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Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының 31.12.2014 ел,  
№02-135 боерыгы белән расланган 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 кертелә 
торган үзгәрешләр 

 
1. “1.1. Татарстан Республикасы бюджеты һәм Татарстан Республикасы 

Территориаль мәҗбүри медицина иминиятләштерүе фонды бюджеты  чыгымнарын 
тиешле максатчан статьяларга кертү исемлеге һәм кагыйдәләре” пунктында: 

а) 1.1.1. “2020 елга кадәр Татарстан Республикасында сәламәтлек                         
саклауны үстерү” дәүләт программасы” пунктчасында: 

 
“01 4 0000 “Ана һәм бала сәламәтлеген саклау” кече программасы” максатчан 

статьясында: 
 

“6073 Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлар өчен товарлар, эшләр һәм хезмәтләр 
сатып алулар” чыгымнар юнәлешен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“– 6073 Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына неонаталь 
һәм аудиологик скрининг өчен җиһазлар һәм чыгым материаллары сатып алу 
чаралары 

Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 
неонаталь һәм аудиологик скрининг өчен җиһазлар һәм чыгым материаллары сатып 
алу чараларын гамәлгә ашыру чыгымнары чагылдырыла.”; 

“6074 Чыгым материаллары сатып алу һәм башка төрле эшләрне һәм 
хезмәтләрне башкару буенча чаралар” чыгымнар юнәлешен түбәндәге редакциядә 
бәян итәргә: 

“– 6074 Дәүләт ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр һәм хезмәтләр сатып алу 
чаралары”; 

 
“01 6 0000 Паллиатив ярдәм күрсәтү, шул исәптән балаларга” максатчан 

статьясын түбәндәге эчтәлекле яңа чыгымнар юнәлеше белән тулыландырырга: 
“– 1800 Татарстан Республикасы Хөкүмәте грантлары алган табиб-

белгечләргә, клиника-лаборатор диагностика табибларына дәүләт ярдәме чараларын 
финанс яктан тәэмин итү 



Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 
Татарстан Республикасы Хөкүмәте грантлары алган табиб-белгечләргә, клиника-
лаборатор диагностика табибларына дәүләт ярдәме чараларын финанс яктан тәэмин 
итү чыгымнары чагылдырыла.”; 

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

планлаштыру, төзү һәм файдалануга тапшыру өлешендә сәламәтлек саклауны 
модернизацияләү” кече программасы” максатчан статьясын түбәндәге эчтәлекле яңа 
чыгымнар юнәлеше белән тулыландырырга: 

“– 5230 Медицина учреждениеләренең матди-техник базасын ныгыту 
өлешендә Россия Федерациясе субъектларының сәламәтлек саклауны 
модернизацияләү программаларын гамәлгә ашыру 

Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 
медицина учреждениеләренең матди-техник базасын ныгыту өчен Татарстан 
Республикасы бюджетына башка төрле бюджетара трансфертлар бирү чыгымнары 
чагылдырыла. Татарстан Республикасы бюджетына керем буларак башка төрле 
бюджетара трансфертларның күчүе бюджетларның керемнәре классификациясенең 
тиешле 000 2 02 04034 00 0001 151 “Медицина учреждениеләренең матди-техник 
базасын ныгыту өлешендә сәламәтлек саклауны модернизацияләү буенча 
программаларны һәм чараларны гамәлгә ашыру өчен бюджетларга бирелә торган 
бюджетара трансфертлар” керемнәр төре кодлары буенча чагылдырыла. 

Шулай ук әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы 
бюджетының медицина учреждениеләренең матди-техник базасын ныгыту өчен 
дәүләти бюджетныкы булмаган фондларның бюджетларыннан бюджетара 
трансфертлар хисабына башкарыла торган чыгымнары чагылдырыла.”; 

 
түбәндәге эчтәлекле яңа максатчан статья белән тулыландырырга: 

 
“01 К 0000 2020 елга кадәр Татарстан Республикасында сәламәтлек саклауны 

үстерү” дәүләт программасы кысаларында бюджет инвестицияләре һәм социаль һәм 
инженерлык инфраструктурасын капиталь ремонтлау” 

 кече программасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының 
чыгымнарның тиешле юнәлешләре буенча кече программаны үтәүгә чыгымнары 
чагылдырыла.”; 

 
б) “1.1.2. 2014-2020 елларга Татарстан Республикасы мәгарифен һәм фәнен 

үстерү” дәүләт программасы” пунктчасында: 
 
“02 4 0000 “2014-2020 елларга һөнәри һәм вуздан соң белем алуны үстерү һәм 

әлеге өлкә хезмәткәрләренең квалификациясен күтәрү” кече программасы” 
максатчан статьясын түбәндәге эчтәлекле яңа чыгымнар юнәлеше белән 
тулыландырырга: 



“– 3893 Россия Федерациясе икътисадын модернизацияләү һәм технологик 
үстерүнең приоритет юнәлешләренә туры килүче әзерлек юнәлешләре 
(белгечлекләр) буенча укучылар өчен Россия Федерациясе Президенты һәм Россия 
Федерациясе Хөкүмәте стипендияләре  

Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 
Россия Федерациясе икътисадын модернизацияләү һәм технологик үстерүнең 
приоритет юнәлешләренә туры килүче әзерлек юнәлешләре (белгечлекләр) буенча 
укучылар өчен Россия Федерациясе Президенты һәм Россия Федерациясе Хөкүмәте 
стипендияләре түләү буенча федераль бюджет средстволары хисабына башкарыла 
торган чыгымнары чагылдырыла.”; 

“– 6066 Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына Россия 
Федерациясенең халык хуҗалыгы оешмалары өчен идарәлек кадрлары әзерләү 

Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 
Россия Федерациясенең халык хуҗалыгы оешмалары өчен идарәлек кадрлары 
әзерләү буенча чыгымнары чагылдырыла.”; 

 
түбәндәге эчтәлекле яңа максатчан статья белән тулыландырырга: 

 
“02 К 0000 2014-2020 елларга Татарстан Республикасы мәгарифен һәм фәнен 

үстерү” дәүләт программасы кысаларында бюджет инвестицияләре һәм социаль һәм 
инженерлык инфраструктурасын капиталь ремонтлау” 

 кече программасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының 
чыгымнарның тиешле юнәлешләре буенча кече программаны үтәүгә чыгымнары 
чагылдырыла.”; 

 
в) “1.1.3. 2014-2020 елларга “Татарстан Республикасы гражданнарына социаль 

булышлык” дәүләт программасы” пунктчасында: 
 
“03 1 0000  2014-2020 елларга “Социаль түләүләр” кече программасы” 

максатчан статьясын: 
түбәндәге эчтәлекле яңа чыгымнар юнәлеше белән тулыландырырга: 
“– 5224 Украина территориясен ташлап китәргә мәҗбүр булган һәм вакытлыча 

урнашу пунктларында булган затларны вакытлыча социаль-көнкүреш ягыннан 
урнаштыру чараларын финанс яктан тәэмин итү 

Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 
Украина территориясен ташлап китәргә мәҗбүр булган һәм вакытлыча урнашу 
пунктларында булган затларны вакытлыча социаль-көнкүреш ягыннан урнаштыру 
чараларын финанс яктан тәэмин итү өчен федераль бюджет хисабына башкарыла 
торган чыгымнары чагылдырыла. 

Муниципаль берәмлекләрнең бюджетларына күрсәтелгән максатлар өчен 
башка төрле бюджетара трансфертларның күчүе бюджетларның керемнәре 
классификациясенең тиешле 000 2 02 04081 00 0000 151 “Украина территориясен 
ташлап китәргә мәҗбүр булган һәм вакытлыча урнашу пунктларында булган 



затларны вакытлыча социаль-көнкүреш ягыннан урнаштыру чараларын финанс 
ягыннан тәэмин итү өчен бюджетларга бирелә торган бюджетара трансфертлар” 
керемнәр төре коды буенча чагылдырыла 

Шулай ук әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы 
муниципаль берәмлекләре бюджетларының Татарстан Республикасы бюджетына 
күрсәтелгән максатларга федераль бюджеттан бирелә торган бюджетара 
трансфертлар хисабына башкарыла торган чыгымнары чагылдырыла.”; 

“5940 Гаиләләреннән, балалар йортларыннан, интернат-мәктәпләрдән, махсус 
белем-тәрбия бирү һәм башка балалар учреждениеләреннән үзирекле чыгып киткән 
балигъ булмаганнарны ташу” чыгымнар юнәлешен түбәндәге редакциядә бәян 
итәргә: 

“– 5940 Гаиләләреннән, ятим балалар һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган 
балалар өчен оешмалардан, белем бирү оешмаларыннан һәм башка оешмалардан 
үзирекле чыгып киткән балигъ булмаганнарны ташу 

Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 1999 
елның 24 июнендә кабул ителгән “Балигъ булмаганнарның күзәтүсезлеген һәм 
хокук 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, ятим балалар һәм ата-ана тәрбиясеннән 
мәхрүм калган балалар өчен оешмалардан, белем бирү оешмаларыннан һәм башка 
оешмалардан 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.”; 

 
түбәндәге эчтәлекле яңа максатчан статья белән тулыландырырга: 

 
“03 К 0000 2014-2020 елларга “Татарстан Республикасы гражданнарына 

социаль булышлык” дәүләт программасы” кысаларында бюджет инвестицияләре 
һәм социаль һәм инженерлык инфраструктурасын капиталь ремонтлау”  кече 

программасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының 
чыгымнарның тиешле юнәлешләре буенча кече программаны үтәүгә чыгымнары 
чагылдырыла.”; 

 
г) “1.1.4. 2014-2020 елларга Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы торак 

һәм торак-коммуналь хуҗалык хезмәтләре белән тәэмин итү” дәүләт программасы” 
пунктчасын түбәндәге эчтәлекле яңа максатчан статья белән тулыландырырга: 

 
“04 К 0000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы 

торак һәм торак-коммуналь хуҗалык хезмәтләре белән тәэмин итү” дәүләт 
программасы кысаларында  бюджет инвестицияләре һәм социаль һәм инженерлык 

инфраструктурасын капиталь ремонтлау”  кече программасы 



 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

чыгымнарның тиешле юнәлешләре буенча кече программаны үтәүгә чыгымнары 
чагылдырыла.”; 

 
д) “1.1.7. 2014-2020 елларга Татарстан Республикасында халыкны һәм 

территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән яклау, янгын куркынычсызлыгы һәм  су 
объектларында кешеләрнең иминлеген тәэмин итү” дәүләт программасы” 
пунктчасын түбәндәге эчтәлекле яңа максатчан статья белән тулыландырырга: 

 
“07 К 0000 2014-2020 елларга Татарстан Республикасында халыкны һәм 

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

кысаларында бюджет инвестицияләре һәм социаль һәм инженерлык 
инфраструктурасын капиталь ремонтлау”  

 кече программасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының 
чыгымнарның тиешле юнәлешләре буенча кече программаны үтәүгә чыгымнары 
чагылдырыла.”; 

 
е) “1.1.8. 2014-2020 елларга Татарстан Республикасында мәдәниятне үстерү” 

дәүләт программасы” пунктчасын түбәндәге эчтәлекле яңа максатчан статья белән 
тулыландырырга: 

 
“08 К 0000 2014-2020 елларга Татарстан Республикасында мәдәниятне үстерү” 

дәүләт программасы кысаларында бюджет инвестицияләре һәм социаль һәм 
инженерлык инфраструктурасын капиталь ремонтлау”   

кече программасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының 
чыгымнарның тиешле юнәлешләре буенча кече программаны үтәүгә чыгымнары 
чагылдырыла.”; 

 
ж) “1.1.9. 2014-2020 елларга әйләнә-тирә мохитне саклау, Татарстан 

Республикасы табигый ресурсларын җитештерү һәм файдалану” дәүләт 
программасы” пунктчасын түбәндәге эчтәлекле яңа максатчан статья белән 
тулыландырырга: 

 
“09 К 0000 2014-2020 елларга әйләнә-тирә мохитне саклау,  

Татарстан Республикасы табигый ресурсларын җитештерү һәм файдалану” дәүләт 
программасы кысаларында бюджет инвестицияләре һәм социаль һәм инженерлык 

инфраструктурасын капиталь ремонтлау” 
  кече программасы 

 



Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының 
чыгымнарның тиешле юнәлешләре буенча кече программаны үтәүгә чыгымнары 
чагылдырыла.”; 

 
з) “1.1.10. 2014-2020 елларга Татарстан Республикасында яшьләр сәясәтен, 

физик культура һәм спорт үстерү” дәүләт программасы” пунктчасын түбәндәге 
эчтәлекле яңа максатчан статья белән тулыландырырга: 

 
“10 К 0000 2014-2020 елларга Татарстан Республикасында яшьләр  

сәясәтен, физик культура һәм спорт үстерү” дәүләт программасы кысаларында 
бюджет инвестицияләре һәм социаль һәм инженерлык инфраструктурасын капиталь 

ремонтлау”  кече программасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының 
чыгымнарның тиешле юнәлешләре буенча кече программаны үтәүгә чыгымнары 
чагылдырыла.”; 

  
и) “1.1.11. 2014-2020 елларга Татарстан Республикасының                                   

икътисади үсеше һәм инновацион икътисады” дәүләт программасы” пунктчасын 
түбәндәге эчтәлекле яңа максатчан статья белән тулыландырырга: 

 
“11 К 0000 2014-2020 елларга Татарстан Республикасының                                    

икътисади үсеше һәм инновацион икътисады” дәүләт программасы кысаларында 
бюджет инвестицияләре һәм социаль һәм инженерлык инфраструктурасын капиталь 

ремонтлау”  кече программасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының 
чыгымнарның тиешле юнәлешләре буенча кече программаны үтәүгә чыгымнары 
чагылдырыла.”; 

 
к) “1.1.12. 2014-2020 елларга Татарстан Республикасында “Ачык Татарстан” 

мәгълүмати һәм коммуникация технологияләрен үстерү” дәүләт программасы” 
пунктчасында: 

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

максатчан статьяны түбәндәге эчтәлекле яңа чыгымнар юнәлеше белән 
тулыландырырга: 

“– 5028 Субсидияләр хисабына мәгълүмати технологияләр өлкәсендә төбәк 
проектларына теләктәшлек чаралары 

Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 
мәгълүмати технологияләр өлкәсендә төбәк проектларына теләктәшлек чараларын 
гамәлгә ашыру буенча федераль бюджет средстволары хисабына башкарыла торган 
чыгымнары чагылдырыла.”; 

 
түбәндәге эчтәлекле яңа максатчан статья белән тулыландырырга: 



 
“12 К 0000 2014-2020 елларга Татарстан Республикасында 

 “Ачык Татарстан” мәгълүмати һәм коммуникация технологияләрен үстерү” дәүләт 
программасы кысаларында бюджет инвестицияләре һәм социаль һәм инженерлык 

инфраструктурасын капиталь ремонтлау”  кече программасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының 
чыгымнарның тиешле юнәлешләре буенча кече программаны үтәүгә чыгымнары 
чагылдырыла.”; 

 
л) “1.1.13. 2014-2020 елларга Татарстан Республикасы транспорт системасын 

үстерү” дәүләт программасы” пунктчасын түбәндәге эчтәлекле яңа максатчан статья 
белән тулыландырырга: 

 
 “13 К 0000 2014-2020 елларга Татарстан Республикасы транспорт системасын 

үстерү” дәүләт программасы кысаларында бюджет инвестицияләре һәм социаль һәм 
инженерлык инфраструктурасын капиталь ремонтлау”  кече программасы 

  
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

чыгымнарның тиешле юнәлешләре буенча кече программаны үтәүгә чыгымнары 
чагылдырыла.”; 

 
м) “1.1.14. 2013-2020 елларга Татарстан Республикасында авыл хуҗалыгын 

үстерү һәм авыл хуҗалыгы продукциясе, чимал һәм азык-төлек базарын җайга салу” 
дәүләт программасы” пунктчасында: 

 
“14 0 0000 2013-2020 елларга Татарстан Республикасында авыл хуҗалыгын 

үстерү һәм авыл хуҗалыгы продукциясе, чимал һәм азык-төлек базарын җайга салу” 
дәүләт программасы” максатчан статьяны түбәндәге эчтәлекле яңа чыгымнар 
юнәлеше белән тулыландырырга: 

“– 5056 Авыл-хуҗалыгы билгеләнешендәге алар тарафыннан файдаланыла 
торган җир кишәрлеклекләрен милек буларак рәсмиләштергәндә, шәхси 
эшмәкәрләрне дә кертеп, крестьян (фермерлык) хуҗалыклары чыгымнарының бер 
өлешен каплау өчен субсидияләр  

Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 
авыл-хуҗалыгы билгеләнешендәге алар тарафыннан файдаланыла торган җир 
кишәрлеклекләрен милек буларак рәсмиләштергәндә, шәхси эшмәкәрләрне дә 
кертеп, крестьян (фермерлык) хуҗалыклары чыгымнарының бер өлешен каплау 
өчен федераль бюджет средстволары хисабына башкарыла торган чыгымнары 
чагылдырыла.”; 

 
түбәндәге эчтәлекле яңа максатчан статья белән тулыландырырга: 
 

“14 К 0000 2013-2020 елларга Татарстан Республикасында авыл хуҗалыгын үстерү 
һәм авыл хуҗалыгы продукциясе, чимал һәм азык-төлек базарын җайга салу” дәүләт 



программасы кысаларында бюджет инвестицияләре һәм социаль һәм инженерлык 
инфраструктурасын капиталь ремонтлау”  

 кече программасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының 
чыгымнарның тиешле юнәлешләре буенча кече программаны үтәүгә чыгымнары 
чагылдырыла.”; 

 
н) “1.1.16 2014-2020 елларга Татарстан Республикасының дәүләт мөлкәте 

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

белән идарә итү” дәүләт программасы” максатчан статьясы текстындагы “тиешле 
чыгымнар юнәлешләре буенча башкарыла торган” сүзләрен “түбәндәге чыгымнар 
юнәлешләре буенча башкарыла торган:” сүзләре белән алмаштырырга”; 

 
түбәндәге эчтәлекле яңа чыгымнар юнәлеше белән тулыландырырга: 
 
“– 0344 Җир кору һәм җирдән файдалану чаралары 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының җир 

кору һәм җирдән файдалану чараларын гамәлгә ашыру чыгымнары чагылдырыла.”; 
 
о) “1.1.22. 2014-2020 елларга Татарстан Республикасында юстицияне үстерү” 

дәүләт программасы” пунктчасын түбәндәге эчтәлекле яңа максатчан статья белән 
тулыландырырга: 

 
“24 К 0000 2014-2020 елларга Татарстан Республикасында юстицияне үстерү” 
дәүләт программасы кысаларында бюджет инвестицияләре һәм социаль һәм 

инженерлык инфраструктурасын капиталь ремонтлау”  
 кече программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

чыгымнарның тиешле юнәлешләре буенча кече программаны үтәүгә чыгымнары 
чагылдырыла.”; 

 
п) түбәндәге эчтәлекле яңа пунктчалар белән тулыландырырга: 

 
“1.1.251. 2015-2020 елларга Татарстан Республикасының химик һәм биологик 

куркынычсызлыгы” дәүләт программасы 
 

“2015-2020 елларга Татарстан Республикасының химик һәм биологик 
куркынычсызлыгы” дәүләт программасының максатчан статьялары түбәндәгеләрне 
үз эченә ала: 

 



“28 0 0000 2015-2020 елларга Татарстан Республикасының химик һәм 
биологик куркынычсызлыгы” 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 “2015-2020 елларга Татарстан Республикасының химик һәм 
биологик куркынычсызлыгы” дәүләт программасын үтәү чыгымнары чагылдырыла, 
ул түбәндәге чаралар буенча гамәлгә ашырыла: 

 
– 2536 Хайваннарның авыруларын кисәтү һәм бетерү, аларны дәвалау, 

халыкны кеше һәм хайваннар өчен гомуми авырулардан яклау чараларын үткәрүне 
оештыру өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен үтәү 

 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

хайваннарның авыруларын кисәтү һәм бетерү, аларны дәвалау, халыкны кеше һәм 
хайваннар өчен гомуми авырулардан яклау чараларын үткәрүне оештыру өлкәсендә 
дәүләт вәкаләтләрен үтәү өчен муниципаль берәмлекләрнең бюджетларына 
субвенцияләр бирү чыгымнары чагылдырыла. 

Күрсәтелгән максатларга муниципаль берәмлекләрнең бюджетларына 
субвенцияләр күчү бюджетларның керемнәре классификациясенең тиешле 000 2 02 
03024 00 0000 151 “Россия Федерациясе субъектларының тапшырыла торган 
вәкаләтләрен үтәү өчен җирле бюджетларга субвенцияләр” керемнәр төре коды 
буенча чагылдырыла. 

Шулай ук әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы 
муниципаль берәмлекләренең күрсәтелгән максатларга Татарстан Республикасы 
бюджетыннан субвенцияләр хисабына башкарыла торган чыгымнары чагылдырыла. 

 
“1.1.252. 2015 ел өчен халык мәшгульлеге өлкәсендә Татарстан Республикасының 

хезмәт базарындагы киеренкелекне киметүгә юнәлдерелгән өстәмә чараларны 
гамәлгә ашыру” дәүләт программасы 

 
“2015 ел өчен халык мәшгульлеге өлкәсендә Татарстан Республикасының 

хезмәт базарындагы киеренкелекне киметүгә юнәлдерелгән өстәмә чараларны 
гамәлгә ашыру” дәүләт программасының максатчан статьялары түбәндәгеләрне үз 
эченә ала: 

 
“29 0 0000 2015 ел өчен халык мәшгульлеге өлкәсендә Татарстан Республикасының 

хезмәт базарындагы киеренкелекне киметүгә юнәлдерелгән өстәмә чараларны 
гамәлгә ашыру” 

 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 “2015 ел өчен халык мәшгульлеге өлкәсендә Татарстан 
Республикасының хезмәт базарындагы киеренкелекне киметүгә юнәлдерелгән 
өстәмә чараларны гамәлгә ашыру” дәүләт программасын үтәү чыгымнары 
чагылдырыла, ул түбәндәге чаралар буенча гамәлгә ашырыла: 

 
– 5470 Халык мәшгульлеге өлкәсендә Россия Федерациясе субъектларының 

хезмәт базарындагы киеренкелекне киметүгә юнәлдерелгән өстәмә чараларны 
гамәлгә ашыру 

Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 
халык мәшгульлеге өлкәсендә Россия Федерациясе субъектларының хезмәт 
базарындагы киеренкелекне киметүгә юнәлдерелгән өстәмә чараларны гамәлгә 
ашыру өчен федераль бюджет средстволары хисабына башкарыла торган 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 6471 Эштән куылу куркынычы янаган оешмалар хезмәткәрләренең һәм эш 

эзләүче гражданнарның вакытлыча мәшгульлеген тәэмин итү чаралары 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

эштән куылу куркынычы янаган оешмалар хезмәткәрләренең һәм эш эзләүче 
гражданнарның вакытлыча мәшгульлеген тәэмин итү чараларын үтәү чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
– 6472 Эштән куылу куркынычы янаган оешмалар хезмәткәрләрен һәм эш 

эзләүче гражданнарны алдан ук һөнәри укыту буенча чаралар 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

эштән куылу куркынычы янаган оешмалар хезмәткәрләрен һәм эш эзләүче 
гражданнарны алдан ук һөнәри укыту буенча чараларны үтәү чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
– 6473 Социаль проектларны гамәлгә ашырганда яшьләрнең мәшгульлеген 

тәэмин итү чаралары 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

социаль проектларны гамәлгә ашырганда яшьләрнең мәшгульлеген тәэмин итү 
чараларын үтәү чыгымнары чагылдырыла. 

 
– 6474 Инвалидларның социаль мәшгульлеге буенча чаралар 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

инвалидларның социаль мәшгульлеге буенча чараларны үтәү чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
р) “1.1.26. Татарстан Республикасы бюджетының һәм Россия Федерациясе 

дәүләт бюджеттан тыш фондларының программалы булмаган чыгым юнәлешләре” 
пунктчасында: 

“72 2 0000 Россия Федерациясенең дәүләт бюджеттан тыш фондлары 
аппаратлары тарафыннан функцияләрне үтәү” максатчан статьясын түбәндәге 
редакциядә бәян итәргә: 



“73 2 0000 Россия Федерациясенең дәүләт бюджеттан тыш фондлары 
аппаратлары тарафыннан функцияләрне үтәү”; 

 
түбәндәге эчтәлекле яңа максатчан статья белән тулыландырырга: 
 

“73 7 0000 Социаль түләүләр 
 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы Территориаль мәҗбүри 

медицина иминиятләштерүе фонды бюджетының медицина хезмәткәрләренә бар 
тапкыр компенсация түләүләрен башкару өчен Татарстан Республикасы бюджетына 
башка төрле бюджетара трансфертлар бирүгә юнәлдерелгән программалы булмаган 
чыгымнары чагылдырыла, алар түбәндәге чыгымнар юнәлешләре буенча 
башкарыла: 

– 5136 Медицина хезмәткәрләренә бер тапкыр компенсация түләүләре”; 
 
“99 0 0000 Чыгымнарның программалы булмаган юнәлешләре” максатчан 

статьяны түбәндәге эчтәлекле яңа чыгымнар юнәлешләре белән тулыландырырга: 
“– 2514 Гражданнардан үзара салым җәлеп итеп башкарыла торган җирле 

әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү өчен  муниципаль берәмлекләрнең бюджетларына 
бирелә торган башка төрле бюджетара трансфертлар 

Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 
гражданнардан үзара салым җәлеп итеп башкарыла торган җирле әһәмияттәге 
мәсьәләләрне хәл итү өчен  муниципаль берәмлекләрнең бюджетларына бирелә 
торган башка төрле бюджетара трансфертлар бирү чыгымнары чагылдырыла. 

Күрсәтелгән максатларга муниципаль берәмлекләрнең бюджетларына башка 
төрле бюджетара трансфертлар күчү бюджетларның керемнәре классификациясенең 
тиешле 000 2 02 04012 00 0000 151 “Башка дәрәҗә хакимият органнары тарафыннан 
кабул ителгән карарлар нәтиҗәсендә барлыкка килгән өстәмә чыгымнарны 
компенсацияләү өчен бюджетларга бирелә торган бюджетара трансфертлар” 
керемнәр төре коды буенча чагылдырыла”; 

“– 2517 Башка субсидияләр”; 
“– 4360 Балалар һәм яшьләр өчен чаралар үткәрү 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

балалар һәм яшьләр өчен чаралар үткәрү чыгымнары чагылдырыла.”; 
“– 5141 Дәүләт Думасы депутатлары һәм аларның ярдәмчеләре эшчәнлеген 

тәэмин итү 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 1994 

елның 8 маенда кабул ителгән “Федерация Советы әгъзасы статусы турында һәм 
Россия Федерациясе Федераль Җыелышының Дәүләт Думасы депутаты статусы 
турында” №3-ФЗ Федераль закон нигезендә Россия Федерациясе Федераль 
Җыелышының Дәүләт Думасы депутатларының һәм сайлау округларында аларның 
ярдәмчеләренең эшчәнлеген тәэмин итүгә бәйле башка дәрәҗә хакимият органнары 
тарафыннан кабул ителгән карарлар нәтиҗәсендә барлыкка килгән өстәмә 
чыгымнарны компенсацияләү буенча федераль бюджет средстволары хисабына 
башкарыла торган чыгымнары чагылдырыла. 



– 5142 Федерация Советы әгъзаларын һәм аларның ярдәмчеләрен тәэмин итү 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 1994 

елның 8 маенда кабул ителгән “Федерация Советы әгъзасы статусы турында һәм 
Россия Федерациясе Федераль Җыелышының Дәүләт Думасы депутаты статусы 
турында” №3-ФЗ Федераль закон нигезендә Россия Федерациясе Федераль 
Җыелышының Дәүләт Думасы депутатларының һәм сайлау округларында аларның 
ярдәмчеләренең эшчәнлеген тәэмин итүгә бәйле башка дәрәҗә хакимият органнары 
тарафыннан кабул ителгән карарлар нәтиҗәсендә барлыкка килгән өстәмә 
чыгымнарны компенсацияләү буенча федераль бюджет средстволары хисабына 
башкарыла торган чыгымнары чагылдырыла”.”; 

 
“– 6045 Авыл хуҗалыгы өлкәсендәге башка чаралар”. 
 
2. “1.2. Татарстан Республикасы дәүләт программаларының кече 

программалары максатчан статьяларына, Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнарының программалы булмаган юнәлешләренә ияртелә торган  универсаль 
чыгым юнәлешләре” пунктын түбәндәге эчтәлекле яңа чыгымнар юнәлеше белән 
тулыландырырга: 

 
“– 2516 Автоном һәм бюджет учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итүгә 

өстәмә чыгымнарны компенсацияләү 
Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

автоном һәм бюджет учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итүгә өстәмә чыгымнарны 
компенсацияләү чыгымнары чагылдырыла. 

Күрсәтелгән максатларга муниципаль берәмлекләрнең бюджетларына башка 
төрле бюджетара трансфертлар күчү бюджетларның керемнәре классификациясенең 
тиешле 000 2 02 04012 00 0000 151 “Башка дәрәҗә хакимият органнары тарафыннан 
кабул ителгән карарлар нәтиҗәсендә барлыкка килгән өстәмә чыгымнарны 
компенсацияләү өчен бюджетларга бирелә торган бюджетара трансфертлар” 
керемнәр төре коды буенча чагылдырыла.”. 

 
3. 2 кушымтада: 
а) әлеге юлны 

“0127231 Бюджет инвестицияләре һәм Татарстан Республикасының дәүләт (муниципаль) 
милегендә булган социаль һәм инженерлык инфраструктурасын капиталь 
ремонтлау” 

төшереп калдырырга; 
 
б) түбәндәге юлларны 

“0146073 Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлар өчен товарлар, эшләр һәм хезмәтләр сатып алулар 

0146074 Чыгым материаллары сатып алу һәм башка төрле эшләрне һәм хезмәтләрне 
башкару буенча чаралар” 

 
түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 



“0146073 Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына неонаталь һәм 
аудиологик скрининг өчен җиһазлар һәм чыгым материаллары сатып алу чаралары 

0146074 Дәүләт ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр һәм хезмәтләр сатып алу чаралары”; 

 
в) шушы юлдан соң 

“0171700 Яшь табиб-белгечләргә социаль ярдәм чараларын финанс яктан тәэмин итү” 

 
түбәндәге эчтәлекле юл белән тулыландырырга: 

“0171800 Татарстан Республикасы Хөкүмәте грантлары алган табиб-белгечләргә, клиника-
лаборатор диагностика табибларына дәүләт ярдәме чараларын финанс яктан 
тәэмин итү”; 

 
г) шушы юлдан соң 

“01В0000 “2014-2016 елларга Татарстан Республикасында перинаталь үзәк планлаштыру, 
төзү һәм файдалануга тапшыру өлешендә сәламәтлек саклауны модернизацияләү” 
кече программасы” 

 
түбәндәге эчтәлекле юл белән тулыландырырга: 

“01В5230 Медицина учреждениеләренең матди-техник базасын ныгыту өлешендә Россия 
Федерациясе субъектларының сәламәтлек саклауны модернизацияләү 
программаларын үтәү”; 

 
д) шушы юлдан соң 

“01В6062 “Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының республика клиник 
хастаханәсе” СДАУ территориясендә 100 ятакка перинаталь үзәк төзү 

 
түбәндәге эчтәлекле юллар белән тулыландырырга: 

“01К0000 “2020 елга кадәр Татарстан Республикасында сәламәтлек саклауны үстерү” дәүләт 
программасы кысаларында бюджет инвестицияләре һәм социаль һәм инженерлык 
инфраструктурасын капиталь ремонтлау” кече программасы 

01К7231 Бюджет инвестицияләре һәм Татарстан Республикасының дәүләт (муниципаль) 
милегендә булган социаль һәм инженерлык инфраструктурасын капиталь 
ремонтлау”; 

 
е) шушы юлдан соң 

“0212111 2010-2015 елларга Татарстан Республикасында мәгарифне үстерү буенча “Киләчәк” 
– “Будущее” стратегиясе 

 
түбәндәге эчтәлекле юл белән тулыландырырга: 

“0212516 Автоном һәм бюджет учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итүгә өстәмә 
чыгымнарны компенсацияләү”; 

 
ж) әлеге юлны 

“0217231 Бюджет инвестицияләре һәм Татарстан Республикасының дәүләт (муниципаль) 
милегендә булган социаль һәм инженерлык инфраструктурасын капиталь 
ремонтлау” 

төшереп калдырырга; 



 
з) әлеге юлны 

“0227231 Бюджет инвестицияләре һәм Татарстан Республикасының дәүләт (муниципаль) 
милегендә булган социаль һәм инженерлык инфраструктурасын капиталь 
ремонтлау” 

төшереп калдырырга; 
 
и) шушы юлдан соң 

“0242111 2010-2015 елларга Татарстан Республикасында мәгарифне үстерү буенча “Киләчәк” 
– “Будущее” стратегиясе 

 
түбәндәге эчтәлекле юл белән тулыландырырга: 

“0243893 Россия Федерациясе икътисадын модернизацияләү һәм технологик үстерүнең 
приоритет юнәлешләренә туры килүче әзерлек юнәлешләре (белгечлекләр) буенча 
укучылар өчен Россия Федерациясе Президенты һәм Россия Федерациясе 
Хөкүмәте стипендияләре”; 

 
к) шушы юлдан соң 

“0244364 Талантлы яшьләргә дәүләт ярдәме” 

 
түбәндәге эчтәлекле юл белән тулыландырырга: 

“0246066 Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына Россия Федерациясенең 
халык хуҗалыгы оешмалары өчен идарәлек кадрлары әзерләү”; 

 
л) әлеге юлны 

“0247231 Бюджет инвестицияләре һәм Татарстан Республикасының дәүләт (муниципаль) 
милегендә булган социаль һәм инженерлык инфраструктурасын капиталь 
ремонтлау” 

төшереп калдырырга; 
 

м) шушы юлдан соң 
“0262111 2010-2015 елларга Татарстан Республикасында мәгарифне үстерү буенча “Киләчәк” 

– “Будущее” стратегиясе 
Стратегия развития образования в Республике Татарстан на 2010 
«Килэчэк» 

 
түбәндәге эчтәлекле юллар белән тулыландырырга: 

“02К0000 2014-2020 елларга Татарстан Республикасы мәгарифен һәм фәнен үстерү” дәүләт 
программасы кысаларында бюджет инвестицияләре һәм социаль һәм инженерлык 
инфраструктурасын капиталь ремонтлау” кече программасы 

02К7231 Бюджет инвестицияләре һәм Татарстан Республикасының дәүләт (муниципаль) 
милегендә булган социаль һәм инженерлык инфраструктурасын капиталь 
ремонтлау” 

 
н) шушы юлдан соң 

“0315220 “Россиянең мактаулы доноры” күкрәк билгесе белән бүләкләнгән затларга ел саен 
акчалата түләүләрне гамәлгә ашыру 



 
түбәндәге эчтәлекле юл белән тулыландырырга: 

“0315224 Украина территориясен ташлап китәргә мәҗбүр булган һәм вакытлыча урнашу 
пунктларында булган затларны вакытлыча социаль-көнкүреш ягыннан урнаштыру 
чараларын финанс ягыннан тәэмин итү”; 

 
о) әлеге юлны 

“0315940 Гаиләләреннән, балалар йортларыннан, интернат-мәктәп-ләрдән, махсус белем-
тәрбия бирү һәм башка балалар учреждениеләреннән үзирекле чыгып киткән 
балигъ булмаганнарны ташу 

 
түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“0315940 Гаиләләреннән, ятим балалар һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар 
өчен оешмалардан, белем бирү оешмаларыннан һәм башка оешмалардан үзирекле 
чыгып киткән балигъ булмаганнарны ташу”.; 

 
п) әлеге юлны 

“0337231 Бюджет инвестицияләре һәм Татарстан Республикасының дәүләт (муниципаль) 
милегендә булган социаль һәм инженерлык инфраструктурасын капиталь 
ремонтлау”. 

төшереп калдырырга; 
 

р) шушы юлдан соң 
“0366027 2014-2020 елларга хисабына “Татарстан Республикасы гражданнарына социаль 

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

 
түбәндәге эчтәлекле юллар белән тулыландырырга: 

“03К0000 2014-2020 елларга “Татарстан Республикасы гражданнарына социаль булышлык” 
дәүләт программасы” кысаларында бюджет инвестицияләре һәм социаль һәм 
инженерлык инфраструктурасын капиталь ремонтлау”  кече программасы” 

03К7231 Бюджет инвестицияләре һәм Татарстан Республикасының дәүләт (муниципаль) 
милегендә булган социаль һәм инженерлык инфраструктурасын капиталь 
ремонтлау”. 

 
с) шушы юлдан соң 

“0481420 “Татарстан Республикасының иң яхшы төзекләндерелгән торак пункты” исеменә 
республика конкурсында җиңүчеләрне премияләү 

 
түбәндәге эчтәлекле юллар белән тулыландырырга: 

“04К0000 2014-2020 елларга Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы торак һәм торак-
коммуналь хуҗалык хезмәтләре белән тәэмин итү” дәүләт программасы 
кысаларында  бюджет инвестицияләре һәм социаль һәм инженерлык 
инфраструктурасын капиталь ремонтлау”  кече программасы” 

04К7231 Бюджет инвестицияләре һәм Татарстан Республикасының дәүләт (муниципаль) 
милегендә булган социаль һәм инженерлык инфраструктурасын капиталь 



ремонтлау”. 

 
т) шушы юлдан соң 

“0611099 Программалы чараларны үтәү” 

 
түбәндәге эчтәлекле юл белән тулыландырырга: 

“0617231 Бюджет инвестицияләре һәм Татарстан Республикасының дәүләт (муниципаль) 
милегендә булган социаль һәм инженерлык инфраструктурасын капиталь 
ремонтлау”. 

 
у) шушы юлдан соң 

“0729725 Хастаханәләрнең, клиникаларның, госпитальләрнең, медик-санитар частьларның 
эшчәнлеген тәэмин итү” 

 
түбәндәге эчтәлекле юллар белән тулыландырырга: 

“07К0000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында халыкны һәм территорияләрне 
гадәттән тыш хәлләрдән яклау, янгын куркынычсызлыгы һәм  су объектларында 
кешеләрнең иминлеген тәэмин итү” дәүләт программасы кысаларында бюджет 
инвестицияләре һәм социаль һәм инженерлык инфраструктурасын капиталь 
ремонтлау”  кече программасы 

07К7231 Бюджет инвестицияләре һәм Татарстан Республикасының дәүләт (муниципаль) 
милегендә булган социаль һәм инженерлык инфраструктурасын капиталь 
ремонтлау”. 

 
ф) шушы юлдан соң 

“08Ж5950 Россия Федерациясенең федераль әһәмияттәге мәдәният объектларын дәүләт 
саклавы буенча вәкаләтләрен башкару 

 
түбәндәге эчтәлекле юллар белән тулыландырырга: 

“08К0000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында мәдәниятне үстерү” дәүләт 
программасы кысаларында бюджет инвестицияләре һәм социаль һәм инженерлык 
инфраструктурасын капиталь ремонтлау” кече программасы 

08К7231 Бюджет инвестицияләре һәм Татарстан Республикасының дәүләт (муниципаль) 
милегендә булган социаль һәм инженерлык инфраструктурасын капиталь 
ремонтлау”. 

 
х) шушы юлдан соң 

“0971991 Табигатьне саклау учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү” 

 
түбәндәге эчтәлекле юллар белән тулыландырырга: 

“09К0000 2014-2020 елларга әйләнә-тирә мохитне саклау, Татарстан Республикасы табигый 
ресурсларын җитештерү һәм файдалану” дәүләт программасы кысаларында 
бюджет инвестицияләре һәм социаль һәм инженерлык инфраструктурасын 
капиталь ремонтлау”  кече программасы 



09К7231 Бюджет инвестицияләре һәм Татарстан Республикасының дәүләт (муниципаль) 
милегендә булган социаль һәм инженерлык инфраструктурасын капиталь 
ремонтлау”. 

 
ц) шушы юлдан соң 

“1064520 Укыту-методик кабинетлар, үзәкләштерелгән бухгалтерияләр, хуҗалыкта хезмәт 
күрсәтү төркемнәре, уку фильмотекалары, мәктәпара белем бирү-җитештерү 
комбинатлары, логопедик пунктлар 

 
түбәндәге эчтәлекле юллар белән тулыландырырга: 

“10К0000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында яшьләр  
сәясәтен, физик культура һәм спорт үстерү” дәүләт программасы кысаларында 
бюджет инвестицияләре һәм социаль һәм инженерлык инфраструктурасын 
капиталь ремонтлау”  кече программасы 

10К7231 Бюджет инвестицияләре һәм Татарстан Республикасының дәүләт (муниципаль) 
милегендә булган социаль һәм инженерлык инфраструктурасын капиталь 
ремонтлау”. 

 
ч) әлеге юлны 

“1117231 Бюджет инвестицияләре һәм Татарстан Республикасының дәүләт (муниципаль) 
милегендә булган социаль һәм инженерлык инфраструктурасын капиталь 
ремонтлау”. 

төшереп калдырырга; 
 
ш) шушы юлдан соң 

“1131010 Мәдәният өлкәсе эшчәнлегенә ярдәм” 

 
түбәндәге эчтәлекле юллар белән тулыландырырга: 

“11К0000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасының  икътисади үсеше һәм инновацион 
икътисады” дәүләт программасы кысаларында бюджет инвестицияләре һәм 
социаль һәм инженерлык инфраструктурасын капиталь ремонтлау”  кече 
программасы 

11К7231 Бюджет инвестицияләре һәм Татарстан Республикасының дәүләт (муниципаль) 
милегендә булган социаль һәм инженерлык инфраструктурасын капиталь 
ремонтлау”. 

 
щ) шушы юлдан соң 

“1214390 Татарстан Республикасы дәүләт органнарында һәм Татарстан Республикасының 
җирле үзидарә органнарында мәгълүмат һәм коммуникация технологияләреннән 
файдалану” 

 
түбәндәге эчтәлекле юл белән тулыландырырга: 

“1215028 Субсидияләр хисабына мәгълүмати технологияләр өлкәсендә төбәк проектларына 
теләктәшлек чаралары”; 

 



 
ы) шушы юлдан соң 

“1250321 “Көнчыгыш-Көнбатыш” транспорт коридоры буенча автомобиль маршрутларын 
мәгълүмат-навигация ягыннан тәэмин итү буенча чаралар үтәү 

 
түбәндәге эчтәлекле юллар белән тулыландырырга: 

“12К0000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында “Ачык Татарстан” мәгълүмати һәм 
коммуникация технологияләрен үстерү” дәүләт программасы кысаларында бюджет 
инвестицияләре һәм социаль һәм инженерлык инфраструктурасын капиталь 
ремонтлау”  кече программасы 

12К7231 Бюджет инвестицияләре һәм Татарстан Республикасының дәүләт (муниципаль) 
милегендә булган социаль һәм инженерлык инфраструктурасын капиталь 
ремонтлау”. 

 
э) шушы юлдан соң 

“1380295 Оешмаларның мөлкәт салымын һәм җир салымы түләү” 

 
түбәндәге эчтәлекле юллар белән тулыландырырга: 

“13К0000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасы транспорт системасын үстерү” дәүләт 
программасы кысаларында бюджет инвестицияләре һәм социаль һәм инженерлык 
инфраструктурасын капиталь ремонтлау”  кече программасы 

13К7231 Бюджет инвестицияләре һәм Татарстан Республикасының дәүләт (муниципаль) 
милегендә булган социаль һәм инженерлык инфраструктурасын капиталь 
ремонтлау”. 

 
ю) шушы юлдан соң 

“1445055 Хуҗалык итүнең кече рәвешләренә алынган озак вакытлы, урта һәм кыска вакытлы 
кредитлар буенча процент ставкасы өлешен каплауга субсидияләр” 

 
түбәндәге эчтәлекле юл белән тулыландырырга: 

“1445056 Авыл-хуҗалыгы билгеләнешендәге алар тарафыннан файдаланыла торган җир 
кишәрлеклекләрен милек буларак рәсмиләштергәндә, шәхси эшмәкәрләрне дә 
кертеп, крестьян (фермерлык) хуҗалыклары чыгымнарының бер өлешен каплау 
өчен субсидияләр 

 
я) әлеге юлны 

«1467231 Бюджет инвестицияләре һәм Татарстан Республикасының дәүләт (муниципаль) 
милегендә булган социаль һәм инженерлык инфраструктурасын капиталь 
ремонтлау”. 

төшереп калдырырга; 
 
я1) шушы юлдан соң 

“1486183 Мелиорация объектларын техник яктан яңача коралландыру өчен субсидияләр” 

 
түбәндәге эчтәлекле юллар белән тулыландырырга: 



“14К0000 “2013-2020 елларга Татарстан Республикасында авыл хуҗалыгын үстерү һәм авыл 
хуҗалыгы продукциясе, чимал һәм азык-төлек базарын җайга салу” дәүләт 
программасы кысаларында бюджет инвестицияләре һәм социаль һәм инженерлык 
инфраструктурасын капиталь ремонтлау” кече программасы 

14К7231 Бюджет инвестицияләре һәм Татарстан Республикасының дәүләт (муниципаль) 
милегендә булган социаль һәм инженерлык инфраструктурасын капиталь 
ремонтлау”. 

 
я2) шушы юлдан соң 

“1600295 Оешмаларның мөлкәт салымын һәм җир салымы түләү” 

 
түбәндәге эчтәлекле юл белән тулыландырырга: 

“1600344 Җир кору һәм җирдән файдалану буенча чаралар”; 

 
я3) шушы юлдан соң 

“1609299 Ведомство буйсынуындагы учреждениеләр эшчәнлеген тәэмин итү” 

 
түбәндәге эчтәлекле юл белән тулыландырырга: 

“16К7231 Бюджет инвестицияләре һәм Татарстан Республикасының дәүләт (муниципаль) 
милегендә булган социаль һәм инженерлык инфраструктурасын капиталь 
ремонтлау”. 

 
я4) шушы юлдан соң 

“2422303 Татарстан Республикасында җәмәгать юстициясе институтын үстерү 

 
түбәндәге эчтәлекле юл белән тулыландырырга: 

“24К0000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында юстицияне үстерү” дәүләт 
программасы кысаларында бюджет инвестицияләре һәм социаль һәм инженерлык 
инфраструктурасын капиталь ремонтлау” кече программасы 

24К7231 Бюджет инвестицияләре һәм Татарстан Республикасының дәүләт (муниципаль) 
милегендә булган социаль һәм инженерлык инфраструктурасын капиталь 
ремонтлау”. 

 
я5) шушы юлдан соң 

“2509601 Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына күпфатирлы йортларны 
капиталь ремонтлау буенча чараларны тәэмин итү” 

 
түбәндәге эчтәлекле юл белән тулыландырырга: 

“25К7231 Бюджет инвестицияләре һәм Татарстан Республикасының дәүләт (муниципаль) 
милегендә булган социаль һәм инженерлык инфраструктурасын капиталь 
ремонтлау”. 

 
я6) шушы юлдан соң 

“2601397 Туристлык эшчәнлеге өлкәсендәге чаралар” 



 
түбәндәге эчтәлекле юл белән тулыландырырга: 

“26К7231 Бюджет инвестицияләре һәм Татарстан Республикасының дәүләт (муниципаль) 
милегендә булган социаль һәм инженерлык инфраструктурасын капиталь 
ремонтлау”. 

 
я7) шушы юлдан соң 

“2701099 Программалы чараларны үтәү” 

 
түбәндәге эчтәлекле юллар белән тулыландырырга: 

“2800000 2015-2020 елларга Татарстан Республикасының химик һәм биологик 
куркынычсызлыгы” дәүләт программасы” 

2802536 Хайваннарның авыруларын кисәтү һәм бетерү, аларны дәвалау, халыкны кеше һәм 
хайваннар өчен гомуми авырулардан яклау чараларын үткәрүне оештыру 
өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен үтәү  

2900000 “2015 ел өчен халык мәшгульлеге өлкәсендә Татарстан Республикасының хезмәт 
базарындагы киеренкелекне киметүгә юнәледерелгән өстәмә чараларны гамәлгә 
ашыру” дәүләт программасы” 

2905470 Халык мәшгульлеге өлкәсендә Россия Федерациясе субъектларының хезмәт 
базарындагы киеренкелекне киметүгә юнәледерелгән өстәмә чараларны гамәлгә 
ашыру 

2906471 Эштән куылу куркынычы янаган оешмалар хезмәткәрләренең һәм эш эзләүче 
гражданнарның вакытлыча мәшгульлеген тәэмин итү чаралары  

2906472 Эштән куылу куркынычы янаган оешмалар хезмәткәрләрен һәм эш эзләүче 
гражданнарны алдан ук һөнәри укыту буенча чаралар 

2906473 Социаль проектларны гамәлгә ашырганда яшьләрнең мәшгульлеген тәэмин итү 
чаралары 

2906474 Инвалидларның социаль мәшгульлеге буенча чаралар”; 

 
я8) шушы юлдан соң 

“9902291 Икътисадның мобильләштерелгән әзерлеген тәэмин итү буенча чаралар 

 
түбәндәге эчтәлекле юл белән тулыландырырга: 

“9902514 Гражданнардан үзара салым җәлеп итеп башкарыла торган җирле әһәмияттәге 
мәсьәләләрне хәл итүгә муниципаль берәмлекләрнең бюджетларына тапшырыла 
торган бюджетара трансфертлар”; 

 
я9) шушы юлдан соң 

“9902515 Башка дәрәҗә хакимият органнары кабул иткән карарлар нәтиҗәсендә барлыкка 
килгән өстәмә чыгымнарны компенсацияләү өчен тапшырыла торган средстволар” 

 
түбәндәге эчтәлекле юллар белән тулыландырырга: 

“9902516 Автоном һәм бюджет учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итүгә өстәмә 
чыгымнарны компенсацияләү 



9902517 Башка субсидияләр”; 

 
 
я10) шушы юлдан соң 

“9904291 Кадрлар әзерләү, яңадан укыту һәм аларның квалификациясен күтәрү” 

 
түбәндәге эчтәлекле юл белән тулыландырырга: 

“9904360 Балалар һәм яшьләр өчен чаралар үткәрү”; 

 
я11) шушы юлдан соң 

“9905120 Россия Федерациясендә гомуми юрисдикция федераль судларының присяжный 
утырышчыларына кандидатлар исемлеге төзү (үзгәртү) 

 
түбәндәге эчтәлекле юллар белән тулыландырырга: 

“9905141 Дәүләт Думасы депутатлары һәм аларның ярдәмчеләре эшчәнлеген тәэмин итү 

9905142 Федерация Советы әгъзаларын һәм аларның ярдәмчеләрен тәэмин итү”; 

 
я12) шушы юлны 

“9905390 Гражданлык хәле актларын дәүләт теркәвенә алу” 

 
түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“9905930 Гражданлык хәле актларын дәүләт теркәвенә алу”; 

 
я13) шушы юлдан соң 

“99059Г0 Белем бирү сыйфатын, мәгариф эшчәнлеген лицензияләү һәм дәүләт 
аккредитацияләвен контрольдә тоту, мәгариф өлкәсендә законнарның сакланышын 
күзәтү һәм контрольдә тоту буенча Россия Федерациясе вәкаләтләрен башкару” 

 
түбәндәге эчтәлекле юл белән тулыландырырга: 

“9906045 Авыл хуҗалыгы өлкәсендәге башка чаралар”; 

 
я14) шушы юлдан соң 

“7320059 Россия Федерациясе дәүләт бюджеттан тыш фондлары идарә органнары 
эшчәнлегенең программалы булмаган юнәлешләре буенча Россия Федерациясе 
дәүләт бюджеттан тыш фондлары аппаратлары тарафыннан функцияләрне башкару 
кысаларында дәүләт учреждениеләре эшчәнлеген (хезмәтләр күрсәтүне) тәэмин итү 
чыгымнары.”; 

 
түбәндәге эчтәлекле юллар белән тулыландырырга: 

“7370000 Социаль түләүләр 

7375136 Медицина хезмәткәрләренә бер тапкыр компенсация түләүләре”. 
 


