәк 

планлаштыру, төзү һәм файдалануга тапшыру өлешендә  
сәламәтлек саклауны модернизацияләү”  

кече программасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының 
чыгымнарның тиешле юнәлешләре буенча кече программаны үтәү чыгымнары 
чагылдырыла, шул исәптән: 

 
– 6062 “Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының 

республика клиник хастаханәсе” СДАУ территориясендә 100 ятакка перинаталь үзәк 
төзү 

 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

“Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының республика клиник 
хастаханәсе” СДАУ территориясендә 100 койкага перинаталь үзәк төзүгә чыгымнары 
чагылдырыла. 
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1.1.2. “2014-2020 елларга Татарстан Республикасы                                               
мәгарифен һәм фәнен үстерү”  

дәүләт программасы 
 

“2014-2020 елларга Татарстан Республикасы мәгарифен һәм фәнен үстерү” 
дәүләт программасының максатчан статьясы үз эченә түбәндәгеләрне ала: 

 
02 0 0000 “2014-20120 елларга Татарстан Республикасы                                      

мәгарифен һәм фәнен үстерү”  
дәүләт программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 31.12.2012 ел, №1199 карары белән 
расланган Татарстан Республикасы Дәүләт программалары исемлеге нигезендә 
эшләнгән “2014-2020 елларга Татарстан Республикасы мәгарифен һәм фәнен үстерү” 
дәүләт программасын башкаруга чыгымнары чагылдырыла, ул дәүләт 
программасының түбәндәге кече программалары буенча гамәлгә ашырыла: 

 
 

02 1 0000 “2014-2020 елларга, инклюзивны да кертеп, мәктәпкә белем                   
бирүне үстерү һәм әлеге өлкә хезмәткәрләренең  

квалификациясен күтәрү” кече программасы 
 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

чыгымнарның тиешле юнәлешләре буенча кече программаны үтәү чыгымнары 
чагылдырыла, шул исәптән: 

 
– 2111 2010-2015 елларга Татарстан Республикасында мәгарифне үстерү буенча 

“Киләчәк” – “Будущее” стратегиясе 
 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының 2010-2015 

елларга Татарстан Республикасында мәгарифне үстерү буенча “Киләчәк” – 
“Будущее”  стратегиясе чараларын башкаруга чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 2537 Муниципаль мәктәпкәчә белем бирү оешмаларында һәркем өчен мөмкин 

булган һәм бушлай мәктәпкәчә белем алуга хокукларны үтәүнең дәүләт 
гарантияләрен тәэмин итүгә дәүләт вәкаләтләрен башкару 

 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

муниципаль мәктәпкәчә белем бирү оешмаларында һәркем өчен мөмкин булган һәм 
бушлай мәктәпкәчә белем алуга хокукларны үтәүнең дәүләт гарантияләрен тәэмин 
итүгә дәүләт вәкаләтләрен башкару өчен муниципаль берәмлекләрнең бюджетларына 
субвенцияләр бирүгә чыгымнары чагылдырыла. 

Аталган максатларга муниципаль берәмлекләрнең бюджетларына субвенцияләр 
күчү бюджетларның керемнәр классификациясенең тиешле 000 2 02 03024 00 0000 
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151 “Җирле бюджетларга Россия Федерациясе субъектларының тапшырыла торган 
вәкаләтләрен башкаруга субвенцияләр” керемнәр төре кодлары буенча чагылдырыла. 

Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча шулай ук Татарстан Республикасы муниципаль 
берәмлекләре бюджетларының күрсәтелгән максатларга Татарстан Республикасы 
бюджеты хисабына башкарыла торган чыгымнары чагылдырыла. 

 
 

02 2 0000 “2014-2020 елларга инклюзивны да кертеп,  
гомуми белем бирүне үстерү һәм әлеге өлкә хезмәткәрләренең  

квалификациясен күтәрү” кече программасы  
 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

чыгымнарның тиешле юнәлешләре буенча кече программаны үтәү чыгымнары 
чагылдырыла, шул исәптән: 

 
– 2111 2010-2015 елларга Татарстан Республикасында мәгарифне үстерү буенча 

“Киләчәк” – “Будущее”  стратегиясе  
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 2010-

2015 елларга Татарстан Республикасында мәгарифне үстерү буенча “Киләчәк” – 
“Будущее”  стратегиясе чараларын башкару чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 2528 Муниципаль гомумбелем бирү оешмаларында һәркем өчен мөмкин 

булган һәм бушлай мәктәпкәчә, башлангыч гомуми, төп гомуми, урта гомуми белем 
алуга, муниципаль гомумбелем оешмаларында балаларга өстәмә белем бирүне 
тәэмин итүгә хокукларына дәүләт гарантияләрен тәэмин итү  

 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

муниципаль гомумбелем бирү оешмаларында һәркем өчен мөмкин булган һәм 
бушлай мәктәпкәчә, башлангыч гомуми, төп гомуми, урта гомуми белем алу, 
муниципаль гомумбелем оешмаларында балаларга өстәмә белем бирүне тәэмин итү 
хокукларына дәүләт гарантияләрен тәэмин итү өчен муниципаль берәмлекләрнең 
бюджетларына субвенцияләр бирү чыгымнары чагылдырыла. 

Аталган максатларга муниципаль берәмлекләрнең бюджетларына субвенцияләр 
күчү бюджетларның керемнәр классификациясенең тиешле 000 2 02 03024 00 0000 
151 “Җирле бюджетларга Россия Федерациясе субъектларының тапшырыла торган 
вәкаләтләрен башкаруга субвенцияләр” керемнәр төре кодлары буенча чагылдырыла. 

Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча шулай ук Татарстан Республикасы муниципаль 
берәмлекләре бюджетларының күрсәтелгән максатларга Татарстан Республикасы 
бюджетыннан субвенцияләр хисабына башкарыла торган чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 2530 Мәгариф өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен башкару 
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Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 
мәгариф өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен башкаруга муниципаль берәмлекләр 
бюджетларына субвенцияләр бирү чыгымнары чагылдырыла. 

 
Аталган максатларга муниципаль берәмлекләрнең бюджетларына субвенцияләр 

күчү бюджетларның керемнәр классификациясенең тиешле 000 2 02 03024 00 0000 
151 “Җирле бюджетларга Россия Федерациясе субъектларының тапшырыла торган 
вәкаләтләрен башкаруга субвенцияләр” керемнәр төре кодлары буенча чыгымнары 
чагылдырыла. 

Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча шулай ук Татарстан Республикасы муниципаль 
берәмлекләре бюджетларының күрсәтелгән максатларга Татарстан Республикасы 
бюджетыннан субвенцияләр хисабына башкарыла торган чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 4210 Мәктәпләрне – балалар бакчаларын да кертеп, гомумбелем бирү 

оешмаларын үстерү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

мәктәпләрне – балалар бакчаларын да кертеп, гомумбелем бирү оешмаларын үстерүгә 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 4220 Интернаты булган гомумбелем бирү оешмаларын үстерү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

интернаты булган гомумбелем бирү оешмаларын үстерүгә чыгымнары чагылдырыла. 
 
– 4240 Ятим балалар һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар өчен 

оешмалар эшчәнлеген тәэмин итү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының ятим 

балалар һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар өчен оешмалар эшчәнлеген 
тәэмин итүгә чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 4291 Кадрлар әзерләү, яңадан укыту һәм квалификациясен күтәрү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының кадрлар 

әзерләү, яңадан укыту һәм квалификациясен күтәрүне башкару чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
– 4330 Адаптацияле белем бирү программаларын башкаручы гомумбелем бирү 

оешмаларын үстерү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

адаптацияле белем бирү программаларын башкаручы гомумбелем бирү оешмаларын 
үстерү чыгымнары чагылдырыла. 
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– 4350 Белем бирү эшчәнлеген тәэмин итүне, белем бирүнең сыйфатын бәяләүне 
гамәлгә ашыручы оешмаларны үстерү 

 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының белем 

бирү эшчәнлеген тәэмин итүне, белем бирүнең сыйфатын бәяләүне гамәлгә ашыручы 
оешмаларны үстерүгә чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 4360 Балалар һәм яшьләр өчен чаралар үткәрү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының балалар 

һәм яшьләр өчен чаралар үткәрүгә чыгымнары чагылдырыла. 
 
– 4362 Мәгариф өлкәсендә яшь белгечләргә булышлык итүгә юнәлдерелгән 

чаралар 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

мәгариф өлкәсендә яшь белгечләргә булышлык итүгә юнәлдерелгән чараларны 
башкаруга чыгымнары чагылдырылган. 

 
– 4366 Татарстан Республикасының гомуми белем бирү учреждениеләрендә 

укучыларны уку һәм башка әдәбият белән тәэмин итү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

Татарстан Республикасының гомуми белем бирү учреждениеләрендә укучыларны уку 
һәм башка әдәбият белән тәэмин итүгә чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 4368 Мәгариф учреждениеләрендә янгынга каршы чаралар 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

Татарстан Республикасының мәгариф учреждениеләрендә янгынга каршы чаралар 
үткәрүгә чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 4369 Әдәбият, сәнгать, мәгариф, басма массакүләм мәгълүмат чаралары, фән 

һәм техника өлкәсендә премияләр һәм дәүләт алдында аерым хезмәтләр өчен башка 
бүләкләр 

 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

әдәбият, сәнгать, мәгариф, басма массакүләм мәгълүмат чаралары, фән һәм техника 
өлкәсендә Татарстан Республикасы премияләрен һәм дәүләт алдында аерым 
хезмәтләр өчен башка бүләкләр бирү өчен чыгымнары чагылдырыла. 

 
02 3 0000 “2014-2020 елларга инвалид балаларга белем бирүне дә кертеп,            

өстәмә белем бирүне үстерү һәм әлеге өлкә хезмәткәрләренең                
квалификациясен күтәрү” кече программасы 
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Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының 
чыгымнарның тиешле юнәлешләре буенча кече программаны үтәү чыгымнары 
чагылдырыла, шул исәптән: 

 
– 2111 2010-2015 елларга Татарстан Республикасында мәгарифне үстерү буенча 

“Киләчәк” – “Будущее” стратегиясе  
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 2010-

2015 елларга Татарстан Республикасында мәгарифне үстерү буенча “Киләчәк” – 
“Будущее” стратегиясе чараларын башкару чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 4230 Өстәмә гомумбелем бирү программаларын үтәүче өстәмә белем бирү 

оешмаларын үстерү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының өстәмә 

гомумбелем бирү программаларын үтәүче өстәмә белем бирү оешмаларын үстерү 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 4350 Белем бирү эшчәнлеген, белем бирү сыйфатын бәяләүне гамәлгә 

ашыручы оешмаларны үстерү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының белем 

бирү эшчәнлеген, белем бирү сыйфатын бәяләүне гамәлгә ашыручы оешмаларны 
үстерүгә чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 4360 Балалар һәм яшьләр өчен чаралар үткәрү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының балалар 

һәм яшьләр өчен чаралар үткәрү чыгымнары чагылдырыла. 
  
– 4361 Инвалид балаларны дистанцион укыту 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

инвалид балаларны дистанцион укыту чыгымнары чагылдырыла. 
 

02 4 0000 “2014-2020 елларга һөнәри һәм вуздан  
соң белем алуны үстерү һәм әлеге өлкә хезмәткәрләренең  

квалификациясен күтәрү” кече программасы 
 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

чыгымнарның тиешле юнәлешләре буенча кече программаны үтәү чыгымнары 
чагылдырыла, шул исәптән: 

 
– 0551 Башка төр социаль ярдәм күрсәтү 
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Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының социаль 
ярдәмнең башка төрләрен күрсәтү чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 2111 2010-2015 елларга Татарстан Республикасында мәгарифне үстерү буенча 

“Киләчәк”-“Будущее” стратегиясе 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 2010-

2015 елларга Татарстан Республикасында мәгарифне үстерү буенча “Киләчәк”-
“Будущее” стратегиясе чараларын башкару чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 4270 Урта һөнәри белем бирүне үстерү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

Татарстан Республикасында урта һөнәри белем бирүне үстерүгә чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
– 4280 Өстәмә һөнәри белем бирү учреждениеләрен үстерү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

Татарстан Республикасында өстәмә һөнәри белем бирү учреждениеләрен үстерүгә 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 4291 Кадрлар әзерләү, яңадан укыту һәм квалификациясен күтәрү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының кадрлар 

әзерләү, яңадан укыту һәм квалификациясен күтәрүне гамәлгә ашыруга чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
– 4301 Югары һөнәри белем бирүне үстерү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

Татарстан Республикасында югары һөнәри белем бирүне үстерүгә чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
– 4350 Белем бирү эшчәнлеген, белем бирү сыйфатын бәяләүне гамәлгә 

ашыручы оешмаларны үстерү  
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының белем 

бирү эшчәнлеген, белем бирү сыйфатын бәяләүне гамәлгә ашыручы оешмаларны 
үстерүгә чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 4360 Балалар һәм яшьләр өчен чаралар үткәрү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының балалар 

һәм яшьләр өчен чаралар үткәрүгә чыгымнары чагылдырыла. 
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– 4364 Талантлы яшьләргә дәүләт ярдәме 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

талантлы яшьләргә дәүләт ярдәменә чыгымнары чагылдырыла. 
 

02 5 0000 “2014-2020 елларга белем бирү сыйфатын  
бәяләү системасын үстерү” 

 кече программасы 
 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

чыгымнарның тиешле юнәлешләре буенча кече программаны үтәү чыгымнары 
чагылдырыла, шул исәптән: 

 
– 2111 2010-2015 елларга Татарстан Республикасында мәгарифне үстерү буенча 

“Киләчәк”-“Будущее” стратегиясе 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 2010-

2015 елларга Татарстан Республикасында мәгарифне үстерү буенча “Киләчәк”-
“Будущее” стратегиясе чараларын башкару чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 4350 Белем бирү эшчәнлеген, белем бирү сыйфатын бәяләүне гамәлгә 

ашыручы оешмаларны үстерү  
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының белем 

бирү эшчәнлеген, белем бирү сыйфатын бәяләүне гамәлгә ашыручы оешмаларны 
үстерү чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 4360 Балалар һәм яшьләр өчен чаралар үткәрү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының балалар 

һәм яшьләр өчен чаралар үткәрү чыгымнары чагылдырыла. 
 

02 6 0000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында 
 фәнне һәм фәнни тикшеренүләрне үстерү” 

 кече программасы 
 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

чыгымнарның тиешле юнәлешләре буенча кече программаны үтәү чыгымнары 
чагылдырыла, шул исәптән: 

 
– 0604 Дәүләт фәннәр академияләренә ярдәм итү 
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Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 
“Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе” дәүләт бюджет фәнни учреждениесе 
функцияләрен тәэмин итү чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 0610 Фундаменталь тикшеренүләрне башкаручы оешмаларга булышлык 

күрсәтү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

фундаменталь тикшеренүләрне башкаручы оешмаларга булышлык күрсәтү 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 0619 Фән өлкәсендә грантлар 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының фәннәр 

өлкәсендә грантлар түләү чыгымнары чагылдырыла. 
 
– 0810 Гамәли фәнни тикшеренүләр һәм эшләр 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының фәнни-

тикшеренү, тәҗрибә-конструкторлык һәм технологик эшләрне башкаруга 
чыгымнары, шулай ук фәнни-техник эшчәнлеккә булышлык итү фондларының 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 0813 Фән һәм техника өлкәсендә премияләр 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының фән һәм 

техника өлкәсендә Татарстан Республикасы премияләрен тапшыру чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
– 2111 2010-2015 елларга Татарстан Республикасында мәгарифне үстерү буенча 

“Киләчәк”-“Будущее” стратегиясе 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 2010-

2015 елларга Татарстан Республикасында мәгарифне үстерү буенча “Киләчәк”-
“Будущее” стратегиясе чараларын башкару чыгымнары чагылдырыла. 

 
 

1.1.3. 2014-2020 елларга “Татарстан Республикасы  
гражданнарына социаль булышлык”  

дәүләт программасы 
 

“2014-2020 елларга “Татарстан Республикасы гражданнарына                      
социаль булышлык” дәүләт программасының максатчан статьялары түбәндәгеләрне 
үз эченә ала: 
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03 0 0000 2014-2020 елларга “Татарстан Республикасы  
гражданнарына социаль булышлык”  

дәүләт программасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының һәм 
Татарстан Республикасы Мәҗбүри медицина иминиятләштерүенең төбәк фонды 
бюджетының Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 31.12.2012 ел, 
№1199 карары белән расланган Татарстан Республикасы Дәүләт программалары 
исемлеге нигезендә эшләнгән 2014-2020 елларга “Татарстан Республикасы 
гражданнарына социаль булышлык” дәүләт программасын гамәлгә ашыруга 
чыгымнары чагылдырыла, ул дәүләт программасының түбәндәге эчке 
программалары буенча башкарыла: 

 
03 1 0000 2014-2020 елларга “Социаль түләүләр”  

кече программасы 
 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

чыгымнарның тиешле юнәлешләре буенча кече программаны үтәү чыгымнары 
чагылдырыла, шул исәптән: 

 
– 5111 Балага ай саен бирелә торган пособие 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының балага 

ай саен бирелә торган пособиеләрне түләү чыгымнары чагылдырыла. 
 
– 0523 Җирләү өчен социаль пособие түләү һәм Татарстан Республикасы 

бюджеты хисабына җирләү буенча гарантияләнгән исемлек нигезендә чыгымнарны 
каплау 

 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының җирләү 

өчен социаль пособие түләү һәм җирләү буенча гарантияләнгән исемлек нигезендә 
чыгымнарны каплау чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 0541 Социаль сәясәт өлкәсендәге чаралар 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының социаль 

сәясәт өлкәсендәге чараларны башкару чыгымнары чагылдырыла. 
 
– 0542 Социаль сәясәт өлкәсендәге башка чаралар 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының социаль 

сәясәт өлкәсендәге башка чараларны үткәрү чыгымнары чагылдырыла. 
 
– 0548 Торак бинага һәм коммуналь хезмәтләргә түләгәндә халыкны социаль 

булышлык чаралары белән тәэмин итү 
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Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының торак 

бинага һәм коммуналь хезмәтләргә түләгәндә халыкны социаль булышлык чаралары 
белән тәэмин итү чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 0551 Социаль ярдәмнең башка төрләрен күрсәтү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының социаль 

ярдәмнең башка төрләрен күрсәтү чыгымнары чагылдырыла. 
 
– 0552 Халыкны социаль ярдәм чаралары белән тәэмин итү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

халыкны социаль ярдәм чаралары белән тәэмин итү чыгымнары чагылдырыла. 
 
– 0553 Халыкның аерым категорияләренә дәүләт социаль ярдәме күрсәтү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

халыкның аерым категорияләренә дәүләт социаль ярдәме күрсәтү чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
– 1320 Мәктәпкәчә белем бирүнең мәгариф программасын үтәүче белем бирү 

оешмаларында баланы карау һәм тәрбияләү өчен компенсация 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

мәктәпкәчә белем бирүнең мәгариф программасын үтәүче белем бирү оешмаларында 
баланы карау һәм тәрбияләү өчен компенсация түләү чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 3009 Советлар Союзы Геройларына, Россия Федерациясе Геройларына һәм Дан 

орденының тулы кавалерларына социаль ярдәм 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 1993 

елның 15 гыйнварында кабул ителгән “Советлар Союзы Геройлары, Россия 
Федерациясе Геройлары һәм Дан орденының тулы кавалерларының статусы 
турында” №4301-1 Россия Федерациясе Законы һәм 1993 елның 15 гыйнварында 
кабул ителгән “Советлар Союзы Геройлары, Россия Федерациясе Геройлары һәм Дан 
орденының тулы кавалерларының статусы турында” Россия Федерациясе Законын 
гамәлгә кертү тәртибе турында” №4302-1 Россия Федерациясе Югары Советы 
карарының 4 пункты нигезендә Россия Федерациясе Пенсия фонды бюджеты 
средстволары хисабына күрсәтелә торган социаль ярдәм чыгымнары чагылдырыла.  

 
– 5134 2008 елның 7 маенда кабул ителгән “1941-1945 еллар Бөек Ватан сугышы 

ветераннарын торак белән тәэмин итү турында” №714 Россия Федерациясе 
Президенты Указы нигезендә 1995 елның 12 гыйнварында кабул ителгән “Ветераннар 
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турында” №5-ФЗ Федераль закон белән билгеләнгән аерым граждан категорияләрен 
торак белән тәэмин итү 

 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының Бөек 

Ватан сугышы инвалидларын; Бөек Ватан сугышында катнашучыларны, шул исәптән 
1941 елның 22 июненнән 1945 елның 3 сентябренә кадәрге чорда кимендә алты ай 
дәвамында гамәлдәге армия составына керми торган хәрби частьларда, 
учреждениеләрдә, хәрби-укыту биналарында хәрби хезмәт узган хәрби 
хезмәткәрләрне, күрсәтелгән чорда СССР орденнары яки медальләре белән 
бүләкләнүче хәрби хезмәткәрләрне; Бөек Ватан сугышы чорында һава һөҗүменә 
каршы оборона, җирле һава һөҗүменә каршы оборона объектларында, оборона 
корылмаларын, хәрби-диңгез базаларын, аэродромнар һәм гамәлдәге фронтларның 
тыл чикләрендәге, гамәлдәге фронтларның операция зоналары кысаларында, тимер 
юл һәм автомобиль юлларының фронт кыры җирләрендә бүтән хәрби объектларны 
төзүдә эшләгән затларны, шулай ук Бөек Ватан сугышы башланганда башка 
дәүләтләр портларында интернирлаштырылган транспорт флоты суднолары 
экипажлары әгъзаларын; “Ленинград блокадасына яшәүчегә” билгесе белән 
бүләкләнгән затларны; һәлак (вафат) булган Бөек Ватан сугышы инвалидларының 
һәм Бөек Ватан сугышында катнашучыларның гаилә әгъзаларын, җирле һава 
һөҗүменә каршы оборонаның объект һәм авария командаларының үз-үзеңне яклау 
төркемнәренең шәхси составы исәбеннән Бөек Ватан сугышында һәлак булганнарның 
гаилә әгъзаларын, шулай ук һәлак булган Ленинград шәһәре госпитальләрендә һәм 
хастаханәләрендә эшләүчеләрнең гаилә әгъзаларын торак белән тәэмин итүгә бәйле 
Россия Федерациясе йөкләмәләрен үтәү буенча федераль бюджет средстволары 
хисабына башкарыла торган чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 5135 1995 елның 12 гыйнварында кабул ителгән “Ветераннар турында” №5-ФЗ 

һәм 1995 елның 24 ноябрендә кабул ителгән “Россия Федерациясендә инвалидларны 
социаль яклау турында” №181-ФЗ Федераль законнары белән билгеләнгән аерым 
граждан категорияләрен торак белән тәэмин итү 

 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының хәрби 

гамәлләр инвалидларын, шулай ук хәрби хезмәткәрләрне һәм эчке эшләр 
органнарының рядовой һәм җитәкчелек составы, Дәүләт янгынга каршы хезмәт, 
җинаять-җәзаларны үтәтү системасы учреждениеләре һәм органнары затларын, хәрби 
хезмәт вазифаларын (хезмәт вазифаларын) башкарганда алынган җәрәхәт, контузия 
яки имгәнү нәтиҗәсендә инвалид булганнарны; хәрби гамәлләр ветераннарын; һәлак 
(вафат) булган хәрби гамәлләр ветераннарының һәм хәрби гамәлләр ветераннарының 
гаилә әгъзаларын, хәрби хезмәткәрләрнең, эчке эшләр органнары, Дәүләт янгынга 
каршы хезмәтенең, җинаять-җәзаларны үтәтү системасы учреждениеләре һәм 
органнары һәм дәүләт куркынычсызлык органнарының хәрби хезмәт вазифаларын 
(хезмәт вазифаларын) башкарганда һәлак булган рядовой һәм җитәкчелек итүче 
составындагы затларның гаилә әгъзаларын, билгеләнгән тәртиптә хәрби гамәлләр 
районнарында билгесез югалган дип танылган, пленда һәлак булган хәрби 
хезмәткәрләрнең гаилә әгъзаларын; инвалидларны һәм инвалид балалары булган 
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гаиләләрне торак белән тәэмин итүгә бәйле, федераль бюджет средстволары 
хисабына башкарыла торган чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 5137 Радиация йогынтысына дучар булган гражданнарга аерым социаль ярдәм 

чараларын күрсәтү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

радиация йогынтысына дучар булган гражданнарга аерым социаль ярдәм чараларын 
күрсәтү буенча  федераль бюджет средстволары хисабына башкарыла торган 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 5198 Социалистик Хезмәт Геройларына һәм Хезмәт Даны орденының тулы 

кавалерларына социаль ярдәм 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының Россия 

Федерациясе Социалистик Хезмәт Геройларына, Хезмәт Геройларына һәм Хезмәт 
Даны орденының тулы кавалерларына социаль ярдәм күрсәтү буенча Россия 
Федерациясе Пенсия фонды бюджеты средстволары хисабына башкарыла торган 
чыгымнары чагылдырыла.  

 
– 5220 “Россиянең мактаулы доноры” күкрәк билгесе белән бүләкләнгән затларга 

ел саен акчалата түләүләрне гамәлгә ашыру 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының, почта 

элемтәсе һәм банклар тарафыннан күрсәтелә торган банк хезмәтләренә түләүне дә 
кертеп, “Россиянең мактаулы доноры” күкрәк билгесе белән бүләкләнгән затларга ел 
саен акчалата түләүләрне гамәлгә ашыру буенча тапшырылган Россия Федерациясе 
вәкаләтләрен башкару өчен федераль бюджет средстволары хисабына башкарыла 
торган чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 5240 Поствакциналь өзлегүләр барлыкка килгәндә гражданнарга бер тапкыр 

бирелә торган дәүләт пособиеләре һәм ай саен бирелә торган акчалата 
компенсацияләр 

 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

поствакциналь өзлегүләр барлыкка килгәндә 1998 елның 17 сентябрендә кабул 
ителгән “Йогышлы чирләрнең иммунопрофилактикасы турында”гы №157-ФЗ 
Федераль закон нигезендә гражданнарга бер тапкыр бирелә торган дәүләт 
пособиеләре һәм ай саен бирелә торган акчалата компенсацияләр түләү буенча 
федераль бюджет средстволары хисабына башкарыла торган чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
– 5250 Аерым граждан категорияләренә торак-коммуналь хезмәтләр өчен түләү 
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Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының аларга 
социаль ярдәм чараларын күрсәтү Россия Федерациясе вәкаләтләренә карый торган 
затлар исәбеннән булган аерым граждан категорияләренә, почта элемтәсе һәм 
банклар тарафыннан күрсәтелә торган банк хезмәтләренә түләүне дә кертеп, торак-
коммуналь хезмәтләр өчен түләүдә федераль бюджет средстволары хисабына 
башкарыла торган чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 5251 Аерым граждан категорияләрен торак-коммуналь хезмәтләр өчен 

түләгәндә социаль ярдәм чаралары белән тәэмин итү 
 
– 5252 Россия Федерациясе субъектлары дәүләт хакимияте башкарма органнары 

һәм алар карамагындагы учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү чыгымнарын 
компенсацияләү 

 
– 5270 Чакыру буенча хәрби хезмәт үтүче хәрби хезмәткәрнең йөкле хатынына 

бер тапкыр бирелә торган пособие, шулай ук чакыру буенча хәрби хезмәт үтүче 
хәрби хезмәткәрнең баласына ай саен бирелә торган пособие 

 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 1995 

елның 19 маенда кабул ителгән “Балалары булган гражданнарга дәүләт пособиеләре 
турында” №81-ФЗ Федераль законның 12.3-12.7 статьялары нигезендә чакыру буенча 
хәрби хезмәт үтүче хәрби хезмәткәрнең йөкле хатынына бер тапкыр бирелә торган 
пособие, шулай ук чакыру буенча хәрби хезмәт үтүче хәрби хезмәткәрнең баласына 
ай саен бирелә торган пособие түләү буенча федераль бюджет средстволары 
хисабына башкарыла торган чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 5271 Чакыру буенча хәрби хезмәт үтүче хәрби хезмәткәрнең йөкле хатынына 

бер тапкыр бирелә торган пособие 
 
– 5272 Чакыру буенча хәрби хезмәт үтүче хәрби хезмәткәрнең баласына ай саен 

бирелә торган пособие 
 
– 5280 Транспорт чаралары хуҗаларының гражданлык җаваплылыгын мәҗбүри 

иминиятләштерү килешүләре буенча инвалидларга иминият премияләре түләү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 2002 

елның 25 апрелендә кабул ителгән “Транспорт чаралары хуҗаларының гражданлык 
җаваплылыгын мәҗбүри иминиятләштерү турында” №40-ФЗ Федераль закон 
нигезендә транспорт чаралары хуҗаларының гражданлык җаваплылыгын мәҗбүри 
иминиятләштерү килешүләре буенча инвалидларга иминият премияләре түләү буенча 
федераль бюджет средстволары хисабына башкарыла торган чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
– 5300 Тернәкләндерелгән затларга бер тапкыр бирелә торган акчалата  

компенсацияләр 
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Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 1991 

елның 18 октябрендә кабул ителгән “Сәяси репрессияләр корбаннарын тернәкләндерү 
турында” №1761-1 Россия Федерациясе Законының 15 һәм 16.1 статьялары нигезендә 
тернәкләндерелгән затларга бер тапкыр бирелә торган акчалата  компенсацияләр 
түләү буенча федераль бюджет средстволары хисабына башкарыла торган 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 5380 Вакытлыча хезмәткә яраклы булмау очрагында һәм ана булуга бәйле 

мәҗбүри медицина иминиятләштерүенә тиешле булмаган затларга һәм оешма 
бетерелү (физик затлар тарафыннан эшчәнлеге, вәкаләтләре туктатылу) сәбәпле 
эштән куылган затларга дәүләт пособиеләре түләү 

 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 1995 

елның 19 маенда кабул ителгән “Балалары булган гражданнарга дәүләт пособиеләре 
турында” №81-ФЗ Федераль закон нигезендә вакытлыча хезмәткә яраклы булмау 
очрагында һәм ана булуга бәйле мәҗбүри медицина иминиятләштерүенә тиешле 
булмаган затларга һәм оешма бетерелү (физик затлар тарафыннан эшчәнлеге, 
вәкаләтләре туктатылу) сәбәпле эштән куылган затларга дәүләт пособиеләре түләү 
буенча федераль бюджет средстволары хисабына башкарыла торган чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
– 5381 Вакытлыча хезмәткә яраклы булмау очрагында һәм ана булуга бәйле 

мәҗбүри медицина иминиятләштерүенә тиешле булмаган гражданнарга бала карау 
буенча алар яшь ярымлык яшькә җиткәнче пособиеләр түләү 

 
– 5385 Вакытлыча хезмәткә яраклы булмау очрагында һәм ана булуга бәйле 

мәҗбүри медицина иминиятләштерүенә тиешле булмаган гражданнарга бала туганда 
пособиеләр түләү 

 
– 5386 Билгеләнгән тәртиптә оешма бетерелүгә, физик затлар тарафыннан 

эшчәнлеге (вәкаләтләре) туктатылу сәбәпле эштән куылган, медицина 
учреждениеләрендә йөклелекнең башлангыч срокларында исәпкә баскан хатын-
кызларга бер тапкыр бирелә торган пособиеләрне түләү 

 
– 5387 Билгеләнгән тәртиптә оешма бетерелүгә, физик затлар тарафыннан 

эшчәнлеге (вәкаләтләре) туктатылу сәбәпле эштән куылган хатын-кызларга йөклелек 
һәм бала тудыру буенча пособиеләр түләү 

 
– 5940 Гаиләләреннән, балалар йортларыннан, интернат-мәктәпләрдән, махсус 

белем-тәрбия бирү һәм башка балалар учреждениеләреннән үзирекле чыгып киткән 
балигъ булмаганнарны ташу 

 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 1999 

елның 24 июнендә кабул ителгән “Балигъ булмаганнарның күзәтүсезлеген һәм хокук 



29 
 
бозуларын кисәтү системасы нигезләре турында” №120-ФЗ Федераль законның 25 
статьясының 3 пункты нигезендә Россия Федерациясе субъектлары арасында, шулай 
ук Бәйсез Дәүләтләр Берлегендә катнашучылар – дәүләтләрнең территорияләре 
чикләрендә гаиләләреннән, балалар йортларыннан, интернат-мәктәпләрдән, махсус 
белем-тәрбия бирү һәм башка балалар учреждениеләреннән үзирекле чыгып киткән 
балигъ булмаганнарны ташу буенча  Россия Федерациясе субъектларының дәүләт 
хакимияте органнарына тапшырылган Россия Федерациясе вәкаләтләрен башкару 
буенча федераль бюджет средстволары хисабына башкарыла торган чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
03 2 0000 2014-2020 елларга “Өлкән яшьтәге гражданнарның                               

тормыш сыйфатын яхшырту” кече программасы 
 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының һәм 

Татарстан Республикасы Территориаль мәҗбүри медицина иминиятләштерүе фонды 
бюджетының тиешле чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны үтәү 
чыгымнары чагылдырыла, шул исәптән: 

 
– 0521 Хезмәт ветераннарын социаль ярдәм чаралары белән тәэмин итү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының һәм 

Татарстан Республикасы Территориаль мәҗбүри медицина иминиятләштерүе фонды 
бюджетының хезмәт ветераннарын социаль ярдәм чаралары белән тәэмин итү 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 0522 Тыл хезмәтчәннәрен социаль ярдәм чаралары белән тәэмин итү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының һәм 

Татарстан Республикасы Территориаль мәҗбүри медицина иминиятләштерүе фонды 
бюджетының тыл хезмәтчәннәрен социаль ярдәм чаралары белән тәэмин итү 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 0531 Акланган затларны һәм сәяси репрессияләрдән зыян күргән дип танылган 

затларны социаль ярдәм чаралары белән тәэмин итү  
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының һәм 

Татарстан Республикасы Территориаль мәҗбүри медицина иминиятләштерүе фонды 
бюджетының акланган затларны һәм сәяси репрессияләрдән зыян күргән дип 
танылган затларны социаль ярдәм чаралары белән тәэмин итү чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
– 0551 Башка социаль ярдәм төрләрен күрсәтү 
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Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының һәм 
Татарстан Республикасы Территориаль мәҗбүри медицина иминиятләштерүе фонды 
бюджетының башка социаль ярдәм төрләрен күрсәтү чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 0552 Халыкны социаль ярдәм чаралары белән тәэмин итү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

халыкны социаль ярдәм чаралары белән тәэмин итүгә чыгымнары чагылдырыла. 
 
– 0559 Законнар нигезендә Татарстан Республикасында гражданнарга бушлай 

юридик ярдәм күрсәтү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

законнар нигезендә Татарстан Республикасында гражданнарга бушлай юридик ярдәм 
күрсәтү буенча чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 4910 Пенсияләргә өстәмә түләүләр, өстәмә пенсия тәэминаты 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

пенсияләргә өстәмә түләүләр, өстәмә пенсия тәэминатын башкару чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
– 4920 Татарстан Республикасы Конституция суды судьяларын гомер буе ай саен 

тәэмин итү, ял пособиесе түләү, шулай ук бүтән матди һәм социаль тәэминат 
чараларын күрсәтү 

 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

Татарстан Республикасы Конституция суды судьяларын гомер буе ай саен тәэмин 
итү, ял пособиесе түләү, шулай ук бүтән матди һәм социаль тәэминат чараларын 
күрсәтүгә чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 5130 Протез-ортопедия эшләнмәләрен әзерләү һәм ремонтлауны да кертеп, 

инвалидларны техник тернәкләндерү чаралары белән тәэмин итү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының протез-

ортопедия эшләнмәләрен әзерләү һәм ремонтлауны да кертеп, инвалидларны техник 
тернәкләндерү чаралары белән тәэмин итүгә чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 5194 Шифаханә-курортта дәвалануга, шулай ук дәвалану урынына һәм аннан 

шәһәрара транспортта йөрүгә түләү өлешендә аерым граждан категорияләренә дәүләт 
социаль ярдәме күрсәтү 

 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

шифаханә-курортта дәвалануга, шулай ук дәвалану урынына һәм аннан шәһәрара 
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транспортта йөрүгә түләү өлешендә аерым граждан категорияләренә дәүләт социаль 
ярдәме күрсәтү чыгымнары чагылдырыла. 

 
03 3 0000 2014-2020 елларга “Татарстан Республикасы халкына  

социаль хезмәт күрсәтүне модернизацияләү һәм үстерү”  
кече программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 

чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны үтәү чыгымнары чагылдырыла, 
шул исәптән: 

 
– 0501 Картлар һәм инвалидлар өчен интернат-йортлар 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының картлар 

һәм инвалидлар өчен интернат-йортларны карау һәм тәэмин итү буенча чыгымнары 
чагылдырыла. 

– 0508 Халыкка социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләре 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

халыкка социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләрен карау һәм тәэмин итүгә 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
03 4 0000 2014-2020 елларга “Бәләкәч-Малыш” 

 кече программасы 
 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 

чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны үтәү чыгымнары чагылдырыла, 
шул исәптән: 

 
– 0540 Гомеренең беренче өч елында балаларны табибларның рецептлары буенча 

балалар өчен махсус туклану продуктлары белән тәэмин итүне оештыру 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

гомеренең беренче өч елында балаларны табибларның рецептлары буенча балалар 
өчен махсус туклану продуктлары белән тәэмин итүне оештыру чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
03 5 0000 2014-2020 елларга “Опекуннарга һәм  

тәрбиягә алган ата-аналарга дәүләт ярдәме күрсәтү”  
кече программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 

чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны үтәү чыгымнары чагылдырыла, 
шул исәптән: 
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– 0541 Социаль сәясәт өлкәсендәге чаралар 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының социаль 

сәясәт өлкәсендәге чараларны үтәү чыгымнары чагылдырыла. 
 
– 1311 Тәрбиягә алган гаиләгә тәрбиягә алынган балаларны карау өчен түләүләр 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

тәрбиягә алган гаиләгә тәрбиягә алынган балаларны карау өчен түләүләрне тәэмин 
итү чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 1312 Тәрбиягә алган ата-ананы бүләкләү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

тәрбиягә алган ата-ананы бүләкләү чыгымнары чагылдырыла. 
 
– 1313 Опекуннарның гаиләләренә опекунга алынган балаларны карау өчен 

түләүләр 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

Опекуннарның гаиләләренә опекунга алынган балаларны карау өчен түләүләрне 
тәэмин итү чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 2533 Опека һәм попечительлек өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен башкару 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының опека 

һәм попечительлек өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен башкару өчен муниципаль 
берәмлекләрнең бюджетларына субвенцияләр бирү буенча чыгымнары чагылдырыла. 

Аталган максатларга муниципаль берәмлекләрнең бюджетларына субвенцияләр 
күчү бюджетларның керемнәр классификациясенең тиешле 000 2 02 03024 00 0000 
151 “Җирле бюджетларга Россия Федерациясе субъектларының тапшырыла торган 
вәкаләтләрен башкаруга субвенцияләр” керемнәр төре кодлары буенча чагылдырыла. 

Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча шулай ук Татарстан Республикасы муниципаль 
берәмлекләре бюджетларының күрсәтелгән максатларга Татарстан Республикасы 
бюджетыннан субвенцияләр хисабына башкарыла торган чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 5260 Ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм ителгән балаларны гаиләгә урнаштыруның 

барлык төр рәвешләрендә бер тапкыр бирелә торган пособие түләү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының ата-ана 

тәрбиясеннән мәхрүм ителгән балаларны гаиләгә урнаштыруның барлык төр 
рәвешләрендә бер тапкыр бирелә торган пособие түләү буенча федераль бюджет 
средстволары хисабына башкарыла торган чыгымнары чагылдырыла. 

 
03 6 0000 2014-2015 елларга   
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“Уңайлы тирәлек” кече программасы 
 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 

чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны үтәү чыгымнары чагылдырыла, 
шул исәптән: 

 
– 5027 2014-2020 елларга субсидияләр хисабына “Татарстан Республикасы 

гражданнарына социаль ярдәм” дәүләт программасының 2014-2015 елларга “Уңайлы 
тирәлек” кече программасы чараларын башкару 

 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 2014-

2020 елларга субсидияләр хисабына “Татарстан Республикасы гражданнарына 
социаль ярдәм” дәүләт программасының 2014-2015 елларга “Уңайлы тирәлек” кече 
программасы чараларын башкару өчен федераль бюджет средстволары хисабына 
башкарыла торган чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 6027 2014-2020 елларга хисабына “Татарстан Республикасы гражданнарына 

социаль ярдәм” дәүләт программасының 2014-2015 елларга “Уңайлы тирәлек” кече 
программасы чараларын башкару  

 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 2014-

2020 елларга “Татарстан Республикасы гражданнарына социаль ярдәм” дәүләт 
программасының 2014-2015 елларга “Уңайлы тирәлек” кече программасы чараларын 
башкару чыгымнары чагылдырыла. 

 
 

1.1.4. “2014-2020 елларга Татарстан Республикасы халкын  
сыйфатлы торак һәм торак-коммуналь хуҗалык хезмәтләре белән тәэмин итү”  

дәүләт программасы 
 

“2014-2020 елларга Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы торак һәм 
торак-коммуналь хуҗалык хезмәтләре белән тәэмин итү” дәүләт программасының 
максатчан статьялары түбәндәгеләрне үз эченә ала: 

 
04 0 0000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасы халкын  

сыйфатлы торак һәм торак-коммуналь хуҗалык хезмәтләре белән тәэмин итү”  
дәүләт программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 31.12.2012 ел, №1199 карары белән 
расланган Татарстан Республикасы дәүләт программалары исемлеге нигезендә 
эшләнгән “2014-2020 елларга Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы торак һәм 
торак-коммуналь хуҗалык хезмәтләре белән тәэмин итү” дәүләт программасын үтәү 
буенча чыгымнары чагылдырыла, алар дәүләт программасының түбәндәге кече 
программалары буенча гамәлгә ашырыла: 
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04 1 0000 “2014-2015 елларга Татарстан Республикасында  

яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү” 
 кече программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 

чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны үтәү чыгымнары чагылдырыла, 
шул исәптән: 

 
– 2178 2014-2015 елларга Татарстан Республикасында яшь гаиләләрне торак 

белән тәэмин итү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 2014-

2015 елларга Татарстан Республикасында яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү 
чыгымнары чагылдырыла 

 
 

04 2 0000 “2014-2016 елларга Татарстан Республикасында  
ятим балаларны һәм ата-аналары тәрбиясеннән мәхрүм калган балаларны,  

ата-аналары тәрбиясеннән мәхрүм калган ятим балалар һәм балалар исәбендәге 
затларны торак биналар белән тәэмин итү”  

кече программасы 
 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 

чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны үтәү чыгымнары чагылдырыла, 
шул исәптән: 

 
– 5082 Ятим балаларга, ата-аналары тәрбиясеннән мәхрүм калган балаларга, алар 

исәбендәге затларга махсуслаштырылган торак биналарның найм килешүләре буенча 
торак биналар бирүне тәэмин итү 

 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 1996 

елның 21 декабрендә кабул ителгән “Ятим балаларга һәм ата-аналары тәрбиясеннән 
мәхрүм калган балаларга социаль ярдәм буенча өстәмә гарантияләр турында” №159-
ФЗ Федераль законның 8 статьясының 1 пунктында күрсәтелгән ятим балаларга, ата-
аналары тәрбиясеннән мәхрүм калган балаларга, алар исәбендәге затларга 
махсуслаштырылган торак биналарның найм килешүләре буенча торак биналар бирү 
буенча федераль бюджет средстволары хисабына башкарыла торган чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
– 6082 Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына ятим 

балаларга, ата-аналары тәрбиясеннән мәхрүм калган балаларга, алар исәбендәге 
затларга махсуслаштырылган торак биналарның найм килешүләре буенча торак 
биналар бирүне тәэмин итү 

 



35 
 

Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 
Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына ятим балаларга, ата-
аналары тәрбиясеннән мәхрүм калган балаларга, алар исәбендәге затларга 
махсуслаштырылган торак биналарның найм килешүләре буенча торак биналар 
бирүне тәэмин итү чыгымнары чагылдырыла. 

 
04 3 0000 “2014-2015 елларга территорияләрне комплекслы үзләштерү 

 һәм үстерү проектларын үтәү” 
 кече программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 

чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны үтәү чыгымнары чагылдырыла, 
шул исәптән: 

 
– 7249 Территорияләрне үзләштерү һәм үстерү буенча бүтән чаралар 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының дәүләт 

программасы чараларын үтәү чыгымнары чагылдырыла. 
 
 

04 4 0000 “2014-2017 елларда Гражданнарны аварияле торак фондыннан 
 күчерү буенча республика адреслы программасы чараларын үтәү”  

кече программасы 
 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 

чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны үтәү чыгымнары чагылдырыла, 
шул исәптән: 

 
– 9502 Торак-коммуналь хуҗалыкны үзгәртеп коруга теләктәшлек фонды 

средстволары хисабына гражданнарны аварияле торак фондыннан күчерү чараларын 
тәэмин итү 

 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының Торак-

коммуналь хуҗалыкны үзгәртеп коруга теләктәшлек фонды средстволары хисабына 
башкарыла торган гражданнарны аварияле торак фондыннан күчерү чараларын 
тәэмин итү чыгымнары чагылдырыла. 

Аталган максатларга муниципаль берәмлекләр бюджетларына субсидияләр күчү 
бюджетларның керемнәр классификациясенең тиешле 000 2 02 03024 00 0000 151 
“Күпфатирлы йортларны капиталь ремонтлау, гражданнарны аварияле торак 
фондыннан күчерү һәм коммуналь инфраструктура системасын модернизацияләү 
буенча Муниципаль берәмлекләр бюджетларына дәүләт корпорациясе – Торак-
коммуналь хуҗалыкны үзгәртеп коруга теләктәшлек фонды средстволары 
хисабыннан бирелүче субсидияләр” керемнәр төре кодлары буенча чагылдырыла. 

Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча шулай ук Татарстан Республикасы муниципаль 
берәмлекләре бюджетларының аталган максатларга торак-коммуналь хуҗалыкны 
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үзгәртеп коруга теләктәшлек фонды субсидияләре хисабына башкарыла торган 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 9602 Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына гражданнарны 

аварияле торак фондыннан күчерү буенча чараларны тәэмин итү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

гражданнарны аварияле торак фондыннан күчерү буенча чараларны тәэмин итү 
чыгымнары чагылдырыла. 

Аталган максатларга муниципаль берәмлекләр бюджетларына субсидияләр күчү 
бюджетларның керемнәр классификациясенең тиешле 000 2 02 03024 00 0000 151 
“Күпфатирлы йортларны капиталь ремонтлау, гражданнарны аварияле торак 
фондыннан күчерү һәм коммуналь инфраструктура системасын модернизацияләү 
буенча бюджетлар средстволары хисабыннан муниципаль берәмлекләр 
бюджетларына субсидияләр” керемнәр төре кодлары буенча чагылдырыла. 

Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча шулай ук Татарстан Республикасы муниципаль 
берәмлекләре бюджетларының аталган максатларга Татарстан Республикасы 
бюджетыннан бирелүче субсидияләр хисабына башкарыла торган чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
04 5 0000 “2014-2020 елларда Татарстан Республикасы территориясендә  
урнашкан күпфатирлы йортларда гомуми милекне капиталь ремонтлау  

буенча төбәк программасы чараларын үтәү” 
кече программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 

чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны үтәү чыгымнары чагылдырыла, 
шул исәптән: 

 
– 9501 Торак-коммуналь хуҗалыкны үзгәртеп коруга теләктәшлек фонды 

средстволары хисабына күпфатирлы йортларны капиталь ремонтлау чараларын 
тәэмин итү 

 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының Торак-

коммуналь хуҗалыкны үзгәртеп коруга теләктәшлек фонды средстволары хисабына 
башкарыла торган күпфатирлы йортларны капиталь ремонтлау чараларын тәэмин итү 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 9601 Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына күпфатирлы 

йортларны капиталь ремонтлау буенча чараларны тәэмин итү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына күпфатирлы йортларны 
капиталь ремонтлау буенча чараларны тәэмин итү чыгымнары чагылдырыла. 
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04 8 0000 “2014-2020 елларга архитектура, шәһәр төзелеш,  
төзелеш, төзелеш материаллары сәнәгате өлкәсендә, торак өлкәсендә һәм  

коммуналь хуҗалыкта дәүләт сәясәтен үтәү”  
кече программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 

чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны үтәү чыгымнары чагылдырыла, 
шул исәптән: 

 
– 0585 5 һәм аннан күбрәк баласы булган, торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ 

күпбалалы гаиләләрне торак белән тәэмин итү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 5 һәм 

аннан күбрәк баласы булган, торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ күпбалалы 
гаиләләрне торак белән тәэмин итү чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 1415 Торак-коммуналь хуҗалык өлкәсендәге чаралар 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының торак-

коммуналь хуҗалык өлкәсендәге чараларны үтәү чыгымнары чагылдырыла. 
 
– 1420 “Татарстан Республикасының иң яхшы төзекләндерелгән торак пункты” 

исеменә республика конкурсында җиңүчеләрне премияләү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

“Татарстан Республикасының иң яхшы төзекләндерелгән торак пункты” исеменә 
республика конкурсында җиңүчеләрне премияләү чыгымнары чагылдырыла. 

 
 

1.1.5. “2014-2020 елларга Татарстан Республикасы халкы  
     мәшгульлегенә ярдәм итү”  

дәүләт программасы 
 

“2014-2020 елларга Татарстан Республикасы халкы мәшгульлегенә ярдәм итү” 
дәүләт программасының максатчан статьялары түбәндәгеләрне үз эченә ала: 

 
05 0 0000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасы халкы  

мәшгульлегенә ярдәм итү”  
дәүләт программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 31.12.2012 ел, №1199 карары белән 
расланган Татарстан Республикасы дәүләт программалары исемлеге нигезендә 
эшләнгән “2014-2020 елларга Татарстан Республикасы халкы мәшгульлегенә ярдәм 
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итү” дәүләт программасын үтәү чыгымнары чагылдырыла, алар дәүләт 
программасының түбәндәге кече программалары буенча гамәлгә ашырыла: 

 
05 1 0000 “2014-2020 елларга халык мәшгульлегенә ярдәм итү һәм хезмәт 

миграциясен җайга салу чараларын үтәү”  
кече программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 

чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны үтәү чыгымнары чагылдырыла, 
шул исәптән: 

 
– 1510 Инвестиция проектлары нигезендә эшчәнлекне реструктуризацияләүне 

һәм модернизацияләүне гамәлгә ашыручы оешма хезмәткәрләренә алдан ук һөнәри 
белем бирү һәм өстәмә һөнәри белем бирү буенча чаралар 

 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

инвестиция проектлары нигезендә эшчәнлекне реструктуризацияләүне һәм 
модернизацияләүне гамәлгә ашыручы оешма хезмәткәрләренә алдан ук һөнәри белем 
бирү һәм өстәмә һөнәри белем бирү буенча чараларны үтәү чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
– 1515 Кече эшмәкәрлекне үстерүгә һәм эшсез гражданнарның үзмәшгульлегенә 

ярдәм итү буенча чаралар 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының кече 

эшмәкәрлекне үстерүгә һәм эшсез гражданнарның үзмәшгульлегенә ярдәм итү буенча 
чараларны үтәү чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 1520 Инвалид балаларны тәрбияләүче, күпбалалы ата-аналарны эшкә 

урнаштыруда ярдәм итү буенча чаралар 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

инвалид балаларны тәрбияләүче, күпбалалы ата-аналарны эшкә урнаштыруда ярдәм 
итү буенча чараларны үтәү чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 1523 Инвалидларның иҗтимагый берләшмәләре тарафыннан төзелгән 

предприятиеләргә ярдәм күрсәтү буенча чаралар  
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

инвалидларның иҗтимагый берләшмәләре тарафыннан төзелгән предприятиеләргә 
ярдәм күрсәтү буенча чараларны үтәү чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 1525 Шөгыле булмаган инвалидларны эшкә урнаштыруда ярдәм итү буенча 

чаралар 
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Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының шөгыле 
булмаган инвалидларны эшкә урнаштыруда ярдәм итү буенча чараларны үтәү 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 1530 Өч яшенә җиткәнче бала карау ялында булган, хезмәт эшчәнлегенә 

кайтырга планлаштырылган хатын-кызлар өчен һөнәри белем бирү һәм өстәмә 
һөнәри белем бирүне оештыру буенча чаралар 

 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының өч 

яшенә җиткәнче бала карау ялында булган, хезмәт эшчәнлегенә кайтырга 
планлаштырылган хатын-кызлар өчен һөнәри белем бирү һәм өстәмә һөнәри белем 
бирүне оештыру буенча чараларны үтәү чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 1535 Халык мәшгульлегенә ярдәм итү өлкәсендә Татарстан Республикасы 

вәкаләтләрен үтәү буенча чаралар 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының халык 

мәшгульлегенә ярдәм итү өлкәсендә Татарстан Республикасы вәкаләтләрен үтәү 
буенча чараларны үтәү чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 1540 Халык мәшгульлегенә ярдәм итү өлкәсендә программалы чаралар 
–  
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының халык 

мәшгульлегенә ярдәм итү өлкәсендә программалы чараларны үтәү чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
– 1545 Эш урыннарын, шул исәптән федераль максатчан программаларны һәм 

инвестиция программаларын үтәү кысаларында булдырыла торганнарын биләү өчен  
башка урыннарга күчерүне оештыруны исәпкә алып, гражданнарга адреслы ярдәм 
күрсәтү буенча чаралар  

 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының эш 

урыннарын, шул исәптән федераль максатчан программаларны һәм инвестиция 
программаларын үтәү кысаларында булдырыла торганнарын биләү өчен  башка 
урыннарга күчерүне оештыруны исәпкә алып, гражданнарга адреслы ярдәм күрсәтү 
буенча чараларын үтәү чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 5083 Халык мәшгульлегенә ярдәм итү өлкәсендә чараларны үтәү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 1991 

елның 19 апрелендә кабул ителгән “Россия Федерациясендә халык мәшгульлеге 
турында” №1032-1 Россия Федерациясе Законының 7 статьясының 2 пункты 
нигезендә халык мәшгульлеге өлкәсендә өстәмә чараларны үтәү чыгымнары 
чагылдырыла. 
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– 5290 Эшсез гражданнарга социаль түләүләр 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 1991 

елның 19 апрелендә кабул ителгән “Россия Федерациясендә халык мәшгульлеге 
турында” №1032-1 Россия Федерациясе Законы нигезендә эшсез гражданнарга 
социаль түләүләрне башкару чыгымнары чагылдырыла. 

 
 

05 2 0000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында 
 хезмәт шартларын яхшырту һәм саклау”  

кече программасы 
 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 

чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны үтәү чыгымнары чагылдырыла, 
шул исәптән: 

 
– 1550 Татарстан Республикасында хезмәт шартларын яхшырту һәм саклау 

буенча чаралар 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

Татарстан Республикасында хезмәт шартларын яхшырту һәм саклау буенча 
чараларны үтәү чыгымнары чагылдырыла. 

 
05 3 0000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында 

 эшче һәм инженер һөнәрләрен популярлаштыру”  
кече программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 

чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны үтәү чыгымнары чагылдырыла, 
шул исәптән: 

 
– 1560 Татарстан Республикасы предприятиеләренә белгечләрне җәлеп итү һәм 

беркетү максатларында эшче һәм инженер һөнәрләрен популярлаштыру буенча 
чаралар 

 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

Татарстан Республикасы предприятиеләренә белгечләрне җәлеп итү һәм беркетү 
максатларында эшче һәм инженер һөнәрләрен популярлаштыру буенча чараларны 
үтәү чыгымнары чагылдырыла. 

 
1.1.6. “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында                                   

иҗтимагый тәртип тәэмин итү һәм җинаятьчелеккә каршы көрәш”                       
дәүләт программасы 
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“2014-2020 елларга Татарстан Республикасында иҗтимагый тәртип тәэмин итү 
һәм җинаятьчелеккә каршы көрәш” дәүләт программасының максатчан статьялары 
түбәндәгеләрне үз эченә ала: 

 
06 0 0000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында                                    

иҗтимагый тәртип тәэмин итү һәм җинаятьчелеккә каршы көрәш”                       
дәүләт программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 31.12.2012 ел, №1199 карары белән 
расланган Татарстан Республикасы дәүләт программалары исемлеге нигезендә 
эшләнгән “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында иҗтимагый тәртип тәэмин 
итү һәм җинаятьчелеккә каршы көрәш” дәүләт программасын үтәү буенча 
чыгымнары чагылдырыла, ул дәүләт программасының түбәндәге кече 
программалары буенча гамәлгә ашырыла: 

 
06 1 0000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында  

хокук бозуларны һәм җинаятьләрне кисәтү буенча эшчәнлек оештыру”  
кече программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 

чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны үтәү чыгымнары чагылдырыла. 
 

06 2 0000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында  
юл хәрәкәте иминлеген арттыру” 

 кече программасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 
чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны үтәү чыгымнары чагылдырыла. 

 
 

06 3 0000 “2014-2016 елларга Татарстан Республикасында  
терроризмны һәм экстремизмны кисәтү”  

кече программасы 
 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 

чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны үтәү чыгымнары чагылдырыла. 
 

06 4 0000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасы халкы  
арасында наркоманияне кисәтү”  

кече программасы 
 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 

чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны үтәү чыгымнары чагылдырыла. 
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06 6 0000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында  

кулланучыларның хокукларын яклау буенча комплекслы система үстерү”  
кече программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 

чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны үтәү чыгымнары чагылдырыла. 
 
 

1.1.6. “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында халыкны һәм 
 территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән яклау, янгын куркынычсызлыгы һәм 

 су объектларында кешеләрнең иминлеген тәэмин итү” 
 дәүләт программасы 

 
“2014-2020 елларга Татарстан Республикасында халыкны һәм территорияләрне 

гадәттән тыш хәлләрдән яклау, янгын куркынычсызлыгы һәм су объектларында 
кешеләрнең иминлеген тәэмин итү” дәүләт программасының максатчан статьялары 
түбәндәгеләрне үз эченә ала: 

 
07 0 0000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында халыкны  

һәм территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән яклау, янгын куркынычсызлыгы 
 һәм су объектларында кешеләрнең иминлеген тәэмин итү” 

 дәүләт программасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинетының 31.12.2012 ел, №1199 карары белән 
расланган Татарстан Республикасы дәүләт программалары исемлеге нигезендә 
эшләнгән “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында халыкны һәм 
территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән яклау, янгын куркынычсызлыгы һәм су 
объектларында кешеләрнең иминлеген тәэмин итү” дәүләт программасын үтәү 
буенча чыгымнары чагылдырыла, ул дәүләт программасының түбәндәге кече 
программалары буенча гамәлгә ашырыла: 

 
07 1 0000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында 

 янгын куркынычсызлыгы” кече программасы 
 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 

чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны үтәү чыгымнары чагылдырыла, 
шул исәптән: 

 
– 2367 Татарстан Республикасының янгынга каршы хезмәтен асрау 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

Татарстан Республикасының янгынга каршы хезмәтен асрау чыгымнары 
чагылдырыла. 
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– 2372 Татарстан Республикасының янгынга каршы хезмәтен әйберләтә формалы 

кием белән тәэмин итү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

Татарстан Республикасының янгынга каршы хезмәтен әйберләтә формалы кием белән 
тәэмин итү чыгымнары чагылдырыла. 

 
07 2 0000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында  

табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләр куркынычын  
киметү һәм аларның нәтиҗәләрен йомшарту” 

 кече программасы 
 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 

чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны үтәү чыгымнары чагылдырыла, 
шул исәптән: 

 
– 0742 Гадәттән тыш хәлләрне һәм стихияле бәла-казаларны кисәтү һәм бетерү 

буенча чаралар 
  
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

гадәттән тыш хәлләрне һәм стихияле бәла-казаларны кисәтү һәм бетерү буенча 
чараларны үтәү чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 2267 Гражданлык оборонасы һәм гадәттән-тыш хәлләрдә яклау өлкәсендә 

чараларны оештыру һәм үткәрү белән идарә итү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

гражданлык оборонасы һәм гадәттән-тыш хәлләрдә яклау өлкәсендә чараларны 
оештыру һәм үткәрү белән идарә итүне гамәлгә ашыру чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 2292 Тынычлык һәм сугыш чорында халыкны һәм оешмаларны гадәттән тыш 

хәлләрдә гамәл кылуга әзерләү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

тынычлык һәм сугыш чорында халыкны һәм оешмаларны гадәттән тыш хәлләрдә 
гамәл кылуга әзерләү чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 2293 Гражданлык оборонасы һәм гадәттән-тыш хәлләр буенча укыту-методик 

үзәкләре эшчәнлеген тәэмин итү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

гражданлык оборонасы һәм гадәттән-тыш хәлләр буенча укыту-методик үзәкләре 
эшчәнлеген тәэмин итү чыгымнары чагылдырыла. 
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– 2294 Эзләү, авария-коткару учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының эзләү, 

авария-коткару учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү чыгымнары чагылдырыла. 
 
– 9725 Хастаханәләрнең, клиникаларның, госпитальләрнең, медик-санитар 

частьларның эшчәнлеген тәэмин итү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

хастаханәләрнең, клиникаларның, госпитальләрнең, медик-санитар частьларның 
эшчәнлеген тәэмин итү чыгымнары чагылдырыла. 

 
1.1.7. “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында  

мәдәниятне үстерү” дәүләт программасы 
 

“2014-2020 елларга Татарстан Республикасында мәдәниятне үстерү” дәүләт 
программасының максатчан статьялары түбәндәгеләрне үз эченә ала: 
 

08 0 0000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында  
мәдәниятне үстерү” дәүләт программасы 

 
 Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 31.12.2012 ел, №1199 карары 
белән расланган Татарстан Республикасы дәүләт программалары исемлеге нигезендә 
эшләнгән “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында мәдәниятне үстерү” дәүләт 
программасын үтәү буенча чыгымнары чагылдырыла, ул дәүләт программасының 
түбәндәге кече программалары буенча гамәлгә ашырыла: 
 

08 1 0000 “2014-2020 елларга музей эшен үстерү” 
 кече программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 

чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны үтәү чыгымнары чагылдырыла, 
шул исәптән: 

 
– 4405 Грантлар 
 
– 4409 Ведомство буйсынуындагы мәдәният учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин 

итү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

ведомство буйсынуындагы мәдәният учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү 
чыгымнары чагылдырыла. 
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– 4410 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендәге чаралар 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

мәдәният һәм кинематография өлкәсендәге чараларны үтәү чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
– 4412 Татарстан Республикасының дәүләт музей-тыюлыклары эшчәнлеген 

тәэмин итү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

Татарстан Республикасының дәүләт музей-тыюлыклары эшчәнлеген тәэмин итү 
чыгымнары чагылдырыла. 
 

08 2 0000 “2014-2020 елларга театр сәнгатен үстерү”  
кече программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 

чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны үтәү чыгымнары чагылдырыла, 
шул исәптән: 

 
– 4405 Грантлар 
 
– 4409 Ведомство буйсынуындагы мәдәният учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин 

итү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

ведомство буйсынуындагы мәдәният учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 4410 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендәге чаралар 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

мәдәният һәм кинематография өлкәсендәге чараларны үтәү чыгымнары 
чагылдырыла. 
 

08 3 0000 “2014-2020 елларга китапханә эшен үстерү”  
кече программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 

чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны үтәү чыгымнары чагылдырыла, 
шул исәптән: 

 
– 2175 Татарстан Республикасында китапханә эшен үстерү буенча чаралар 
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Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 
Татарстан Республикасында китапханә эшен үстерү буенча чараларны үтәү 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 4401 Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына муниципаль 

берәмлекләр китапханәләренең китап фондларын туплау 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына муниципаль берәмлекләр 
китапханәләренең китап фондларын туплау чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 4405 Грантлар 
 
– 4409 Ведомство буйсынуындагы мәдәният учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин 

итү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

ведомство буйсынуындагы мәдәният учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 4410 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендәге чаралар 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

мәдәният һәм кинематография өлкәсендәге чараларны үтәү чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
– 5144 Муниципаль берәмлекләр китапханәләренең китап фондларын туплау 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

гомумроссия әдәби-матур әдәбият журналларын сатып алуны кертеп, муниципаль 
берәмлекләр китапханәләренең китап фондларын туплау буенча федераль бюджет 
средстволары хисабына башкарыла торган чыгымнары чагылдырыла. 

Аталган максатларга муниципаль берәмлекләр бюджетларына субсидияләр күчү 
бюджетларның керемнәр классификациясенең тиешле 000 2 02 03024 00 0000 151 
“Муниципаль берәмлекләр китапханәләренең һәм Мәскәү белән Санкт-Петербург 
шәһәрләренең дәүләт китапханәләренең китап фондларын туплау өчен бюджетларга 
бирелә торган бюджетара трансфертлар” керемнәр төре кодлары буенча 
чагылдырыла. 

Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы муниципаль 
берәмлекләре бюджетларының аталган максатларга Татарстан Республикасы 
бюджетына федераль бюджеттан бирелә торган башка бюджетара трансфертлар 
хисабына башкарыла торган чыгымнары чагылдырыла. 

 
08 4 0000 “2014-2020 елларга концерт оешмаларын һәм  

башкаручылык сәнгатен үстерү” 
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кече программасы 
 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 

чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны үтәү чыгымнары чагылдырыла, 
шул исәптән: 

 
– 4405 Грантлар 
 
– 4406 Татарстан Республикасында профессиональ сәнгатьне үстерү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

Татарстан Республикасында профессиональ сәнгатьне үстерү чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
– 4409 Ведомство буйсынуындагы мәдәният учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин 

итү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

ведомство буйсынуындагы мәдәният учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 4410 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендәге чаралар 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

мәдәният һәм кинематография өлкәсендәге чараларны үтәү чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
08 5 0000 “2014-2020 елларга кинематографияне  

саклау һәм үстерү” кече программасы 
 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 

чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны үтәү чыгымнары чагылдырыла, 
шул исәптән: 

 
– 4405 Грантлар 
 
– 4409 Ведомство буйсынуындагы мәдәният учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин 

итү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

ведомство буйсынуындагы мәдәният учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 4410 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендәге чаралар 
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Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 
мәдәният һәм кинематография өлкәсендәге чараларны үтәү чыгымнары 
чагылдырыла. 
 

08 6 0000 “2014-2020 елларга мәдәният һәм  
сәнгать өлкәсендә мәгариф үстерү”  

кече программасы 
 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 

чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны үтәү чыгымнары чагылдырыла, 
шул исәптән: 

 
– 4409 Ведомство буйсынуындагы мәдәният учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин 

итү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

ведомство буйсынуындагы мәдәният учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 4410 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендәге чаралар 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

мәдәният һәм кинематография өлкәсендәге чараларны үтәү чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
– 4520 Укыту-методик кабинетлар, үзәкләштерелгән бухгалтерияләр, хуҗалыкта 

хезмәт күрсәтү төркемнәре, уку фильмотекалары, мәктәпара белем бирү-җитештерү 
комбинатлары, логопедик пунктлар 

 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының укыту-

методик кабинетларны, үзәкләштерелгән бухгалтерияләрне, хуҗалыкта хезмәт 
күрсәтү төркемнәрен, уку фильмотекаларын, мәктәпара белем бирү-җитештерү 
комбинатларын, логопедик пунктларны асрау һәм тәэмин итүгә чыгымнары 
чагылдырыла. 
 

08 7 0000 “Халык иҗатына ярдәм итү.  
2014-2020 елларга Татарстан Республикасының төп халыкларының  

матди булмаган мәдәни мирасын саклау, торгызу һәм популярлаштыру”  
кече программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 

чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны үтәү чыгымнары чагылдырыла, 
шул исәптән: 

 
– 4405 Грантлар 
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– 4409 Ведомство буйсынуындагы мәдәният учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин 

итү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

ведомство буйсынуындагы мәдәният учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 4410 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендәге чаралар 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

мәдәният һәм кинематография өлкәсендәге чараларны үтәү чыгымнары 
чагылдырыла. 
 

08 8 0000 “2014-2020 елларга халык сәнгате кәсепләрен 
 саклау, өйрәнү һәм үстерү”  

кече программасы 
 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 

чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны үтәү чыгымнары чагылдырыла, 
шул исәптән: 

 
– 4405 Грантлар 
 
– 4409 Ведомство буйсынуындагы мәдәният учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин 

итү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

ведомство буйсынуындагы мәдәният учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 4410 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендәге чаралар 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

мәдәният һәм кинематография өлкәсендәге чараларны үтәү чыгымнары 
чагылдырыла. 
 

08 9 0000 “2014-2020 елларга мәдәни мирас объектларын 
 (тарихи һәм мәдәни ядкәрләрне) саклау, файдалану,  

популярлаштыру һәм дәүләт саклавы”  
кече программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 

чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны үтәү чыгымнары чагылдырыла, 
шул исәптән: 
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– 4404 “Мәдәни мирас – Свияжски утрау-шәһәрчеге һәм борынгы Болгар” 

комплекслы проектын үстерү буенча чаралар 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

“Мәдәни мирас – Свияжски утрау-шәһәрчеге һәм борынгы Болгар” комплекслы 
проектын үстерү буенча чараларны үтәү чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 4409 Ведомство буйсынуындагы мәдәният учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин 

итү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

ведомство буйсынуындагы мәдәният учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 4410 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендәге чаралар 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

мәдәният һәм кинематография өлкәсендәге чараларны үтәү чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
– 5145 “Мәдәни мирас – Свияжски утрау-шәһәрчеге һәм борынгы Болгар” 

комплекслы проектын үстерү буенча чаралар 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

“Мәдәни мирас – Свияжски утрау-шәһәрчеге һәм борынгы Болгар” комплекслы 
проектын үстерү буенча чараларны үтәү буенча федераль бюджет средтсволары 
хисабына башкарыла торган чыгымнары чагылдырыла. 

 
08 Б 0000 “2014-2016 елларга Мирас-Наследие”  

кече программасы 
 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 

чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны үтәү чыгымнары чагылдырыла. 
 

08 В 0000 “2014-2020 елларга төбәкара һәм милләтара 
 мәдәни хезмәттәшлекне үстерү”  

кече программасы 
 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 

чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны үтәү чыгымнары чагылдырыла, 
шул исәптән: 

 
– 4409 Ведомство буйсынуындагы мәдәният учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин 

итү 
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Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

ведомство буйсынуындагы мәдәният учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 4410 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендәге чаралар 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

мәдәният һәм кинематография өлкәсендәге чараларны үтәү чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
08 Г 0000 “2014-2020 елларга заманча  

сәнгатькә теләктәшлек белдерү” 
 кече программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 

чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны үтәү чыгымнары чагылдырыла, 
шул исәптән: 

 
– 4369 Әдәбият, сәнгать, мәгариф, басма массакүләм мәгълүмат чаралары, фән 

һәм техника өлкәсендә премияләр һәм дәүләт алдында махсус хезмәтләр өчен башка 
бүләкләүләр 

 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

Әдәбият, сәнгать, мәгариф, басма массакүләм мәгълүмат чаралары, фән һәм техника 
өлкәсендә премияләр бирү һәм дәүләт алдында махсус хезмәтләр өчен башка 
бүләкләүләр буенча чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 4410 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендәге чаралар 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

мәдәният һәм кинематография өлкәсендәге чараларны үтәү чыгымнары 
чагылдырыла. 
 

08 Д 0000 “2014-2020 елларга тармакның  
кадрлар потенциалын үстерү” 

 кече программасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 
чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны үтәү чыгымнары чагылдырыла, 
шул исәптән: 

 
– 4280 Өстәмә һөнәри белем бирү учреждениеләрен үстерү 
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Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының өстәмә 
һөнәри белем бирү учреждениеләрен үстерү чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 4282 Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм башка коммерциячел булмаган 

оешмаларга субсидияләр бирү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

бюджет, автоном учреждениеләргә һәм башка коммерциячел булмаган оешмаларга 
субсидияләр бирү буенча чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 4405 Грантлар 

 
– 4410 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендәге чаралар 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

мәдәният һәм кинематография өлкәсендәге чараларны үтәү чыгымнары 
чагылдырыла. 
 

08 Е 0000 “2014-2020 елларга архив эшен үстерү”  
кече программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 

чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны үтәү чыгымнары чагылдырыла, 
шул исәптән: 

 
– 4402 Татарстан Республикасының архив фонды документларын һәм башка 

архив документларын саклауны, исәпкә алуны, туплауны һәм файдалануны тәэмин 
итү 

 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

Татарстан Республикасының архив фонды документларын һәм башка архив 
документларын саклауны, исәпкә алуны, туплауны һәм файдалануны тәэмин итү 
чыгымнары чагылдырыла. 
 

08 Ж 0000 “2014-2020 елларга тармакның  
дәүләт идарәсе системасын үстерү”  

кече программасы 
 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 

чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны үтәү чыгымнары чагылдырыла, 
шул исәптән: 

 
– 4409 Ведомство буйсынуындагы мәдәният учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин 

итү 
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Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 
ведомство буйсынуындагы мәдәният учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 4410 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендәге чаралар 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

мәдәният һәм кинематография өлкәсендәге чараларны үтәү чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
– 5950 Россия Федерациясенең федераль әһәмияттәге мәдәният объектларын 

дәүләт саклавы буенча вәкаләтләрен башкару 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 2002 

елның 25 июнендә кабул ителгән “Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас 
объектлары (тарихи һәм мәдәни ядкәрләре) турында” №73-ФЗ Федераль законның 9.1 
статьясының 1 пункты нигезендә Россия Федерациясенең федераль әһәмияттәге 
мәдәният объектларын дәүләт саклавы буенча вәкаләтләрен башкару буенча федераль 
бюджет средстволары хисабына гамәлгә ашырыла торган чыгымнары чагылдырыла. 

 
1.1.8. “2014-2020 елларга әйләнә-тирә мохитне саклау,  

Татарстан Республикасы табигый ресурсларын җитештерү 
 һәм файдалану” дәүләт программасы 

 
“2014-2020 елларга әйләнә-тирә мохитне саклау, Татарстан Республикасы 

табигый ресурсларын яңадан җитештерү һәм файдалану” дәүләт программасының 
максатчан статьялары түбәндәгеләрне үз эченә ала: 
 

09 0 0000 “2014-2020 елларга әйләнә-тирә мохитне саклау,  
Татарстан Республикасы табигый ресурсларын яңадан җитештерү  

һәм файдалану” дәүләт программасы 
 

 Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 31.12.2012 ел, №1199 карары 
белән расланган Татарстан Республикасы дәүләт программалары исемлеге нигезендә 
эшләнгән “2014-2020 елларга әйләнә-тирә мохитне саклау, Татарстан Республикасы 
табигый ресурсларын яңадан җитештерү һәм файдалану” дәүләт программасын үтәү 
буенча чыгымнары чагылдырыла, ул дәүләт программасының түбәндәге кече 
программалары буенча гамәлгә ашырыла: 

 
09 1 0000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасы  

әйләнә-тирә мохитенең сыйфатын җайга салу”  
кече программасы 
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Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 
чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны үтәү чыгымнары чагылдырыла, 
шул исәптән: 

 
– 1910 Әйләнә-тирә мохитне җайга салу буенча чаралар 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының әйләнә-

тирә мохитне җайга салу буенча чараларны үтәү чыгымнары чагылдырыла. 
 
– 1912 Төбәкнең дәүләт экология күзәтчелеген тәэмин итү 
 
– 1922 Экологик зыян белән тупланган объектларны бетерү 

  
09 2 0000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында  

җитештерү һәм куллану калдыклары белән эш итү өлкәсендә дәүләт идарәсе”  
кече программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 

чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны үтәү чыгымнары чагылдырыла, 
шул исәптән: 

 
– 1920 Җитештерү һәм куллану калдыклары белән эш итү өлкәсендә чараларны 

үтәү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

җитештерү һәм куллану калдыклары белән эш итү өлкәсендә чараларны үтәү 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 1922 Экологик зыян белән тупланган объектларны бетерү 
  

09 3 0000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасының  
җир асты байлыкларыннан файдалану өлкәсендә дәүләт идарәсе”  

кече программасы 
 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 

чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны үтәү чыгымнары чагылдырыла, 
шул исәптән: 

 
– 8510 Җир асты байлыкларын геологик өйрәнү һәм минераль-чимал базасын 

җитештерү буенча чаралар 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының җир 

асты байлыкларын геологик өйрәнү һәм минераль-чимал базасын җитештерү буенча 
чараларны үтәү чыгымнары чагылдырыла. 
 



55 
 

09 4 0000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасының  
су хуҗалыгы комплексын үстерү”  

кече программасы 
 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 

чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны үтәү чыгымнары чагылдырыла, 
шул исәптән: 

 
– 5128 Су мөнәсәбәтләре өлкәсендә аерым вәкаләтләрне башкару 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының су 

мөнәсәбәтләре өлкәсендә Россия Федерациясенең аерым вәкаләтләрен федераль 
бюджет средстволары хисабына гамәлгә ашыра торган чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 9040 Ярныгыткыч һәм ярсаклагыч корылмалар төзү 
 
– 9042 Гидротехника корылмаларын капиталь ремонтлау 
 
– 9044 Елга үзәннәрен турайту һәм чистарту 
 
– 9046 Су объектларын торгызу һәм экологик тернәкләндерү 

 
09 5 0000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасының 

 биологик төрлелеген саклау” кече программасы 
 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 

чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны үтәү чыгымнары чагылдырыла, 
шул исәптән: 

 
– 1950 Дәүләт табигый тыюлыклары эшчәнлеген тәэмин итү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының дәүләт 

табигый тыюлыклары эшчәнлеген асрау һәм тәэмин итү чыгымнары чагылдырыла. 
 
– 1952 Биологик төрлелекне саклау һәм торгызу буенча чаралар 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

биологик төрлелекне саклау һәм торгызу буенча чараларны үтәү чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
09 6 0000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасының 

 аучылык ресурсларын җитештерү һәм файдалану” 
 кече программасы 
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Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 
чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны үтәү чыгымнары чагылдырыла, 
шул исәптән: 

 
– 1962 Хайваннар дөньясыннан файдалану һәм аны саклау өлкәсендәге чаралар 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

хайваннар дөньясыннан файдалану һәм аны саклау өлкәсендәге чараларны үтәү 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 1991 Табигатьне саклау учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

табигатьне саклау учреждениеләре эшчәнлеген асрау һәм тәэмин итү чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
– 5910 Су биологик ресурсларын оештыру, җайга салу һәм саклау өлкәсендә 

Россия Федерациясе вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 1995 

елның 24 апрелендә кабул ителгән “Хайваннар дөньясы турында” №52-ФЗ Федераль 
законның 6 статьясының беренче өлеше нигезендә су биологик ресурсларын 
оештыру, җайга салу һәм саклау өлкәсендә Россия Федерациясе субъектларының 
дәүләт хакимияте органнарына тапшырылган Россия Федерациясе вәкаләтләрен 
башкару өчен федераль бюджет средстволары хисабына башкарыла торган 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 5920 Хайваннар дөньясы (аучылык ресурсларыннан һәм су биологик 

ресурслардан кала) объектларын саклау һәм файдалану өлкәсендә Россия 
Федерациясе вәкаләтләрен башкару 

 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 1995 

елның 24 апрелендә кабул ителгән “Хайваннар дөньясы турында” №52-ФЗ Федераль 
законның 6 статьясының беренче өлеше нигезендә Россия Федерациясе 
субъектларының дәүләт хакимияте органнарына тапшырылган хайваннар дөньясы 
(аучылык ресурсларыннан һәм су биологик ресурслардан кала) объектларын саклау 
һәм файдалану өлкәсендә Россия Федерациясе вәкаләтләрен башкару буенча 
федераль бюджет средстволары хисабына гамәлгә ашырыла торган чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
 
– 5980 Федераль дәүләт аучылык күзәтчелеге, аучылык ресурсларын табуга 

рөхсәтләр бирү һәм ау хуҗалыгы килешүләрен төзү буенча аучылык ресурсларын 
саклау һәм файдалану өлкәсендә Россия Федерациясе вәкаләтләрен башкару  
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Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 2009 
елның 24 июлендә кабул ителгән “Ау турында һәм аучылык ресурсларын саклау 
турында һәм Россия Федерациясенең аерым закон чыгару актларына үзгәрешләр 
кертү турында” №209-ФЗ Федераль законның 33 статьясының 1 өлеше нигезендә 
Россия Федерациясе субъектларының дәүләт хакимияте органнарына тапшырылган 
федераль дәүләт аучылык күзәтчелеге, аучылык ресурсларын табуга рөхсәтләр бирү 
һәм ау хуҗалыгы килешүләрен төзү буенча аучылык ресурсларын саклау һәм 
файдалану өлкәсендә Россия Федерациясе вәкаләтләрен башкару буенча федераль 
бюджет средстволары хисабына гамәлгә ашырыла торган чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 5990 Аучылык ресурсларын саклау һәм файдалану өлкәсендә Россия 

Федерациясе вәкаләтләрен (федераль дәүләт аучылык күзәтчелеге, аучылык 
ресурсларын табуга рөхсәтләр бирү һәм ау хуҗалыгы килешүләрен төзү буенча 
Россия Федерациясе вәкаләтләреннән тыш) башкару  

 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 2009 

елның 24 июлендә кабул ителгән “Ау турында һәм аучылык ресурсларын саклау 
турында һәм Россия Федерациясенең аерым закон чыгару актларына үзгәрешләр 
кертү турында” №209-ФЗ Федераль законның 33 статьясының 1 өлеше нигезендә 
Россия Федерациясе субъектларының дәүләт хакимияте органнарына тапшырылган 
аучылык ресурсларын саклау һәм файдалану өлкәсендә Россия Федерациясе 
вәкаләтләрен (федераль дәүләт аучылык күзәтчелеге, аучылык ресурсларын табуга 
рөхсәтләр бирү һәм ау хуҗалыгы килешүләрен төзү буенча Россия Федерациясе 
вәкаләтләреннән тыш) башкару буенча федераль бюджет средстволары хисабына 
гамәлгә ашырыла торган чыгымнары чагылдырыла. 

 
 

09 7 0000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасының  
әйләнә-тирә мохитне саклау һәм табигатьтән файдалану өлкәсендә  

хезмәтләрнең эшчәнлеген координацияләү” 
 кече программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 

чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны үтәү чыгымнары чагылдырыла, 
шул исәптән: 

 
– 1970 Экологик мәгариф һәм мәгърифәт буенча чаралар 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

экологик мәгариф һәм мәгърифәт буенча чараларны үтәү чыгымнары чагылдырыла. 
 
– 1991 Табигать саклау учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү 
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Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 
табигать саклау учреждениеләре эшчәнлеген асрау һәм тәэмин итү чыгымнары 
чагылдырыла. 
 

1.1.9. “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында  
яшьләр сәясәтен, физик культура һәм спорт үстерү”  

дәүләт программасы 
 

“2014-2020 елларга Татарстан Республикасында яшьләр сәясәтен, физик 
культура һәм спорт үстерү” дәүләт программасының максатчан статьялары 
түбәндәгеләрне үз эченә ала: 
 

10 0 0000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында  
яшьләр сәясәтен, физик культура һәм спорт үстерү”  

дәүләт программасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинетының 31.12.2012 ел, №1199 карары белән 
расланган Татарстан Республикасы дәүләт программалары исемлеге нигезендә 
эшләнгән “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында яшьләр сәясәтен, физик 
культура һәм спорт үстерү” дәүләт программасын үтәү буенча чыгымнары 
чагылдырыла, ул дәүләт программасының түбәндәге кече программалары буенча 
гамәлгә ашырыла: 
 

10 1 0000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында 
 физик культура һәм спорт үстерү”  

кече программасы 
 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 

чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны үтәү чыгымнары чагылдырыла, 
шул исәптән: 

 
– 1287 Массакүләм спорт өлкәсендә физик культура һәм спорт чаралары 
  
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

массакүләм спорт өлкәсендә физик культура һәм спорт чараларын башкару 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 1297 Югары казанышлар өлкәсендә физик культура һәм спорт чаралары  
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының югары 

казанышлар өлкәсендә физик культура һәм спорт чараларын башкару чыгымнары 
чагылдырыла. 
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– 4233 Югары нәтиҗәләр өчен балалар белән мәктәптән тыш эшләү 
учреждениеләрендә эшләүче тренер-укытучыларга һәм спортчы-инструкторларга 
ярдәм итүгә юнәлтелгән чаралар 

 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының югары 

нәтиҗәләр өчен балалар белән мәктәптән тыш эшләү учреждениеләрендә эшләүче 
тренер-укытучыларга һәм спортчы-инструкторларга ярдәм итүгә юнәлтелгән 
чараларны үтәү чаралары чагылдырыла. 

 
– 4365 Балалар-яшүсмерләр спортын үстерү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

балалар-яшүсмерләр спортын үстерү чыгымнары чагылдырыла. 
 
– 4820 Ведомство буйсынуындагы спорт әзерлеге учреждениеләре эшчәнлеген 

тәэмин итү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

Татарстан Республикасының ведомство буйсынуындагы спорт әзерлеге 
учреждениеләре эшчәнлеген асрау һәм тәэмин итү (хезмәтләр күрсәтү) чыгымнары 
чагылдырыла. 
 

10 2 0000 “2014-2020 елларга балалар һәм яшьләр ялын,  
аларны савыктыруны һәм мәшгульлеген оештыру” 

кече программасы 
 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 

чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны үтәү чыгымнары чагылдырыла, 
шул исәптән: 

 
– 2132 Балаларның һәм яшьләрнең ялын, савыгуын, мәшгульлеген оештыру 

буенча чаралар 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

балаларның һәм яшьләрнең ялын, савыгуын, мәшгульлеген оештыру буенча 
чараларны үтәү чыгымнары чагылдырыла. 

 
10 3 0000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасының 

 авыл яшьләре” кече программасы 
 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 

чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны үтәү чыгымнары чагылдырыла, 
шул исәптән: 
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– 2145 Авыл яшьләренең социаль һәм икътисади активлыгын үстерү өчен 
шартлар тудыру буенча чаралар 

 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының авыл 

яшьләренең социаль һәм икътисади активлыгын үстерү өчен шартлар тудыру буенча 
чараларны үтәү чыгымнары чагылдырыла. 
 
 

10 4 0000 “2014-2020 елларга Татарстан яшьләре”  
кече программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 

чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны үтәү чыгымнары чагылдырыла, 
шул исәптән: 

 
– 4310 Балалар һәм яшьләр өчен чаралар үткәрү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының Балалар 

һәм яшьләр өчен чараларны оештыру һәм үткәрү чыгымнары чагылдырыла. 
 
– 4319 Яшьләр сәясәте учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының яшьләр 

сәясәте учреждениеләре эшчәнлеген асрау һәм тәэмин итү (хезмәтләр күрсәтү) 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
10 5 0000 “2014-2016 елларга яшьләрне патриотик тәрбияләү” 

 кече программасы 
 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 

чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны үтәү чыгымнары чагылдырыла. 
 
 

10 6 0000 “2014-2020 елларга яшьләр һәм спорт өлкәсендә 
 дәүләт сәясәтен камилләштерү” кече программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 

чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны үтәү чыгымнары чагылдырыла, 
шул исәптән: 

 
– 4520 Укыту-методик кабинетлар, үзәкләштерелгән бухгалтерияләр, хуҗалыкта 

хезмәт күрсәтү төркемнәре, уку фильмотекалары, мәктәпара белем бирү-җитештерү 
комбинатлары, логопедик пунктлар 
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Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының укыту-
методик кабинетларны, үзәкләштерелгән бухгалтерияләрне, хуҗалыкта хезмәт 
күрсәтү төркемнәрен, уку фильмотекаларын, мәктәпара белем бирү-җитештерү 
комбинатларын, логопедик пунктларны асрау һәм тәэмин итү чыгымнары 
чагылдырыла. 
 

1.1.11. “2014-2020 елларга Татарстан Республикасының                                    
икътисади үсеше һәм инновацион икътисады”                                                          

дәүләт программасы 
 

“2014-2020 елларга Татарстан Республикасының икътисади үсеше һәм 
инновацион икътисады” дәүләт программасының максатчан статьялары 
түбәндәгеләрне үз эченә ала: 
 

11 0 0000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасының                                    
икътисади үсеше һәм инновацион икътисады”                                             

дәүләт программасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинетының 31.12.2012 ел, №1199 карары белән 
расланган Татарстан Республикасы дәүләт программалары исемлеге нигезендә 
эшләнгән “2014-2020 елларга Татарстан Республикасының икътисади үсеше һәм 
инновацион икътисады” дәүләт программасын үтәү буенча чыгымнары чагылдырыла, 
ул дәүләт программасының түбәндәге кече программалары буенча гамәлгә ашырыла: 

 
11 1 0000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында                                      

дәүләт икътисади сәясәтен камилләштерү”  
кече программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 

чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны үтәү чыгымнары чагылдырыла, 
шул исәптән: 

 
– 0241 Татарстан Республикасы вәкиллекләре эшчәнлеген тәэмин итү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

Татарстан Республикасы вәкиллекләре эшчәнлеген асрау һәм тәэмин итү чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
– 2155 Социаль әһәмияттәге чаралар үткәрү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының социаль 

әһәмияттәге чараларны оештыру һәм үткәрү чыгымнары чагылдырыла. 
 
– 2518 Татарстан Республикасында территориаль иҗтимагый үзидарә 

системасын үстерүгә юнәлдерелгән чаралар 
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Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

Татарстан Республикасында территориаль иҗтимагый үзидарә системасын үстерүгә 
юнәлдерелгән чараларны үтәү чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 5392 Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләрен 

төзү һәм үстерү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының дәүләт 

һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләрен төзү һәм үстерү 
буенча федераль бюджет средстволары хисабына башкарыла торган чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
– 6392 Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләрен 

асрау һәм үстерү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

Татарстан Республикасында дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең 
күпфункцияле үзәкләрен асрау һәм үстерү чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 7232 Бер урыннан икенче урынга күчерү, төзеп тутыру системасын 

камилләштерү, инженерлык, транспорт инфраструктурасын үстерү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының бер 

урыннан икенче урынга күчерү, төзеп тутыру системасын камилләштерү, 
инженерлык, транспорт инфраструктурасын үстерү буенча чараларны үткәрү 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 7900 Татарстан Республикасында уңайлы инвестиция тирәлеге булдыру буенча 

чаралар 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

Татарстан Республикасында уңайлы инвестиция тирәлеге булдыру буенча чараларны 
үтәү чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 9237 Җитештерү кооперациясен (субконтрактациясен) үстерү 
 

 
11 2 0000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында  

кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерү” 
 кече программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 

чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны үтәү чыгымнары чагылдырыла, 
шул исәптән: 
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– 5064 Субсидияләр хисабына, крестьян (фермерлык) хуҗалыкларын да кертеп, 

кече һәм урта эшмәкәрлеккә дәүләт ярдәме буенча чаралар 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

субсидияләр хисабына, крестьян (фермерлык) хуҗалыкларын да кертеп, кече һәм 
урта эшмәкәрлеккә дәүләт ярдәме буенча чараларны үтәү карата федераль бюджет 
средстволары хисабына башкарыла торган чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 6064 Крестьян (фермерлык) хуҗалыкларын да кертеп, кече һәм урта 

эшмәкәрлеккә дәүләт ярдәме буенча чаралар  
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

крестьян (фермерлык) хуҗалыкларын да кертеп, кече һәм урта эшмәкәрлеккә дәүләт 
ярдәме буенча чараларны үтәү чыгымнары чагылдырыла. 
 

11 3 0000 “2014-2016 елларга Татарстан Республикасында  
социаль юнәлешле коммерциячел булмаган оешмаларга ярдәм”  

кече программасы 
 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 

чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны үтәү чыгымнары чагылдырыла, 
шул исәптән: 

 
– 1001 Әйләнә-тирә мохитне саклау өлкәсендәге эшчәнлеккә ярдәм 
  
– 1002 Мәгариф өлкәсе эшчәнлегенә ярдәм 
 
– 1003 Яшьләр сәясәте өлкәсе эшчәнлегенә ярдәм 
 
– 1004 Иҗади берлекләр өлкәсе эшчәнлегенә ярдәм 
 
– 1005 Социаль сәясәт өлкәсе эшчәнлегенә ярдәм 
 
– 1006 Физик культура һәм спорт өлкәсе эшчәнлегенә ярдәм 
 
– 1010 Мәдәният өлкәсе эшчәнлегенә ярдәм 

 
 

1.1.12. “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында  
“Ачык Татарстан” мәгълүмати һәм коммуникация  

технологияләрен үстерү” дәүләт программасы 
 

“2014-2020 елларга Татарстан Республикасында “Ачык Татарстан” мәгълүмати 
һәм коммуникация технологияләрен үстерү” дәүләт программасының максатчан  
статьялары түбәндәгеләрне үз эченә ала: 
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12 0 0000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында  
“Ачык Татарстан” мәгълүмати һәм коммуникация  

технологияләрен үстерү” дәүләт программасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинетының 31.12.2012 ел, №1199 карары белән 
расланган Татарстан Республикасы дәүләт программалары исемлеге нигезендә 
эшләнгән “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында “Ачык Татарстан” 
мәгълүмати һәм коммуникация технологияләрен үстерү” дәүләт программасын үтәү 
буенча чыгымнары чагылдырыла, ул дәүләт программасының түбәндәге кече 
программалары буенча гамәлгә ашырыла: 
 

12 1 0000 “2014-2020 елларга Мәгълүмати Татарстан”  
кече программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 

чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны үтәү чыгымнары чагылдырыла, 
шул исәптән: 

 
– 4390 Татарстан Республикасы дәүләт органнарында һәм Татарстан 

Республикасының җирле үзидарә органнарында мәгълүмат һәм коммуникация 
технологияләреннән файдалану 

 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

Татарстан Республикасы дәүләт органнарында һәм Татарстан Республикасының 
җирле үзидарә органнарында мәгълүмат һәм коммуникация технологияләреннән 
файдалану чыгымнары чагылдырыла. 
 
 

12 2 0000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасы территориясендә  
мәгълүмат-телекоммуникация инфраструктурасын үстерү” 

 кече программасы 
 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 

чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны үтәү чыгымнары чагылдырыла, 
шул исәптән: 

 
– 4390 Татарстан Республикасы дәүләт органнарында һәм Татарстан 

Республикасының җирле үзидарә органнарында мәгълүмат һәм коммуникация 
технологияләреннән файдалану 

 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

Татарстан Республикасы дәүләт органнарында һәм Татарстан Республикасының 
җирле үзидарә органнарында мәгълүмат һәм коммуникация технологияләреннән 
файдалану чыгымнары чагылдырыла. 
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12 3 0000 “2014-2020 елда Татарстан Республикасының 

 мәгълүмат киңлеге инфраструктурасын үстерү һәм камилләштерү” 
 кече программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 

чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны үтәү чыгымнары чагылдырыла, 
шул исәптән: 

 
– 4441 Массакүләм мәгълүмат чаралары өлкәсендәге чаралар 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

массакүләм мәгълүмат чаралары өлкәсендәге чараларны үтәү чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
– 4442 Массакүләм мәгълүмат чаралары өлкәсендә дәүләт ярдәме 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

массакүләм мәгълүмат чаралары өлкәсендә дәүләт ярдәме күрсәтү чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
– 4531 Телерадиокомпанияләргә һәм телерадиооешмаларга субсидияләр 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

телерадиокомпанияләргә һәм телерадиооешмаларга субсидияләр бирү чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
– 4551 Нәшриятларга һәм нәшер итүче оешмаларга социаль әһәмияттәге 

проектларны башкаруга, инвалидлар өчен китаплар, басмалар чыгаруга субсидияләр  
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

Татарстан Республикасының, инвалидлар өчен китаплар, басмалар чыгаруны да 
исәпкә алып, Татарстан Республикасының социаль әһәмияттәге проектларны 
башкаруны гамәлгә ашыручы нәшриятларга һәм нәшер итүче оешмаларга 
субсидияләр бирү чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 4579 Нәшриятлар эшчәнлеген тәэмин итү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

Татарстан Республикасы нәшриятлары эшчәнлеген асрау һәм тәэмин итү (хезмәтләр 
күрсәтү) чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 4751 “Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарлары һәм 

әмернамәләре һәм республика дәүләт хакимияте органнары норматив актлары 
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җыентыгы” журналы редакциясе” автоном коммерциячел булмаган оешмага 
субсидияләр 

 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының“ 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарлары һәм әмернамәләре һәм 
республика дәүләт хакимияте органнары норматив актлары җыентыгы” журналы 
редакциясе” автоном коммерциячел булмаган оешмага субсидияләр бирү чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
 

12 4 0000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында  
мәгълүмат технологияләре өлкәсендә икътисади тирәлекне 

 һәм кешелек капиталын үстерүгә дәүләт ярдәме” 
 кече программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 

чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны үтәү чыгымнары чагылдырыла, 
шул исәптән: 

 
– 4390 Татарстан Республикасы дәүләт органнарында һәм Татарстан 

Республикасының җирле үзидарә органнарында мәгълүмат һәм коммуникация 
технологияләреннән файдалану 

 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

Татарстан Республикасы дәүләт органнарында һәм Татарстан Республикасының 
җирле үзидарә органнарында мәгълүмат һәм коммуникация технологияләреннән 
файдалану чыгымнары чагылдырыла. 

 
 

12 5 0000 “2014 ел өчен Татарстан Республикасында  
“Көнчыгыш-Көнбатыш” транспорт коридоры буенча автомобиль  

маршрутларын мәгълүмат-навигация ягыннан тәэмин итү”  
кече программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 

чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны үтәү чыгымнары чагылдырыла, 
шул исәптән: 

 
– 0321 “Көнчыгыш-Көнбатыш” транспорт коридоры буенча автомобиль 

маршрутларын мәгълүмат-навигация ягыннан тәэмин итү буенча чаралар үтәү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

“Көнчыгыш-Көнбатыш” транспорт коридоры буенча автомобиль маршрутларын 
мәгълүмат-навигация ягыннан тәэмин итү буенча чаралар үтәү буенча чыгымнары 
чагылдырыла. 
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1.1.13. “2014-2020 елларга Татарстан Республикасы 
 транспорт системасын үстерү” дәүләт программасы 

 
“2014-2020 елларга Татарстан Республикасы транспорт системасын үстерү” 

дәүләт программасының максатчан статьялары түбәндәгеләрне үз эченә ала: 
 

13 0 0000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасы 
 транспорт системасын үстерү” дәүләт программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 31.12.2012 ел, №1199 карары белән 
расланган Татарстан Республикасы дәүләт программалары исемлеге нигезендә 
эшләнгән “2014-2020 елларга Татарстан Республикасы транспорт системасын үстерү” 
дәүләт программасын үтәү буенча чыгымнары чагылдырыла, ул дәүләт 
программасының түбәндәге кече программалары буенча гамәлгә ашырыла: 

 
 

13 1 0000 “2014-2020 елларга тимер юл инфраструктурасын үстерү”  
кече программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 

чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны үтәү чыгымнары чагылдырыла, 
шул исәптән: 

 
– 0352 Тимер юл транспорты өлкәсендә аерым чаралар 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының тимер 

юл транспорты өлкәсендә аерым чараларны үтәү чыгымнары чагылдырыла. 
 

13 2 0000 “2014-2020 елларга эчке су юлларының елга  
транспортын һәм елга портларын үстерү” кече программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 

чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны үтәү чыгымнары чагылдырыла, 
шул исәптән: 

 
– 0311 Елга транспорты өлкәсендә аерым чаралар 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының елга 

транспорты өлкәсендә аерым чараларны үтәү чыгымнары чагылдырыла. 
 

13 3 0000 “2014-2020 елларга һава транспортын һәм 
 аэронавигацияне үстерү” кече программасы 

 



68 
 

Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 
чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны үтәү чыгымнары чагылдырыла, 
шул исәптән: 

 
– 0362 Идел буе федераль округында һава юлы белән ташуларны тәэмин итүгә 

субсидияләр 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының Идел 

буе федераль округында һава юлы белән ташуларны тәэмин итүгә субсидияләр бирү 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
13 4 0000 “2014-2020 елларга автомобиль, шәһәр электр транспортын, 

 шул исәптән метро үстерү” кече программасы 
 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 

чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны үтәү чыгымнары чагылдырыла, 
шул исәптән: 

 
– 0317 Башка транспорт төрләре өлкәсендә аерым чаралар 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының башка 

транспорт төрләре өлкәсендә аерым чараларны үтәү чыгымнары чагылдырыла. 
 
– 0340 Күчмә состав сатып алу 
 
– 0537 Җәмәгать транспорты хезмәтләренең тигез мөмкинлекле булуын тәэмин 

итү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

җәмәгать транспорты хезмәтләренең тигез мөмкинлекле булуын тәэмин итү 
чыгымнары чагылдырыла. 

Аталган максатларга муниципаль берәмлекләр бюджетларына субвенцияләр 
күчү бюджетларның керемнәр классификациясенең тиешле 000 2 02 03024 00 0000 
151 “Җирле бюджетларга Россия Федерациясе субъектларының тапшырыла торган 
вәкаләтләрен башкаруга субвенцияләр” керемнәр төре кодлары буенча чагылдырыла. 

Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча шулай ук Татарстан Республикасы муниципаль 
берәмлекләре бюджетларының Татарстан Республикасы бюджетыннан бирелүче 
субвенцияләр хисабына гамәлгә ашырылучы күрсәтелгән максатларга карата 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 7234 Казан ш. метрополитен төзү 
 

13 5 0000 “2014-2020 елларга логистика һәм терминал-склад 
 хезмәтләре базарын үстерү” кече программасы 
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Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 
чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны үтәү чыгымнары чагылдырыла, 
шул исәптән: 

 
– 7255 Свияжскида төбәкнең мультимодаль логистика үзәген төзү 
 
– 7256 Свияжскида төбәкнең мультимодаль логистика үзәгенә 

автомобиль юллары төзү 
 
– 7257 Ясалма корылмалар төзү һәм үзгәртеп кору 
 
– 7258 Прогрессив технологияләр һәм материаллар кертү 
 

13 6 0000 “2014-2020 елларга автомобиль юллары челтәрен 
 камилләштерү, үстерү һәм саклау” кече программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 

чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны үтәү чыгымнары чагылдырыла, 
шул исәптән: 

 
– 0315 Юл хуҗалыгы тоту һәм аның белән идарә итү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының юл 

фонды тоту һәм аның белән идарә итү чыгымнары чагылдырыла. 
 
– 0355 Татарстан Республикасы автомобиль юллары челтәрен камилләштерү, 

үстерү һәм саклау 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

Татарстан Республикасы автомобиль юллары челтәрен камилләштерү, үстерү һәм 
саклау чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 5390 Юл эшчәнлеген финанс яктан тәэмин итү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының юл 

эшчәнлеген финанс яктан тәэмин итү буенча федераль бюджет средстволары 
хисабына башкарыла торган чыгымнары чагылдырыла. 

 
 

13 7 0000 “2014-2020 елларга транспорт системасының куркынычсызлык 
 дәрәҗәсен арттыру” кече программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 

чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны үтәү чыгымнары чагылдырыла, 
шул исәптән: 
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– 5390 Транспорт системасының куркынычсызлыгын арттыру буенча чаралар 
 
 
13 8 0000 “Татарстан Республикасы транспорт комплексында дәүләт сәясәтен 

камилләштерү” кече программасы 
 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 

чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны үтәү чыгымнары чагылдырыла. 
 
 

1.1.14. “2013-2020 елларга Татарстан Республикасында авыл  
хуҗалыгын үстерү һәм авыл хуҗалыгы продукциясе, чимал һәм  

азык-төлек базарын җайга салу”  
дәүләт программасы 

 
“2013-2020 елларга Татарстан Республикасында авыл хуҗалыгын үстерү һәм 

авыл хуҗалыгы продукциясе, чимал һәм азык-төлек базарын җайга салу” дәүләт 
программасының максатчан статьялары түбәндәгеләрне үз эченә ала: 
 

14 0 0000 “2013-2020 елларга Татарстан Республикасында авыл  
хуҗалыгын үстерү һәм авыл хуҗалыгы продукциясе, чимал һәм  

азык-төлек базарын җайга салу” дәүләт программасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинетының 31.12.2012 ел, №1199 карары белән 
расланган Татарстан Республикасы дәүләт программалары исемлеге нигезендә 
эшләнгән “2013-2020 елларга Татарстан Республикасында авыл хуҗалыгын үстерү 
һәм авыл хуҗалыгы продукциясе, чимал һәм азык-төлек базарын җайга салу” дәүләт 
программасын үтәү буенча чыгымнары чагылдырыла, ул дәүләт программасының 
түбәндәге кече программалары буенча гамәлгә ашырыла: 

 
14 1 0000 “Үсемлекчелек, үсемчелек продукциясен эшкәртү һәм 

сату тармакчыгын үстерү” кече программасы 
 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 

чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны үтәү чыгымнары чагылдырыла, 
шул исәптән: 

 
– 5031 Элит орлыклар сатып алуга чыгымнарның бер өлешен каплау өчен 

субсидияләр 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының элит 

орлыклар сатып алуга чыгымнарның бер өлешен каплау өчен субсидияләр бирүгә 
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федераль бюджет средстволары хисабына башкарыла торган чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
– 5033 Файдаланудан чыккан иске бакчаларны төпләү һәм төпләнгән 

мәйданнарны рекультивацияләү өлешендә чыгымнарны каплау өчен субсидияләр 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

файдаланудан чыккан иске бакчаларны төпләү һәм төпләнгән мәйданнарны 
рекультивацияләү өлешендә чыгымнарны каплау өчен субсидияләр бирүгә федераль 
бюджет средстволары хисабына башкарыла торган чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 5034 Күпьеллык утыртмаларны утырту һәм тәрбияләү өлешендә чыгымнарны 

каплау өчен субсидияләр 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

күпьеллык утыртмаларны утырту һәм тәрбияләү өлешендә чыгымнарны каплау өчен 
субсидияләр бирүгә федераль бюджет средстволары хисабына башкарыла торган 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 5035 Үсемчелек өлкәсендә икътисади яктан әһәмиятле төбәк программаларына 

ярдәм субсидияләре 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

үсемчелек өлкәсендә икътисади яктан әһәмиятле төбәк программаларына ярдәм 
субсидияләрен бирүгә федераль бюджет средстволары хисабына башкарыла торган 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 5038 Үсемлекчелек, үсемчелек продукциясен эшкәртү һәм сатуны үстерү 

буенча кыска сроклы кредитларның (займнарның) процент ставкалары өлешен 
каплау өчен субсидияләр 

 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

үсемлекчелек, үсемчелек продукциясен эшкәртү һәм сатуны үстерү буенча кыска 
сроклы кредитларның (займнарның) процент ставкалары өлешен каплау өчен 
субсидияләр бирүгә федераль бюджет средстволары хисабына башкарыла торган 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 5039 Үсемчелекне, эшкәртүне үстерү һәм үсемчелек продукциясе 

базарларының инфраструктурасын һәм логистик тәэминатын үстерү буенча 
инвестиция кредитлары (займнары) буенча процент ставкасының бер өлешен каплау 
өчен субсидияләр 

 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

үсемчелекне, эшкәртүне үстерү һәм үсемчелек продукциясе базарларының 
инфраструктурасын һәм логистик тәэминатын үстерү буенча инвестиция кредитлары 
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(займнары) буенча процент ставкасының бер өлешен каплау өчен субсидияләр бирүгә 
федераль бюджет средстволары хисабына башкарыла торган чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
– 5040 Үсемчелек өлкәсендә авыл хуҗалыгы иминиятләштерүе килешүе буенча 

исәпләнгән иминият премиясен түләү өчен авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләре 
чыгымнарының бер өлешен каплау өчен субсидияләр 

 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

үсемчелек өлкәсендә авыл хуҗалыгы иминиятләштерүе килешүе буенча исәпләнгән 
иминият премиясен түләү өчен авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләре 
чыгымнарының бер өлешен каплау өчен субсидияләр бирүгә федераль бюджет 
средстволары хисабына башкарыла торган чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 5041 Үсемчелек өлкәсендә авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә 

күрсәткечләргә бәйле булмаган ярдәм күрсәтү өчен субсидияләр 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

үсемчелек өлкәсендә авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә күрсәткечләргә бәйле 
булмаган ярдәм күрсәтү өчен субсидияләр бирүгә федераль бюджет средстволары 
хисабына башкарыла торган чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 6031 Элит орлыклар сатып алуга чыгымнарның бер өлешен каплау өчен 

субсидияләр 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының элит 

орлыклар сатып алуга чыгымнарның бер өлешен каплау өчен субсидияләр бирүгә 
Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына башкарыла торган 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 6033 Файдаланудан чыккан иске бакчаларны төпләү һәм төпләнгән 

мәйданнарны рекультивацияләү өлешендә чыгымнарны каплау өчен субсидияләр 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

файдаланудан чыккан иске бакчаларны төпләү һәм төпләнгән мәйданнарны 
рекультивацияләү өлешендә чыгымнарны каплау өчен субсидияләр бирүгә Татарстан 
Республикасы бюджеты средстволары хисабына башкарыла торган чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
– 6034 Күпьеллык утыртмаларны утырту һәм тәрбияләү өлешендә чыгымнарны 

каплау өчен субсидияләр 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

күпьеллык утыртмаларны утырту һәм тәрбияләү өлешендә чыгымнарны каплау өчен 
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субсидияләр бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына 
башкарыла торган чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 6038 Үсемлекчелек, үсемчелек продукциясен эшкәртү һәм сатуны үстерү 

буенча кыска сроклы кредитларның (займнарның) процент ставкалары өлешен 
каплау өчен субсидияләр 

 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

үсемлекчелек, үсемчелек продукциясен эшкәртү һәм сатуны үстерү буенча кыска 
сроклы кредитларның (займнарның) процент ставкалары өлешен каплау өчен 
субсидияләр бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына 
башкарыла торган чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 6039 Үсемчелекне, үсемчелек продукциясен эшкәртүне һәм үсемчелек 

продукциясе базарларының инфраструктурасын һәм логистик тәэминатын үстерү 
буенча инвестиция кредитлары (займнары) буенча процент ставкасының бер өлешен 
каплау өчен субсидияләр 

 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

үсемчелекне, үсемчелек продукциясен эшкәртүне һәм үсемчелек продукциясе 
базарларының инфраструктурасын һәм логистик тәэминатын үстерү буенча 
инвестиция кредитлары (займнары) буенча процент ставкасының бер өлешен каплау 
өчен субсидияләр бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына 
башкарыла торган чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 6040 Үсемчелек өлкәсендә авыл хуҗалыгы иминиятләштерүе килешүе буенча 

исәпләнгән иминият премиясен түләү өчен авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләре 
чыгымнарының бер өлешен каплау өчен субсидияләр 

 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

үсемчелек өлкәсендә авыл хуҗалыгы иминиятләштерүе килешүе буенча исәпләнгән 
иминият премиясен түләү өчен авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләре 
чыгымнарының бер өлешен каплау өчен субсидияләр бирүгә Татарстан Республикасы 
бюджеты средстволары хисабына башкарыла торган чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 6041 Үсемчелек өлкәсендә авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә 

күрсәткечләргә бәйле булмаган ярдәм күрсәтү өчен субсидияләр 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

үсемчелек өлкәсендә авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә күрсәткечләргә бәйле 
булмаган ярдәм күрсәтү өчен субсидияләр бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты 
средстволары хисабына башкарыла торган чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 6310 Территорияләрне куркыныч корткычларга каршы эшкәртүгә бәйле 

чыгымнарның бер өлешен каплау өчен субсидияләр 
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Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

территорияләрне куркыныч корткычларга каршы эшкәртүгә бәйле чыгымнарның бер 
өлешен каплау өчен субсидияләр бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты 
средстволары хисабына башкарыла торган чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 6311 Әче туфракны известь белән ашлауны финанслау 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының әче 

туфракны известь белән ашлауны финанслау буенча  Татарстан Республикасы 
бюджеты средстволары хисабына башкарыла торган чыгымнары чагылдырыла. 

 
 

14 2 0000 “Терлекчелекне, терлекчелек продукциясен эшкәртү һәм 
сату тармакчыгын үстерү” кече программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 

чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны үтәү чыгымнары чагылдырыла, 
шул исәптән: 

 
– 5042 Нәселле терлекчелеккә ярдәм өчен субсидияләр 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының нәселле 

терлекчелеккә ярдәм өчен субсидияләр бирүгә федераль бюджет средстволары 
хисабына башкарыла торган чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 5043 Хосусый сөт эшкәртүгә сатылган һәм (яисә) төяп озатылган 1 килограмм 

сөт өчен субсидияләр 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

хосусый сөт эшкәртүгә сатылган һәм (яисә) төяп озатылган 1 килограмм сөт өчен 
субсидияләр бирүгә федераль бюджет средстволары хисабына башкарыла торган 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 5046 Терлекчелек өлкәсендә икътисади әһәмиятле төбәк программаларына 

ярдәм өчен субсидияләр 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

терлекчелек өлкәсендә икътисади әһәмиятле төбәк программаларына ярдәм өчен 
субсидияләр бирүгә федераль бюджет средстволары хисабына башкарыла торган 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 5047 Терлекчелекне үстерү, терлекчелек продукциясен эшкәртү һәм сату 

буенча кыска сроклы кредитларның (займнарның) процент ставкалары өлешен 
каплау өчен субсидияләр 
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Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

терлекчелекне үстерү, терлекчелек продукциясен эшкәртү һәм сату буенча кыска 
сроклы кредитларның (займнарның) процент ставкалары өлешен каплау өчен 
субсидияләр бирүгә федераль бюджет средстволары хисабына башкарыла торган 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 5048 Терлекчелекне, терлекчелек продукциясен эшкәртүне һәм терлекчелек 

продукциясе базарларының инфраструктурасын һәм логистик тәэминатын үстерү 
буенча инвестиция кредитлары (займнары) буенча процент ставкасының бер өлешен 
каплау өчен субсидияләр 

 
Терлекчелекне, терлекчелек продукциясен эшкәртүне һәм терлекчелек 

продукциясе базарларының инфраструктурасын һәм логистик тәэминатын үстерү 
буенча инвестиция кредитлары (займнары) буенча процент ставкасының бер өлешен 
каплау өчен субсидияләр бирүгә федераль бюджет средстволары хисабына 
башкарыла торган чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 5049 Терлекчелек өлкәсендә авыл хуҗалыгы иминиятләштерүе килешүе буенча 

исәпләнгән иминият премиясен түләү өчен авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләре 
чыгымнарының бер өлешен каплау өчен субсидияләр 

 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

терлекчелек өлкәсендә авыл хуҗалыгы иминиятләштерүе килешүе буенча исәпләнгән 
иминият премиясен түләү өчен авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләре 
чыгымнарының бер өлешен каплау өчен субсидияләр бирүгә федераль бюджет 
средстволары хисабына башкарыла торган чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 6042 Нәселле терлекчелеккә ярдәм өчен субсидияләр 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының нәселле 

терлекчелеккә ярдәм өчен субсидияләр бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты 
средстволары хисабына башкарыла торган чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 6043 Хосусый сөт эшкәртүгә сатылган һәм (яисә) төяп озатылган 1 килограмм 

сөт өчен субсидияләр 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

хосусый сөт эшкәртүгә сатылган һәм (яисә) төяп озатылган 1 килограмм сөт өчен 
субсидияләр бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына 
башкарыла торган чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 6047 Терлекчелекне үстерү, терлекчелек продукциясен эшкәртү һәм сату 

буенча кыска сроклы кредитларның (займнарның) процент ставкалары өлешен 
каплау өчен субсидияләр 
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Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

терлекчелекне үстерү, терлекчелек продукциясен эшкәртү һәм сату буенча кыска 
сроклы кредитларның (займнарның) процент ставкалары өлешен каплау өчен 
субсидияләр бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына 
башкарыла торган чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 6048 Терлекчелекне, терлекчелек продукциясен эшкәртүне һәм терлекчелек 

продукциясе базарларының инфраструктурасын һәм логистик тәэминатын үстерү 
буенча инвестиция кредитлары (займнары) буенча процент ставкасының бер өлешен 
каплау өчен субсидияләр 

 
Терлекчелекне, терлекчелек продукциясен эшкәртүне һәм терлекчелек 

продукциясе базарларының инфраструктурасын һәм логистик тәэминатын үстерү 
буенча инвестиция кредитлары (займнары) буенча процент ставкасының бер өлешен 
каплау өчен субсидияләр бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты средстволары 
хисабына башкарыла торган чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 6049 Терлекчелек өлкәсендә авыл хуҗалыгы иминиятләштерүе килешүе буенча 

исәпләнгән иминият премиясен түләү өчен авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләре 
чыгымнарының бер өлешен каплау өчен субсидияләр 

 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

терлекчелек өлкәсендә авыл хуҗалыгы иминиятләштерүе килешүе буенча исәпләнгән 
иминият премиясен түләү өчен авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләре 
чыгымнарының бер өлешен каплау өчен субсидияләр бирүгә Татарстан Республикасы 
бюджеты средстволары хисабына башкарыла торган чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 6320 Ветеринар-санитар савыктыру буенча чаралар 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

ветеринар-санитар савыктыру буенча чараларны үтәү буенча Татарстан 
Республикасы бюджеты средстволары хисабына башкарыла торган чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
– 6321 Татарстан Республикасы территориясенә африка чумасы керү һәм 

таралуны бетерү буенча чаралар 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

Татарстан Республикасы территориясенә африка чумасы керү һәм таралуны бетерү 
буенча чараларны үтәү буенча Татарстан Республикасы бюджеты средстволары 
хисабына башкарыла торган чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 6323 Токымлы атлар үрчетүгә бәйле чыгымнарның бер өлешен каплауга 

субсидияләр 
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Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

токымлы атлар үрчетүгә бәйле чыгымнарның бер өлешен каплауга субсидияләр 
бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына башкарыла торган 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 6324 Ит, йон һәм күн чималы сатып алу һәм сату буенча авыл хуҗалыгы 

хәзерләү-кулланучылар кооперативларының, әзерләүче оешмаларның һәм 
предприятиеләр чыгымнарының бер өлешен каплау өчен субсидияләр  

 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының ит, йон 

һәм күн чималы сатып алу һәм сату буенча авыл хуҗалыгы хәзерләү-кулланучылар 
кооперативларының, әзерләүче оешмаларның һәм предприятиеләр чыгымнарының 
бер өлешен каплау өчен субсидияләр бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты 
средстволары хисабына башкарыла торган чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 6325 Терлекчелеккә ярдәм өчен субсидияләр 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

Терлекчелеккә ярдәм өчен субсидияләр бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты 
средстволары хисабына башкарыла торган чыгымнары чагылдырыла. 

 
14 3 0000 “Итлек терлек асрауны үстерү” кече программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 

чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны үтәү чыгымнары чагылдырыла, 
шул исәптән: 

 
– 5050 Ит юнәлешендә токымлы эре мөгезле терлеккә ярдәм итү буенча 

субсидияләр 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының ит 

юнәлешендә токымлы эре мөгезле терлеккә ярдәм итү буенча субсидияләр бирүгә 
федераль бюджет средстволары хисабына башкарыла торган чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
– 5052 Итлек терлекчелек объектларын төзү һәм үзгәртеп кору буенча 

инвестиция кредитларының процент ставкасы өлешен каплауга субсидияләр 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының итлек 

терлекчелек объектларын төзү һәм үзгәртеп кору буенча инвестиция кредитларының 
процент ставкасы өлешен каплауга субсидияләр бирүгә федераль бюджет 
средстволары хисабына башкарыла торган чыгымнары чагылдырыла. 
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– 6050 Ит юнәлешендә токымлы эре мөгезле терлеккә ярдәм итү буенча 
субсидияләр 

 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының ит 

юнәлешендә токымлы эре мөгезле терлеккә ярдәм итү буенча субсидияләр бирүгә 
Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына башкарыла торган 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 6052 Итлек терлекчелек объектларын төзү һәм үзгәртеп кору буенча 

инвестиция кредитларының процент ставкасы өлешен каплауга субсидияләр 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының итлек 

терлекчелек объектларын төзү һәм үзгәртеп кору буенча инвестиция кредитларының 
процент ставкасы өлешен каплауга субсидияләр бирүгә Татарстан Республикасы 
бюджеты средстволары хисабына башкарыла торган чыгымнары чагылдырыла. 

 
 

14 4 0000 “Хуҗалык итүнең кече рәвешләренә ярдәм” кече программасы 
 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 

чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны үтәү чыгымнары чагылдырыла, 
шул исәптән: 

 
– 5053 Эш башлаучы фермерларга ярдәм субсидияләре 
  
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының эш 

башлаучы фермерларга ярдәм субсидияләре бирүгә федераль бюджет средстволары 
хисабына башкарыла торган чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 5054 Гаилә терлекчелек фермалар үстерү өчен субсидияләр 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының гаилә 

терлекчелек фермалар үстерү өчен субсидияләр бирүгә федераль бюджет 
средстволары хисабына башкарыла торган чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 5055 Хуҗалык итүнең кече рәвешләренә алынган озак вакытлы, урта һәм кыска 

вакытлы кредитлар буенча процент ставкасы өлешен каплауга субсидияләр 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

хуҗалык итүнең кече рәвешләренә алынган озак вакытлы, урта һәм кыска вакытлы 
кредитлар буенча процент ставкасы өлешен каплауга субсидияләр бирүгә федераль 
бюджет средстволары хисабына башкарыла торган чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 6053 Эш башлаучы фермерларга ярдәм субсидияләре 
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Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының эш 
башлаучы фермерларга ярдәм субсидияләре бирүгә Татарстан Республикасы 
бюджеты средстволары хисабына башкарыла торган чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 6054 Гаилә терлекчелек фермалар үстерү өчен субсидияләр 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының гаилә 

терлекчелек фермалар үстерү өчен субсидияләр бирүгә Татарстан Республикасы 
бюджеты средстволары хисабына башкарыла торган чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 6055 Хуҗалык итүнең кече рәвешләренә алынган озак вакытлы, урта һәм кыска 

вакытлы кредитлар буенча процент ставкасы өлешен каплауга субсидияләр 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

хуҗалык итүнең кече рәвешләренә алынган озак вакытлы, урта һәм кыска вакытлы 
кредитлар буенча процент ставкасы өлешен каплауга субсидияләр бирүгә Татарстан 
Республикасы бюджеты средстволары хисабына башкарыла торган чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
 

14 5 0000 “Техник һәм технологик модернизация,  
инновацион үсеш” кече программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 

чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны үтәү чыгымнары чагылдырыла, 
шул исәптән: 

 
– 6350 “2013-2020 елларга Татарстан Республикасында авыл хуҗалыгын үстерү 

һәм авыл хуҗалыгы продукциясе, чимал һәм азык-төлек базарын җайга салу” дәүләт 
программасының “Техник һәм технологик модернизация, инновацион үсеш” кече 
программасын үтәү буенча чаралар 

 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының “2013-

2020 елларга Татарстан Республикасында авыл хуҗалыгын үстерү һәм авыл 
хуҗалыгы продукциясе, чимал һәм азык-төлек базарын җайга салу” дәүләт 
программасының “Техник һәм технологик модернизация, инновацион үсеш” кече 
программасын башкару чараларын үтәү чыгымнары чагылдырыла. 

 
14 6 0000 “Дәүләт программасы үтәлүне тәэмин итү”  

кече программасы 
 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 

чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны үтәү чыгымнары чагылдырыла, 
шул исәптән: 
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– 6005 “Дәүләт программасы үтәлүне тәэмин итү” кече программасын үтәү 
буенча чаралар 

 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының “Дәүләт 

программасы үтәлүне тәэмин итү” кече программасын үтәү буенча чараларны үтәү 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 6015 Оешмаларның мөлкәтенә түләнгән салым чыгымнары өлешен каплауга 

субсидияләр 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

оешмаларның мөлкәтенә түләнгән салым чыгымнары өлешен каплауга субсидияләр 
бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына башкарыла торган 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
14 7 0000 “Авыл территорияләренең тотрыклы үсеше” 

 кече программасы 
 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 

чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны үтәү чыгымнары чагылдырыла, 
шул исәптән: 

 
– 5018 “2013-2020 елларга Татарстан Республикасында авыл хуҗалыгын үстерү 

һәм авыл хуҗалыгы продукциясе, чимал һәм азык-төлек базарын җайга салу” дәүләт 
программасының “Авыл территорияләренең тотрыклы үсеше” кече программасы 
буенча федераль бюджет хисабына үткәрелүче чаралар 

 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының “2013-

2020 елларга Татарстан Республикасында авыл хуҗалыгын үстерү һәм авыл 
хуҗалыгы продукциясе, чимал һәм азык-төлек базарын җайга салу” дәүләт 
программасының “Авыл территорияләренең тотрыклы үсеше” кече программасы 
буенча чараларны үтәү буенча федераль бюджет средстволары хисабына 
башкарылган чыгымнары чагылдырыла. 

Аталган максатларга муниципаль берәмлекләр бюджетларына субсидияләр күчү 
бюджетларның керемнәр классификациясенең түбәндәге тиешле төр кодлары буенча 
чагылдырыла: 

– 000 2 02 02051 00 0000 151 “Федераль максатчан программаларны гамәлгә 
ашыру өчен бюджетларга субсидияләр”; 

– 000 2 02 02085 00 0000 151 “Россия Федерациясенең авыл җирлегендә яшәүче 
гражданнарын торак белән тәэмин итү буенча чараларны гамәлгә ашыру өчен  
бюджетларга субсидияләр”; 

– 000 2 02 02077 00 0000 151 “Дәүләт (муниципаль) милек объектларына капитал 
салуларны өстәмә финанслау өчен бюджетларга субсидияләр”. 

Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча шулай ук Татарстан Республикасы муниципаль 
берәмлекләре бюджетларының аталган максатларга Татарстан Республикасы 
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бюджетына федераль бюджеттан бирелә торган субсидияләр хисабына башкарыла 
торган чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 6018 “2013-2020 елларга Татарстан Республикасында авыл хуҗалыгын үстерү 

һәм авыл хуҗалыгы продукциясе, чимал һәм азык-төлек базарын җайга салу” дәүләт 
программасының “Авыл территорияләренең тотрыклы үсеше” кече программасы 
буенча чаралар 

 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының “2013-

2020 елларга Татарстан Республикасында авыл хуҗалыгын үстерү һәм авыл 
хуҗалыгы продукциясе, чимал һәм азык-төлек базарын җайга салу” дәүләт 
программасының “Авыл территорияләренең тотрыклы үсеше” кече программасы 
буенча чараларны үтәү чыгымнары чагылдырыла. 

Аталган максатларга муниципаль берәмлекләр бюджетларына субсидияләр күчү 
бюджетларның керемнәр классификациясенең түбәндәге тиешле төр кодлары буенча 
чагылдырыла: 

– 000 2 02 02051 00 0000 151 “Федераль максатчан программаларны гамәлгә 
ашыру өчен бюджетларга субсидияләр”; 

– 000 2 02 02085 00 0000 151 “Россия Федерациясенең авыл җирлегендә яшәүче 
гражданнарын торак белән тәэмин итү буенча чараларны гамәлгә ашыру өчен  
бюджетларга субсидияләр”; 

– 000 2 02 02077 00 0000 151 “Дәүләт (муниципаль) милек объектларына капитал 
салуларны өстәмә финанслау өчен бюджетларга субсидияләр”. 

Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча шулай ук Татарстан Республикасы муниципаль 
берәмлекләре бюджетларының аталган максатларга Татарстан Республикасы 
бюджетына Татарстан Республикасы бюджетыннан бирелә торган субсидияләр 
хисабына башкарыла торган чыгымнары чагылдырыла. 

 
14 8 0000 “Авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге җирләрнең  

мелиорациясен үстерү” кече программасы 
 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 

чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны үтәү чыгымнары чагылдырыла, 
шул исәптән: 

 
– 6180 Чылата һәм корыта торган системаларны, шулай ук аерым урнашкан 

гидротехника корылмаларын төзү һәм үзгәртеп кору 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының чылата 

һәм корыта торган системаларны, шулай ук аерым урнашкан гидротехника 
корылмаларын төзү һәм үзгәртеп кору чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 6181 Культура-техник, агроурманмелиоратив һәм фитомелиоратив эшләр 
 
– 6182 Ташкынга каршы чаралар 
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Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

ташкынга каршы чаралар үткәрү чыгымнары чагылдырыла. 
 
– 6183 Мелиорация объектларын техник яктан яңача коралландыру өчен 

субсидияләр 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

мелиорация объектларын техник яктан яңача коралландыру өчен субсидияләр бирүгә 
Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына башкарыла торган 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
 

1.1.15. “2014-2020 елларга Татарстан Республикасы 
 урман хуҗалыгын үстерү” дәүләт программасы 

 
“2014-2020 елларга Татарстан Республикасы урман хуҗалыгын үстерү” дәүләт 

программасының максатчан статьялары түбәндәгеләрне үз эченә ала: 
 

15 0 0000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасы 
 урман хуҗалыгын үстерү” дәүләт программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 31.12.2012 ел, №1199 карары белән 
расланган Татарстан Республикасы дәүләт программалары исемлеге нигезендә 
эшләнгән “2014-2020 елларга Татарстан Республикасы урман хуҗалыгын үстерү” 
дәүләт программасын үтәү буенча чыгымнары чагылдырыла, ул дәүләт 
программасының түбәндәге кече программалары буенча гамәлгә ашырыла: 
 

15 1 0000 “2014-2020 елларга урманнарны саклау һәм яклау” 
 кече программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 

чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны үтәү чыгымнары чагылдырыла, 
шул исәптән: 

 
– 5129 Урман мөнәсәбәтләре өлкәсендә аерым вәкаләтләр башкару 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының урман 

мөнәсәбәтләре өлкәсендә Россия Федерациясенең аерым вәкаләтләрен башкару 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 8010 Урман янгыннарын сүндерү буенча махсуслаштырылган учреждениеләр 

эшчәнлеген тәэмин итү 
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Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының урман 
янгыннарын сүндерү буенча махсуслаштырылган учреждениеләр эшчәнлеген тоту 
һәм тәэмин итү чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 8013 Янгынга каршы чаралар 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

янгынга каршы чаралар үткәрү чыгымнары чагылдырыла. 
 
– 8015 Янгынга каршы махсуслаштырылган җайланма һәм инвентарь сатып алу 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

янгынга каршы махсуслаштырылган җайланма һәм инвентарь сатып алу чыгымнары 
чагылдырыла. 
 

15 2 0000 “2014-2020 елларга урманнардан файдалану” 
 кече программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 

чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны үтәү чыгымнары чагылдырыла, 
шул исәптән: 

 
– 5129 Урман мөнәсәбәтләре өлкәсендә аерым вәкаләтләр башкару 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының урман 

мөнәсәбәтләре өлкәсендә Россия Федерациясенең аерым вәкаләтләрен башкару 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 8020 Урман әзерләү машиналары, урман кисү җайланмалары, транспорт 

чаралары сатып алу 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының урман 

әзерләү машиналары, урман кисү җайланмалары, транспорт чаралары сатып алу 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 8025 Урман мөнәсәбәтләре өлкәсендә идарә итү 
 

 
15 3 0000 “2014-2020 елларга урманнар җитештерү”  

кече программасы 
 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 

чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны үтәү чыгымнары чагылдырыла, 
шул исәптән: 
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– 5129 Урман мөнәсәбәтләре өлкәсендә аерым вәкаләтләр башкару 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының урман 

мөнәсәбәтләре өлкәсендә Россия Федерациясенең аерым вәкаләтләрен башкару 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 8030 Урманнар җитештерү өчен машиналар һәм җайланмалар сатып алу 
  
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

урманнар җитештерү өчен машиналар һәм җайланмалар сатып алу чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
– 8033 Питомниклар өчен машина һәм җайланмалар, орлыклар җыю һәм эшкәртү 

өчен җайланмалар сатып алу 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

питомниклар өчен машина һәм җайланмалар, орлыклар җыю һәм эшкәртү өчен 
җайланмалар сатып алу чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 8035 Урман торгызу һәм үрчетү өчен стандарт утырту материалы үстерү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының урман 

торгызу һәм үрчетү өчен стандарт утырту материалы үстерү чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
15 4 0000 “2014-2020 елларга урман юллары төзү һәм  

асрау” кече программасы 
 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 

чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны үтәү чыгымнары чагылдырыла, 
шул исәптән: 

 
– 8040 Махсуслаштырылган техника һәм җайланма, юл тукымасы җиһазлары 

сатып алу  
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

махсуслаштырылган техника һәм җайланма, юл тукымасы җиһазлары сатып алу 
чыгымнары чагылдырыла. 
 
 

15 5 0000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасы  
урман хуҗалыгын үстерү” дәүләт программасы үтәлүне 

 тәэмин итү” кече программасы 
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Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 
чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны үтәү чыгымнары чагылдырыла, 
шул исәптән: 

 
– 5129 Урман мөнәсәбәтләре өлкәсендә аерым вәкаләтләр башкару 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының урман 

мөнәсәбәтләре өлкәсендә Россия Федерациясенең аерым вәкаләтләрен башкару 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 8050 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасы урман хуҗалыгын үстерү” 

дәүләт программасы үтәлүне  тәэмин итү” кече программасын үтәү буенча чаралар 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының “2014-

2020 елларга Татарстан Республикасы урман хуҗалыгын үстерү” дәүләт программасы 
үтәлүне  тәэмин итү” кече программасын үтәү буенча чараларны үтәү чыгымнары 
чагылдырыла. 
 
 

1.1.16. “2014-2020 елларга Татарстан Республикасының  
дәүләт мөлкәте белән идарә итү” дәүләт программасы 

 
“2014-2020 елларга Татарстан Республикасының дәүләт мөлкәте белән идарә 

итү” дәүләт программасының максатчан статьялары түбәндәгеләрне үз эченә ала: 
 

16 0 0000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасының  
дәүләт мөлкәте белән идарә итү” дәүләт программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 31.12.2012 ел, №1199 карары белән 
расланган Татарстан Республикасы дәүләт программалары исемлеге нигезендә 
эшләнгән “2014-2020 елларга Татарстан Республикасының дәүләт мөлкәте белән 
идарә итү” дәүләт программасын үтәү буенча тиешле чыгымнар юнәлешләре буенча 
башкарыла торган чыгымнары чагылдырыла. 
 

1.1.17. “2014-2020 елларга Татарстан Республикасының  
дәүләт финанслары белән идарә итү”  

дәүләт программасы  
 

“2014-2020 елларга Татарстан Республикасының дәүләт финанслары белән идарә 
итү” дәүләт программасының максатчан статьялары түбәндәгеләрне үз эченә ала: 
 

18 0 0000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасының  
дәүләт финанслары белән идарә итү”  

дәүләт программасы  
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Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 31.12.2012 ел, №1199 карары белән 
расланган Татарстан Республикасы дәүләт программалары исемлеге нигезендә 
эшләнгән “2014-2020 елларга Татарстан Республикасының дәүләт финанслары белән 
идарә итү” дәүләт программасын үтәү буенча чыгымнары чагылдырыла, ул түбәндәге 
чаралар буенча гамәлгә ашырыла: 

 
18 1 0000 Бюджет системасының озак вакыт тигез баланслы 

 һәм тотрыклы булуын тәэмин итү 
 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 

чыгымнар юнәлешләре буенча чараларны үтәү чыгымнары чагылдырыла. 
 
 

18 2 0000 Дәүләт әҗәте белән нәтиҗәле идарә итү 
 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 

чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны үтәү чыгымнары чагылдырыла, 
шул исәптән: 

 
– 2789 Татарстан Республикасының дәүләт әҗәте буенча процент түләүләре 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

Татарстан Республикасының дәүләт әҗәте буенча процент түләүләрен түләү 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
 

18 3 0000 Җирле бюджетлар белән бюджетара 
 мөнәсәбәтләрнең нәтиҗәлелеген арттыру 

 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 

чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны үтәү чыгымнары чагылдырыла, 
шул исәптән: 

 
– 8003 Муниципаль берәмлекләрнең бюджет тәэминатын тигезләү өчен 

дотацияләр бирү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

муниципаль берәмлекләрнең бюджет тәэминатын тигезләү өчен дотацияләр бирү 
чыгымнары чагылдырыла. 

Муниципаль берәмлекләрнең бюджетларына аталган максатларга дотацияләр 
күчү бюджетлар керемнәре классификациясенең тиешле 000 2 02 01001 00 0000 151 
“Бюджет тәэминатын тигезләү өчен дотацияләр” керемнәр төре кодлары буенча 
чагылдырыла. 
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Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча шулай ук Татарстан Республикасы 
муниципаль берәмлекләре бюджетларының аталган максатларга Татарстан 
Республикасы бюджеттан бирелүче дотацияләр хисабына башкарылучы чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
– 8004 Җирлекләрнең бюджетларына бюджетара трансфертлар бирү өчен 

муниципаль районнар бюджетларына субсидияләр бирү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

муниципаль районнар бюджетларына бюджет тәэминатын тигезләү һәм муниципаль 
район составына керүче җирлекләрнең бюджетларына бүтән бюджетара 
трансфертлар бирү буенча чыгымнары чагылдырыла. 

Аталган максатларга муниципаль берәмлекләр бюджетларына субсидияләр күчү 
бюджетлар керемнәре классификациясенең тиешле 000 2 02 02999 00 0000 151 “Бүтән 
субсидияләр” керемнәр төре кодлары буенча чагылдырыла. 

Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча шулай ук Татарстан Республикасы 
муниципаль берәмлекләре бюджетларының аталган максатларга Татарстан 
Республикасы бюджеттан бирелүче субсидияләр хисабына башкарылучы чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
– 8005 Муниципаль районнар һәм шәһәр округлары бюджетларына муниципаль 

белем бирү оешмаларында төп гомуми белем бирү программалары буенча һәркем 
өчен мөмкин булган һәм бушлай мәктәпкәчә, гомуми башлангыч, төп гомуми, урта 
гомуми белем бирүне оештыру, муниципаль белем бирү оешмаларында балаларга 
өстәмә белем бирүне оештыру, балаларны карауны һәм тәрбияләүне, балаларны 
муниципаль белем бирү оешмаларында тотуны гамәлгә ашыру өчен шартлар тудыру, 
шулай ук каникул чорында балаларның ялын оештыру өчен субсидияләр бирү 

 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

муниципаль районнар һәм шәһәр округлары бюджетларына муниципаль белем бирү 
оешмаларында төп гомуми белем бирү программалары буенча һәркем өчен мөмкин 
булган һәм бушлай мәктәпкәчә, гомуми башлангыч, төп гомуми, урта гомуми белем 
бирүне оештыру, муниципаль белем бирү оешмаларында балаларга өстәмә белем 
бирүне оештыру, балаларны карауны һәм тәрбияләүне, балаларны муниципаль белем 
бирү оешмаларында тотуны гамәлгә ашыру өчен шартлар тудыру, шулай ук каникул 
чорында балаларның ялын оештыру өчен субсидияләр бирү чыгымнары 
чагылдырыла. 

Аталган максатларга муниципаль берәмлекләр бюджетларына субсидияләр күчү 
бюджетлар керемнәре классификациясенең тиешле 000 2 02 02999 00 0000 151 “Бүтән 
субсидияләр” керемнәр төре кодлары буенча чагылдырыла 

 
– 8006 Җирлекләргә төбәк финанс ярдәме фондыннан дотацияләр хисаплау һәм 

бирү буенча дәүләт вәкаләтләрен башкару өчен муниципаль районнар бюджетларына 
субвенцияләр бирү 
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Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 
җирлекләргә төбәк финанс ярдәме фондыннан дотацияләр хисаплау һәм бирү буенча 
дәүләт вәкаләтләрен башкару өчен муниципаль районнар бюджетларына 
субвенцияләр бирү чыгымнары чагылдырыла. 

Аталган максатларга муниципаль берәмлекләр бюджетларына субвенцияләр 
күчү бюджетларның керемнәр классификациясенең тиешле 000 2 02 03024 00 0000 
151 “Җирле бюджетларга Россия Федерациясе субъектларының тапшырыла торган 
вәкаләтләрен башкаруга субвенцияләр” керемнәр төре кодлары буенча чагылдырыла. 

Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча шулай ук Татарстан Республикасы муниципаль 
берәмлекләре бюджетларының Татарстан Республикасы бюджетыннан бирелүче 
субвенцияләр хисабына гамәлгә ашырылучы күрсәтелгән максатларга карата 
чыгымнары чагылдырыла. 
 
 

1.1.18. “2014-2016 елларга Татарстан Республикасы  
дәүләт гражданлык хезмәтен һәм Татарстан Республикасы  

муниципаль хезмәтне үстерү”  
дәүләт программасы 

 
“2014-2016 елларга Татарстан Республикасы дәүләт гражданлык хезмәтен һәм 

Татарстан Республикасы муниципаль хезмәтне үстерү” дәүләт программасының 
максатчан статьялары түбәндәгеләрне үз эченә ала: 
 

19 0 0000 “2014-2016 елларга Татарстан Республикасы  
дәүләт гражданлык хезмәтен һәм Татарстан Республикасы  

муниципаль хезмәтне үстерү”  
дәүләт программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 31.12.2012 ел, №1199 карары белән 
расланган Татарстан Республикасы дәүләт программалары исемлеге нигезендә 
эшләнгән “2014-2016 елларга Татарстан Республикасы дәүләт гражданлык хезмәтен 
һәм Татарстан Республикасы муниципаль хезмәтне үстерү” дәүләт программасын 
үтәү буенча чыгымнары чагылдырыла, ул түбәндәге чаралар буенча гамәлгә 
ашырыла: 

 
– 2191 Татарстан Республикасы дәүләт гражданлык хезмәтен һәм Татарстан 

Республикасы муниципаль хезмәтне үстерү буенча чаралар 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

Татарстан Республикасы дәүләт гражданлык хезмәтен һәм Татарстан Республикасы 
муниципаль хезмәтне үстерү буенча чараларны үтәү чыгымнары чагылдырыла. 

 
1.1.19. “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында  

дәүләт илкүләм сәясәтен үтәү”  
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дәүләт программасы 
 

“2014-2020 елларга Татарстан Республикасында дәүләт илкүләм сәясәтен үтәү” 
дәүләт программасының максатчан статьялары түбәндәгеләрне үз эченә ала: 
 
 

20 0 0000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында  
дәүләт илкүләм сәясәтен үтәү”  

дәүләт программасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинетының 31.12.2012 ел, №1199 карары белән 
расланган Татарстан Республикасы дәүләт программалары исемлеге нигезендә 
эшләнгән “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында дәүләт илкүләм сәясәтен 
үтәү” дәүләт программасын үтәү буенча тиешле чыгымнар юнәлешләре буенча 
башкарыла торган чыгымнары чагылдырыла. 
 

1.1.20. “Татар халкының милли тәңгәллеген саклау (2014-2016 еллар)”  
Татарстан Республикасы дәүләт программасы 

 
“Татар халкының милли тәңгәллеген саклау (2014-2016 еллар)” Татарстан 

Республикасы дәүләт программасының максатчан статьялары түбәндәгеләрне үз 
эченә ала: 
 

21 0 0000 “Татар халкының милли тәңгәллеген саклау (2014-2016 еллар)”  
Татарстан Республикасы дәүләт программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 31.12.2012 ел, №1199 карары белән 
расланган Татарстан Республикасы дәүләт программалары исемлеге нигезендә 
эшләнгән “Татар халкының милли тәңгәллеген саклау (2014-2016 еллар)” Татарстан 
Республикасы дәүләт программасын үтәү буенча тиешле чыгымнар юнәлешләре 
буенча башкарыла торган чыгымнары чагылдырыла. 
 

1.1.21. “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында  
Татарстан Республикасы дәүләт телләрен һәм башка телләрне  

саклау, өйрәнү һәм үстерү” дәүләт программасы 
 

“2014-2020 елларга Татарстан Республикасында Татарстан Республикасы дәүләт 
телләрен һәм башка телләрне саклау, өйрәнү һәм үстерү” дәүләт программасының 
максатчан статьялары түбәндәгеләрне үз эченә ала: 

 
 

22 0 0000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында  
Татарстан Республикасы дәүләт телләрен һәм башка телләрне  
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саклау, өйрәнү һәм үстерү” дәүләт программасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинетының 31.12.2012 ел, №1199 карары белән 
расланган Татарстан Республикасы дәүләт программалары исемлеге нигезендә 
эшләнгән “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында Татарстан Республикасы 
дәүләт телләрен һәм башка телләрне саклау, өйрәнү һәм үстерү” дәүләт 
программасын үтәү буенча тиешле чыгымнар юнәлешләре буенча башкарыла торган 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
1.1.22. “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында  

юстицияне үстерү” дәүләт программасы 
 

“2014-2020 елларга Татарстан Республикасында юстицияне үстерү” дәүләт 
программасының максатчан  статьялары түбәндәгеләрне үз эченә ала: 

 
24 0 0000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында  

юстицияне үстерү” дәүләт программасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинетының 31.12.2012 ел, №1199 карары белән 
расланган Татарстан Республикасы дәүләт программалары исемлеге нигезендә 
эшләнгән “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында юстицияне үстерү” дәүләт 
программасын үтәү буенча чыгымнары чагылдырыла, ул түбәндәге чаралар буенча 
гамәлгә ашырыла: 

 
24 1 0000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында 

 юстиция өлкәсендә дәүләт сәясәтен үстерү” кече программасы 
 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 

чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны үтәү чыгымнары чагылдырыла, 
шул исәптән: 

 
– 2302 Судлар эшчәнлеген тәэмин итү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының судлар 

эшчәнлеген асрау һәм тәэмин итү чыгымнары чагылдырыла.  
 
– 2330 Татарстан Республикасы Иҗтимагый палатасы эшчәнлеген тәэмин итү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

Татарстан Республикасы Иҗтимагый палатасы эшчәнлеген асрау һәм тәэмин итү 
чыгымнары чагылдырыла.  
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24 2 0000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында  
җәмәгать юстициясе институтын үстерү” кече программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 

чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны үтәү чыгымнары чагылдырыла, 
шул исәптән: 

 
– 2301 Суд аппаратлары эшчәнлеген тәэмин итү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының суд 

аппаратлары эшчәнлеген тәэмин итү чыгымнары чагылдырыла. 
 
– 2303 Татарстан Республикасында җәмәгать юстициясе институтын үстерү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

Татарстан Республикасында җәмәгать юстициясе институтын үстерү буенча 
чараларны үтәү чыгымнары чагылдырыла. 
 

1.1.23. “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында  
энергияне саклау һәм энергетика нәтиҗәлелеген арттыру”  

дәүләт программасы 
 

“2014-2020 елларга Татарстан Республикасында энергияне саклау һәм 
энергетика нәтиҗәлелеген арттыру” дәүләт программасының максатчан статьялары 
түбәндәгеләрне үз эченә ала: 
 

25 0 0000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында  
энергияне саклау һәм энергетика нәтиҗәлелеген арттыру”  

дәүләт программасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинетының 31.12.2012 ел, №1199 карары белән 
расланган Татарстан Республикасы дәүләт программалары исемлеге нигезендә 
эшләнгән “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында энергияне саклау һәм 
энергетика нәтиҗәлелеген арттыру” дәүләт программасын үтәү буенча чыгымнары 
чагылдырыла, ул түбәндәге чаралар буенча гамәлгә ашырыла: 

 
– 6601 Энергияне саклау һәм энергетика нәтиҗәлелеген арттыру өлкәсендә 

чараларны тәэмин итү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

энергияне саклау һәм энергетика нәтиҗәлелеген арттыру өлкәсендәге чараларны 
тәэмин итү чыгымнары чагылдырыла. 
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– 9601 Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына күпфатирлы 
йортларны капиталь ремонтлау буенча чараларны тәэмин итү 

 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына күпфатирлы йортларны 
капиталь ремонтлау буенча чараларны тәэмин итү чыгымнары чагылдырыла. 
 

1.1.24. “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында  
туристлык һәм кунакчыллык өлкәсен үстерү” 

 дәүләт программасы 
 

“2014-2020 елларга Татарстан Республикасында туристлык һәм кунакчыллык 
өлкәсен үстерү” дәүләт программасының максатчан статьялары түбәндәгеләрне үз 
эченә ала: 
 

26 0 0000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында  
туристлык һәм кунакчыллык өлкәсен үстерү” 

 дәүләт программасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинетының 31.12.2012 ел, №1199 карары белән 
расланган Татарстан Республикасы дәүләт программалары исемлеге нигезендә 
эшләнгән “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында туристлык һәм 
кунакчыллык өлкәсен үстерү” дәүләт программасын үтәү буенча чыгымнары 
чагылдырыла, ул түбәндәге чаралар буенча гамәлгә ашырыла: 

 
– 1397 Туристлык эшчәнлеге өлкәсендәге чаралар 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

туристлык эшчәнлеге өлкәсендәге чараларны үтәү чыгымнары чагылдырыла. 
 
 

1.1.25. “2015-2020 елларга Татарстан Республикасының  
коррупциягә каршы сәясәтен үтәү” дәүләт программасы 

 
“2015-2020 елларга Татарстан Республикасының коррупциягә каршы сәясәтен 

үтәү” дәүләт программасының максатчан статьялары түбәндәгеләрне үз эченә ала: 
 

27 0 0000 “2015-2020 елларга Татарстан Республикасының  
коррупциягә каршы сәясәтен үтәү” дәүләт программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 31.12.2012 ел, №1199 карары белән 
расланган Татарстан Республикасы дәүләт программалары исемлеге нигезендә 
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эшләнгән “2015-2020 елларга Татарстан Республикасының коррупциягә каршы 
сәясәтен үтәү” дәүләт программасын үтәү чыгымнары чагылдырыла. 

 
1.1.26. Татарстан Республикасы бюджетының һәм  

Россия Федерациясе дәүләт бюджетныкы булмаган фондларының  
программадан гайре чыгым юнәлешләре 

 
Татарстан Республикасы бюджетының һәм Россия Федерациясе дәүләт 

бюджетныкы булмаган фондларының программадан гайре чыгым юнәлешләренең 
максатчан статьялары түбәндәгеләрне үз эченә ала: 

 
51 0 0000 Татарстан Республикасы Президенты эшләре идарәсен 

 асрау буенча чыгымнар 
 

Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының Татарстан 
Республикасы Президенты Эшләр идарәсен асрау һәм тәэмин итү чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
52 0 0000 Татарстан Республикасы  

Министрлар Кабинеты Аппаратын асрау буенча чыгымнар 
 

Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинетын асрау һәм тәэмин итү чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
53 0 0000 Татарстан Республикасы  

Дәүләт Советы Аппаратын асрау чыгымнары  
 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының Татарстан 

Республикасы Дәүләт Советы Аппаратын асрау һәм тәэмин итү чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
54 0 0000 Татарстан Республикасы  

Конституция суды эшчәнлеген тәэмин итү 
 

Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының Татарстан 
Республикасы Конституция суды эшчәнлеген асрау һәм тәэмин итү чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
– 2310 Татарстан Республикасы Конституция суды эшчәнлеген тәэмин итү 

чыгымнары. 
 

55 0 0000 Татарстан Республикасы  
Хисап палатасы эшчәнлеген тәэмин итү 
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Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының Татарстан 
Республикасы Хисап палатасы эшчәнлеген асрау һәм тәэмин итү чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
56 0 0000 Татарстан Республикасы  

Үзәк сайлау комиссиясе эшчәнлеген тәэмин итү,  
сайлаулар үткәрү 

 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының Татарстан 

Республикасы Үзәк сайлау комиссиясе эшчәнлеген һәм сайлаулар үткәрүне тәэмин 
итү чыгымнары чагылдырыла, алар түбәндәге чыгым юнәлешләре буенча гамәлгә 
ашырыла: 

 
–  56 1 0201 Сайлаулар үткәрү чыгымнары 
 
– 56 2 0221 Сайлаучыларның хокукый культурасын арттыру, сайлауларны 

оештыручыларны укыту, “Сайлаулар” ГМС чыгымнары  
 
– 56 3 0000 Татарстан Республикасы Үзәк сайлау комиссиясе эшчәнлеген тәэмин 

итү 
 

57 0 0000 Татарстан Республикасында  
Кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил эшчәнлеген тәэмин итү 

 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының Татарстан 

Республикасында Кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил эшчәнлеген асрау һәм 
тәэмин итү чыгымнары чагылдырыла. 

 
58 0 0000 Татарстан Республикасында  

Бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Аппараты 
 эшчәнлеген тәэмин итү 

 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының Татарстан 

Республикасында Бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Аппараты эшчәнлеген  
асрау һәм тәэмин итү чыгымнары чагылдырыла. 

 
73 0 0000 Россия Федерациясе дәүләт бюджетныкы булмаган фондлары 

 идарәләре эшчәнлегенең программадан гайре юнәлешләре 
 

73 1 0000 Социаль сәясәт өлкәсендә дәүләт функцияләрен башкару 
 

Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы Территориаль мәҗбүри 
медицина иминиятләштерүе фонды бюджетының түбәндәге чыгым юнәлешләре 
буенча гамәлгә ашырыла торган социаль сәясәт өлкәсендә дәүләт функцияләрен үтәү 
буенча программадан гайре чыгымнары чагылдырыла: 
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– 0202 Югары технологияле медицина ярдәме күрсәтү 
 
– 1706 Бер каналлы финанслау кысаларында Территориаль мәҗбүри медицина 

иминиятләштерүе программасы буенча чаралар үтәү 
 
– 3300 Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе системасы аша медицина 

оешмаларын күбесенчә бер каналлы финанслауны башкару 
 
– 5093 Россия Федерациясенең дәүләт бюджетныкы булмаган фондлары идарәсе 

органнарының программадан гайре эшчәнлек юнәлешләре буенча социаль сәясәт 
өлкәсендә дәүләт функцияләрен башкару кысаларында Россия Федерациясе 
субъектлары территорияләрендә мәҗбүри медицина иминиятләштерүе оешмаларын 
финанс яктан тәэмин итү буенча территориаль мәҗбүри медицина иминиятләштерү 
фондлары бюджетларына субвенцияләр 

 
72 2 0000 Россия Федерациясенең дәүләт бюджетныкы булмаган фондлары 

 аппаратлары тарафыннан функцияләрне үтәү 
 

Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы Территориаль мәҗбүри 
медицина иминиятләштерүе фонды бюджетының түбәндәге чыгым юнәлешләре 
буенча гамәлгә ашырыла торган Россия Федерациясенең дәүләт бюджетныкы 
булмаган фондлары аппаратлары тарафыннан функцияләрне үтәү юнәлдерелгән 
программадан гайре чыгымнары чагылдырыла: 

 
– 0059 Россия Федерациясенең дәүләт бюджетныкы булмаган фондлары идарәсе 

органнарының программадан гайре эшчәнлек юнәлешләре буенча Россия 
Федерациясенең дәүләт бюджетныкы булмаган фондлары аппаратлары тарафыннан 
функцияләрне үтәү кысаларында дәүләт учреждениеләре эшчәнлеген (хезмәтләр 
күрсәтүне) тәэмин итү буенча чыгымнар 

 
99 0 0000 Чыгымнарның программадан гайре юнәлешләре 

 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының түбәндәге 

чыгым юнәлешләре буенча гамәлгә ашырыла торган программадан гайре чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
– 0215 Территориаль органнар 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының 
территориаль органнарын асрау һәм тәэмин итү чыгымнары чагылдырыла.  

 
– 0306 Халыкара хезмәттәшлек өлкәсендәге чаралар 
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Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 
халыкара хезмәттәшлек өлкәсендәге чараларны үтәү чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 0317 Башка транспорт төрләре өлкәсендә аерым чаралар 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының башка 

транспорт төрләре өлкәсендә аерым чараларны үтәү чыгымнары чагылдырыла. 
 
– 0517 Мәҗбүри медицина иминиятләштерүенең база программасы кысаларында 

территориаль мәҗбүри медицина иминиятләштерүе программасын үтәү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

мәҗбүри медицина иминиятләштерүенең база программасы кысаларында 
территориаль мәҗбүри медицина иминиятләштерүе программасын үтәү чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
– 0519 Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе системасы аша медицина 

оешмаларын күбесенчә бер каналлы финанслауны башкару 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

мәҗбүри медицина иминиятләштерүе системасы аша медицина оешмаларын 
күбесенчә бер каналлы финанслауны башкару чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 0541 Социаль сәясәт өлкәсендәге чаралар 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

социаль сәясәт өлкәсендәге чараларны үтәү чыгымнары чагылдырыла. 
 
– 0741 Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының резерв фонды 
 
– 0811 Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты каршында Икътисади 

һәм социаль тикшеренүләр үзәгенең гомумпрограммалы эшчәнлеге 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты каршында Икътисади һәм социаль 
тикшеренүләр үзәгенең гомумпрограммалы эшчәнлегенә булган чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
– 0819 Фәнни учреждениеләр 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

ведомство буйсынуындагы фәнни учреждениеләр эшчәнлеген (хезмәтләр күрсәтүне) 
асрау һәм тәэмин итү чыгымнары чагылдырыла. 
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– 2131 Мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләрен интерактив җайланмалар белән 
тәэмин итү чаралары 

 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

Мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләрен интерактив җайланмалар белән тәэмин итү 
чараларын башкару чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 2154 Татарстан Республикасы предприятиеләрендә хезмәт җитештерүчәнлеген 

һәм нәтиҗәле эшчәнлекне арттыру буенча чаралар 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

Татарстан Республикасы предприятиеләрендә хезмәт җитештерүчәнлеген һәм 
нәтиҗәле эшчәнлекне арттыру буенча чараларны үтәү чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 2291 Икътисадның мобильләштерелгән әзерлеген тәэмин итү буенча чаралар 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

икътисадның мобильләштерелгән әзерлеген тәэмин итү буенча чараларны үтәү 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 2515 Башка дәрәҗә хакимияте органнары кабул иткән карарлар нәтиҗәсендә 

барлыкка килгән өстәмә чыгымнарны компенсацияләү өчен тапшырыла торган 
средстволар 

 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының башка 

дәрәҗә хакимияте органнары кабул иткән карарлар нәтиҗәсендә барлыкка килгән 
өстәмә чыгымнарны компенсацияләү чыгымнары чагылдырыла. 

Аталган максатларга муниципаль берәмлекләрнең бюджетларына бюджетара 
трансфертлар күчү бюджетларның керем классификациясенең тиешле 000 2 02 04012 
00 0000 151 “Башка дәрәҗә хакимияте органнары кабул иткән карарлар нәтиҗәсендә 
барлыкка килгән өстәмә чыгымнарны компенсацияләү өчен бюджетларга тапшырыла 
торган бюджетара трансфертлар” керемнәр төре кодлары буенча чагылдырыла. 

Аталган максатларга муниципаль берәмлекләрнең бюджетларына башка 
бюджетара трансфертлар күчү бюджетларның керем классификациясенең тиешле 
керемнәр төре кодлары буенча чагылдырыла. 

 
– 2518 Татарстан Республикасының территориаль иҗтимагый үзидарә 

системасын үстерүгә юнәлдерелгән чаралар 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

Татарстан Республикасының территориаль иҗтимагый үзидарә системасын үстерүгә 
юнәлдерелгән чараларны үтәү чыгымнары чагылдырыла. 
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– 2519 Татарстан Республикасы авыл җирлекләренә грантлар бирү өчен 
муниципаль берәмлекләрнең бюджетларына тапшырыла торган бюджетара 
трансфертлар 

 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

Татарстан Республикасы авыл җирлекләренә грантлар бирү өчен муниципаль 
берәмлекләрнең бюджетларына тапшырыла торган бюджетара трансфертларны бирү 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 2522 Халыкка транспорт хезмәтләре күрсәтү өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен 

башкару 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

халыкка транспорт хезмәтләре күрсәтү өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен башкару өчен 
муниципаль берәмлекләрнең бюджетларына субвенцияләр бирүгә карата чыгымнары 
чагылдырыла. 

Аталган максатларга муниципаль берәмлекләр бюджетларына субвенцияләр 
күчү бюджетларның керемнәр классификациясенең тиешле 000 2 02 03024 00 0000 
151 “Җирле бюджетларга Россия Федерациясе субъектларының тапшырыла торган 
вәкаләтләрен башкаруга субвенцияләр” керемнәр төре кодлары буенча чагылдырыла. 

Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча шулай ук Татарстан Республикасы муниципаль 
берәмлекләре бюджетларының Татарстан Республикасы бюджетыннан бирелүче 
субвенцияләр хисабына гамәлгә ашырылучы күрсәтелгән максатларга карата 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 2524 Яшьләр сәясәте өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен башкару 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының яшьләр 

сәясәте өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен башкару өчен муниципаль берәмлекләрнең 
бюджетларына субвенцияләр бирүгә карата чыгымнары чагылдырыла. 

Аталган максатларга муниципаль берәмлекләр бюджетларына субвенцияләр 
күчү бюджетларның керемнәр классификациясенең тиешле 000 2 02 03024 00 0000 
151 “Җирле бюджетларга Россия Федерациясе субъектларының тапшырыла торган 
вәкаләтләрен башкаруга субвенцияләр” керемнәр төре кодлары буенча чагылдырыла. 

Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча шулай ук Татарстан Республикасы муниципаль 
берәмлекләре бюджетларының Татарстан Республикасы бюджетыннан бирелүче 
субвенцияләр хисабына гамәлгә ашырылучы күрсәтелгән максатларга карата 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 2526 Балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның хокукларын яклау буенча 

комиссияне төзү һәм аның эшчәнлеген оештыру буенча дәүләт вәкаләтләрен башкару 
  
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының балигъ 

булмаганнар эшләре һәм аларның хокукларын яклау буенча комиссияне төзү һәм 
аның эшчәнлеген оештыру буенча дәүләт вәкаләтләрен башкару өчен муниципаль 
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берәмлекләрнең бюджетларына субвенцияләр бирүгә карата чыгымнары 
чагылдырыла. 

Аталган максатларга муниципаль берәмлекләр бюджетларына субвенцияләр 
күчү бюджетларның керемнәр классификациясенең тиешле 000 2 02 03024 00 0000 
151 “Җирле бюджетларга Россия Федерациясе субъектларының тапшырыла торган 
вәкаләтләрен башкаруга субвенцияләр” керемнәр төре кодлары буенча чагылдырыла. 

Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча шулай ук Татарстан Республикасы муниципаль 
берәмлекләре бюджетларының Татарстан Республикасы бюджетыннан бирелүче 
субвенцияләр хисабына гамәлгә ашырылучы күрсәтелгән максатларга карата 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 2527 Административ комиссияләрне төзү һәм аларның эшчәнлеген оештыру 

буенча дәүләт вәкаләтләрен башкару 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

административ комиссияләрне төзү һәм аларның эшчәнлеген оештыру буенча дәүләт 
вәкаләтләрен башкару өчен муниципаль берәмлекләрнең бюджетларына 
субвенцияләр бирүгә карата чыгымнары чагылдырыла. 

Аталган максатларга муниципаль берәмлекләр бюджетларына субвенцияләр 
күчү бюджетларның керемнәр классификациясенең тиешле 000 2 02 03024 00 0000 
151 “Җирле бюджетларга Россия Федерациясе субъектларының тапшырыла торган 
вәкаләтләрен башкаруга субвенцияләр” керемнәр төре кодлары буенча чагылдырыла. 

Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча шулай ук Татарстан Республикасы муниципаль 
берәмлекләре бюджетларының Татарстан Республикасы бюджетыннан бирелүче 
субвенцияләр хисабына гамәлгә ашырылучы күрсәтелгән максатларга карата 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 2532 Күпфатирлы йортларны төзү өлкәсендә һәм (яисә) бүтән күчемсез милек 

объектларында дәүләт контролен һәм күзәтчелеген гамәлгә ашыру буенча дәүләт 
вәкаләтләрен башкару 

 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

күпфатирлы йортларны төзү өлкәсендә һәм (яисә) бүтән күчемсез милек 
объектларында дәүләт контролен һәм күзәтчелеген гамәлгә ашыру буенча дәүләт 
вәкаләтләрен башкару өчен муниципаль берәмлекләрнең бюджетларына 
субвенцияләр бирүгә карата чыгымнары чагылдырыла. 

Аталган максатларга муниципаль берәмлекләр бюджетларына субвенцияләр 
күчү бюджетларның керемнәр классификациясенең тиешле 000 2 02 03024 00 0000 
151 “Җирле бюджетларга Россия Федерациясе субъектларының тапшырыла торган 
вәкаләтләрен башкаруга субвенцияләр” керемнәр төре кодлары буенча чагылдырыла. 

Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча шулай ук Татарстан Республикасы муниципаль 
берәмлекләре бюджетларының Татарстан Республикасы бюджетыннан бирелүче 
субвенцияләр хисабына гамәлгә ашырылучы күрсәтелгән максатларга карата 
чыгымнары чагылдырыла. 
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– 2534 Архив эше өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен башкару 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының архив 

эше өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен башкару өчен муниципаль берәмлекләрнең 
бюджетларына субвенцияләр бирүгә карата чыгымнары чагылдырыла. 

Аталган максатларга муниципаль берәмлекләр бюджетларына субвенцияләр 
күчү бюджетларның керемнәр классификациясенең тиешле 000 2 02 03024 00 0000 
151 “Җирле бюджетларга Россия Федерациясе субъектларының тапшырыла торган 
вәкаләтләрен башкаруга субвенцияләр” керемнәр төре кодлары буенча чагылдырыла. 

Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча шулай ук Татарстан Республикасы муниципаль 
берәмлекләре бюджетларының Татарстан Республикасы бюджетыннан бирелүче 
субвенцияләр хисабына гамәлгә ашырылучы күрсәтелгән максатларга карата 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 2535 Административ хокук бозулар турында беркетмәләр төзергә вәкаләтле 

вазифаи затлар исемлеген билгеләү буенча дәүләт вәкаләтләрен башкару 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының архив 

административ хокук бозулар турында беркетмәләр төзергә вәкаләтле вазифаи затлар 
исемлеген билгеләү буенча дәүләт вәкаләтләрен башкару өчен муниципаль 
берәмлекләрнең бюджетларына субвенцияләр бирүгә карата чыгымнары 
чагылдырыла. 

Аталган максатларга муниципаль берәмлекләр бюджетларына субвенцияләр 
күчү бюджетларның керемнәр классификациясенең тиешле 000 2 02 03024 00 0000 
151 “Җирле бюджетларга Россия Федерациясе субъектларының тапшырыла торган 
вәкаләтләрен башкаруга субвенцияләр” керемнәр төре кодлары буенча чагылдырыла. 

Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча шулай ук Татарстан Республикасы муниципаль 
берәмлекләре бюджетларының Татарстан Республикасы бюджетыннан бирелүче 
субвенцияләр хисабына гамәлгә ашырылучы күрсәтелгән максатларга карата 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 2631 Терлекчелек тармаклары: умартачылыкны, атчылыкны һәм токым эшен 

үстерү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

терлекчелек тармаклары: умартачылыкны, атчылыкны һәм токым эшен үстерүгә 
бәйле чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 2632 Ветеринар хезмәте эшчәнлеген тәэмин итү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

Татарстан Республикасы ветеринар хезмәте эшчәнлеген (хезмәтләр күрсәтүне) асрау 
һәм тәэмин итү чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 4291 Кадрлар әзерләү, яңадан укыту һәм аларның квалификациясен күтәрү 
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Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

Кадрлар әзерләү, яңадан укыту һәм аларның квалификациясен күтәрүне башкару 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 4367 Мәгариф өлкәсенең мәгариф учреждениесе хезмәткәрләренең хезмәт 

хакын арттыруга бәйле чаралары 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

мәгариф өлкәсенең мәгариф учреждениесе хезмәткәрләренең хезмәт хакын арттыруга 
бәйле чараларын үтәү чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 4520 Укыту-методик кабинетлар, үзәкләштерелгән бухгалтерияләр, хуҗалыкта 

хезмәт күрсәтү төркемнәре, уку фильмотекалары, мәктәпара белем бирү-җитештерү 
комбинатлары, логопедик пунктлар 

 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының укыту-

методик кабинетларны, үзәкләштерелгән бухгалтерияләрне, хуҗалыкта хезмәт 
күрсәтү төркемнәрен, уку фильмотекаларын, мәктәпара белем бирү-җитештерү 
комбинатларын, логопедик пунктларны асрау һәм тәэмин итүгә чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
– 4530 Торак хуҗалыгы өлкәсендәге чаралар 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

Татарстан Республикасының торак хуҗалыгы өлкәсендәге чараларны башкару 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 5009 Бюджет сферасында эшләүчеләрнең хезмәт хакын арттыруга өстәмә 

чыгымнарны компенсацияләүгә бәйле чаралар 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының бюджет 

сферасында эшләүчеләрнең хезмәт хакын арттыруга өстәмә чыгымнарны өлешчә 
компенсацияләү өчен бюджетның тигез баланслы булуын тәэмин итү максатларында, 
федераль бюджет средстволары хисабына алына торган дотацияләр исәбеннән 
гамәлгә ашырыла торган чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 5118 Хәрби комиссариатлар булмаган территорияләрдә беренчел хәрби исәпкә 

алуны гамәлгә ашыру 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының хәрби 

комиссариатлар булмаган территорияләрдә беренчел хәрби исәпкә алуны гамәлгә 
ашыруга бәйле федераль бюджет средстволары хисабына башкарыла торган 
чыгымнары чагылдырыла. 
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Аталган максатларга муниципаль берәмлекләр бюджетларына субвенцияләр 
күчү бюджетларның керемнәр классификациясенең тиешле 000 2 02 03024 00 0000 
151 “Җирле бюджетларга Россия Федерациясе субъектларының тапшырыла торган 
вәкаләтләрен башкаруга субвенцияләр” керемнәр төре кодлары буенча чагылдырыла. 

Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча шулай ук Татарстан Республикасы муниципаль 
берәмлекләре бюджетларының Татарстан Республикасы бюджетыннан бирелүче 
субвенцияләр хисабына гамәлгә ашырылучы күрсәтелгән максатларга карата 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 5120 Россия Федерациясендә гомуми юрисдикция федераль судларының 

присяжный утырышчыларына кандидатлар исемлеге төзү (үзгәртү) 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының Россия 

Федерациясендә гомуми юрисдикция федераль судларының присяжный 
утырышчыларына кандидатлар исемлеге төзү (үзгәртү) буенча муниципаль 
берәмлекләрнең башкару-боеру органнарына тапшырылган дәүләт вәкаләтләрен 
финанс яктан тәэмин итү өчен федераль бюджет средстволары хисабына башкарыла 
торган чыгымнары чагылдырыла. 

Аталган максатларга муниципаль берәмлекләр бюджетларына субвенцияләр 
күчү бюджетларның керемнәр классификациясенең тиешле 000 2 02 03024 00 0000 
151 “Җирле бюджетларга Россия Федерациясе субъектларының тапшырыла торган 
вәкаләтләрен башкаруга субвенцияләр” керемнәр төре кодлары буенча чагылдырыла. 

Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча шулай ук Татарстан Республикасы муниципаль 
берәмлекләре бюджетларының Татарстан Республикасы бюджетыннан бирелүче 
субвенцияләр хисабына гамәлгә ашырылучы күрсәтелгән максатларга карата 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 5391 2016 елгы Бөтенроссия авыл хуҗалыгында исәпкә алуны үткәрү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 2005 

елның 21 июлендә кабул ителгән “Бөтенроссия авыл хуҗалыгы исәпкә алуы 
турында” №108-ФЗ Федераль законны, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2012 елның 
3 ноябрендә кабул ителгән №2026-р әмернамәсен һәм Россия Федерациясе 
Хөкүмәтенең 2013 елның 10 апрелендә кабул ителгән  “2016 елгы Бөтенроссия авыл 
хуҗалыгында исәпкә алуны оештыру турында” №316 карарын үтәү максатларында 
2016 елда Бөтенроссия авыл хуҗалыгы исәпкә алуын әзерләү һәм үткәрү буенча 
вәкаләтләрне башкару өчен федераль бюджет средстволары хисабына гамәлгә 
ашырыла торган чыгымнары чагылдырыла, шул исәптән түбәндәгеләргә бәйле 
чыгымнары: 

– авыл хуҗалыгында исәпкә алу объектларын җыю, сан алу кәгазьләрен һәм 
авыл хуҗалыгы исәпкә алуының башка документларын саклауны башкаручы 
затларны укыту һәм аларның эше өчен яраклы булган биналар белән тәэмин итү; 

– авыл хуҗалыгында исәпкә алу объектларын җыю, сан алу кәгазьләрен һәм 
авыл хуҗалыгы исәпкә алуының башка документларын саклауны башкаручы 
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затларны укыту һәм аларның эше өчен яраклы булган биналарның, шулай ук 
транспорт чаралары һәм элемтә хезмәтләрен кирәкле рәвештә саклауны тәэмин итү. 

 
– 5930 Гражданлык хәле актларын дәүләт теркәвенә алу 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 1997 

елның 15 ноябрендә кабул ителгән “Гражданлык хәле актлары турында” №143-ФЗ 
Федераль законның 4 статьясының 1 пункты нигезендә Россия Федерациясе 
субъектларының дәүләт хакимияте органнарына тапшырылган гражданлык хәле 
актларын дәүләт теркәвенә алу буенча Россия Федерациясе вәкаләтләрен башкару 
өчен федераль бюджет средстволары хисабына гамәлгә ашырыла торган чыгымнары 
чагылдырыла. 

Аталган максатларга муниципаль берәмлекләр бюджетларына субвенцияләр 
күчү бюджетларның керемнәр классификациясенең тиешле 000 2 02 03024 00 0000 
151 “Җирле бюджетларга Россия Федерациясе субъектларының тапшырыла торган 
вәкаләтләрен башкаруга субвенцияләр” керемнәр төре кодлары буенча чагылдырыла. 

Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча шулай ук Татарстан Республикасы муниципаль 
берәмлекләре бюджетларының күрсәтелгән максатларга карата Татарстан 
Республикасы бюджетыннан бирелүче субвенцияләр хисабына гамәлгә ашырылучы 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 59Г0 Белем бирү сыйфатын, мәгариф эшчәнлеген лицензияләү һәм дәүләт 

аккредитацияләвен контрольдә тоту, мәгариф өлкәсендә законнарның сакланышын 
күзәтү һәм контрольдә тоту буенча Россия Федерациясе вәкаләтләрен башкару 

 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 2012 

елның 29 декабрендә кабул ителгән “Россия Федерациясендә мәгариф турында” 
№273-ФЗ Федераль законның 7 статьясының 1 өлеше нигезендә Россия Федерациясе 
субъектларының дәүләт хакимияте органнарына тапшырылган Россия Федерациясе 
вәкаләтләрен башкару өчен федераль бюджет средстволары хисабына гамәлгә 
ашырыла торган чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 7232 Бер урыннан икенче урынга күчерү, төзеп тутыру, инженерлык, 

транспорт инфраструктурасын үстерү системасын камилләштерү 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

Татарстан Республикасының бер урыннан икенче урынга күчерү, төзеп тутыру, 
инженерлык, транспорт инфраструктурасын үстерү системасын камилләштерүгә 
бәйле чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 9231 2012 елның 14 июлендә кабул ителгән “Татарстан Республикасы дәүләт 

гражданлык хезмәткәрләрен мәҗбүри дәүләт иминиятләштерүе турында” №55-ТРЗ 
Татарстан Республикасы Законын гамәлгә ашыру 
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Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 2012 
елның 14 июлендә кабул ителгән “Татарстан Республикасы дәүләт гражданлык 
хезмәткәрләрен мәҗбүри дәүләт иминиятләштерүе турында” №55-ТРЗ Татарстан 
Республикасы Законын гамәлгә ашыру чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 9236 Татарстан Республикасы территориясендә федераль программаларны 

өстәмә финанслау 
 
– 9238 Дәүләт (муниципаль) учреждениеләрдә эшләүчеләрнең хезмәт хакын 

арттыруга бәйле чаралар 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

Татарстан Республикасының дәүләт (муниципаль) учреждениеләрдә эшләүчеләрнең 
хезмәт хакын арттыруга бәйле чараларны үтәү чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 9399 Хуҗалык хезмәтләре күрсәтүне тәэмин итү учреждениеләре 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

хуҗалык хезмәтләре күрсәтүне тәэмин итү учреждениеләрен асрау чыгымнары 
чагылдырыла. 
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1.2. Татарстан Республикасы дәүләт программаларының кече программалары 
максатчан статьяларына, Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының 

программадан гайре юнәлешләренә ияртелә торган 
 универсаль чыгым юнәлешләре  

 
– 0204 Үзәк аппарат 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

түбәндәге функцияләрне үтәү чыгымнары чагылдырыла: 
Татарстан Республикасының иң югары вазифаи заты аппараты; 
Татарстан Республикасының закон чыгару (вәкиллекле) хакимияте органнары 

аппаратлары; 
Татарстан Республикасының дәүләт органнары аппаратлары; 
Татарстан Республикасының дәүләт финанс контроле һәм финанс-бюджет 

күзәтчелеге органнары аппаратлары; 
Татарстан Республикасында сайлаулар, референдумнар әзерләү һәм үткәрүне 

оештыручы дәүләт органнары аппаратлары; 
Татарстан Республикасында Кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил аппараты; 
Татарстан Республикасында Бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкил аппараты. 
 
– 0295 Оешмаларның милегенә салым һәм җир салымын түләү  
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

оешмаларның милегенә салым һәм җир салымын түләү чыгымнары чагылдырыла. 
 
– 1099 Программалы чараларны башкару 
 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

Татарстан Республикасы Дәүләт программаларының программа чараларын башкару 
чыгымнары чагылдырыла. 
 

– 7231 Татарстан Республикасы дәүләт (муниципаль) мөлкәтенең социаль һәм 
инженерлык инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм аларны капиталь 
ремонтлау 

 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

Татарстан Республикасы дәүләт (муниципаль) мөлкәтенең социаль һәм инженерлык 
инфраструктурасын төзү һәм капиталь ремонтлау чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 9235 Башка түләүләр 
 
– 9299 Ведомство буйсынуындагы учреждениеләр эшчәнлеген тәэмин итү 
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Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 
ведомство буйсынуындагы учреждениеләр эшчәнлеген тәэмин итү чыгымнары 
чагылдырыла. 
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Татарстан Республикасы бюджетына һәм  
Татарстан Республикасы Территориаль  

мәҗбүри медицина иминиятләштерүе фонды 
бюджетына кагылган өлештә  

Россия Федерациясе бюджет классификациясен 
 куллану тәртибен ачыклау, тәгаенләү һәм 

 билгеләү турында күрсәтмәләргә карата 
 1 нче кушымта 

 
 

 
Татарстан Республикасы бюджеты һәм Татарстан Республикасы  

Территориаль мәҗбүри медицина иминиятләштерүе фонды бюджеты  
средстволарын төп бүлүчеләр  

ИСЕМЛЕГЕ 
 
 

Код Татарстан Республикасы бюджеты средстволарын төп бүлүчеләрнең исеме 
701 Татарстан Республикасы Экология һәм табигый ресурслар министрлыгы 

702 Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгы 
703 Татарстан Республикасы Гражданлык оборонасы эшләре һәм гадәттән тыш хәлләр 

министрлыгы 
704 Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгы 

705 Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы 
706 “Казан Кремле” дәүләт тарихи-архитектура һәм сәнгать музей-тыюлыгы” дәүләт 

бюджет учреждениесе 
707 Татарстан Республикасы Мәгълүматлаштыру һәм элемтә министрлыгы 

708 Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы 
709 Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы 

710 Татарстан Республикасы Министрлар Кабентының Баш ветеринария идарәсе 
711 Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы 

712 Татарстан Республикасы Транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгы 
713 Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык 

министрлыгы 
714 Татарстан Республикасы Дәүләт торак инспекциясе 

716 Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау 
министрлыгы 

717 Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты каршында Баш архив идарәсе 
718 Татарстан Республикасының Социаль-икътисадый мониторинг комитеты 

719 Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгы 
720 Татарстан Республикасы Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгы 

722 Татарстан Республикасы Президенты Эшләр идарәсе 
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Код Татарстан Республикасы бюджеты средстволарын төп бүлүчеләрнең исеме 
723 Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты Аппараты 

726 Татарстан Республикасында Кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил аппараты 
727 Татарстан Республикасы Хисап палатасы 

728 Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитеты 
729 Татарстан Республикасы Үзәк сайлау комиссиясе 

730 Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе 
731 Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгы 

732 Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Аппараты 
733 Татарстан Республикасы Конституция суды 

750 Татарстан Республикасының Этил спирты, алкоголь продукциясе җитештерү, аларның 
әйләнешен һәм сыйфатын дәүләт контролендә тотуны тәэмин итү һәм 
кулланучыларның хокукларын яклау буенча дәүләт инспекциясе 

752 Татарстан Республикасында Бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкил 

754 Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы министрлыгы 
757 Татарстан Республикасы Сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы 
774 Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының Гражданлык хәле актларын теркәү 

идарәсе 
781 Татарстан Республикасның Үзйөрешле машиналарның һәм башка төр техниканың 

техник торышын күзәтү идарәсе 
782 Татарстан Республикасының Инвестицион үсеш агентлыгы 

783 Татарстан Республикасының Туристлык буенча дәүләт комитеты 
784 “Татмедиа” республика матбугат һәм массакүләм коммуникацияләр агентлыгы 

785 Татарстан Республикасының хайваннар дөньясы объектларын саклау һәм файдалану 
идарәсе 

787 Татарстан Республикасының Сатып алулар буенча дәүләт комитеты 
788 Татарстан Республикасының Дәүләт төзелешен күзәтү инспекциясе 

 
 

Код Татарстан Республикасы Территориаль мәҗбүри медицина иминиятләштерүе фонды 
бюджеты средстволарын төп бүлүчеләр исеме 

395 Татарстан Республикасы Территориаль мәҗбүри медицина иминиятләштерүе фонды 
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Татарстан Республикасы бюджетына һәм  
Татарстан Республикасы Территориаль  

мәҗбүри медицина иминиятләштерүе  
фонды бюджетына кагылган өлештә  

Россия Федерациясе бюджет  
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Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының 
максатчан статья аталышы 

0100000 “2020 елга кадәр Татарстан Республикасында сәламәтлек 
саклауны үстерү” дәүләт программасы 

0110000 “Авыруларны кисәтү һәм сәламәт яшәү рәвешен форма-
лаштыру. Беренче медик-санитар ярдәм үстерү” эчке прог-
раммасы 

0110101 Эпидемия күрсәткечләре буенча профилактика прививка-
ларын үткәрү өчен вакциналарны үзәкләштерелгән сатып 
алу 

0110211 Лабораториядә тикшерү ысулларын кулланып, йогышлы 
чирләрнең чыганакларында, шулай ук йогышлы авырулар 
килеп чыгу яисә таралу өчен шартлар булган һәм сакланган 
территорияләрдә һәм биналарда йогышсызландыру, 
дезинсекция һәм дератизация, санитар-эпидемиягә каршы 
(профилактик) чаралар үткәрүне гамәлгә ашыруны 
оештыру буенча дәүләт вәкаләтләрен башкару 

0111702 Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына 
Россия Федерациясе халкында, алкоголь куллану һәм 
тәмәке тартуны киметүне дә кертеп, сәламәт яшәү рәвешен 
булдыруга юнәлдерелгән чаралар 

0113093 Гражданнарның аерым категорияләренә дару 
препаратлары, медицина эшләнмәләре, шулай ук инвалид 
балаларны махсус дәвалау продуктлары белән тәэмин итү 
буенча дәүләт социаль ярдәме күрсәтү 
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0115113 Гемофилия, муковисцидоз, гипофизар нанизм, Гоше чире, 
лимфоид, канъясагыч һәм шуларга тиңдәш тукымаларның 
яман шешләре, таркау склероз белән авыручы затларны, 
әгъзалары һәм (яисә) тукымалары трансплантацияләнгән 
затларны дару препаратлары белән тәэмин итүне оештыру 

0115133 Лимфоид, канъясагыч һәм шуларга тиңдәш тукымаларның 
яман шешләре, гемофилия, муковисцидоз, гипофизар 
нанизм, Гоше чире, таркау склероз белән авыручы 
затларны, шулай ук әгъзалары һәм (яисә) тукымалары 
трансплантацияләнгән затларны дару препаратлары белән 
тәэмин итү буенча оештыру чараларын гамәлгә ашыру 

0115161 Дару белән тәэмин итү өлкәсендә аерым вәкаләтләрне 
башкару 

0119702 Сәламәтлек саклау өлкәсендә хезмәтләр күрсәтүне тәэмин 
итүче учреждениеләр 

0119703 Сәламәтлек саклау өлкәсендәге башка чаралар 
0119707 Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәткәрләренә 

диспансеризация үткәрүне оештыру 
0119710 Сәламәтлек саклауда ведомство буйсынуындагы учрежде-

ниеләр эшчәнлеген тәэмин итү 
0120000 “Югары технологияле ярдәмне дә кертеп, махсус, ашыгыч, 

шул исәптән ашыгыч махсус, медицина ярдәме күрсәтүне, 
медицина эвакуациясен камилләштерү” эчке программасы 

0122195 Татарстан Республикасында сәламәтлек саклауның 
“Ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсе” дәүләт автоном 
учреждениесен модернизацияләү буенча чаралар 

0125070 Югары технологияле медицина ярдәме төрләрен күрсәтү 
буенча чаралар 

0125072 Кеше иммунодефициты һәм В, С гепатитлары вируслары 
белән йогышланган затларны кисәтү һәм дәва-лау өчен 
вируска каршы препаратлар сатып алуларны фи-нанс яктан 
тәэмин итү 

0125075 Кан хезмәтен үстерү буенча чаралар 
0125174 Туберкулезның туберкулез таякчыгы күптөрле даруларга 

бирешми торган төре белән авыручыларны дәвалаганда 
кулланыла торган антибактериаль һәм туберкулезга каршы 
дару препаратлары (икенче рәт) һәм туберкулез мико-
бактериясен ачыклау, аның каршы торучанлыгын билгеләү 
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һәм туберкулезның туберкулез таякчыгы күп-төрле дару-
ларга бирешми торган төре белән авыручыларны дәвалау 
мониторингы өчен диагностика чараларын сатып алулар 

0125175 Кан хезмәтен үстерү буенча чараларны башкару өчен ли-
цензия программалары белән тәэмин ителгән компьютер 
һәм челтәр җайланмаларын сатып алуларны финанс яктан 
тәэмин итү 

0125179 ВИЧ-инфекцияне, В һәм С гепатитларын кисәтү буенча 
чаралар 

0125382 “Сәламәтлек саклауны үстерү” дәүләт программасының 
аерым чараларын башкару 

0126382 Туберкулезны ачыклау, туберкулез белән авыручыларны 
дәвалау, шулай ук кисәтү чаралары максатында халыкны 
тикшерүгә юнәлдерелгән чаралар 

0127231 Бюджет инвестицияләре һәм Татарстан Республикасының 
дәүләт (муниципаль) милегендә булган социаль һәм инже-
нерлык инфраструктурасын капиталь ремонтлау 

0129703 Сәламәтлек саклау өлкәсендәге башка чаралар 
0129705 Сәламәтлек саклау учреждениеләрен матди-техник яктан 

тәэмин итү 
0129710 Сәламәтлек саклауда ведомство буйсынуындагы учреж-

дениеләр эшчәнлеген тәэмин итү 
0129715 Махсуслаштырылган медицина ярдәме белән идарә итү 
0129716 Ашыгыч медицина ярдәме станцияләре һәм бүлекләре 
0129720 Кан салу үзәкләре, станцияләре һәм бүлекләре 
0130000 “Дәүләти-хосусый партнерлыкны үстерү” кече программа-

сы 
0139701 Махсуслаштырылган медицина ярдәме белән идарә итү 
0139703 Сәламәтлек саклау өлкәсендәге башка чаралар 
0140000 “Ана һәм бала сәламәтлеген саклау” кече программасы 
0145073 Дәүләти һәм муниципаль сәламәтлек саклау системасы 

учреждениеләрендә неонаталь һәм аудиологик скрининг 
өчен җайланмалар һәм куллану материаллары сатып алулар 

0145079 Бала үсешендәге җитешсезлекләрне перинаталь (бала 
тудырганчыга кадәр) тикшерүне үткәрүгә юнәлдерелгән 
чараларны финанс яктан тәэмин итү 
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0146073 Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлар өчен товарлар, эшләр һәм 
хезмәтләр сатып алулар 

0146074 Чыгым материалларын сатып алу һәм башка төрле эшләрне 
һәм хезмәтләрне башкару буенча чаралар 

0146079 Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына 
пренаталь (бала тудырганчыга кадәр) диагностика буенча 
чаралар 

0149710 Сәламәтлек саклауда ведомство буйсынуындагы учреж-
дениеләр эшчәнлеген тәэмин итү 

0149703 Сәламәтлек саклау өлкәсендәге башка чаралар 
0149715 Махсуслаштырылган медицина ярдәме белән идарә итү 
0150000 “Медицина тернәкләндерүен һәм шифаханә-курорт дәвала-

вын үстерү, шул исәптән балалар өчен” кече программасы 
0159703 Сәламәтлек саклау өлкәсендәге башка чаралар 
0159706 Эшләүче гражданнарны стационар дәваланганнан соң 

турыдан-туры шифаханә-курорт учреждениесе (сәламәтлек 
саклауның дәүләт автоном учреждениесе) шартларында 
дәвалап бетерүне (тернәкләндерүне) оештыру 

0160000 Паллиатив ярдәм күрсәтү, шул исәптән балаларга 
0169703 Сәламәтлек саклау өлкәсендәге башка чаралар 
0170000 “Сәламәтлек саклау системасын кадрлар белән тәэмин итү” 

кече программасы 
0171600 Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына 

медицина хезмәткәрләренә бер тапкыр бирелә торган ком-
пенсация түләүләре 

0171700 Яшь табиб-белгечләргә социаль ярдәм чараларын финанс 
яктан тәэмин итү 

0175136 Медицина хезмәткәрләренә бер тапкыр бирелә торган 
компенсация түләүләре 

0179703 Сәламәтлек саклау өлкәсендәге башка чаралар 
0180000 “Дару белән тәэмин итү системасын камилләштерү, шул 

исәптән амбулатор шартларда” кече программасы 
 

0187701 Дару чаралары белән эш итү өлкәсендә килеп чыга торган 
мөнәсәбәтләрне билгеләнгән тәртиптә җайга салу 

0189703 Сәламәтлек саклау өлкәсендәге башка чаралар 
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01Б0000 “Татарстан Республикасын территориаль планлаштыру 
системасын камилләштерү” кече программасы 

01Б0204 Үзәк аппарат 
01Б0295 Оешмаларның мөлкәт салымын һәм җир салымы түләү 
01Б4520 Укыту-методик кабинетлар, үзәкләштерелгән бухгалте-

рияләр, хуҗалыкта хезмәт күрсәтү төркемнәре, уку филь-
мотекалары, мәктәпара белем бирү-җитештерү комби-
натлары, логопедик пунктлар 

01Б9702 Сәламәтлек саклау өлкәсендә хезмәтләр күрсәтүне тәэмин 
итүче учреждениеләр 

01Б9703 Сәламәтлек саклау өлкәсендәге башка чаралар 
01Б9717 Сәламәтлек саклау өлкәсендә кулланма фәнни тикше-

ренүләр һәм эшләр 
01Б59Б0 Гражданнарның сәламәтлеген саклау өлкәсендә тап-

шырылган Россия Федерациясе вәкаләтләрен башкару 
01В0000 “2014-2016 елларга Татарстан Республикасында перинаталь 

үзәк планлаштыру, төзү һәм файдалануга тапшыру өле-
шендә сәламәтлек саклауны модернизацияләү” кече прог-
раммасы 

01В6062 “Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлы-
гының республика клиник хастаханәсе” СДАУ терри-
ториясендә 100 ятакка перинаталь үзәк төзү 

0200000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасы                                               
мәгарифен һәм фәнен үстерү” дәүләт программасы 

0210000 “2014-2020 елларга инклюзивны да кертеп, мәктәпкә белем             
бирүне үстерү һәм әлеге өлкә хезмәткәрләренең квали-
фикациясен күтәрү” кече программасы 

0212111 2010-2015 елларга Татарстан Республикасында мәгарифне 
үстерү буенча “Киләчәк”-“Будущее” стратегиясе 

0212537 Муниципаль мәктәпкәчә белем бирү оешмаларында һәркем 
өчен мөмкин булган һәм бушлай мәктәпкәчә белем алуга 
хокукларны үтәүнең дәүләт гарантияләрен тәэмин итүгә 
дәүләт вәкаләтләрен башкару 

0214360 Балалар һәм яшьләр өчен чаралар үткәрү 
0217231 Бюджет инвестицияләре һәм Татарстан Республикасының 

дәүләт (муниципаль) милегендә булган социаль һәм инже-
нерлык инфраструктурасын капиталь ремонтлау 

0220000 “2014-2020 елларга инклюзивны да кертеп, гомуми белем 
бирүне үстерү һәм әлеге өлкә хезмәткәрләренең квалифи-



114 
 
Чыгымнарның 

максатчан 
статья коды 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының 
максатчан статья аталышы 

кациясен күтәрү” кече программасы  
0222111 2010-2015 елларга Татарстан Республикасында мәгарифне 

үстерү буенча “Киләчәк”-“Будущее” стратегиясе 
0222528 Муниципаль гомумбелем бирү оешмаларында һәркем өчен 

мөмкин булган һәм бушлай мәктәпкәчә, башлангыч гому-
ми, төп гомуми, урта гомуми белем алуга, муниципаль 
гомумбелем оешмаларында балаларга өстәмә белем бирүне 
тәэмин итүгә хокукларына дәүләт гарантияләрен тәэмин 
итү 

0222530 Мәгариф өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен башкару 
0224210 Мәктәпләрне – балалар бакчаларын да кертеп, гомумбелем 

бирү оешмаларын үстерү 
0224220 Интернаты булган гомумбелем бирү оешмаларын үстерү 
0224240 Ятим балалар һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган 

балалар өчен оешмалар эшчәнлеген тәэмин итү 
0224291 Кадрлар әзерләү, яңадан укыту һәм квалификациясен 

күтәрү 
0224330 Адаптацияле белем бирү программаларын башкаручы 

гомумбелем бирү оешмаларын үстерү 
0224350 Белем бирү эшчәнлеген тәэмин итүне, белем бирүнең сый-

фатын бәяләүне гамәлгә ашыручы оешмаларны үстерү 
0224360 Балалар һәм яшьләр өчен чаралар үткәрү 
0224362 Мәгариф өлкәсендә яшь белгечләргә булышлык итүгә 

юнәлдерелгән чаралар 
0224366 Татарстан Республикасының гомуми белем бирү учреж-

дениеләрендә укучыларны уку һәм башка әдәбият белән 
тәэмин итү 

0224368 Мәгариф учреждениеләрендә янгынга каршы чаралар 
0224369 Әдәбият, сәнгать, мәгариф, басма массакүләм мәгълүмат 

чаралары, фән һәм техника өлкәсендә премияләр һәм 
дәүләт алдында аерым хезмәтләр өчен башка бүләкләр 

0227231 Бюджет инвестицияләре һәм Татарстан Республикасының 
дәүләт (муниципаль) милегендә булган социаль һәм 
инженерлык инфраструктурасын капиталь ремонтлау 

0230000 “2014-2020 елларга инвалид балаларга белем бирүне дә 
кертеп, өстәмә белем бирүне үстерү һәм әлеге өлкә хезмәт-
кәрләренең квалификациясен күтәрү” кече программасы 
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0232111 2010-2015 елларга Татарстан Республикасында мәгарифне 
үстерү буенча “Киләчәк”-“Будущее” стратегиясе 

0234230 Өстәмә гомумбелем бирү программаларын үтәүче өстәмә 
белем бирү оешмаларын үстерү 

0234350 Белем бирү эшчәнлеген, белем бирү сыйфатын бәяләүне 
гамәлгә ашыручы оешмаларны үстерү 

0234360 Балалар һәм яшьләр өчен чаралар үткәрү 
0234361 Инвалид балаларны дистанцион укыту 
0240000 “2014-2020 елларга һөнәри һәм вуздан соң белем алуны 

үстерү һәм әлеге өлкә хезмәткәрләренең квалификациясен 
күтәрү” кече программасы 

0240551 Башка төр социаль ярдәм күрсәтү 
0242111 2010-2015 елларга Татарстан Республикасында мәгарифне 

үстерү буенча “Киләчәк”-“Будущее” стратегиясе 
0244270 Урта һөнәри белем бирүне үстерү 
0244280 Өстәмә һөнәри белем бирү учреждениеләрен үстерү 
0244291 Кадрлар әзерләү, яңадан укыту һәм квалификациясен 

күтәрү 
0244301 Югары һөнәри белем бирүне үстерү 
0244350 Белем бирү эшчәнлеген, белем бирү сыйфатын бәяләүне 

гамәлгә ашыручы оешмаларны үстерү  
0244360 Балалар һәм яшьләр өчен чаралар үткәрү 
0244364 Талантлы яшьләргә дәүләт ярдәме 
0247231 Бюджет инвестицияләре һәм Татарстан Республикасының 

дәүләт (муниципаль) милегендә булган социаль һәм инже-
нерлык инфраструктурасын капиталь ремонтлау 

0250000 “2014-2020 елларга белем бирү сыйфатын бәяләү систе-
масын үстерү” кече программасы 

0252111 2010-2015 елларга Татарстан Республикасында мәгарифне 
үстерү буенча “Киләчәк”-“Будущее” стратегиясе 

0254350 Белем бирү эшчәнлеген, белем бирү сыйфатын бәяләүне 
гамәлгә ашыручы оешмаларны үстерү 

0254360 Балалар һәм яшьләр өчен чаралар үткәрү 
0260000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында фәнне һәм 



116 
 
Чыгымнарның 

максатчан 
статья коды 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының 
максатчан статья аталышы 

фәнни тикшеренүләрне үстерү” кече программасы 
0260604 Дәүләт фәннәр академияләренә ярдәм итү 
0260610 Фундаменталь тикшеренүләрне башкаручы оешмаларга 

булышлык күрсәтү 
0260619 Фән өлкәсендә грантлар 
0260810 Гамәли фәнни тикшеренүләр һәм эшләр 
0260813 Фән һәм техника өлкәсендә премияләр 
0262111 2010-2015 елларга Татарстан Республикасында мәгариф 

үстерү буенча “Киләчәк”-“Будущее” стратегиясе 
0300000 “2014-2020 елларга “Татарстан Республикасы гражданна-

рына социаль булышлык” дәүләт программасы 
0310000 2014-2020 елларга “Социаль түләүләр” кече программасы 
0310511 Балага ай саен бирелә торган пособие 
0310523 Җирләү өчен социаль пособие түләү һәм Татарстан Респуб-

ликасы бюджеты хисабына җирләү буенча гарантияләнгән 
исемлек нигезендә чыгымнарны каплау 

0310541 Социаль сәясәт өлкәсендәге чаралар 
0310542 Социаль сәясәт өлкәсендәге башка чаралар 
0310548 Торак бинага һәм коммуналь хезмәтләргә түләгәндә халык-

ны социаль булышлык чаралары белән тәэмин итү 
0310551 Социаль ярдәмнең башка төрләрен күрсәтү 
0310552 Халыкны социаль ярдәм чаралары белән тәэмин итү 
0310553 Халыкның аерым категорияләренә дәүләт социаль ярдәме 

күрсәтү 
0311320 Мәктәпкәчә белем бирүнең мәгариф программасын үтәүче 

белем бирү оешмаларында баланы карау һәм тәрбияләү 
өчен компенсация 

0313009 Советлар Союзы Геройларына, Россия Федерациясе Герой-
ларына һәм Дан орденының тулы кавалерларына социаль 
ярдәм 

0315134 2008 елның 7 маенда кабул ителгән “1941-1945 еллар Бөек 
Ватан сугышы ветераннарын торак белән тәэмин итү ту-
рында” №714 Россия Федерациясе Президенты Указы ниге-
зендә 1995 елның 12 гыйнварында кабул ителгән “Вете-
раннар турында” №5-ФЗ Федераль закон белән билге-
ләнгән аерым граждан категорияләрен торак белән тәэмин 
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итү 
0315135 1995 елның 12 гыйнварында кабул ителгән “Ветераннар 

турында” №5-ФЗ һәм 1995 елның 24 ноябрендә кабул ител-
гән “Россия Федерациясендә инвалидларны социаль яклау 
турында” №181-ФЗ федераль законнары белән билгеләнгән 
аерым граждан категорияләрен торак белән тәэмин итү 

0315137 Радиация йогынтысына дучар булган гражданнарга аерым 
социаль ярдәм чараларын күрсәтү 

0315198 Социалистик Хезмәт Геройларына һәм Хезмәт Даны орде-
нының тулы кавалерларына социаль ярдәм 

0315220 “Россиянең мактаулы доноры” күкрәк билгесе белән бүләк-
ләнгән затларга ел саен акчалата түләүләрне гамәлгә ашыру 

0315240 Поствакциналь өзлегүләр барлыкка килгәндә гражданнарга 
бер тапкыр бирелә торган дәүләт пособияләр һәм ай саен 
бирелә торган акчалата компенсацияләр 

0315250 Аерым граждан категорияләренә торак-коммуналь хезмәт-
ләр өчен түләү 

0315251 Аерым граждан категорияләрен торак-коммуналь хезмәт-
ләр өчен түләгәндә социаль ярдәм чаралары белән тәэмин 
итү 

0315252 Россия Федерациясе субъектлары дәүләт хакимияте баш-
карма органнары һәм алар карамагындагы учреждениеләре 
эшчәнлеген тәэмин итү чыгымнарын компенсацияләү 

0315270 Чакыру буенча хәрби хезмәт үтүче хәрби хезмәткәрнең 
йөкле хатынына бер тапкыр бирелә торган пособие, шулай 
ук чакыру буенча хәрби хезмәт үтүче хәрби хезмәткәрнең 
баласына ай саен бирелә торган пособие 

0315271 Чакыру буенча хәрби хезмәт үтүче хәрби хезмәткәрнең 
йөкле хатынына бер тапкыр бирелә торган пособие 

0315272 Чакыру буенча хәрби хезмәт үтүче хәрби хезмәткәрнең 
баласына ай саен бирелә торган пособие 

0315280 Транспорт чаралары хуҗаларының гражданлык җавап-
лылыгын мәҗбүри иминиятләштерү килешүләре буенча 
инвалидларга иминият премияләре түләү 

0315300 Тернәкләндерелгән затларга бер тапкыр бирелә торган 
акчалата  компенсацияләр 

0315380 Вакытлыча хезмәткә яраклы булмау очрагында һәм ана бу-
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луга бәйле мәҗбүри медицина иминиятләштерүенә тиешле 
булмаган затларга һәм оешма бетерелү (физик затлар тара-
фыннан эшчәнлеге, вәкаләтләре туктатылу) сәбәпле эштән 
куылган затларга дәүләт пособиеләре түләү 

0315381 Вакытлыча хезмәткә яраклы булмау очрагында һәм ана 
булуга бәйле мәҗбүри медицина иминиятләштерүенә 
тиешле булмаган гражданнарга бала карау буенча алар яшь 
ярымлык яшькә җиткәнче пособиеләр түләү 

0315385 Вакытлыча хезмәткә яраклы булмау очрагында һәм ана бу-
луга бәйле мәҗбүри медицина иминиятләштерүенә тиешле 
булмаган гражданнарга бала туганда пособиеләр түләү 

0315386 Билгеләнгән тәртиптә оешма бетерелүгә, физик затлар 
тарафыннан эшчәнлеге (вәкаләтләре) туктатылу сәбәпле 
эштән куылган, медицина учреждениеләрендә йөклелекнең 
башлангыч срокларында исәпкә баскан хатын-кызларга бер 
тапкыр бирелә торган пособиеләрне түләү 

0315387 Билгеләнгән тәртиптә оешма бетерелүгә, физик затлар 
тарафыннан эшчәнлеге (вәкаләтләре) туктатылу сәбәпле 
эштән куылган хатын-кызларга йөклелек һәм бала тудыру 
буенча пособиеләр түләү 

0315940 Гаиләләреннән, балалар йортларыннан, интернат-мәктәп-
ләрдән, махсус белем-тәрбия бирү һәм башка балалар 
учреждениеләреннән үзирекле чыгып киткән балигъ 
булмаганнарны ташу 

0320000 2014-2020 елларга “Өлкән яшьтәге гражданнарның                               
тормыш сыйфатын яхшырту” кече программасы 

0320521 Хезмәт ветераннарын социаль ярдәм чаралары белән 
тәэмин итү 

0320522 Тыл хезмәтчәннәрен социаль ярдәм чаралары белән тәэмин 
итү 

0320531 Акланган затларны һәм сәяси репрессияләрдән зыян күргән 
дип танылган затларны социаль ярдәм чаралары белән 
тәэмин итү 

0320551 Башка социаль ярдәм төрләрен күрсәтү 
0320552 Халыкны социаль ярдәм чаралары белән тәэмин итү 
0320559 Законнар нигезендә Татарстан Республикасында граждан-

нарга бушлай юридик ярдәм күрсәтү 
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0324910 Пенсияләргә өстәмә түләүләр, өстәмә пенсия тәэминаты 
0324920 Татарстан Республикасы Конституция суды судьяларын 

гомер буе ай саен тәэмин итү, ял пособиесе түләү, шулай ук 
бүтән матди һәм социаль тәэминат чараларын күрсәтү 

0325130 Протез-ортопедия эшләнмәләрен әзерләү һәм ремонтлауны 
да кертеп, инвалидларны техник тернәкләндерү чаралары 
белән тәэмин итү 

0325194 Шифаханә-курортта дәвалануга, шулай ук дәвалану уры-
нына һәм аннан шәһәрара транспортта йөрүгә түләү өле-
шендә аерым граждан категорияләренә дәүләт социаль 
ярдәме күрсәтү 

0330000 2014-2020 елларга “Татарстан Республикасы халкына со-
циаль хезмәт күрсәтүне модернизацияләү һәм үстерү” кече 
программасы 

0330501 Картлар һәм инвалидлар өчен интернат-йортлар 
0330508 Халыкка социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләре 
0337231 Бюджет инвестицияләре һәм Татарстан Республикасының 

дәүләт (муниципаль) милегендә булган социаль һәм инже-
нерлык инфраструктурасын капиталь ремонтлау 

0340000 2014-2020 елларга “Бәләкәч”-“Малыш” кече программасы 
0340540 Гомеренең беренче өч елында балаларны табибларның 

рецептлары буенча балалар өчен махсус туклану про-
дуктлары белән тәэмин итүне оештыру 

0350000 2014-2020 елларга “Опекуннарга һәм тәрбиягә алган ата-
аналарга дәүләт ярдәме күрсәтү” кече программасы 

0350541 Социаль сәясәт өлкәсендәге чаралар 
0351311 Тәрбиягә алган гаиләгә тәрбиягә алынган балаларны карау 

өчен түләүләр 
0351312 Тәрбиягә алган ата-ананы бүләкләү 
0351313 Опекуннарның гаиләләренә опекунга алынган балаларны 

карау өчен түләүләр 
0352533 Опека һәм попечительлек өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен 

башкару 
0355260 Ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм ителгән балаларны гаиләгә 

урнаштыруның барлык төр рәвешләрендә бер тапкыр 
бирелә торган пособие түләү 
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0360000 2014-2015 елларга “Уңайлы тирәлек” кече программасы 
0365027 2014-2020 елларга субсидияләр хисабына “Татарстан Рес-

публикасы гражданнарына социаль ярдәм” дәүләт програм-
масының 2014-2015 елларга “Уңайлы тирәлек” кече прог-
раммасы чараларын башкару 

0366027 2014-2020 елларга хисабына “Татарстан Республикасы 
гражданнарына социаль ярдәм” дәүләт программасының 
2014-2015 елларга “Уңайлы тирәлек” кече программасы 
чараларын башкару 

0400000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасы халкын 
сыйфатлы торак һәм торак-коммуналь хуҗалык хезмәтләре 
белән тәэмин итү” дәүләт программасы 

0410000 “2014-2015 елларга Татарстан Республикасында яшь гаилә-
ләрне торак белән тәэмин итү” кече программасы 

0412178 2014-2015 елларга Татарстан Республикасында яшь гаи-
ләләрне торак белән тәэмин итү 

0420000 “2014-2016 елларга Татарстан Республикасында ятим бала-
ларны һәм ата-аналары тәрбиясеннән мәхрүм калган бала-
ларны, ата-аналары тәрбиясеннән мәхрүм калган ятим 
балалар һәм балалар исәбендәге затларны торак биналар 
белән тәэмин итү” кече программасы 

0425082 Ятим балаларга, ата-аналары тәрбиясеннән мәхрүм калган 
балаларга, алар исәбендәге затларга махсуслаштырылган 
торак биналарның найм килешүләре буенча торак биналар 
бирүне тәэмин итү 

0426082 Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына 
ятим балаларга, ата-аналары тәрбиясеннән мәхрүм калган 
балаларга, алар исәбендәге затларга махсуслаштырылган 
торак биналарның найм килешүләре буенча торак биналар 
бирүне тәэмин итү 

0430000 “2014-2015 елларга территорияләрне комплекслы үзләш-
терү һәм үстерү проектларын үтәү” кече программасы 

0437249 Территорияләрне үзләштерү һәм үстерү буенча бүтән 
чаралар 

0440000 “2014-2017 елларда Гражданнарны аварияле торак фондын-
нан күчерү буенча республика адреслы программасы чара-
ларын үтәү” кече программасы 
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Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының 
максатчан статья аталышы 

0449502 Торак-коммуналь хуҗалыкны үзгәртеп коруга теләктәшлек 
фонды средстволары хисабына гражданнарны аварияле 
торак фондыннан күчерү чараларын тәэмин итү 

0449602 Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына 
гражданнарны аварияле торак фондыннан күчерү буенча 
чараларны тәэмин итү 

0450000 “2014-2020 елларда Татарстан Республикасы территория-
сендә урнашкан күпфатирлы йортларда гомуми милекне 
капиталь ремонтлау төбәк программасы чараларын үтәү” 
кече программасы 

0459501 Торак-коммуналь хуҗалыкны үзгәртеп коруга теләктәшлек 
фонды средстволары хисабына күпфатирлы йортларны 
капиталь ремонтлау чараларын тәэмин итү 

0459601 Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына 
күпфатирлы йортларны капиталь ремонтлау буенча чара-
ларны тәэмин итү 

0480000 “2014-2020 елларга архитектура, шәһәр төзелеш, төзелеш, 
төзелеш материаллары сәнәгате өлкәсендә, торак өлкәсендә 
һәм коммуналь хуҗалыкта дәүләт сәясәтен үтәү” кече 
программасы 

0480204 Үзәк аппарат 
0480295 Оешмаларның мөлкәт салымын һәм җир салымы түләү 
0480585 5 һәм аннан күбрәк баласы булган, торак шартларын 

яхшыртуга мохтаҗ күпбалалы гаиләләрне торак белән 
тәэмин итү 

0481415 Торак-коммуналь хуҗалык өлкәсендәге чаралар 
0481420 “Татарстан Республикасының иң яхшы төзекләндерелгән 

торак пункты” исеменә республика конкурсында җиңү-
челәрне премияләү 

0500000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасы халкы мәш-
гульлегенә ярдәм итү” дәүләт программасы 

0510000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасы халкы мәш-
гульлегенә ярдәм итү” дәүләт программасы 

0511510 Инвестиция проектлары нигезендә эшчәнлекне реструкту-
ризацияләүне һәм модернизацияләүне гамәлгә ашыручы 
оешма хезмәткәрләренә алдан ук һөнәри белем бирү һәм 
өстәмә һөнәри белем бирү буенча чаралар 
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максатчан 
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Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының 
максатчан статья аталышы 

0511515 Кече эшмәкәрлекне үстерүгә һәм эшсез гражданнарның 
үзмәшгульлегенә ярдәм итү буенча чаралар 

0511520 Инвалид балаларны тәрбияләүче, күпбалалы ата-аналарны 
эшкә урнаштыруда ярдәм итү буенча чаралар 

0511523 Инвалидларның иҗтимагый берләшмәләре тарафыннан 
төзелгән предприятиеләргә ярдәм күрсәтү буенча чаралар  

0511525 Шөгыле булмаган инвалидларны эшкә урнаштыруда ярдәм 
итү буенча чаралар 

0511530 Өч яшенә җиткәнче бала карау ялында булган, хезмәт 
эшчәнлегенә кайтырга планлаштырылган хатын-кызлар 
өчен һөнәри белем бирү һәм өстәмә һөнәри белем бирүне 
оештыру буенча чаралар 

0511535 Халык мәшгульлегенә ярдәм итү өлкәсендә Татарстан 
Республикасы вәкаләтләрен үтәү буенча чаралар 

0511540 Халык мәшгульлегенә ярдәм итү өлкәсендә программалы 
чаралар 

0511545 Эш урыннарын, шул исәптән федераль максатчан програм-
маларны һәм инвестиция программаларын үтәү кысала-
рында булдырыла торганнарын биләү өчен  башка урын-
нарга күчерүне оештыруны исәпкә алып, гражданнарга 
адреслы ярдәм күрсәтү буенча чаралар 

0515083 Халык мәшгульлегенә ярдәм итү өлкәсендә чараларны үтәү 
0515290 Эшсез гражданнарга социаль түләүләр 
0520000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында хезмәт 

шартларын яхшырту һәм саклау” кече программасы 
0521550 Татарстан Республикасында хезмәт шартларын яхшырту 

һәм саклау буенча чаралар 
0530000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында эшче һәм 

инженер һөнәрләрен популярлаштыру” кече программасы 
0531560 Татарстан Республикасы предприятиеләренә белгечләрне 

җәлеп итү һәм беркетү максатларында эшче һәм инженер 
һөнәрләрен популярлаштыру буенча чаралар 

0600000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында иҗтима-
гый тәртип тәэмин итү һәм җинаятьчелеккә каршы көрәш” 
дәүләт программасы 

0610000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында хокук 
бозуларны һәм җинаятьләрне кисәтү буенча эшчәнлек 



123 
 
Чыгымнарның 

максатчан 
статья коды 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының 
максатчан статья аталышы 

оештыру” кече программасы 
0611099 Программалы чараларны үтәү 
0620000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында юл хәрә-

кәте иминлеген арттыру” кече программасы 
0621099 Программалы чараларны үтәү 
0630000 “2014-2016 елларга Татарстан Республикасында терро-

ризмны һәм экстремизмны кисәтү” кече программасы 
0631099 Программалы чараларны үтәү 
0640000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасы халкы ара-

сында наркоманияне кисәтү” кече программасы 
0641099 Программалы чараларны үтәү 
0660000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында куллану-

чыларның хокукларын яклау буенча комплекслы система 
үстерү” кече программасы 

0661099 Программалы чараларны үтәү 
0700000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында халыкны 

һәм территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән яклау, янгын 
куркынычсызлыгы һәм су объектларында кешеләрнең 
иминлеген тәэмин итү” дәүләт программасы 

0710000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында янгын кур-
кынычсызлыгы” кече программасы 

0712367 Татарстан Республикасының янгынга каршы хезмәтен 
асрау 

0712372 Татарстан Республикасының янгынга каршы хезмәтен 
әйберләтә формалы кием белән тәэмин итү 

0720000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында табигый 
һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләр куркы-
нычын киметү һәм аларның нәтиҗәләрен йомшарту” кече 
программасы 

0720204 Үзәк аппарат 
0720742 Гадәттән тыш хәлләрне һәм стихияле бәла-казаларны 

кисәтү һәм бетерү буенча чаралар 
0722267 Гражданлык оборонасы һәм гадәттән-тыш хәлләрдә яклау 

өлкәсендә чараларны оештыру һәм үткәрү белән идарә итү 
0722292 Тынычлык һәм сугыш чорында халыкны һәм оешмаларны 
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гадәттән тыш хәлләрдә гамәл кылуга әзерләү 
0722293 Гражданлык оборонасы һәм гадәттән-тыш хәлләр буенча 

укыту-методик үзәкләре эшчәнлеген тәэмин итү 
0722294 Эзләү, авария-коткару учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин 

итү 
0729725 Хастаханәләрнең, клиникаларның, госпитальләрнең, 

медик-санитар частьларның эшчәнлеген тәэмин итү 
0800000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында мәдә-

ниятне үстерү” дәүләт программасы 
0810000 “2014-2020 елларга музей эшен үстерү” кече программасы 
0814405 Грантлар 
0814409 Ведомство буйсынуындагы мәдәният учреждениеләре эш-

чәнлеген тәэмин итү 
0814410 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендәге чаралар 
0814412 Татарстан Республикасының дәүләт музей-тыюлыклары 

эшчәнлеген тәэмин итү 
0820000 “2014-2020 елларга театр сәнгатен үстерү” кече прог-

раммасы 
0824405 Грантлар 
0824409 Ведомство буйсынуындагы мәдәният учреждениеләре эш-

чәнлеген тәэмин итү 
0824410 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендәге чаралар 
0830000 “2014-2020 елларга китапханә эшен үстерү” кече прог-

раммасы 
0832175 Татарстан Республикасында китапханә эшен үстерү буенча 

чаралар 
0834401 Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына 

муниципаль берәмлекләр китапханәләренең китап фонд-
ларын туплау 

0834405 Грантлар 
0834409 Ведомство буйсынуындагы мәдәният учреждениеләре эш-

чәнлеген тәэмин итү 
0834410 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендәге чаралар 
0835144 Муниципаль берәмлекләр китапханәләренең китап фонд-
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ларын туплау 
0840000 “2014-2020 елларга концерт оешмаларын һәм башка-

ручылык сәнгатен үстерү” кече программасы 
0844405 Грантлар 
0844406 Татарстан Республикасында профессиональ сәнгатьне 

үстерү 
0844409 Ведомство буйсынуындагы мәдәният учреждениеләре эш-

чәнлеген тәэмин итү 
0844410 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендәге чаралар 
0850000 “2014-2020 елларга кинематографияне саклау һәм үстерү” 

кече программасы 
0854405 Грантлар 
0854409 Ведомство буйсынуындагы мәдәният учреждениеләре 

эшчәнлеген тәэмин итү 
0854410 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендәге чаралар 
0860000 “2014-2020 елларга мәдәният һәм сәнгать өлкәсендә мә-

гариф үстерү” кече программасы 
0864409 Ведомство буйсынуындагы мәдәният учреждениеләре 

эшчәнлеген тәэмин итү 
0864410 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендәге чаралар 
0864520 Укыту-методик кабинетлар, үзәкләштерелгән бухгалте-

рияләр, хуҗалыкта хезмәт күрсәтү төркемнәре, уку филь-
мотекалары, мәктәпара белем бирү-җитештерү комби-
натлары, логопедик пунктлар 

0870000 “Халык иҗатына теләктәшлек белдерү. 2014-2020 елларга 
Татарстан Республикасының төп халыкларының матди 
булмаган мәдәни мирасын саклау, торгызу һәм популяр-
лаштыру” кече программасы 

0874405 Грантлар 
0874409 Ведомство буйсынуындагы мәдәният учреждениеләре 

эшчәнлеген тәэмин итү 
0874410 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендәге чаралар 
0880000 “2014-2020 елларга халык сәнгате кәсепләрен саклау, 

өйрәнү һәм үстерү” кече программасы 
0884405 Грантлар 
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0884409 Ведомство буйсынуындагы мәдәният учреждениеләре 
эшчәнлеген тәэмин итү 

0884410 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендәге чаралар 
0890000 “2014-2020 елларга мәдәни мирас объектларын (тарихи һәм 

мәдәни ядкәрләрне) саклау, файдалану, популярлаштыру 
һәм дәүләт саклавы” кече программасы 

0894404 “Мәдәни мирас – Свияжски утрау-шәһәрчеге һәм борынгы 
Болгар” комплекслы проектын үстерү буенча чаралар 

0894409 Ведомство буйсынуындагы мәдәният учреждениеләре 
эшчәнлеген тәэмин итү 

0894410 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендәге чаралар 
0895145 “Мәдәни мирас – Свияжски утрау-шәһәрчеге һәм борынгы 

Болгар” комплекслы проектын үстерү буенча чаралар 
08Б0000 “2014-2016 елларга Мирас-Наследие” кече программасы 
08Б1099 Программалы чараларны үтәү 
08В0000 “2014-2020 елларга төбәкара һәм милләтара мәдәни 

хезмәттәшлекне үстерү” кече программасы 
08В4409 Ведомство буйсынуындагы мәдәният учреждениеләре 

эшчәнлеген тәэмин итү 
08В4410 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендәге чаралар 
08Г0000 “2014-2020 елларга заманча сәнгатькә теләктәшлек 

белдерү” кече программасы 
08Г4369 Әдәбият, сәнгать, мәгариф, басма массакүләм мәгълүмат 

чаралары, фән һәм техника өлкәсендә премияләр һәм 
дәүләт алдында махсус хезмәтләр өчен башка бүләкләүләр 

08Г4410 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендәге чаралар 
08Д0000 “2014-2020 елларга тармакның кадрлар потенциалын 

үстерү” кече программасы 
08Д4280 Өстәмә һөнәри белем бирү учреждениеләрен үстерү 
08Д4282 Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм башка коммер-

циячел булмаган оешмаларга субсидияләр бирү 
08Д4405 Грантлар 
08Д4410 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендәге чаралар 
08Е0000 “2014-2020 елларга архив эшен үстерү” кече программасы 
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максатчан статья аталышы 

08Е4402 Татарстан Республикасының архив фонды документларын 
һәм башка архив документларын саклауны, исәпкә алуны, 
туплауны һәм файдалануны тәэмин итү 

08Ж0000 “2014-2020 елларга тармакның дәүләт идарәсе системасын 
үстерү” кече программасы 

08Ж0204 Үзәк аппарат 
08Ж0295 Оешмаларның мөлкәт салымын һәм җир салымы түләү 
08Ж4409 Ведомство буйсынуындагы мәдәният учреждениеләре 

эшчәнлеген тәэмин итү 
08Ж4410 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендәге чаралар 
08Ж5950 Россия Федерациясенең федераль әһәмияттәге мәдәният 

объектларын дәүләт саклавы буенча вәкаләтләрен башкару 
0900000 “2014-2020 елларга әйләнә-тирә мохитне саклау, Татарстан 

Республикасы табигый ресурсларын яңадан җитештерү һәм 
файдалану” дәүләт программасы 

0910000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасы әйләнә-тирә 
мохитенең сыйфатын җайга салу” кече программасы 

0911910 Әйләнә-тирә мохитне җайга салу буенча чаралар 
0911912 Төбәкнең дәүләт экология күзәтчелеген тәэмин итү 
0911970 Экологик зыян белән тупланган объектларны бетерү 
0920000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында җитештерү 

һәм куллану калдыклары белән эш итү өлкәсендә дәүләт 
идарәсе” кече программасы 

0921920 Җитештерү һәм куллану калдыклары белән эш итү 
өлкәсендә чараларны үтәү 

0921922 Экологик зыян белән тупланган объектларны бетерү 
0930000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасының җир асты 

байлыкларыннан файдалану өлкәсендә дәүләт идарәсе” 
кече программасы 

0938510 Җир асты байлыкларын геологик өйрәнү һәм минераль-
чимал базасын җитештерү буенча чаралар 

0940000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасының су хуҗа-
лыгы комплексын үстерү” кече программасы 

0945128 Су мөнәсәбәтләре өлкәсендә аерым вәкаләтләрне башкару 
0949040 Ярныгыткыч һәм ярсаклагыч корылмалар төзү 
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максатчан 
статья коды 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының 
максатчан статья аталышы 

0949042 Гидротехника корылмаларын капиталь ремонтлау 
0949044 Елга үзәннәрен турайту һәм чистарту 
0949046 Су объектларын торгызу һәм экологик тернәкләндерү 
0950000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасының биологик 

төрлелеген саклау” кече программасы 
0950204 Үзәк аппарат 
0951950 Дәүләт табиный тыюлыклары эшчәнлеген тәэмин итү 
0951952 Биологик төрлелекне саклау һәм торгызу буенча чаралар 
0960000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасының аучылык 

ресурсларын җитештерү һәм файдалану” кече программасы 
0960204 Үзәк аппарат 
0960295 Оешмаларның мөлкәт салымын һәм җир салымы түләү 
0961962 Хайваннар дөньясыннан файдалану һәм аны саклау 

өлкәсендәге чаралар 
0961991 Табигатьне саклау учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү 
0965910 Су биологик ресурсларын оештыру, җайга салу һәм саклау 

өлкәсендә Россия Федерациясе вәкаләтләрен гамәлгә 
ашыру 

0965920 Хайваннар дөньясы (аучылык ресурсларыннан һәм су био-
логик ресурслардан кала) объектларын саклау һәм файда-
лану өлкәсендә Россия Федерациясе вәкаләтләрен башкару 

0965980 Федераль дәүләт аучылык күзәтчелеге, аучылык ресурс-
ларын табуга рөхсәтләр бирү һәм ау хуҗалыгы килешү-
ләрен төзү буенча аучылык ресурсларын саклау һәм файда-
лану өлкәсендә Россия Федерациясе вәкаләтләрен башкару 

0965990 Аучылык ресурсларын саклау һәм файдалану өлкәсендә 
Россия Федерациясе вәкаләтләрен (федераль дәүләт аучы-
лык күзәтчелеге, аучылык ресурсларын табуга рөхсәтләр 
бирү һәм ау хуҗалыгы килешүләрен төзү буенча Россия 
Федерациясе вәкаләтләреннән тыш) башкару 

0969235 Бүтән түләүләр 
0970000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасының әйләнә-

тирә мохитне саклау һәм табигатьтән файдалану өлкәсендә 
хезмәтләрнең эшчәнлеген координацияләү” кече програм-
масы 

0970204 Үзәк аппарат 
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0970295 Оешмаларның мөлкәт салымын һәм җир салымы түләү 
0971970 Экологик мәгариф һәм мәгърифәт буенча чаралар 
0971991 Табигать саклау учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү 
1000000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында яшьләр 

сәясәтен, физик культура һәм спорт үстерү” дәүләт 
программасы 

1010000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында яшьләр 
сәясәтен, физик культура һәм спорт үстерү” дәүләт 
программасы 

1011287 Массакүләм спорт өлкәсендә физик культура һәм спорт 
чаралары 

1011297 Югары казанышлар өлкәсендә физик культура һәм спорт 
чаралары 

1014233 Югары нәтиҗәләр өчен балалар белән мәктәптән тыш 
эшләү учреждениеләрендә эшләүче тренер-укытучыларга 
һәм спортчы-инструкторларга ярдәм итүгә юнәлтелгән 
чаралар 

1014365 Балалар-яшүсмерләр спортын үстерү 
1014820 Ведомство буйсынуындагы спорт әзерлеге учреждениеләре 

эшчәнлеген тәэмин итү 
1020000 “2014-2020 елларга балалар һәм яшьләр ялын, аларны 

савыктыруны һәм мәшгульлеген оештыру” кече прог-
раммасы 

1022132 Балаларның һәм яшьләрнең ялын, савыгуын, мәшгульлеген 
оештыру буенча чаралар 

1030000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасының авыл 
яшьләре” кече программасы 

1032145 Авыл яшьләренең социаль һәм икътисади активлыгын 
үстерү өчен шартлар тудыру буенча чаралар 

1040000 “2014-2020 елларга Татарстан яшьләре” кече программасы 
1044310 Балалар һәм яшьләр өчен чаралар үткәрү 
1044319 Яшьләр сәясәте учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү 
1050000 “2014-2016 елларга яшьләрне патриотик тәрбияләү” кече 

программасы 
1051099 Программалы чараларны үтәү 
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1060000 “2014-2020 елларга яшьләр һәм спорт өлкәсендә дәүләт 
сәясәтен камилләштерү” кече программасы 

1060204 Үзәк аппарат 
1060295 Оешмаларның мөлкәт салымын һәм җир салымы түләү 
1064520 Укыту-методик кабинетлар, үзәкләштерелгән бухгалте-

рияләр, хуҗалыкта хезмәт күрсәтү төркемнәре, уку филь-
мотекалары, мәктәпара белем бирү-җитештерү комби-
натлары, логопедик пунктлар 

1100000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасының икътисади 
үсеше һәм инновацион икътисады” дәүләт программасы 

1110000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында                                      
дәүләт икътисади сәясәтен камилләштерү” кече 
программасы 

1110204 Үзәк аппарат 
1110241 Татарстан Республикасы вәкиллекләре эшчәнлеген тәэмин 

итү 
1110295 Оешмаларның мөлкәт салымын һәм җир салымы түләү 
1112155 Социаль әһәмияттәге чаралар үткәрү 
1112518 Татарстан Республикасында территориаль иҗтимагый үзи-

дарә системасын үстерүгә юнәлдерелгән чаралар 
1115392 Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфунк-

цияле үзәкләрен төзү һәм үстерү 
1116392 Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфунк-

цияле үзәкләрен асрау һәм үстерү 
1117231 Бюджет инвестицияләре һәм Татарстан Республикасының 

дәүләт (муниципаль) милегендә булган социаль һәм инже-
нерлык инфраструктурасын капиталь ремонтлау 

1117232 Бер урыннан икенче урынга күчерү, төзеп тутыру система-
сын камилләштерү, инженерлык, транспорт инфрас-
труктурасын үстерү 

1117900 Татарстан Республикасында уңайлы инвестиция тирәлеге 
булдыру буенча чаралар 

1119235 Бүтән түләүләр 
1119237 Җитештерү кооперациясен (субконтрактациясен) үстерү 
1119299 Ведомство буйсынуындагы учреждениеләр эшчәнлеген 
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тәэмин итү 
1120000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында кече һәм 

урта эшмәкәрлекне үстерү” кече программасы 
1125064 Субсидияләр хисабына, крестьян (фермерлык) хуҗалык-

ларын да кертеп, кече һәм урта эшмәкәрлеккә дәүләт 
ярдәме буенча чаралар 

1126064 Крестьян (фермерлык) хуҗалыкларын да кертеп, кече һәм 
урта эшмәкәрлеккә дәүләт ярдәме буенча чаралар 

1130000 “2014-2016 елларга Татарстан Республикасында социаль 
юнәлешле коммерциячел булмаган оешмаларга ярдәм” 
кече программасы 

1131001 Әйләнә-тирә мохитне саклау өлкәсендәге эшчәнлеккә 
ярдәм 

1131002 Мәгариф өлкәсе эшчәнлегенә ярдәм 
1131003 Яшьләр сәясәте өлкәсе эшчәнлегенә ярдәм 
1131004 Иҗади берлекләр өлкәсе эшчәнлегенә ярдәм 
1131005 Социаль сәясәт өлкәсе эшчәнлегенә ярдәм 
1131006 Физик культура һәм спорт өлкәсе эшчәнлегенә ярдәм 
1131010 Мәдәният өлкәсе эшчәнлегенә ярдәм 
1200000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында “Ачык 

Татарстан” мәгълүмати һәм коммуникация технология-
ләрен үстерү” дәүләт программасы 

1210000 “2014-2020 елларга Мәгълүмати Татарстан” кече 
программасы 

1214390 Татарстан Республикасы дәүләт органнарында һәм Татар-
стан Республикасының җирле үзидарә органнарында мәгъ-
лүмат һәм коммуникация технологияләреннән файдалану 

1220000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасы террито-
риясендә мәгълүмат-телекоммуникация инфрас-трукту-
расын үстерү” кече программасы 

1224390 Татарстан Республикасы дәүләт органнарында һәм Татар-
стан Республикасының җирле үзидарә органнарында мәгъ-
лүмат һәм коммуникация технологияләреннән файдалану 

1230000 “2014-2020 елда Татарстан Республикасының мәгълүмат 
киңлеге инфраструктурасын үстерү һәм камилләштерү” 
кече программасы 
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1230204 Үзәк аппарат 
1230295 Оешмаларның мөлкәт салымын һәм җир салымы түләү 
1234441 Массакүләм мәгълүмат чаралары өлкәсендәге чаралар 
1234442 Массакүләм мәгълүмат чаралары өлкәсендә дәүләт ярдәме 
1234531 Телерадиокомпанияләргә һәм телерадиооешмаларга суб-

сидияләр 
1234551 Нәшриятларга һәм нәшер итүче оешмаларга социаль әһә-

мияттәге проектларны башкаруга, инвалидлар өчен китап-
лар, басмалар чыгаруга субсидияләр 

1234579 Нәшриятлар эшчәнлеген тәэмин итү 
1234751 “Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карар-

лары һәм әмернамәләре һәм республика дәүләт хакимияте 
органнары норматив актлары җыентыгы” журналы редак-
циясе” автоном коммерциячел булмаган оешмага субси-
дияләр 

1240000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында мәгълүмат 
технологияләре өлкәсендә икътисадый тирәлекне һәм 
кешелек капиталын үстерүгә дәүләт ярдәме” кече 
программасы 

1240204 Үзәк аппарат 
1240295 Оешмаларның мөлкәт салымын һәм җир салымы түләү 
1244390 Татарстан Республикасы дәүләт органнарында һәм Татар-

стан Республикасының җирле үзидарә органнарында мәгъ-
лүмат һәм коммуникация технологияләреннән файдалану 

1250000 “2014 ел өчен Татарстан Республикасында “Көнчыгыш-
Көнбатыш” транспорт коридоры буенча автомобиль мар-
шрутларын мәгълүмат-навигация ягыннан тәэмин итү” 
кече программасы 

1250321 “Көнчыгыш-Көнбатыш” транспорт коридоры буенча авто-
мобиль маршрутларын мәгълүмат-навигация ягыннан тәэ-
мин итү буенча чаралар үтәү 

1300000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасы транспорт 
системасын үстерү” дәүләт программасы 

1310000 “2014-2020 елларга тимер юл инфраструктурасын үстерү” 
кече программасы 

1310352 Тимер юл транспорты өлкәсендә аерым чаралар 
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1320000 “2014-2020 елларга эчке су юлларының елга транспортын 
һәм елга портларын үстерү” кече программасы 

1320311 Елга транспорты өлкәсендә аерым чаралар 
1330000 “2014-2020 елларга һава транспортын һәм аэронавигацияне 

үстерү” кече программасы 
1330362 Идел буе федераль округында һава юлы белән ташуларны 

тәэмин итүгә субсидияләр 
1340000 “2014-2020 елларга автомобиль, шәһәр электр транс-

портын, шул исәптән метро үстерү” кече программасы 
1340317 Башка транспорт төрләре өлкәсендә аерым чаралар 
1340340 Күчмә состав сатып алу 
1340537 Җәмәгать транспорты хезмәтләренең тигез мөмкинлекле 

булуын тәэмин итү 
1347234 Казан ш. метрополитен төзү 
1349299 Ведомство буйсынуындагы учреждениеләр эшчәнлеген 

тәэмин итү 
1350000 “2014-2020 елларга логистика һәм терминал-склад 

хезмәтләре базарын үстерү” кече программасы 
1357255 Свияжскида төбәкнең мультимодаль логистика үзәген төзү 
1357256 Свияжскида төбәкнең мультимодаль логистика үзәгенә 

автомобиль юллары төзү 
1357257 Ясалма корылмалар төзү һәм үзгәртеп кору 
1357258 Прогрессив технологияләр һәм материаллар кертү 
1360000 “2014-2020 елларга автомобиль юллары челтәрен камил-

ләштерү, үстерү һәм саклау” кече программасы 
1360315 Юл хуҗалыгы тоту һәм аның белән идарә итү 
1360355 Татарстан Республикасы автомобиль юллары челтәрен 

камилләштерү, үстерү һәм саклау 
1365390 Юл эшчәнлеген финанс яктан тәэмин итү 
1370000 “2014-2020 елларга транспорт системасының куркыныч-

сызлык дәрәҗәсен арттыру” кече программасы 
1375390 Транспорт системасының куркынычсызлыгын арттыру 

буенча чаралар 
1380000 “Татарстан Республикасы транспорт комплексында дәүләт 
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сәясәтен камилләштерү” кече программасы 
1380204 Үзәк аппарат 
1380295 Оешмаларның мөлкәт салымын һәм җир салымы түләү 
1400000 “2013-2020 елларга Татарстан Республикасында авыл хуҗа-

лыгын үстерү һәм авыл хуҗалыгы продукциясе, чимал һәм 
азык-төлек базарын җайга салу” дәүләт программасы 

1410000 “Үсемлекчелек, үсемчелек продукциясен эшкәртү һәм сату 
тармакчыгын үстерү” кече программасы 

1415031 Элит орлыклар сатып алуга чыгымнарның бер өлешен 
каплау өчен субсидияләр 

1415033 Файдаланудан чыккан иске бакчаларны төпләү һәм төп-
ләнгән мәйданнарны рекультивацияләү өлешендә чыгым-
нарны каплау өчен субсидияләр 

1415034 Күпьеллык утыртмаларны утырту һәм тәрбияләү өлешендә 
чыгымнарны каплау өчен субсидияләр 

1415035 Үсемчелек өлкәсендә икътисади яктан әһәмиятле төбәк 
программаларына ярдәм субсидияләре 

1415038 Үсемлекчелек, үсемчелек продукциясен эшкәртү һәм сату-
ны үстерү буенча кыска сроклы кредитларның (займнар-
ның) процент ставкалары өлешен каплау өчен субсидияләр 

1415039 Үсемчелекне, эшкәртүне үстерү һәм үсемчелек продукция-
се базарларының инфраструктурасын һәм логистик тәэми-
натын үстерү буенча инвестиция кредитлары (займнары) 
буенча процент ставкасының бер өлешен каплау өчен 
субсидияләр 

1415040 Үсемчелек өлкәсендә авыл хуҗалыгы иминиятләштерүе 
килешүе буенча исәпләнгән иминият премиясен түләү өчен 
авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләре чыгымнарының 
бер өлешен каплау өчен субсидияләр 

1415041 Үсемчелек өлкәсендә авыл хуҗалыгы товар җитештерү-
челәренә күрсәткечләргә бәйле булмаган ярдәм күрсәтү 
өчен субсидияләр 

1416031 Элит орлыклар сатып алуга чыгымнарның бер өлешен 
каплау өчен субсидияләр 

1416033 Файдаланудан чыккан иске бакчаларны төпләү һәм төп-
ләнгән мәйданнарны рекультивацияләү өлешендә чыгым-
нарны каплау өчен субсидияләр 
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1416034 Күпьеллык утыртмаларны утырту һәм тәрбияләү өлешендә 
чыгымнарны каплау өчен субсидияләр 

1416038 Үсемлекчелек, үсемчелек продукциясен эшкәртү һәм са-
туны үстерү буенча кыска сроклы кредитларның (займ-
нарның) процент ставкалары өлешен каплау өчен субси-
дияләр 

1416039 Үсемчелекне, үсемчелек продукциясен эшкәртүне һәм 
үсемчелек продукциясе базарларының инфраструктурасын 
һәм логистик тәэминатын үстерү буенча инвестиция 
кредитлары (займнары) буенча процент ставкасының бер 
өлешен каплау өчен субсидияләр 

1416040 Үсемчелек өлкәсендә авыл хуҗалыгы иминиятләштерүе 
килешүе буенча исәпләнгән иминият премиясен түләү өчен 
авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләре чыгымнарының 
бер өлешен каплау өчен субсидияләр 

1416041 Үсемчелек өлкәсендә авыл хуҗалыгы товар җитештерүче-
ләренә күрсәткечләргә бәйле булмаган ярдәм күрсәтү өчен 
субсидияләр 

1416310 Территорияләрне куркыныч корткычларга каршы эшкәр-
түгә бәйле чыгымнарның бер өлешен каплау өчен 
субсидияләр 

1416311 Әче туфракны известь белән ашлауны финанслау 
1420000 “Терлекчелекне, терлекчелек продукциясен эшкәртү һәм 

сату тармакчыгын үстерү” кече программасы 
1425042 Нәселле терлекчелеккә ярдәм өчен субсидияләр 
1425043 Хосусый сөт эшкәртүгә сатылган һәм (яисә) төяп озатылган 

1 килограмм сөт өчен субсидияләр 
1425046 Терлекчелек өлкәсендә икътисади әһәмиятле төбәк 

программаларына ярдәм өчен субсидияләр 
1425047 Терлекчелекне үстерү, терлекчелек продукциясен эшкәртү 

һәм сату буенча кыска сроклы кредитларның (займнарның) 
процент ставкалары өлешен каплау өчен субсидияләр 

1425048 Терлекчелекне, терлекчелек продукциясен эшкәртүне һәм 
терлекчелек продукциясе базарларының инфраструк-
турасын һәм логистик тәэминатын үстерү буенча инвес-
тиция кредитлары (займнары) буенча процент ставкасының 
бер өлешен каплау өчен субсидияләр 
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1425049 Терлекчелек өлкәсендә авыл хуҗалыгы иминиятләштерүе 
килешүе буенча исәпләнгән иминият премиясен түләү өчен 
авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләре чыгымнарының 
бер өлешен каплау өчен субсидияләр 

1426042 Нәселле терлекчелеккә ярдәм өчен субсидияләр 
1426043 Хосусый сөт эшкәртүгә сатылган һәм (яисә) төяп озатылган 

1 килограмм сөт өчен субсидияләр 
1426047 Терлекчелекне үстерү, терлекчелек продукциясен эшкәртү 

һәм сату буенча кыска сроклы кредитларның (займнарның) 
процент ставкалары өлешен каплау өчен субсидияләр 

1426048 Терлекчелекне, терлекчелек продукциясен эшкәртүне һәм 
терлекчелек продукциясе базарларының инфраструктура-
сын һәм логистик тәэминатын үстерү буенча инвестиция 
кредитлары (займнары) буенча процент ставкасының бер 
өлешен каплау өчен субсидияләр 

1426049 Терлекчелек өлкәсендә авыл хуҗалыгы иминиятләштерүе 
килешүе буенча исәпләнгән иминият премиясен түләү өчен 
авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләре чыгымнарының 
бер өлешен каплау өчен субсидияләр 

1426320 Ветеринар-санитар савыктыру буенча чаралар 
1426321 Татарстан Республикасы территориясенә африка чумасы 

керү һәм таралуны бетерү буенча чаралар 
1426323 Токымлы атлар үрчетүгә бәйле чыгымнарның бер өлешен 

каплауга субсидияләр 
1426324 Ит, йон һәм күн чималы сатып алу һәм сату буенча авыл 

хуҗалыгы хәзерләү-кулланучылар кооперативларының, 
әзерләүче оешмаларның һәм предприятиеләр чыгымнары-
ның бер өлешен каплау өчен субсидияләр 

1426325 Терлекчелеккә ярдәм өчен субсидияләр 
1430000 “Итлек терлек асрауны үстерү” кече программасы 
1435050 Ит юнәлешендә токымлы эре мөгезле терлеккә ярдәм итү 

буенча субсидияләр 
1435052 Итлек терлекчелек объектларын төзү һәм үзгәртеп кору 

буенча инвестиция кредитларының процент ставкасы 
өлешен каплауга субсидияләр 

1436050 Ит юнәлешендә токымлы эре мөгезле терлеккә ярдәм итү 
буенча субсидияләр 
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1436052 Итлек терлекчелек объектларын төзү һәм үзгәртеп кору 
буенча инвестиция кредитларының процент ставкасы 
өлешен каплауга субсидияләр 

1440000 “Хуҗалык итүнең кече рәвешләренә ярдәм” кече 
программасы 

1445053 Эш башлаучы фермерларга ярдәм субсидияләре 
1445054 Гаилә терлекчелек фермалар үстерү өчен субсидияләр 
1445055 Хуҗалык итүнең кече рәвешләренә алынган озак вакытлы, 

урта һәм кыска вакытлы кредитлар буенча процент став-
касы өлешен каплауга субсидияләр 

1446053 Эш башлаучы фермерларга ярдәм субсидияләре 
1446054 Гаилә терлекчелек фермалар үстерү өчен субсидияләр 
1446055 Хуҗалык итүнең кече рәвешләренә алынган озак вакытлы, 

урта һәм кыска вакытлы кредитлар буенча процент став-
касы өлешен каплауга субсидияләр 

1450000 “Техник һәм технологик модернизация, инновацион үсеш” 
кече программасы 

1456350 “2013-2020 елларга Татарстан Республикасында авыл хуҗа-
лыгын үстерү һәм авыл хуҗалыгы продукциясе, чимал һәм 
азык-төлек базарын җайга салу” дәүләт программасының 
“Техник һәм технологик модернизация, инновацион үсеш” 
кече программасын үтәү буенча чаралар 

1460000 “Дәүләт программасы үтәлүне тәэмин итү” кече 
программасы 

1466005 “Дәүләт программасы үтәлүне тәэмин итү” кече 
программасын үтәү буенча чаралар 

1466015 Оешмаларның мөлкәтенә түләнгән салым чыгымнары өле-
шен каплауга субсидияләр 

1467231 Бюджет инвестицияләре һәм Татарстан Республикасының 
дәүләт (муниципаль) милегендә булган социаль һәм ин-
женерлык инфраструктурасын капиталь ремонтлау 

1470000 “Авыл территорияләренең тотрыклы үсеше” кече 
программасы 

1475018 “2013-2020 елларга Татарстан Республикасында авыл 
хуҗалыгын үстерү һәм авыл хуҗалыгы продукциясе, чимал 
һәм азык-төлек базарын җайга салу” дәүләт програм-
масының “Авыл территорияләренең тотрыклы үсеше” кече 
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программасы буенча федераль бюджет хисабына үткә-
релүче чаралар 

1476018 “2013-2020 елларга Татарстан Республикасында авыл 
хуҗалыгын үстерү һәм авыл хуҗалыгы продукциясе, чимал 
һәм азык-төлек базарын җайга салу” дәүләт програм-
масының “Авыл территорияләренең тотрыклы үсеше” кече 
программасы буенча чаралар 

1480000 “Авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге җирләрнең мелио-
рациясен үстерү” кече программасы 

1486180 Чылата һәм корыта торган системаларны, шулай ук аерым 
урнашкан гидротехника корылмаларын төзү һәм үзгәртеп 
кору 

1486181 Культура-техник, агроурманмелиоратив һәм 
фитомелиоратив эшләр 

1486182 Ташкынга каршы чаралар 
1486183 Мелиорация объектларын техник яктан яңача корал-

ландыру өчен субсидияләр 
1500000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасы урман хуҗа-

лыгын үстерү” дәүләт программасы 
1510000 “2014-2020 елларга урманнарны саклау һәм яклау” кече 

программасы 
1515129 Урман мөнәсәбәтләре өлкәсендә аерым вәкаләтләр башкару 
1518010 Урман янгыннарын сүндерү буенча махсуслаштырылган 

учреждениеләр эшчәнлеген тәэмин итү 
1518013 Янгынга каршы чаралар 
1518015 Янгынга каршы махсуслаштырылган җайланма һәм 

инвентарь сатып алу 
1520000 “2014-2020 елларга урманнардан файдалану” кече 

программасы 
1525129 Урман мөнәсәбәтләре өлкәсендә аерым вәкаләтләр башкару 
1528020 Урман әзерләү машиналары, урман кисү җайланмалары, 

транспорт чаралары сатып алу 
1528025 Урман мөнәсәбәтләре өлкәсендә идарә итү 
1530000 “2014-2020 елларга урманнар җитештерү” кече 

программасы 
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1535129 Урман мөнәсәбәтләре өлкәсендә аерым вәкаләтләр башкару 
1538030 Урманнар җитештерү өчен машиналар һәм җайланмалар 

сатып алу 
1538033 Питомниклар өчен машина һәм җайланмалар, орлыклар 

җыю һәм эшкәртү өчен җайланмалар сатып алу 
1538035 Урман торгызу һәм үрчетү өчен стандарт утырту 

материалы үстерү 
1540000 “2014-2020 елларга урман юллары төзү һәм асрау” кече 

программасы 
1548040 Махсуслаштырылган техника һәм җайланма, юл тукымасы 

җиһазлары сатып алу  
1550000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасы урман 

хуҗалыгын үстерү” дәүләт программасы үтәлүне тәэмин 
итү” кече программасы 

1555129 Урман мөнәсәбәтләре өлкәсендә аерым вәкаләтләр башкару 
1558050 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасы урман хуҗа-

лыгын үстерү” дәүләт программасы үтәлүне  тәэмин итү” 
кече программасын үтәү буенча чаралар 

1600000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасының дәүләт 
мөлкәте белән идарә итү” дәүләт программасы 

1600204 Үзәк аппарат 
1600295 Оешмаларның мөлкәт салымын һәм җир салымы түләү 
1609235 Бүтән түләүләр 
1609299 Ведомство буйсынуындагы учреждениеләр эшчәнлеген 

тәэмин итү 
1800000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасының дәүләт 

финанслары белән идарә итү” дәүләт программасы 
1810000 Бюджет системасының озак вакыт тигез баланслы һәм 

тотрыклы булуын тәэмин итү 
1810204 Үзәк аппарат 
1810295 Оешмаларның мөлкәт салымын һәм җир салымы түләү 
1820000 Дәүләт әҗәте белән нәтиҗәле идарә итү 
1822789 Татарстан Республикасының дәүләт әҗәте буенча процент 

түләүләре 
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1830000 Җирле бюджетлар белән бюджетара мөнәсәбәтләрнең 
нәтиҗәлелеген арттыру 

1838003 Муниципаль берәмлекләрнең бюджет тәэминатын тигезләү 
өчен дотацияләр бирү 

1838004 Җирлекләрнең бюджетларына бюджетара трансфертлар 
бирү өчен муниципаль районнар бюджетларына субси-
дияләр бирү 

1838005 Муниципаль районнар һәм шәһәр округлары бюджетла-
рына муниципаль белем бирү оешмаларында төп гомуми 
белем бирү программалары буенча һәркем өчен мөмкин 
булган һәм бушлай мәктәпкәчә, гомуми башлангыч, төп 
гомуми, урта гомуми белем бирүне оештыру, муниципаль 
белем бирү оешмаларында балаларга өстәмә белем бирүне 
оештыру, балаларны карауны һәм тәрбияләүне, балаларны 
муниципаль белем бирү оешмаларында тотуны гамәлгә 
ашыру өчен шартлар тудыру, шулай ук каникул чорында 
балаларның ялын оештыру өчен субсидияләр бирү 

1838006 Җирлекләргә төбәкнең финанс ярдәме фондыннан 
дотацияләр хисаплау һәм бирү буенча дәүләт вәкаләтләрен 
башкару өчен муниципаль районнарның бюджетларына 
субвенцияләр бирү 

1900000 2014-2016 елларга Татарстан Республикасы дәүләт граж-
данлык хезмәтен һәм Татарстан Республикасы муниципаль 
хезмәтне үстерү” дәүләт программасы 

1902191 Татарстан Республикасы дәүләт гражданлык хезмәтен һәм 
Татарстан Республикасы муниципаль хезмәтне үстерү 
буенча чаралар 

2000000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында илкүләм 
дәүләт сәясәтен үтәү” дәүләт программасы 

2001099 Программалы чараларны үтәү 
2100000 “Татар халкының милли тәңгәллеген саклау (2014-2016 ел-

лар)” Татарстан Республикасы дәүләт программасы 
2101099 Реализация программных мероприятий 
2200000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында Татарстан 

Республикасы дәүләт телләрен һәм башка телләрне саклау, 
өйрәнү һәм үстерү” дәүләт программасы 

2201099 Программалы чараларны үтәү 
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2400000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында юстицияне 
үстерү” дәүләт программасы 

2410000 2014-2020 елларга Татарстан Республикасында юстиция 
өлкәсендә дәүләт сәясәтен үстерү” кече программасы 

2410204 Үзәк аппарат 
2410295 Оешмаларның мөлкәт салымын һәм җир салымы түләү 
2412302 Судлар эшчәнлеген тәэмин итү 
2412330 Татарстан Республикасы Иҗтимагый палатасы эшчәнлеген 

тәэмин итү 
2419235 Бүтән түләүләр 
2420000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында җәмәгать 

юстициясе институтын үстерү” кече программасы 
2422301 Суд аппаратлары эшчәнлеген тәэмин итү 
2422303 Татарстан Республикасында җәмәгать юстициясе 

институтын үстерү 
2500000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында энергияне 

саклау һәм энергетика нәтиҗәлелеген арттыру” дәүләт 
программасы 

2506601 Энергияне саклау һәм энергетика нәтиҗәлелеген арттыру 
өлкәсендә чараларны тәэмин итү 

2509601 Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына 
күпфатирлы йортларны капиталь ремонтлау буенча 
чараларны тәэмин итү 

2600000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында туристлык 
һәм кунакчыллык өлкәсен үстерү” дәүләт программасы 

2600204 Үзәк аппарат 
2600295 Оешмаларның мөлкәт салымын һәм җир салымы түләү 
2601397 Туристлык эшчәнлеге өлкәсендәге чаралар 
2700000 “2015-2020 елларга Татарстан Республикасының корруп-

циягә каршы сәясәтен үтәү” дәүләт программасы 
2701099 Программалы чараларны үтәү 
5100000 Татарстан Республикасы Президенты Эшләр идарәсен 

асрау һәм тәэмин итү чыгымнары 
5100204 Үзәк аппарат 
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5100295 Оешмаларның мөлкәт салымын һәм җир салымы түләү 
5109235 Бүтән түләүләр 
5200000 Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетын асрау һәм 

тәэмин итү чыгымнары 
5200204 Үзәк аппарат 
5200295 Оешмаларның мөлкәт салымын һәм җир салымы түләү 
5300000 Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Аппаратын асрау 

һәм тәэмин итү чыгымнары 
5300204 Үзәк аппарат 
5300295 Оешмаларның мөлкәт салымын һәм җир салымы түләү 
5309235 Бүтән түләүләр 
5400000 Татарстан Республикасы Конституция суды эшчәнлеген 

асрау һәм тәэмин итү  
5400295 Оешмаларның мөлкәт салымын һәм җир салымы түләү 
5402310 Татарстан Республикасы Конституция суды эшчәнлеген 

тәэмин итү чыгымнары 
5500000 Татарстан Республикасы Хисап палатасы эшчәнлеген 

тәэмин итү 
5500204 Үзәк аппарат 
5500295 Оешмаларның мөлкәт салымын һәм җир салымы түләү 
5600000 Татарстан Республикасы Үзәк сайлау комиссиясе эшчән-

леген һәм сайлаулар үткәрүне тәэмин итү 
5610201 Сайлаулар үткәрү чыгымнары 
5620221 Сайлаучыларның хокукый культурасын арттыру, сайлау-

ларны оештыручыларны укыту, “Сайлаулар” ГМС чыгым-
нары  

5630000 Татарстан Республикасы Үзәк сайлау комиссиясе эшчән-
леген тәэмин итү 

5630204 Үзәк аппарат 
5630295 Оешмаларның мөлкәт салымын һәм җир салымы түләү 
5700000 Татарстан Республикасында Кеше хокуклары буенча 

вәкаләтле вәкил эшчәнлеген тәэмин итү 
5700204 Үзәк аппарат 
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5700295 Оешмаларның мөлкәт салымын һәм җир салымы түләү 
5709235 Бүтән түләүләр 
5800000 Татарстан Республикасында Бала хокуклары буенча 

вәкаләтле вәкил Аппараты эшчәнлеген  тәэмин итү 
5800204 Үзәк аппарат 
5800295 Оешмаларның мөлкәт салымын һәм җир салымы түләү 
5809235 Бүтән түләүләр 
9900000 Чыгымнарның программалы булмаган юнәлешләре 
9900204 Үзәк аппарат 
9900215 Территориаль органнар 
9900295 Оешмаларның мөлкәт салымын һәм җир салымы түләү 
9900306 Халыкара хезмәттәшлек өлкәсендәге чаралар 
9900317 Башка транспорт төрләре өлкәсендә аерым чаралар 
9900517 Мәҗбүри медицина иминиятләштерүенең база программ-

масы кысаларында территориаль мәҗбүри медицина ими-
ниятләштерүе программасын үтәү 

9900519 Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе системасы аша ме-
дицина оешмаларын күбесенчә бер каналлы финанслауны 
башкару 

9900541 Социаль сәясәт өлкәсендәге чаралар 
9900741 Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының резерв 

фонды 
9900811 Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты каршында 

Икътисади һәм социаль тикшеренүләр үзәгенең гомум-
программалы эшчәнлеге 

9900819 Фәнни учреждениеләр 
9902131 Мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләрен интерактив 

җайланмалар белән тәэмин итү чаралары 
9902154 Татарстан Республикасы предприятиеләрендә хезмәт 

җитештерүчәнлеген һәм нәтиҗәле эшчәнлекне арттыру 
буенча чаралар 

9902291 Икътисадның мобильләштерелгән әзерлеген тәэмин итү 
буенча чаралар 

9902515 Башка дәрәҗә хакимияте органнары кабул иткән карарлар 
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нәтиҗәсендә барлыкка килгән өстәмә чыгымнарны компен-
сацияләү өчен тапшырыла торган средстволар 

9902518 Татарстан Республикасының территориаль иҗтимагый үзи-
дарә системасын үстерүгә юнәлдерелгән чаралар 

9902519 Татарстан Республикасы авыл җирлекләренә грантлар бирү 
өчен муниципаль берәмлекләрнең бюджетларына тапшы-
рыла торган бюджетара трансфертлар 

9902522 Халыкка транспорт хезмәтләре күрсәтү өлкәсендә дәүләт 
вәкаләтләрен башкару 

9902524 Яшьләр сәясәте өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен башкару 
9902525 Мәгариф өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен башкару 
9902526 Балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның хокукларын як-

лау буенча комиссияне төзү һәм аның эшчәнлеген оештыру 
буенча дәүләт вәкаләтләрен башкару 

9902527 Административ комиссияләрне төзү һәм аларның эшчән-
леген оештыру буенча дәүләт вәкаләтләрен башкару 

9902532 Күпфатирлы йортларны төзү өлкәсендә һәм (яисә) бүтән 
күчемсез милек объектларында дәүләт контролен һәм 
күзәтчелеген гамәлгә ашыру буенча дәүләт вәкаләтләрен 
башкару 

9902534 Архив эше өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен башкару 
9902535 Административ хокук бозулар турында беркетмәләр 

төзергә вәкаләтле вазифаи затлар исемлеген билгеләү 
буенча дәүләт вәкаләтләрен башкару 

9902631 Терлекчелек тармаклары: умартачылыкны, атчылыкны һәм 
токым эшен үстерү 

9902632 Ветеринар хезмәте эшчәнлеген тәэмин итү 
9904291 Кадрлар әзерләү, яңадан укыту һәм аларның квали-

фикациясен күтәрү 
9904367 Мәгариф өлкәсенең мәгариф учреждениесе хезмәткәрләре-

нең хезмәт хакын арттыруга бәйле чаралары 
9904520 Укыту-методик кабинетлар, үзәкләштерелгән бухгалте-

рияләр, хуҗалыкта хезмәт күрсәтү төркемнәре, уку филь-
мотекалары, мәктәпара белем бирү-җитештерү комби-
натлары, логопедик пунктлар 

9904530 Торак хуҗалыгы өлкәсендәге чаралар 
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Чыгымнарның 

максатчан 
статья коды 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының 
максатчан статья аталышы 

9905009 Бюджет сферасында эшләүчеләрнең хезмәт хакын артты-
руга өстәмә чыгымнарны компенсацияләүгә бәйле чаралар 

9905118 Хәрби комиссариатлар булмаган территорияләрдә беренчел 
хәрби исәпкә алуны гамәлгә ашыру 

9905120 Россия Федерациясендә гомуми юрисдикция федераль суд-
ларының присяжный утырышчыларына кандидатлар исем-
леге төзү (үзгәртү) 

9905391 2016 елгы Бөтенроссия авыл хуҗалыгында исәпкә алуны 
үткәрү 

9905390 Гражданлык хәле актларын дәүләт теркәвенә алу 
99059Г0 Белем бирү сыйфатын, мәгариф эшчәнлеген лицензияләү 

һәм дәүләт аккредитацияләвен контрольдә тоту, мәгариф 
өлкәсендә законнарның сакланышын күзәтү һәм кон-
трольдә тоту буенча Россия Федерациясе вәкаләтләрен 
башкару 

9907231 Бюджет инвестицияләре һәм Татарстан Республикасының 
дәүләт (муниципаль) милегендә булган социаль һәм 
инженерлык инфраструктурасын капиталь ремонтлау 

9907232 Бер урыннан икенче урынга күчерү, төзеп тутыру, инже-
нерлык, транспорт инфраструктурасын үстерү системасын 
камилләштерү 

9909231 2012 елның 14 июлендә кабул ителгән “Татарстан 
Республикасы дәүләт гражданлык хезмәткәрләрен мәҗбүри 
дәүләт иминиятләштерүе турында” №55-ТРЗ Татарстан 
Республикасы Законын гамәлгә ашыру 

9909235 Бүтән түләүләр 
9909236 Татарстан Республикасы территориясендә федераль прог-

раммаларны өстәмә финанслау 
9909238 Дәүләт (муниципаль) учреждениеләрдә эшләүчеләрнең 

хезмәт хакын арттыруга бәйле чаралар 
9909299 Ведомство буйсынуындагы учреждениеләр эшчәнлеген 

тәэмин итү 
9909399 Хуҗалык хезмәтләре күрсәтүне тәэмин итү учреждение-

ләре 
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Чыгымнарның 

максатчан 
статья коды 

Татарстан Республикасы Территориаль мәҗбүри медицина 
иминиятләштерүе фонды бюджеты чыгымнарының максатчан 

статьялары аталышы 
0300000 2014-2020 елларга “Татарстан Республикасы граждан-нарына 

социаль булышлык күрсәтү” дәүләт программасы 
0320000 2014-2020 елларга “Өлкән яшьтәге” гражданнарның тор-мыш 

сыйфатын арттыру” кече программасы 
0320521 Хезмәт ветераннарын социаль ярдәм чаралары белән тәэмин итү 
0320522 Тыл хезмәтчәннәрен социаль ярдәм чаралары белән тәэмин итү 
0320531 Акланган затларны һәм сәяси репрессияләрдән зыян күр-гән дип 

танылган затларны социаль ярдәм чаралары белән тәэмин итү 
0320551 Башка төрле социаль ярдәмнәр күрсәтү 
7300000 Россия Федерациясенең дәүләт бюджетныкы булмаган фондлары 

идарәләре эшчәнлегенең программалы булмаган юнә-лешләре 
7310000 Социаль сәясәт өлкәсендә дәүләт функцияләрен башкару 
7310202 Югары технологияле медицина ярдәме күрсәтү 
7311706 Берканаллы финанслау кысаларында Территориаль мәҗ-бүри 

медицина иминиятләштерүе программасы буенча чаралар 
башкару 

7313300 Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе системасы аша медицина 
оешмаларын күбесенчә берканаллы финанс-лауны башкару 

7315093 Россия Федерациясе дәүләт бюджетныкы булмаган фондлары 
идарә органнары эшчәнлегенең программалы булмаган 
юнәлешләре буенча социаль сәясәт өлкәсендә дәүләт 
функцияләрен башкару кысаларында Россия Федерациясе 
субъектлары территорияләрендә мәҗбүри медицина 
иминиятләштерүен оештыруны финанс яктан тәэмин итү өчен 
территориаль мәҗбүри медицина иминиятләштерүе фондлары 
бюджетларына субвенцияләр 

7320000 Россия Федерациясе дәүләт бюджетныкы булмаган фонд-лары 
аппаратлары тарафыннан функцияләрне башкару  

7320059 Россия Федерациясе дәүләт бюджетныкы булмаган фондлары 
идарә органнары эшчәнлегенең программалы булмаган 
юнәлешләре буенча Россия Федерациясе дәүләт бюджетныкы 
булмаган фондлары аппаратлары тара-фыннан функцияләрне 
башкару кысаларында дәүләт учреждениеләре эшчәнлеген 
(хезмәтләр күрсәтүне) тәэмин итү чыгымнары 

 
 
 
 


