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Татарстан Республикасы  

Финанс министрлыгының 

19.03.2014 ел, №02-27 боерыгы 

белән расланды 

 

Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының 27.09.2013 ел, №02-92 

боерыгының 1 нче һәм 2 нче кушымталарына кертелә торган үзгәрешләр 

 

1.  1 нче кушымтада: 

 

а) түбәндәге юлдан соң 

 
«0145079  Пренаталь (бала тудырганчы) диагностика чаралары» 

 

түбәндәге эчтәлектәге юллар өстәргә: 

 
«0146073 Татарстан Республикасы бюджеты хисабына неонаталь һәм аудиологик скрининг  

өчен җиһазлар һәм кирәкле материаллар сатып алуга чаралар 

0146079 Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына  пренаталь (бала 

тудырганчы) диагностика буенча чаралар»; 

   

б) түбәндәге юлдан соң 

 
«0170000  «Сәламәтлек саклау системасын кадрлар белән тәэмин итү» кече программасы 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

 
«0171600 Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына медицина 

хезмәткәрләренә бер тапкыр түләнелә торган компенсация түләүләре»; 

 

в) түбәндәге юлдан соң 

 
«1410000  «Үсемлекчелек, үсемлекчелек продукциясен эшкәртү һәм сату кече тармагын  

үстерү» кече программасы» 

 

түбәндәге эчтәлектәге юллар өстәргә: 

 
«1415031 Федераль бюджет средстволары хисабына элита орлыклары сатып алу чыгымнарын 

каплауга субсидияләр 

1415033 Федераль бюджет средстволары хисабына файдаланудан чыгарылган иске 

бакчаларны төпләү һәм төпләнгән мәйданнарны рекультивацияләү чыгымнарын 

каплауга субсидияләр  
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1415034 Федераль бюджет средстволары хисабына күп еллык җимеш һәм җиләк куаклары 

утырту һәм аларны карау чыгымнарын каплауга субсидияләр 

1415038 Федераль бюджет средстволары хисабына үсемлекчелекне, үсемлекчелек 

продукциясен эшкәртү һәм сатуны үстерү чыгымнарын каплауга субсидияләр 

1415039 Федераль бюджет средстволары хисабына үсемлекчелекне, эшкәртү һәм 

инфраструктураны  үстерү һәм үсемлекчелек продукциясе базарларын логистик 

тәэмин итүне үстерүгә инвестиция кредитлары (займнар) буенча процент 

ставкасының бер өлешен  каплауга субсидияләр 

1415040 Федераль бюджет средстволары хисабына үсемлекчелек өлкәсендә авыл 

хуҗалыгын иминиятләштерү килешүе буенча исәпләнгән иминиятләштерү 

премиясен түләү өчен авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләре  чыгымнарының бер 

өлешен каплауга субсидияләр 

1415041 Федераль бюджет средстволары хисабына үсемлекчелек өлкәсендә авыл хуҗалыгы 

товар җитештерүчеләренә нәрсәгәдер тәгаен бәйле булмаган ярдәмгә субсидияләр»; 

 

г) түбәндәге юлдан соң 

 
«1420000  «Терлекчелек, терлекчелек продукциясен эшкәртү һәм сату кече тармагын үстерү»  

кече программасы» 

 

түбәндәге эчтәлектәге юллар өстәргә: 

 
«1425042 Федераль бюджет средстволары хисабына нәселле терлекчелеккә ярдәм итүгә  

субсидияләр 

1425047 Федераль бюджет средстволары хисабына терлекчелекне, терлекчелек 

продукциясен эшкәртү һәм сатуны үстерү буенча кыска сроклы кредитлар 

(займнар) буенча процент ставкасының бер өлешен каплауга субсидияләр 

1425048 Федераль бюджет средстволары хисабына терлекчелекне, эшкәртү һәм 

инфраструктураны  үстерү һәм терлекчелек продукциясе базарларын логистик 

тәэмин итүне үстерүгә инвестиция кредитлары (займнар) буенча процент 

ставкасының бер өлешен  каплауга субсидияләр 

1425049 Федераль бюджет средстволары хисабына терлекчелек өлкәсендә авыл хуҗалыгын 

иминиятләштерү килешүе буенча исәпләнгән иминиятләштерү премиясен түләү 

өчен авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләре  чыгымнарының бер өлешен каплауга 

субсидияләр 

1425050 Федераль бюджет средстволары хисабына ит юнәлешендәге яхшы токымлы 

мөгезле эре терлек асрауга ярдәм итүгә субсидияләр»; 

 

 

д) түбәндәге юлдан соң 

 
«1440000  «Кече хуҗалыкларга ярдәм итү» кече программасы» 

 

түбәндәге эчтәлектәге юллар өстәргә: 
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«1445053 Федераль бюджет средстволары хисабына яңа эшли башлаган фермерларга ярдәм 

итүгә  субсидияләр 

1445054 Федераль бюджет средстволары хисабына гаилә терлекчелек фермаларын үстерүгә 

субсидияләр  

1445055 Федераль бюджет средстволары хисабына, кече хуҗалыклар алган озак сроклы, 

урта сроклы һәм кыска сроклы кредитлар буенча процент ставкасының бер өлешен 

каплауга субсидияләр»; 

 

е) түбәндәге юлдан соң 

 
«1456350 Сатып алынган авыл хуҗалыгы техникасы чыгымнарының бер өлешен каплау өчен 

авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә субсидияләр» 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

 
«1456355  «2013 - 2020 елларга Татарстан Республикасында авыл хуҗалыгын үстерү һәм 

авыл хуҗалыгы продукциясе, чимал һәм азык-төлек базарларын җайга салу» 

Дәүләт программасының «Техник һәм технологик модернизация, инновацион 

үсеш» кече программасын тормышка ашыру чаралары; 

 

ж) түбәндәге юлдан соң 

 
«1466000 «2013 - 2020 елларга Татарстан Республикасында авыл хуҗалыгын үстерү һәм авыл 

хуҗалыгы продукциясе, чимал һәм азык-төлек базарларын җайга салу» Дәүләт 

программасын тормышка ашыруны тәэмин итү» кече программасын тормышка 

ашыру чаралары»; 

 

түбәндәге эчтәлектәге юллар өстәргә: 

 
«1470000  «Авыллар территорияләрен тотрыклы үстерү» кече программасы 

1476018 «2013 - 2020 елларга Татарстан Республикасында авыл хуҗалыгын үстерү һәм авыл 

хуҗалыгы продукциясе, чимал һәм азык-төлек базарларын җайга салу» Дәүләт 

программасының «Авыллар территорияләрен тотрыклы үстерү» кече 

программасын тормышка ашыру чаралары»; 

 

з) түбәндәге юлдан соң 

 
«1548040 Махсус техника һәм җиһазлар, юл түшәмәсе җайланмалары сатып алу» 

 

түбәндәге эчтәлектәге юллар өстәргә: 

 
«1550000  «2014 - 2020 елларга Татарстан Республикасында урман хуҗалыгын үстерү» 

Дәүләт программасын тормышка ашыруны тәэмин итү» кече программасы 

1555129 Урман мөнәсәбәтләре өлкәсендә аерым вәкаләтләрне тормышка ашыру»; 
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и) түбәндәге юлдан соң 

 

«2422303 Татарстан Республикасында җәмәгать юстициясе институтын үстерү» 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

 
«2500000  «2014-2020 елларга Татарстан Республикасында энергияне сак тоту һәм энергия 

нәтиҗәсен яхшырту» дәүләт программасы»; 

 

к) түбәндәге юлларны 

 
«2470000 Ил иминлеген һәм хокук саклау эшчәнлеген тәэмин итүгә бәйле башка 

функцияләрне тормышка ашыру 

2479900 Ведомство карамагындагы учреждениеләрнең эшчәнлеген тәэмин итү 

2479903 Татарстан Республикасында табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш 

хәлләрнең килеп чыгу куркынычларын  һәм аларның аянычлы нәтиҗәләрен 

киметү» 

 

төшереп калдырырга. 

 

2.  2 нче кушымтада: 

 

а) түбәндәге юлдан соң 

 
«0015124 Федераль әһәмияттәге мәдәни мирас объектларын дәүләт саклавы буенча Россия 

Федерациясе вәкаләтләрен тормышка ашыру» 

 

түбәндәге эчтәлектәге юллар өстәргә: 
 

«0015141 Дәүләт Думасы депутатлары һәм аларның ярдәмчеләре эшчәнлеген тәэмин итү 

0015142 Федерация Советы әгъзалары һәм аларның ярдәмчеләре эшчәнелеген тәэмин итү»; 

 

б) түбәндәге юлдан соң 

 
«2190103  Татарстан Республикасында табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш 

хәлләрнең килеп чыгу куркынычларын  һәм аларның аянычлы нәтиҗәләрен 

киметү» 

 

түбәндәге эчтәлектәге юллар өстәргә: 

 
«2470000 Ил иминлеген һәм хокук саклау эшчәнлеген тәэмин итүгә бәйле башка 

функцияләрне тормышка ашыру 

2479900 Ведомство карамагындагы учреждениеләрнең эшчәнлеген тәэмин итү 
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2479903 Татарстан Республикасында табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш 

хәлләрнең килеп чыгу куркынычларын  һәм аларның аянычлы нәтиҗәләрен 

киметү»; 

 

в) түбәндәге юлны 

 
«2500000 Җир асты биләмәләрен геологик өйрәнү» 

 

төшереп калдырырга; 

 

г) түбәндәге юлдан соң 

 
«5052210 Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына җирләү хезмәтләре 

күрсәтүнең гарантияләнгән исемлеге буенча чыгымнарны каплау һәм җирләүгә 

социаль пособие түләү» 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

 
«5053009 Советлар Союзы Геройларына, Россия Федерациясе Геройларына һәм дан 

орденының тулы кавалерларына социаль ярдәм күрсәтү»; 

 

д) түбәндәге юлдан соң 

 
«5055135  «Ветераннар турында» 12 гыйнвар, 1995 ел, № 5-ФЗ  һәм  «Россия Федерациясендә 

инвалидларны социаль яклау турында» 24 ноябрь, 1995 ел,  № 181-ФЗ Федераль 

законнарда билгеләнгән гражданнарның аерым категорияләрен торак белән тәэмин 

итү»  

 

түбәндәге эчтәлектәге юллар өстәргә: 

 
«5055194 Гражданнарның аерым категорияләренә санаторий-курорт ялына түләү, шулай ук 

шәһәрара транспортта дәвалану урынына барып кайтуга түләү  ягыннан дәүләт 

социаль ярдәме күрсәтү 

5055198 Социалистик Хезмәт Геройларына һәм Хезмәт даны орденының тулы 

кавалерларына социаль ярдәм»; 

 

е) түбәндәге юлдан соң 

 
«5055280 Транспорт чаралары хуҗаларының гражданлык җаваплылыгын мәҗбүри 

иминиятләштерү килешүләре буенча инвалидларга иминиятләштерү премияләренә 

компенсацияләр түләү» 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 
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«5055300 Реабилитацияләнгән затларга бер тапкыр түләнелә торган акчалата 

компенсацияләр»; 

 

ж) түбәндәге юлдан соң 

 
«5235100 Татарстан Республикасы дәүләт (муниципаль) милкенең социаль һәм инженерлык 

инфраструктурасын үстерү» 

 

түбәндәге эчтәлектәге юллар өстәргә: 

 
«5505130 Инвалидларны техник реабилитация чаралары белән тәэмин итү, протез-ортопедия 

әйберләре эшләү һәм ремонтлауны кертеп 

5515130  Ведомство карамагандагы учреждениеләрнең үзләренә тапшырылган вәкаләтләре 

нигезендә функцияләрен тормышка ашыру 

5525130 Үзләренә тапшырылган вәкаләтләре нигезендә идарә функцияләрен тормышка 

ашыру 

5535130 Ветераннар арасыннан гражданнарның аерым категорияләрен протезлар, протез-

ортопедия әйберләре белән һәм аларны ремонтлау хезмәте күрсәтү белән тәэмин 

итү»; 

 

з) түбәндәге юлдан соң 

 
«6000100 Татарстан Республикасында торак пунктлар урамнарын яктырту эшен яңартып 

җибәрү чаралары» 

 

 

түбәндәге эчтәлектәге юллар өстәргә: 

 

 

«2014 елның 1 гыйнварына файдаланылмый калган калдыклар буенча бюджет 

средстволары алучылар тарафыннан кулланыла торган Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнарының максатчан статьяларының кодлары исемлеге 

8003100  «2011 – 2013 елларга Татарстан балалары» озак сроклы максатчан программа 

чараларын тормышка ашыру 

8005801 Төбәк гомуми белем бирү системаларын модернизацияләү». 

 

 
 


