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Татарстан Республикасы 

 Финанс министрлыгының 

06.06.2014 ел, №02-57 

боерыгы белҽн расланды 

 

 

 

Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының 27.09.2013 ел, № 02-92 

боерыгына №1 һҽм №2 кушымталарга кертелҽ торган үзгҽрешлҽр 

 

1. №1 кушымтада: 

а) юлдан соң 

«01 1 1702 Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына Россия Федерациясендҽ 

яшҽүчелҽрнең сҽламҽт тормыш рҽвешен булдыруга юнҽлдерелгҽн чаралар, 

алкоголь һҽм тҽмҽке куллануны киметүне кертеп» 

 

түбҽндҽге эчтҽлектҽге юлны өстҽргҽ: 
«01 1 3093 Гражданнарның аерым категориялҽренҽ дарулар, медицина ҽйберлҽре, шулай ук 

инвалид балалар өчен шифалы махсус ризыклар белҽн тҽэмин итү буенча дҽүлҽт 

социаль ярдҽме күрсҽтү»; 

   

б) юлдан соң 

«01 2 0020 Кан салу үзҽклҽре, станциялҽре һҽм бүлеклҽре» 

 

түбҽндҽге эчтҽлектҽге юлны өстҽргҽ: 
«01 2 5070 Югары технологияле медицина ярдҽме төрлҽрен күрсҽтү чаралары; 

 

в) юлдан соң 

«01 2 5174 Бик күп даруларга бирешми торган туберкулезлы сырхауларны дҽвалаганда 

кулланыла торган бактериялҽргҽ каршы һҽм туберкулезга каршы дару 

препаратлары (икенче рҽт) һҽм туберкулез микобактериялҽрен ачыклау, аларга 

сизгерлекне билгелҽү һҽм бик күп даруларга бирешми торган туберкулезлы 

сырхауларны дҽвалауга мониторинг ясау өчен диагностика чаралары сатып алу» 

 

түбҽндҽге эчтҽлектҽге юлны өстҽргҽ: 
«01 2 5175 Кан салу хезмҽтен үстерү чараларын тормышка ашыру өчен лицензион 

программалы компьютерлар һҽм челтҽр җиһазлары сатып алуны финанс ягыннан 

тҽэмин итү »; 

 

г) юлдан соң 

«01 2 5382  «Сҽламҽтлекне үстерү» Дҽүлҽт программасының аерым чараларын тормышка 

ашыру» 
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түбҽндҽге эчтҽлектҽге юлны өстҽргҽ: 
«01 2 6382 Туберкулезны ачыклау, туберкулезлы сырхауларны дҽвалау, шулай ук профилактика 

максатларыннан чыгып халыкның сҽламҽтлеген тикшерүгҽ юнҽлдерелгҽн чаралар»; 

 

д) юлдан соң 

«01 2 9905 Махсус медицина ярдҽме идарҽсе» 

 

түбҽндҽге эчтҽлектҽге юлны өстҽргҽ: 
«01 2 9906 Ашыгыч медицина ярдҽме станциялҽре һҽм бүлеклҽре»; 

 

е) юлдан соң 

«01 4 6073 Татарстан Республикасы бюджеты хисабына неонаталь һҽм аудиологик скрининг 

өчен җиһазлар һҽм кирҽкле материаллар сатып алуга чаралар» 

 

түбҽндҽге эчтҽлектҽге юлны өстҽргҽ: 
«01 4 6074 Кирҽкле материаллар сатып алу буенча чаралар һҽм башка эшлҽр башкару, 

хезмҽтлҽр күрсҽтү»; 

 

ж) юлны 

«01 Б 5121 Гражданнарның сҽламҽтлеген саклау өлкҽсендҽ тапшырылган Россия Федерациясе 

вҽкалҽтлҽрен тормышка ашыру» 

 

түбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ: 
«01 Б 59Б0 Гражданнарның сҽламҽтлеген саклау өлкҽсендҽ тапшырылган Россия Федерациясе 

вҽкалҽтлҽрен тормышка ашыру» 

 

з) юлны 

«0511510 Эштҽн җибҽрелү куркынычы янаган хезмҽткҽрлҽрне алдан ук башка һөнҽргҽ 

өйрҽтү һҽм аларга стажировка уздыру чаралары» 

 

түбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ: 
«0511510 Инвестицион проектлар нигезендҽ эшчҽнлеген реструктурлаштыра һҽм 

модернизацияли торган оешмалар хезмҽткҽрлҽрен алдан ук башка һөнҽргҽ өйрҽтү 

һҽм аларга стажировка уздыру чаралары»; 

 

и) юлдан соң 

«0521550 Татарстан Республикасында хезмҽт шартларын яхшырту һҽм хезмҽтне саклау 

чаралары» 

 

түбҽндҽге эчтҽлектҽге юлларны өстҽргҽ: 
«0530000  «2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында эшче һҽм инженер һөнҽрлҽрен 

популярлаштыру» кече программасы 
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0531560 Татарстан Республикасы предприятиелҽренҽ белгечлҽр җҽлеп итү һҽм аларны 

шунда калдыру максатыннан чыгып эшче һҽм инженер һөнҽрлҽрен 

популярлаштыру чаралары»; 

к) юлдан соң 

«1120000  «2014 – 2016 елларда Татарстан Республикасында кече һҽм уртача эшмҽкҽрлекне 

үстерү» кече программасы» 

 

түбҽндҽге эчтҽлектҽге юлны өстҽргҽ: 
«1125064 субсидиялҽр хисабына, крестьян (фермер) хуҗалыкларын кертеп, кече һҽм уртача 

эшмҽкҽрлеккҽ дҽүлҽт ярдҽме чаралары»; 

 

л) юлдан соң 

«1416031 Элита орлыкларын сатып алу чыгымнарының бер өлешен каплауга субсидиялҽр» 

 

түбҽндҽге эчтҽлектҽге юлны өстҽргҽ: 
«1416033 Файдалаудан төшеп калган иске бакчалардагы агач-куакларны төплҽү һҽм 

төплҽнгҽн мҽйданнарны рекультивациялҽү чыгымнарының бер өлешен каплауга 

субсидиялҽр 

1416034 Күп еллык җимеш һҽм җилҽк агачлары-куакларын утырту һҽм аларны карау 

чыгымнарының бер өлешен каплауга субсидиялҽр 

1416035 Киндер комплексын үстерүгҽ субсидиялҽр»; 

 

м) юлдан соң 

«1425042 Федераль бюджет средстволары хисабына нҽселле терлекчелеккҽ ярдҽм итүгҽ 

субсидиялҽр» 

 

түбҽндҽге эчтҽлектҽге юлны өстҽргҽ: 
«1425043 Федераль бюджет средстволары хисабына сатылган һҽм (яки) эшкҽртүгҽ төяп 

җибҽрелгҽн сөтнең бер килограммы исҽбеннҽн субсидиялҽр»; 

 

н) юлдан соң 

«1425050 Федераль бюджет средстволары хисабына ит юнҽлешендҽге нҽселле мөгезле эре 

терлеклҽрне асрауга ярдҽм итүгҽ субсидиялҽр» 

 

түбҽндҽге эчтҽлектҽге юлны өстҽргҽ: 
«1425052 Федераль бюджет средстволары хисабына ит юнҽлешендҽге терлекчелек 

объектларын төзү һҽм реконструкциялҽүгҽ инвестицион кредитлар буенча процент 

ставкасының бер өлешен каплау өчен субсидиялҽр»; 

 

о) юлдан соң 

«1426049 Терлекчелек өлкҽсендҽ  авыл хуҗалыгы иминиятлҽштерүе килешүе буенча 

исҽплҽнгҽн иминиятлҽштерү премиясен түлҽүгҽ авыл хуҗалыгы товар 

җитештерүчелҽре чыгымнарының бер өлешен каплау өчен субсидиялҽр» 
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түбҽндҽге эчтҽлектҽге юлны өстҽргҽ: 
«1426052 Ит юнҽлешендҽге терлекчелек объектларын төзү һҽм реконструкциялҽүгҽ 

инвестицион кредитлар буенча процент ставкасының бер өлешен каплау өчен 

субсидиялҽр»; 

 

п) юлдан соң 

«1426324 Авыл хуҗалыгы ҽзерлҽү-куллану кооперативларының, ҽзерлҽү оешмалары һҽм 

предприятиелҽренең ит, йон һҽм тире чималы сатып алу һҽм сату чыгымнарының 

бер өлешен каплау өчен субсидиялҽр» 

 

түбҽндҽге эчтҽлектҽге юлны өстҽргҽ: 
«1426325 Терлекчелеккҽ ярдҽм итүгҽ субсидиялҽр»; 

 

р) юлдан соң 

«1470000  «Авыллар территориялҽрен тотрыклы үстерү» кече программасы» 

 

түбҽндҽге эчтҽлектҽге юлларны өстҽргҽ: 
«1475018 Федераль бюджет средстволары хисабына  «2013 – 2020 елларга Татарстан 

Республикасында авыл хуҗалыгын үстерү һҽм авыл хуҗалыгы продукциясе, чимал 

һҽм азык-төлек базарларын җайга салу» Дҽүлҽт программасының «Авыллар 

территориялҽрен тотрыклы үстерү» кече программасын тормышка ашыру чаралары 

1475898 Федераль бюджеттан узган еллардагы бюджетара трансфертлар хисабына  хҽл 

ителҽ торган «2013 – 2020 елларга Татарстан Республикасында авыл хуҗалыгын 

үстерү һҽм авыл хуҗалыгы продукциясе, чимал һҽм азык-төлек базарларын җайга 

салу» Дҽүлҽт программасының «Авыллар территориялҽрен тотрыклы үстерү» кече 

программасын тормышка ашыру чаралары; 

 

с) юлдан соң 

«1476018 «2013 – 2020 елларга Татарстан Республикасында авыл хуҗалыгын үстерү һҽм авыл 

хуҗалыгы продукциясе, чимал һҽм азык-төлек базарларын җайга салу» Дҽүлҽт 

программасының «Авыллар  территориялҽрен тотрыклы үстерү» кече 

программасын тормышка ашыру чаралары» 

 

түбҽндҽге эчтҽлектҽге юлны өстҽргҽ: 
«1476810 Узган еллардагы акча калдыклары хисабына хҽл ителҽ торган «2013 – 2020 елларга 

Татарстан Республикасында авыл хуҗалыгын үстерү һҽм авыл хуҗалыгы 

продукциясе, чимал һҽм азык-төлек базарларын җайга салу» Дҽүлҽт 

программасының «Авыл хуҗалыгы территориялҽрен тотрыклы үстерү» кече 

программасын тормышка ашыру чаралары»; 

 

т) юлдан соң 

«2500000  «2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында энергияне сак тоту һҽм 

энергетика нҽтиҗҽлелеген арттыру» Дҽүлҽт программасы» 
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түбҽндҽге эчтҽлектҽге юлларны өстҽргҽ: 

«2506601 Энергияне сак тоту һҽм энергетика нҽтиҗҽлелеген арттыру өлкҽсендҽге чараларны 

тҽэмин итү 

2509601 Күп фатирлы йортларны капиталь ремонтлау чараларын тҽэмин итү». 

 

 
2. №2 кушымтада: 

а) юлларны 

«0015119 Гражданлык хҽле актларын дҽүлҽт теркҽвенҽ алу 

0015122 Ау ресурсларын аулауга контрольлек итү, күзҽтчелек итү, рөхсҽтлҽр бирү һҽм ау 

хуҗалыгы килешүлҽрен төзү буенча ау ресурсларын саклау һҽм алардан файдалану 

өлкҽсендҽ Россия Федерациясе вҽкалҽтлҽрен тормышка ашыру 

0015123 Белем бирү  сыйфатына контрольлек итү, белем бирү эшчҽнлеген лицензиялҽү һҽм 

дҽүлҽти аккредитациялҽү, мҽгариф өлкҽсендҽ законнарның үтҽлешенҽ күзҽтчелек 

һҽм контрольлек итү буенча Россия Федерациясе вҽкалҽтлҽрен тормышка ашыру   

0015124 Федераль ҽһҽмияттҽге мҽдҽни мирас объектларын дҽүлҽти саклау буенча Россия 

Федерациясе вҽкалҽтлҽрен тормышка ашыру» 

төшереп калдырырга; 

 

б) юлдан соң 

«0015142 Федерация Советы ҽгъзаларын һҽм аларның ярдҽмчелҽрен тҽэмин итү » 

 

түбҽндҽге эчтҽлектҽге юлларны өстҽргҽ: 

«0015930 Гражданлык хҽле актларын дҽүлҽт теркҽвенҽ алу 

0015950 Федераль ҽһҽмияттҽге мҽдҽни мирас объектларын дҽүлҽти саклау буенча Россия 

Федерациясе вҽкалҽтлҽрен тормышка ашыру 

0015980 Ау ресурсларын аулауга контрольлек итү, күзҽтчелек итү, рөхсҽтлҽр бирү һҽм ау 

хуҗалыгы килешүлҽрен төзү буенча ау ресурсларын саклау һҽм алардан файдалану 

өлкҽсендҽ Россия Федерациясе вҽкалҽтлҽрен тормышка ашыру 

00159Г0 Белем бирү  сыйфатына контрольлек итү, белем бирү эшчҽнлеген лицензиялҽү һҽм 

дҽүлҽти аккредитациялҽү, мҽгариф өлкҽсендҽ законнарның үтҽлешенҽ күзҽтчелек 

һҽм контрольлек итү буенча Россия Федерациясе вҽкалҽтлҽрен тормышка ашыру »; 

 

в) юлдан соң 

«0061995 Ведомство карамагындагы учреждениелҽр эшчҽнлеген тҽэмин итү» 

 

түбҽндҽге эчтҽлектҽге юлны өстҽргҽ: 

«0075104 Гадҽттҽн тыш хҽллҽрнең  һҽм табигать афҽтлҽренең аянычлы нҽтиҗҽлҽрен кисҽтү 

һҽм юкка чыгару буенча Россия Федерациясе Хөкүмҽтенең резерв фонды»; 

 

г) юлларны 

«2500100 Геология-разведка эшлҽре һҽм җир асты билҽмҽлҽрен геологик өйрҽнү өлкҽсендҽ 

башка эшлҽр 
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2500101 Татарстан Республикасы җир асты билҽмҽлҽрен геологик өйрҽнү һҽм минераль-

чимал базасын яңарту-ишҽйтү чаралары» 

төшереп калдырырга; 

 

д) юлдан соң 

«2640000 Хайваннар дөньясы объектларын саклау һҽм алардан файдалану» 

 

түбҽндҽге эчтҽлектҽге юлларны өстҽргҽ: 

 «2645920 Хайваннар дөньясы объектларын саклау һҽм алардан файдалану (ау 

ресурсларыннан һҽм су биологик ресурсларыннан тыш) 

2645990 Ау ресурсларын саклау һҽм алардан файдалану»; 

 

е) юлларны 

«2645125 Ау ресурсларын саклау һҽм алардан файдалану 

2645126 Хайваннар дөньясы объектларын саклау һҽм алардан файдалану (ау 

ресурсларыннан һҽм су биологик ресурсларыннан тыш)» 

төшереп калдырырга; 

 

ж) юлны 

«2705127 Су биологик ресурсларын булдыру, җайга салу һҽм саклау» 

 

түбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ: 

«2705910 Су биологик ресурсларын булдыру, җайга салу һҽм сакла»; 

 

з) юлдан соң 

«2805128 Су мөнҽсҽбҽтлҽре өлкҽсендҽ аерым вҽкалҽтлҽрне тормышка ашыру » 

 

түбҽндҽге эчтҽлектҽге юлларны өстҽргҽ: 

«3000000 Һава транспорты 

3000600 Идел буе федераль округында һава транспорты пассажирларына эчке төбҽк 

маршрутларында йөрү мөмкинлеген арттыру өчен һава транспорты оешмаларына 

субсидиялҽр 

3000602 Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына Идел буе федераль 

округында һава транспорты пассажирларына эчке төбҽк маршрутларында йөрү 

мөмкинлеген арттыру өчен һава транспорты оешмаларына субсидиялҽр»; 

 

и) юлдан соң 

«3050201 Тимер юл транспорты өлкҽсендҽ аерым чаралар» 

 

түбҽндҽге эчтҽлектҽге юлларны өстҽргҽ: 

«3060000 Халыкның транспорттагы иминлеген тҽэмин итү 

3060300 Халыкның метрополитендагы иминлеген тҽэмин итү чараларын тормышка ашыру 
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3060302 Халыкның метрополитендагы иминлеген тҽэмин итү чаралары»; 

 

к) юлдан соң 

«3300901 Татарстан Республикасы дҽүлҽт хакимияте органнарында һҽм җирле үзидарҽ 

органнарында мҽгълүмати һҽм коммуникацион технологиялҽрдҽн файдалану»  

 

түбҽндҽге эчтҽлектҽге юлларны өстҽргҽ: 

«3305028 Субсидиялҽр хисабына Татарстан Республикасында мҽгълүмати җҽмгыять 

булдыруга юнҽлдерелгҽн проектларны тормышка ашыру 

3306028 Татарстан Республикасында мҽгълүмати җҽмгыять булдыруга юнҽлдерелгҽн 

проектларны тормышка ашыру 

3306061 Югары технологиялҽр өлкҽсендҽ технопарклар булдыру 

3400000 Илкүлҽм икътисад өлкҽсендҽ дҽүлҽт функциялҽрен тормышка ашыру 

3400300 Җирлҽр торышын өйрҽнү, үлчҽү. саклау һҽм җирлҽрдҽн файдалану чаралары»; 

 

л) юлдан соң 

«4361400 Инвалид балаларны дистанцион укыту» 

 

түбҽндҽге эчтҽлектҽге юлларны өстҽргҽ:: 

«4361800 Россия Федерациясе халык хуҗалыгы оешмалары өчен идарҽче кадрлар ҽзерлҽү 

4361802 Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына Россия Федерациясе 

халык хуҗалыгы оешмалары өчен идарҽче кадрлар ҽзерлҽү»; 

 

м) юлдан соң 

«4362000 Мҽгариф өлкҽсендҽ яшь белгечлҽргҽ ярдҽм итүгҽ юнҽлдерелгҽн чаралар» 

 

түбҽндҽге эчтҽлектҽге юлны өстҽргҽ: 

«4363893 Россия Федерациясе икътисадын модернизациялҽү һҽм технологик үстерүнең 

өстенлекле юнҽлешлҽренҽ туры килҽ торган ҽзерлек юнҽлешлҽре (белгечлеклҽр) 

буенча белем алучыларга Россия Федерациясе Президенты һҽм Россия 

Федерациясе Хөкүмҽте стипендиялҽре»; 

 

н) юлдан соң 

«4400600 Ҽдҽбият һҽм сҽнгать, мҽгариф, массакүлҽм матбугат чаралары, фҽн һҽм техника 

өлкҽсендҽ премиялҽр һҽм дҽүлҽт алдындагы аерым хезмҽтлҽр өчен башка 

бүлҽклҽр» 

 

түбҽндҽге эчтҽлектҽге юлны өстҽргҽ: 

«4405014 «Россия мҽдҽнияте (2012 – 2018 еллар)» федераль максатчан программасы 

чараларын тормышка ашыру»; 

 

о) юлны 

«5115140  Гаилҽлҽлҽрдҽн, балалар бакчаларыннан, интернат-мҽктҽплҽрдҽн, махсус укыту-

тҽрбия һҽм башка балалар учреждениелҽреннҽн үзбелдеклелҽнеп киткҽн балигъ 
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булмаганнарны кире алып кайту» 

 

түбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ: 

«5115940 Гаилҽлҽлҽрдҽн, балалар бакчаларыннан, интернат-мҽктҽплҽрдҽн, махсус укыту-

тҽрбия һҽм башка балалар учреждениелҽреннҽн үзбелдеклелҽнеп киткҽн балигъ 

булмаганнарны кире алып кайту»; 

 

п) юлдан соң 

«5140102 Социаль сҽясҽт өлкҽсендҽ башка чаралар 

 

түбҽндҽге эчтҽлектҽге юлларны өстҽргҽ: 

«5145027  Субсидиялҽр хисабына 2014 – 2020 елларга «Татарстан Республикасы 

гражданнарына социаль ярдҽм» Дҽүлҽт программасының 2014 – 2015 елларга 

“Уңайлы мохит” кече программасын тормышка ашыру 

5146027 2014 – 2020 елларга «Татарстан Республикасы гражданнарына социаль ярдҽм» 

Дҽүлҽт программасының 2014 – 2015 елларга “Уңайлы мохит” кече программасын 

тормышка ашыру»; 

 

р) юлдан соң 

«5201313 Опекун гаилҽлҽргҽ тҽрбиягҽ алган балаларын карауга түлҽүлҽр» 

 

түбҽндҽге эчтҽлектҽге юлны өстҽргҽ: 

«5201500 башка дҽрҽҗҽдҽге хакимият органнары кабул иткҽн карарлар нҽтиҗҽсендҽ килеп 

чыккан өстҽмҽ чыгымнарны компенсациялҽү өчен бирелҽ торган средстволар»; 

 

с) юлдан соң 

«5224500 Татарстан Республикасында авыл яшьлҽренең социаль һҽм икътисадый активлыгын 

көчҽйтү өчен шартлар тудыру чаралары» 

 

түбҽндҽге эчтҽлектҽге юлны өстҽргҽ: 

«5225016 Субсидиялҽр хисабына Татарстан Республикасы су хуҗалыгы комплексын үстерү 

чаралары»; 

 

т) юлларны 

«5505130 Протез-ортопедия ҽйберлҽрен эшлҽү һҽм аларны ремонтлауны кертеп, 

инвалидларны техник реабилитация чаралары белҽн тҽэмин итү 

5515130 Тапшырылган вҽкалҽтлҽр нигезендҽ ведомство карамагындагы  учреждениелҽр 

тарафыннан функциялҽр башкару 

5525130 Тапшырылган вҽкалҽтлҽр нигезендҽ идарҽ функциялҽрен башкару 

5535130 Ветераннар арасыннан гражданнарның аерым категориялҽрен протезлар, протез-

ортопедия ҽйберлҽре  белҽн һҽм аларны ремонтлау хезмҽте күрсҽтү белҽн тҽэмин 

итү» 

төшереп калдырырга; 

 

у) юлдан соң 
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«5234000 Казан ш. метрополитен төзү» 

 

түбҽндҽге эчтҽлектҽге юлны өстҽргҽ: 

«5235059 Мҽктҽпкҽчҽ белем бирүнең төбҽк системаларын модернизациялҽү»; 

 

ф) юлдан соң 

«5235100 Татарстан Республикасы дҽүлҽт (муниципаль) милкендҽге социаль һҽм инженерлык 

инфраструктурасын үстерү» 

 

түбҽндҽге эчтҽлектҽге юлларны өстҽргҽ: 

«5500000 Протез-ортопедия ҽйберлҽрен эшлҽү һҽм аларны ремонтлауны кертеп, 

инвалидларны техник реабилитация чаралары белҽн тҽэмин итү 

5515130 Тапшырылган вҽкалҽтлҽр нигезендҽ ведомство карамагындагы  учреждениелҽр 

тарафыннан функциялҽр башкару 

5525130 Тапшырылган вҽкалҽтлҽр нигезендҽ идарҽ функциялҽрен башкару 

5535130 Ветераннар арасыннан гражданнарның аерым категориялҽрен протезлар, протез-

ортопедия ҽйберлҽре  белҽн һҽм аларны ремонтлау хезмҽте күрсҽтү белҽн тҽэмин 

итү 

6500100 
Җир асты билҽмҽлҽрен геологик өйрҽнү өлкҽсендҽ геология-разведка эшлҽре һҽм 

башка эшлҽр 

6500101 
Татарстан Республикасында җир асты билҽмҽлҽрен геологик өйрҽнү һҽм минераль-

чимал базасын яңарту-ишҽйтү чаралары»; 

 

х) юлларны 

«6000000 Урамнарны яктырту 

6000100 Татарстан Республикасында торак пунктларда урамнарны яктыртуны торгызу 

чаралары» 

төшереп калдырырга; 

 

ц) юлдан соң 

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

чараларын тормышка ашыру» 

 

түбҽндҽге эчтҽлектҽге юлны өстҽргҽ: 

«8005026  2011 – 2015 елларга мҽгарифне үстерү федераль максатчан программасы 

чараларын тормышка ашыру»; 

 

ч) юлдан соң 

«8005801 Гомуми белем бирүнең төбҽк системаларын модернизациялҽү» 

 

түбҽндҽге эчтҽлектҽге юлны өстҽргҽ: 

«8006810  «2013 года кадҽр авылны социаль үстерү» федераль максатчан программасы 

чараларын тормышка ашыру». 

 


