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Татарстан Республикасы 

Финанс министрлыгының 

2015 елның 2 июлендәге 

02-62 номерлы боерыгы 

белән расланды 
от 31.03.2015 № 02-35            

 

Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының  

2014 елның 31 декабрендәге   02-135 номерлы 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 1 0000 “Авыруларны кисәтү һәм сәламәт яшәү рәвешен формалаштыру. 

Беренче медик-санитар ярдәм җәелдерү” эчке программасы” дигән максатчан 

статьяны түбәндәге эчтәлекле яңа чыгымнар юнәлеше белән тулыландырырга: 

“– 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.”; 

 

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

исәптән ашыгыч махсус, медицина ярдәме күрсәтүне, медицина эвакуациясен 

камилләштерү” эчке программасы” дигән максатчан статьяны түбәндәге эчтәлекле 

яңа чыгымнар юнәлеше белән тулыландырырга: 

“– 5402 Россия Федерациясе гражданнарына югары технологияле, мәҗбүри 

медицина иминиятләштерүенең база программасына кертелмәгән медицина ярдәме 

күрсәткәндә барлыкка килә торган чыгымнарны ӛстәмә финанслау 

Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

Россия Федерациясе субъектлары башкарма хакимиятенең вәкаләт бирелгән органы 

тарафыннан раслана торган исемлеккә кертелгән медицина оешмалары тарафыннан 

Россия Федерациясе гражданнарына югары технологияле, мәҗбүри медицина 

иминиятләштерүенең база программасына кертелмәгән медицина ярдәме күрсәткәндә 

барлыкка килә торган чыгымнарны ӛстәмә финанслау максатларында федераль 

бюджет средстволары хисабыннан башкарыла торган чыгымнары чагылдырыла.”; 
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“01 7 0000 “Сәламәтлек саклау системасын кадрлар белән тәэмин итү” кече 

программасы” дигән максатчан статьяда: 

“5136 Медицина хезмәткәрләренә бер тапкыр бирелә торган компенсация 

түләүләре” чыгымнар юнәлешен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“– 5136 Медицина хезмәткәрләренә бер тапкыр бирелә торган компенсация 

түләүләре” 

Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча түбәндәгеләр чагылдырыла: 

Татарстан Республикасы бюджетының медицина хезмәткәрләренә бер тапкыр 

бирелә торган компенсация түләүләрен түләү ӛчен Федераль мәҗбүри медицина 

иминиятләштерү фонды бюджетыннан бирелә торган башка тӛрле бюджетара 

трансфертлар хисабына башкарыла торган чыгымнары. 

Татарстан Республикасы Территориаль мәҗбүри медицина иминиятләштерүе 

фонды бюджетының Федераль мәҗбүри медицина иминиятләштерү фонды бюджеты 

средстволары хисабына медицина хезмәткәрләренә бер тапкыр бирелә торган 

компенсация түләүләрен түләү ӛчен Татарстан Республикасы бюджетына башка 

тӛрле бюджетара трансфертлар бирү чыгымнары.”; 

 

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

үстерү” дәүләт программасы” пунктчасындагы “02 К 0000 “2014-2020 елларга 

Татарстан Республикасында мәгариф һәм фән үстерү” дәүләт программасы 

кысаларында бюджет инвестицияләре һәм социаль һәм инженерлык 

инфраструктурасын капиталь ремонтлау” дигән максатчан статьяны түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 

“Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасының тиешле чыгымнар 

юнәлешләре буенча кече программаларны гамәлгә ашыру чыгымнары чагылдырыла, 

шул исәптән: 

– 5059 Мәктәпкәчә белем бирүнең тӛбәк системаларын модернизацияләү 

Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

мәктәпкәчә белем бирүнең тӛбәк системаларын модернизацияләү ӛчен федераль 

бюджет средстволары хисабына башкарыла торган чыгымнары чагылдырыла. 

– 5097 Авыл җирлегендә урнашкан гомумбелем бирү оешмаларында физик 

культура һәм спорт белән шӛгыльләнү ӛчен шартлар тудыру 

Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының авыл 

җирлегендә урнашкан гомумбелем бирү оешмаларында физик культура һәм спорт 

белән шӛгыльләнү ӛчен шартлар тудыру буенча федераль бюджет средстволары 

хисабына башкарыла торган 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” дигән 

максатчан статьяда түбәндәге чыгымнар юнәлешләрен тӛшереп калдырырга: 

“– 5111 Балага ай саен бирелә торган пособие”; 

“– 0548 Торак бинага һәм коммуналь хезмәтләргә түләгәндә халыкны социаль 

булышлык чаралары белән тәэмин итү”; 
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 “–1320 Мәктәпкәчә белем бирүнең мәгариф программасын үтәүче белем бирү 

оешмаларында баланы карау һәм тәрбияләү ӛчен компенсация”; 

“– 5270 Чакыру буенча хәрби хезмәт үтүче хәрби хезмәткәрнең йӛкле хатынына 

бер тапкыр бирелә торган пособие, шулай ук чакыру буенча хәрби хезмәт үтүче 

хәрби хезмәткәрнең баласына ай саен бирелә торган пособие”; 

“– 5271 Чакыру буенча хәрби хезмәт үтүче хәрби хезмәткәрнең йӛкле хатынына 

бер тапкыр бирелә торган пособие”; 

“– 5272 Чакыру буенча хәрби хезмәт үтүче хәрби хезмәткәрнең баласына ай саен 

бирелә торган пособие”; 

 

“03 2 0000 2014-2020 елларга “Ӛлкән яшьтәге гражданнарның тормыш сыйфатын 

яхшырту” кече программасы” дигән максатчан статьяны түбәндәге эчтәлекле яңа 

чыгымнар юнәлеше белән тулыландырырга: 

“– 6209 Россия Федерациясе субъектларының халыкка социаль хезмәт күрсәтү 

учреждениеләренең матди-техник базасын ныгытуга, эшләмәүче пенсионерларга 

адреслы социаль ярдәм күрсәтүгә, эшләмәүче пенсионерларны компьютер белеменә 

ӛйрәтүгә бәйле социаль программаларын ӛстәмә финанслау. 

Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының Россия 

Федерациясе субъектларының халыкка социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләренең 

матди-техник базасын ныгытуга, эшләмәүче пенсионерларга адреслы социаль ярдәм 

күрсәтүгә, эшләмәүче пенсионерларны компьютер белеменә ӛйрәтүгә бәйле социаль 

программаларын ӛстәмә финанслау чыгымнары чагылдырыла.”; 

 

“03 3 0000 2014-2020 елларга “Татарстан Республикасы халкына социаль хезмәт 

күрсәтүне модернизацияләү һәм үстерү” кече программасы” дигән максатчан 

статьяны түбәндәге эчтәлекле яңа чыгымнар юнәлеше белән тулыландырырга: 

“– 6209 Россия Федерациясе субъектларының халыкка социаль хезмәт күрсәтү 

учреждениеләренең матди-техник базасын ныгытуга, эшләмәүче пенсионерларга 

адреслы социаль ярдәм күрсәтүгә, эшләмәүче пенсионерларны компьютер белеменә 

ӛйрәтүгә бәйле социаль программаларын ӛстәмә финанслау. 

Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының Россия 

Федерациясе субъектларының халыкка социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләренең 

матди-техник базасын ныгытуга, эшләмәүче пенсионерларга адреслы социаль ярдәм 

күрсәтүгә, эшләмәүче пенсионерларны компьютер белеменә ӛйрәтүгә бәйле социаль 

программаларын ӛстәмә финанслау чыгымнары чагылдырыла.”; 

 

“03 4 0000 2014-2020 елларга “Бәләкәч-Малыш” кече программасы” дигән 

максатчан статьяны тӛшереп калдырырга; 

 

“03 5 0000 2014-2020 елларга “Опекуннарга һәм тәрбиягә алган ата-аналарга 

дәүләт ярдәме күрсәтү” кече программасы” дигән максатчан статьяда: 

исемен түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

“03 5 0000 “2015-2020 елларга “Гаиләләрнең социаль-икътисади хәлен яхшырту” 

кече программасы; 

түбәндәге эчтәлекле яңа чыгымнар юнәлешләре белән тулыландырырга: 
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“- 0511 Балага ай саен түләнә торган пособие 

Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының ай саен 

балага пособие түләү чыгымнары чагылдырыла.”; 

“– 0540 Табибларның рецептлары буенча балаларны беренче ӛч елында балалар 

ӛчен махсус туклану ризыклары белән тәэмин итүне оештыру 

Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

табибларның рецептлары буенча балаларны беренче ӛч елында балалар ӛчен махсус 

туклану ризыклары белән тәэмин итүне оештыру чыгымнары чагылдырыла.”; 

“– 0548 Торак бина һәм коммуналь хезмәтләр ӛчен түләгәндә халыкны социаль 

ярдәм чаралары белән тәэмин итү 

Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының торак 

бина һәм коммуналь хезмәтләр ӛчен түләгәндә халыкны социаль ярдәм чаралары 

белән тәэмин итү 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.”; 

“– 1320 Мәктәпкәчә белем бирү программасын гамәлгә ашыручы белем бирү 

оешмаларында баланы караган һәм тәрбияләгән ӛчен компенсация 

Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

мәктәпкәчә белем бирү программасын гамәлгә ашыручы белем бирү оешмаларында 

баланы караган һәм тәрбияләгән ӛчен компенсациягә булган чыгымнары 

чагылдырыла.”; 

“– 5270 Чакыру буенча хәрби хезмәт үтүче хәрби хезмәткәрнең йӛкле хатынына 

бер тапкыр бирелә торган пособие, шулай ук чакыру буенча хәрби хезмәт үтүче 

хәрби хезмәткәрнең баласына ай саен түләнә торган пособие 

Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының, 1995 

елның 19 маендагы “Балалары булган гражданнарга дәүләт пособиеләре турында”  

81-ФЗ номерлы Федераль законның 12.3-12.7 статьялары нигезендә, чакыру буенча 

хәрби хезмәт үтүче хәрби хезмәткәрнең йӛкле хатынына бер тапкыр бирелә торган 

пособие, шулай ук чакыру буенча хәрби хезмәт үтүче хәрби хезмәткәрнең баласына 

ай саен пособие түләү ӛчен федераль бюджет средстволары хисабына башкарыла 

торган чыгымнары чагылдырыла 

– 5271 Чакыру буенча хәрби хезмәт үтүче хәрби хезмәткәрнең йӛкле хатынына 

бер тапкыр бирелә торган пособие 

– 5272 Чакыру буенча хәрби хезмәт үтүче хәрби хезмәткәрнең баласына ай саен 

түләнә торган пособие.”; 

 

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

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

пунктчасының “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” максатчан статьясындагы “2014-2016 

елларга” дигән сүзләрне “2014-2017 елларга” сүзләре белән алмаштырырга; 
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д) 1.1.5 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасы халкы мәшгульлегенә ярдәм 

итү” дәүләт программасы” пунктчасында: 

 

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

миграциясен җайга салу чараларын үтәү” кече программасы” максатчан статьясының 

“1530 Ӛч яшенә җиткәнче бала карау ялында булган, хезмәт эшчәнлегенә кайтырга 

планлаштырылган хатын-кызлар ӛчен һӛнәри белем бирү һәм ӛстәмә һӛнәри белем 

бирүне оештыру буенча чаралар” дигән чыгымнар юнәлешен түбәндәге редакциядә 

бәян итәргә: 

“– 1530 Ӛч яшенә җиткәнче бала карау ялында булган чорда хатын-кызларны 

һӛнәри укытуны һәм аларга ӛстәмә һӛнәри белем бирүне оештыру буенча чаралар”; 

 

“05 2 0000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында хезмәт шартларын 

яхшырту һәм саклау” кече программасы” дигән максатчан статьяның исемендә “2014-

2020 елларга” дигән сүзләрне “2014-2015 елларга” дигән сүзләр белән алмаштырырга; 

 

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

дәүләт программасы” дигән пунктчада:  

 

“08 Г 0000 “2014-2020 елларда заманча сәнгатькә булышлык” максатчан 

статьясының “4369 Әдәбият, сәнгать, мәгариф, басма массакүләм мәгълүмат, фән һәм 

техника ӛлкәсендәге премияләр һәм дәүләт каршында күрсәтелгән аерым хезмәтләр 

ӛчен башка тӛрле бүләкләүләр” дигән чыгымнар юнәлешенең исемендә “әдәбият, 

сәнгать ӛлкәсендә” дигән сүзләрне “әдәбият һәм сәнгать ӛлкәсендә” сүзләре белән 

алмаштырырга; 

 

“08 Ж 0000 “2014-2020 елларда тармакта дәүләти идарәлек системасын үстерү” 

кече программасы” дигән максатчан статьяны түбәндәге эчтәлекле яңа чыгым 

юнәлешләре белән тулыландырырга: 

“– 5147 Муниципаль мәдәният учреждениеләренә дәүләт ярдәме 

Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының авыл 

җирлекләре территорияләрендә булган муниципаль мәдәният учреждениеләренә 

дәүләт ярдәме күрсәтүгә бәйле, федераль бюджет средстволары хисабына башкарыла 

торган чыгымнары чагылдырыла. 

– 5148 Авыл җирлекләре территорияләрендә булган муниципаль мәдәният 

учреждениеләренең иң яхшы хезмәткәрләренә дәүләт ярдәме 

Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының авыл 

җирлекләре территорияләрендә булган муниципаль мәдәният учреждениеләренең иң 

яхшы хезмәткәрләренә дәүләт ярдәме күрсәтүгә бәйле, федераль бюджет 

средстволары хисабына башкарыла торган чыгымнары чагылдырыла.”; 

 

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

Республикасы табигый ресурсларын җитештерү  һәм файдалану” дәүләт 

программасы” пунктчасында: 
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09 1 0000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасы әйләнә-тирә мохитенең 

сыйфатын җайга салу” кече программасы” дигән максатчан статьяны түбәндәге 

эчтәлекле яңа чыгымнар юнәлеше белән тулыландырырга: 

“– 1970 Экологик белем һәм мәгърифәт буенча чаралар”; 

 

“09 2 0000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында җитештерү һәм 

куллану калдыклары белән эш итү ӛлкәсендә дәүләт идарәсе” кече программасы” 

дигән максатчан статьяның исемендә “2014-2020 елларга” дигән сүзләрне “2014-2015 

елларга” сүзләре белән алмаштырырга; 

 

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

комплексын үстерү” кече программасы” дигән максатчан статьяны түбәндәге 

эчтәлекле яңа чыгымнар юнәлеше белән тулыландырырга: 

“– 9048 Су объектларын саклау ӛлкәсендә башка тӛрле чаралар”; 

 

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

культура һәм спорт үстерү” дәүләт программасы” пунктчасында:  

 

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

спорт үстерү” кече программасы” дигән максатчан статьяны түбәндәге эчтәлекле яңа 

чыгымнар юнәлешләре белән тулыландырырга: 

 “– 5081 Россия Федерациясенең җыелма командалары ӛчен спорт резервы 

әзерләүне гамәлгә ашыручы спорт оешмаларына адреслы финанс ярдәме 

Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы һәм муниципаль 

берәмлекләр бюджетының Россия Федерациясенең җыелма командалары ӛчен спорт 

резервы әзерләүне гамәлгә ашыручы спорт оешмаларына адреслы финанс ярдәме 

күрсәтү ӛчен федераль бюджет средстволары хисабына башкарыла торган 

чыгымнары чагылдырыла. 

– 5127 “Хезмәткә һәм оборонога әзер” (ГТО) Бӛтенроссия физик культура-спорт 

комплексын этаплап кертү буенча чараларны гамәлгә ашыру 

Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

“Хезмәткә һәм оборонога әзер” (ГТО) Бӛтенроссия физик культура-спорт 

комплексын этаплап кертү буенча чараларны финанс яктан тәэмин итү буенча 

федераль бюджет средстволары хисабына башкарыла торган чыгымнары 

чагылдырыла.”; 

 

“10 6 0000 “2014-2020 елларга яшьләр һәм спорт ӛлкәсендә дәүләт сәясәтен 

камилләштерү” кече программасы” максатчан статьясының исемен түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 

“10 6 0000 “2014-2020 елларга дәүләт яшьләр сәясәтен һәм спорт ӛлкәсендәге 

дәүләт сәясәтен камилләштерү” кече программасы”; 

 

“10 К 0000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында яшьләр сәясәтен, 

физик культураны һәм спортны үстерү” дәүләт программасы кысаларында бюджет 
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инвестицияләре һәм социаль һәм инженерлык инфраструктурасын капиталь 

ремонтлау” максатчан статьясының текстын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 

чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны гамәлгә ашыру чыгымнары 

чагылдырыла, шул исәптән: 

– 5080 Металл конструкцияләрне һәм металл эшләнмәләрен дә кертеп, тиз корыла 

торган физик культура-савыктыру комплекслары ӛчен җайланмалар сатып алу 

Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиз 

корыла торган физик культура-савыктыру комплекслары ӛчен (металл 

конструкцияләрне һәм металл эшләнмәләрен дә кертеп) җайланмалар сатып алу 

буенча федераль бюджет средстволары хисабына башкарыла торган чыгымнары 

чагылдырыла. 

– 5095 “2006-2015 елларга Россия Федерациясендә физик культураны һәм 

спортны үстерү” федераль максатчан программасы буенча гомумпрограмма 

характерындагы чыгымнарны финанс яктан тәэмин итү 

Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының “2006-

2015 елларга Россия Федерациясендә физик культураны һәм спортны үстерү” 

федераль максатчан программасы буенча гомумпрограмма характерындагы 

чыгымнарны финанс яктан тәэмин итү ӛчен федераль бюджет средстволары 

хисабына башкарыла торган чыгымнары чагылдырыла.”; 

 

түбәндәге эчтәлекле яңа максатчан статья белән тулыландырырга: 

“10 Ф 0000 “2018 елда футбол буенча дӛнья чемпионаты үткәрүгә әзерлек” кече 

программасы 

Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 

чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны үтәү чыгымнары 

чагылдырыла.”; 

 

и) 1.1.11. “2014-2020 елларга Татарстан Республикасының икътисади үсеше һәм 

инновацион икътисады” дәүләт программасы” пунктчасында  

 

“11 2 0000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында кече һәм урта 

эшмәкәрлекне үстерү” кече программасы” максатчан статьясының исемендә “2014-

2020 елларга” дигән сүзләрне “2014-2016 елларга” сүзләре белән алмаштырырга; 

 

түбәндәге эчтәлекле яңа максатчан статья белән тулыландырырга: 

“11 4 0000 “2015-2020 елларга Татарстан Республикасы предприятиеләрендә 

хезмәт җитештерүчәнлеген арттыру” кече программасы 

Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының тиешле 

чыгымнар юнәлешләре буенча кече программаларны гамәлгә ашыру чыгымнары 

чагылдырыла, шул исәптән: 

– 2154 Татарстан Республикасы предприятиеләрендә хезмәт җитештерүчәнлеген 

һәм эшчәнлек нәтиҗәлелеген арттыру буенча чаралар 
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Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

Татарстан Республикасы предприятиеләрендә хезмәт җитештерүчәнлеген һәм 

эшчәнлек нәтиҗәлелеген арттыру буенча чараларны үтәү чыгымнары чагылдырыла.”; 

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

үстерү” дәүләт программасы” пунктчасында: 

 

беренче һәм икенче абзацларда “2014-2020 елларга” сүзләрен “2014-2022 

елларга” сүзләре белән алмаштырырга; 

 

13 0 0000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасы транспорт системасын 

үстерү” дәүләт программасы” дигән максатчан статьяның исемендә һәм текстында 

“2014-2020 елларга” сүзләрен “2014-2022 елларга” сүзләре белән алмаштырырга; 

 

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

программасы” дигән максатчан статьяның исемендә “2014-2020 елларга” сүзләрен 

“2014-2022 елларга” сүзләре белән алмаштырырга; 

 

“13 2 0000 “2014-2020 елларга эчке су юлларының елга транспортын һәм елга 

портларын үстерү” кече программасы” дигән максатчан статьяның исемендә “2014-

2020 елларга” сүзләрен “2014-2022 елларга” сүзләре белән алмаштырырга; 

 

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

кече программасы” дигән максатчан статьяның исемендә “2014-2020 елларга” 

сүзләрен “2014-2022 елларга” сүзләре белән алмаштырырга; 

 

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

исәптән метро үстерү” кече программасы” дигән максатчан статьяның исемендә 

“2014-2020 елларга” сүзләрен “2014-2022 елларга” сүзләре белән алмаштырырга; 

 

“13 5 0000 “2014-2020 елларга логистика һәм терминал-склад хезмәтләре 

базарын үстерү” кече программасы” дигән максатчан статьяның исемендә “2014-2020 

елларга” сүзләрен “2014-2022 елларга” сүзләре белән алмаштырырга; 

 

“13 6 0000 “2014-2020 елларга автомобиль юллары челтәрен камилләштерү, 

үстерү һәм саклау” кече программасы” максатчан статьясында: 

исемендәге “2014-2020 елларга” сүзләрен “2014-2022 елларга” сүзләре белән 

алмаштырырга; 

түбәндәге эчтәлекле яңа чыгымнар юнәлеше белән тулыландырырга: 

“– 5420 Россия Федерациясе Хӛкүмәте карарлары нигезендә юл хуҗалыгы 

ӛлкәсендә тӛбәк программалары чараларын гамәлгә ашыру 

Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының Россия 

Федерациясе Хӛкүмәте карарлары нигезендә юл хуҗалыгы ӛлкәсендә тӛбәк 

программалары чараларын гамәлгә ашыру ӛчен федераль бюджет средстволары 

хисабына башкарыла торган чыгымнары чагылдырыла.”; 
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“13 7 0000 “2014-2020 елларга транспорт системасының куркынычсызлык 

дәрәҗәсен арттыру” кече программасы” дигән максатчан статьяда “2014-2020 

елларга” сүзләрен “2014-2022 елларга” сүзләре белән алмаштырырга; 

“13 8 0000 “Татарстан Республикасы транспорт комплексында дәүләт сәясәтен 

камилләштерү” кече программасы” дигән максатчан статьяның исемен түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 

“13 8 0000 “2014-2022 елларга “Татарстан Республикасының транспорт 

комплексында дәүләт сәясәтен камилләштерү” кече программасы”; 

 

“13 К 0000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасының транспорт 

системасын үстерү” дәүләт программасы кысаларында бюджет инвестицияләре һәм 

социаль һәм инженерлык инфраструктурасын капиталь ремонтлау” кече 

программасы” дигән максатчан статьяның исемендә “2014-2020 елларга” сүзләрен 

“2014-2022 елларга” сүзләре белән алмаштырырга;  

 

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

үстерү һәм авыл хуҗалыгы продукциясе, чимал һәм азык-тӛлек базарын җайга салу” 

дәүләт программасы” пунктчасында: 

 

“14 1 0000 “Үсемлекчелек, үсемчелек продукциясен эшкәртү һәм сату 

тармакчыгын үстерү” кече программасы” дигән максатчан статьяны түбәндәге 

эчтәлекле яңа чыгымнар юнәлешләре белән тулыландырырга: 

“– 6312 Үсемчелеккә ярдәм итү ӛчен субсидияләр 

Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

үсемчелеккә ярдәм итү ӛчен Татарстан Республикасы бюджеты средстволары 

хисабына башкарыла торган чыгымнары чагылдырыла.  

– 6437 Җимеш саклау объектларын тӛзү һәм модернизацияләү ӛчен турыдан-

туры тотылган чыгымнар ӛлешен кайтарып бирү ӛчен субсидияләр 

Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

җимеш саклау объектларын тӛзү һәм модернизацияләү ӛчен турыдан-туры тотылган 

чыгымнар ӛлешен кайтарып бирү ӛчен субсидияләр бирү буенча Татарстан 

Республикасы бюджеты средстволары хисабына башкарыла торган чыгымнары 

чагылдырыла. 

– 6440 Бәрәңге саклау һәм яшелчә саклау объектларын тӛзү һәм 

модернизацияләү ӛчен турыдан-туры тотылган чыгымнар ӛлешен кайтарып бирү 

ӛчен субсидияләр 

Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

бәрәңге саклау һәм яшелчә саклау объектларын тӛзү һәм модернизацияләү ӛчен 

турыдан-туры тотылган чыгымнар ӛлешен кайтарып бирү ӛчен субсидияләр бирү 

буенча Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына башкарыла торган 

чыгымнары чагылдырыла.”; 

 

“14 2 0000 “Терлекчелекне, терлекчелек продукциясен эшкәртү һәм сату 

тармакчыгын үстерү” кече программасы” максатчан статьяны түбәндәге эчтәлекле 

яңа чыгымнар юнәлеше белән тулыландырырга: 
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“– 6442 Сӛт юнәлешендәге терлекчелек комплексы объектларын (сӛтчелек 

фермаларын) тӛзү һәм модернизацияләү ӛчен турыдан-туры тотылган чыгымнар 

ӛлешен кайтарып бирү ӛчен субсидияләр 

 Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының сӛт 

юнәлешендәге терлекчелек комплексы объектларын (сӛтчелек фермаларын) тӛзү һәм 

модернизацияләү ӛчен турыдан-туры тотылган чыгымнар ӛлешен кайтарып бирү 

ӛчен субсидияләр бирү буенча Татарстан Республикасы бюджеты средстволары 

хисабына башкарыла торган чыгымнары чагылдырыла.”; 

 

“14 3 0000 “Итлек терлек асрауны үстерү” кече программасы” максатчан 

статьяны түбәндәге эчтәлекле яңа чыгымнар юнәлеше белән тулыландырырга: 

“– 5051 Ит ӛчен терлек үрчетүне үстерү буенча икътисади яктан әһәмиятле 

тӛбәк программаларына ярдәм итү ӛчен субсидияләр 

Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының ит 

ӛчен терлек үрчетүне үстерү буенча икътисади яктан әһәмиятле тӛбәк 

программаларына ярдәм итү ӛчен федераль бюджет средстволары хисабына 

башкарыла торган чыгымнары чагылдырыла.”;  

 

“14 4 0000 “Хуҗалык итүнең кече рәвешләренә ярдәм” кече программасы” 

дигән максатчан статьяны түбәндәге эчтәлекле яңа чыгымнар юнәлешләре белән 

тулыландырырга: 

“– 6056 Авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге алар тарафыннан файдаланыла 

торган җир кишәрлекләрен милек буларак рәсмиләштергәндә, шәхси эшмәкәрләрне 

дә кертеп, крестьян (фермерлык) хуҗалыклары чыгымнарының бер ӛлешен кайтарып 

бирү ӛчен субсидияләр 

Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының авыл 

хуҗалыгы билгеләнешендәге алар тарафыннан файдаланыла торган җир 

кишәрлекләрен милек буларак рәсмиләштергәндә, шәхси эшмәкәрләрне дә кертеп, 

крестьян (фермерлык) хуҗалыклары чыгымнарының бер ӛлешен кайтарып бирү ӛчен 

Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына башкарыла торган 

чыгымнары чагылдырыла. 

– 6438 Матди-техник базаны үстерү ӛчен авыл хуҗалыгындагы кулланучылар 

кооперативларына грант ярдәме буенча субсидияләр 

Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

матди-техник базаны үстерү ӛчен авыл хуҗалыгындагы кулланучылар 

кооперативларына грант ярдәме күрсәтү буенча Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына башкарыла торган чыгымнары чагылдырыла.”; 

 

“14 8 0000 “Авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге җирләрнең мелиорациясен 

үстерү” кече программасы” дигән максатчан статьяны түбәндәге эчтәлекле яңа 

чыгымнар юнәлеше белән тулыландырырга: 

“– 5076 “2014-2020 елларга Россиянең авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге 

җирләрен мелиорацияләүне үстерү” федераль максатчан программасы чараларын үтәү 

ӛчен субсидияләр 
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Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 2013-

2020 елларга авыл хуҗалыгын үстерү һәм авыл хуҗалыгы продукциясе, чималы һәм 

азык-тӛлек базарын җайга салу буенча дәүләт программасын үтәү кысаларында 

түбәндәге чараларны үтәгәндә авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләренең 

чыгымнарының бер ӛлешен кайтарып бирү буенча федераль бюджет средстволары 

хисабына башкарыла торган чыгымнары чагылдырыла: 

гомуми һәм шәхсән файдаланудагы мелиоратив системаларны һәм милек 

хокукында авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләренеке булган яки билгеләнгән 

тәртиптә куллануга бирелгән гидротехника корылмаларын (күрсәтелгән объектларга 

карата проект һәм эзләнү эшләре үткәрүгә һәм (яки) проект документлары әзерләүгә 

бәйле чыгымнардан кала) тӛзү, үзгәртеп кору һәм техник яктан коралландыруга 

бәйле; хуҗасыз мелиоратив системаларны һәм гидротехника корылмаларын милек 

буларак рәсмиләштерүгә бәйле гидромелиоратив; 

авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге җирләрдә агролесомелиоратив, 

фитомелиоратив һәм культура-техника чаралары.”; 

 

м) 1.1.19. “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында дәүләт илкүләм 

сәясәтен үтәү” дәүләт программасы” пунктчасында “20 0 0000 “2014-2020 елларга 

Татарстан Республикасында дәүләт илкүләм сәясәтен үтәү” дәүләт программасы” 

максатчан статьясының текстын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2012 елның 31 декабрендәге 

1199 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасының дәүләт 

программалары исемлеге нигезендә эшләнгән “2014-2020 елларга Татарстан 

Республикасында дәүләт илкүләм сәясәтен үтәү” дәүләт программасын гамәлгә 

ашыру буенча тиешле чыгымнар юнәлешләре буенча башкарыла торган чыгымнары 

чагылдырыла, шул исәптән: 

– 5236 “Россия милләтенең бердәмлеген ныгыту һәм Россия халыкларының 

этномәдәни үсеше” (2014-2020 еллар) федераль максатчан программасы чараларын 

үтәү” 

Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

“Россия милләтенең бердәмлеген ныгыту һәм Россия халыкларының этномәдәни 

үсеше” (2014-2020 еллар) федераль максатчан программасы чараларын үтәү ӛчен 

федераль бюджет средстволары хисабына башкарыла торган чаралары 

чагылдырыла.”; 

 

н) “1.1.26. Татарстан Республикасы бюджетының һәм Россия Федерациясе 

дәүләт бюджеттан тыш фондларының программалы булмаган чыгым юнәлешләре” 

пунктчасында: 

 

“73 7 0000 Социаль түләүләр” дигән максатчан статьяны тӛшереп калдырырга; 

 

“99 0 0000 Чыгымнарның программалы булмаган юнәлешләре” дигән 

максатчан статьяда: 
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– “2154 Татарстан Республикасы предприятиеләренең хезмәт 

җитештерүчәнлеген һәм эшчәнлек нәтиҗәлелеген арттыру буенча чаралар” дигән 

чыгымнар юнәлешен тӛшереп калдырырга; 

– түбәндәге эчтәлекле яңа чыгымнар юнәлешләре белән тулыландырырга: 

“- 2520 Башка тӛрле бюджетара трансфертлар 

Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләренең бюджетларына башка тӛрле 

бюджетара трансфертлар бирү буенча чыгымнары чагылдырыла.”; 

“– 2538 Татарстан Республикасының җәмәгатьчелек тәртибенә һәм 

җәмәгатьчелек иминлегенә кагылучы административ хокук бозулар турында 

беркетмәләр тӛзү буенча дәүләт вәкаләтләрен үтәү 

Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

Россия Федерациясенең Россия Федерациясе Эчке эшләр министрлыгы тарафыннан 

җәмәгатьчелек тәртибенә һәм җәмәгатьчелек иминлегенә кагылучы административ 

хокук бозулар турында беркетмәләр тӛзү буенча тапшырылган вәкаләтләрне үтәгәндә 

барлыкка килә торган чыгым йӛкләмәләрен финанс яктан тәэмин итү максатларында 

федераль бюджетка субвенцияләр бирү чыгымнары чагылдырыла.”; 

“– 5104 Россия Федерациясе Хӛкүмәтенең гадәттән тыш хәлләрне һәм стихияле 

бәла-казаларның нәтиҗәләрен кисәтү һәм бетерү буенча резерв фонды 

Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджетының 

Россия Федерациясе Хӛкүмәтенең гадәттән тыш хәлләрне һәм стихияле бәла-

казаларның нәтиҗәләрен кисәтү һәм бетерү буенча резерв фондыннан федераль 

бюджет средстволары хисабына башкарыла торган чыгымнары чагылдырыла.”. 

 

1.2. “Татарстан Республикасы дәүләт программаларының кече программалары 

максатчан статьяларына, Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының 

программалы булмаган юнәлешләренә ияртелә торган универсаль чыгым 

юнәлешләре” дигән пунктны түбәндәге эчтәлекле яңа чыгымнар юнәлеше белән 

тулыландырырга: 

“– 5112 Муниципаль милек объектларына капиталь кертемнәрне ӛстәмә  

финанслау ӛчен субсидияләр 

Әлеге чыгымнар юнәлеше буенча Татарстан Республикасы һәм муниципаль 

берәмлекләре бюджетының муниципаль милек объектларына капиталь кертемнәр 

кертү һәм муниципаль милектәге күчемсез милек объектларын сатып алу ӛчен, 

финанс яктан тәэмин итү чыганагы федераль бюджет средстволары булган 

чыгымнары чагылдырыла”. 

 

3. 2 нче кушымтада: 

а) түбәндәге юлдан соң: 
“0119703 Сәламәтлек саклау ӛлкәсендә башка чаралар” 

 

түбәндәге эчтәлекле юл ӛстәргә: 
“0119705 Сәламәтлек саклау учреждениеләрен матди-техник яктан тәэмин итү”; 

 

б) түбәндәге юлдан соң: 
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“0125382 “Сәламәтлек саклауны үстерү” дәүләт программасының аерым чараларын үтәү 

 

түбәндәге эчтәлекле юл ӛстәргә: 
“0125402 Россия Федерациясе гражданнарына югары технологияле, мәҗбүри медицина 

иминиятләштерүенең база программасына кертелмәгән медицина ярдәмен 

күрсәткәндә барлыкка килә торган чыгымнарны ӛстәмә финанслау”; 

 

в) түбәндәге юлдан соң 

“02К0000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында мәгариф һәм фән үстерү” дәүләт 

программасы кысаларында бюджет инвестицияләре һәм социаль һәм инженерлык 

инфраструктурасын капиталь ремонтлау” кече программасы 

 

түбәндәге эчтәлекле юллар ӛстәргә: 
“02К5059 Мәктәпкәчә белем бирүнең тӛбәк системаларын модернизацияләү 

02К5097 Авыл җирлегендә урнашкан гомумбелем бирү оешмаларында физик культура һәм 

спорт белән шӛгыльләнү ӛчен шартлар тудыру”; 

 

г) бу юлны: 
“0310511 Балага ай саен бирелә торган пособие” 

тӛшереп калдырырга; 

 

д) бу юлны: 
“0310548 Торак бина һәм коммуналь хезмәтләр ӛчен түләгәндә халыкны социаль ярдәм 

чаралары белән тәэмин итү” 

тӛшереп калдырырга; 

 

е) бу юлны: 
“0311320 Мәктәпкәчә белем бирү программасын гамәлгә ашыручы белем бирү 

оешмаларында баланы караган һәм тәрбияләгән ӛчен компенсация” 

тӛшереп калдырырга; 

 

ж) бу юлларны 

“0315270 Чакыру буенча хәрби хезмәт үтүче хәрби хезмәткәрнең йӛкле 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 йӛкле хатынына бер тапкыр 

бирелә торган пособие 

0315272 Чакыру буенча хәрби хезмәт үтүче хәрби хезмәткәрнең баласына ай саен бирелә 

торган пособие” 

тӛшереп калдырырга; 

 

з) бу юлдан соң: 
“0325194 Шифаханә-курортта дәвалануга, шулай ук дәвалану урынына һәм аннан шәһәрара 

транспортта йӛрүгә түләү ӛлешендә аерым граждан категорияләренә дәүләт 
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социаль ярдәме күрсәтү” 

 

түбәндәге эчтәлекле юл ӛстәргә: 
“0326209 Россия Федерациясе субъектларының халыкка социаль хезмәт күрсәтү 

учреждениеләренең матди-техник базасын ныгытуга, эшләмәүче пенсионерларга 

адреслы социаль ярдәм күрсәтүгә, эшләмәүче пенсионерларны компьютер 

белеменә ӛйрәтүгә бәйле социаль программаларын ӛстәмә финанслау”; 

 

и) бу юлдан соң 

“0330508 Халыкка социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләре” 

 

түбәндәге эчтәлекле юл ӛстәргә: 
“0336209 Россия Федерациясе субъектларының халыкка социаль хезмәт күрсәтү 

учреждениеләренең матди-техник базасын ныгытуга, эшләмәүче пенсионерларга 

адреслы социаль ярдәм күрсәтүгә, эшләмәүче пенсионерларны компьютер 

белеменә ӛйрәтүгә бәйле социаль программаларын ӛстәмә финанслау”; 

 

к) бу юлларны: 
“0340000 2014-2020 елларга “Бәләкәч-Малыш” кече программасы 

0340540 Гомеренең беренче ӛч елында балаларны табибларның рецептлары буенча балалар 

ӛчен махсус туклану ризыклары белән тәэмин итүне оештыру” 

тӛшереп калдырырга; 

 

л) бу юлны: 
“0350000 2014-2020 елларга “Опекуннарга һәм тәрбиягә алучы ата-аналарга дәүләт ярдәме 

күрсәтү” кече программасы” 

 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
“0350000 2015-2020 елларга гаиләләрнең социаль-икътисади хәлен яхшырту” кече 

программасы”; 

 

 һәм шуннан соң түбәндәге эчтәлекле юллар ӛстәргә: 
“0350511 Балага ай саен түләнә торган пособие 

0350540 Ӛч яшенә җиткәнче балаларны табибларның рецептлары буенча балалар ӛчен 

махсус туклану ризыклары белән тәэмин итүне оештыру”; 

 

м) бу юлдан соң: 
“0350541 Социаль сәясәт ӛлкәсендәге чаралар” 

 

түбәндәге эчтәлекле юллар ӛстәргә: 
“0350548 Торак бина һәм коммуналь хезмәтләр ӛчен түләгәндә халыкны социаль ярдәм 

чаралары белән тәэмин итү 

0350552 Халыкны социаль ярдәм чаралары белән тәэмин итү”; 
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н) бу юлдан соң: 
“0351313 Опекуннарның гаиләләренә тәрбиягә алган балаларны карау ӛчен түләүләр” 

 

түбәндәге эчтәлекле юл ӛстәргә: 
“0351320 Мәктәпкәчә белем бирү программасын гамәлгә ашыручы белем бирү 

оешмаларында баланы караган һәм тәрбияләгән ӛчен компенсация”; 

 

о) бу юлдан соң: 
“0355260 Ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балаларны гаиләгә урнаштыруның барлык 

рәвешләрендә бер тапкыр бирелә торган пособиене түләү” 

 

түбәндәге эчтәлекле юллар ӛстәргә: 
“0355270 Чакыру буенча хәрби хезмәт үтүче хәрби хезмәткәрнең йӛкле хатынына бер тапкыр 

бирелә торган пособие, шулай ук чакыру буенча хәрби хезмәт үтүче хәрби 

хезмәткәрнең баласына ай саен бирелә торган пособие 

 

0355271 Чакыру буенча хәрби хезмәт үтүче хәрби хезмәткәрнең йӛкле хатынына бер тапкыр 

бирелә торган пособие 

 

0355272 Чакыру буенча хәрби хезмәт үтүче хәрби хезмәткәрнең баласына ай саен бирелә 

торган пособие”; 

 

 

п) бу юлны: 
“0420000 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” 

 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
“0420000 2014-2017 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”; 

 

р) бу юлны: 
“0511530 Ӛч яшенә җиткәнче бала карау ялында булган, хезмәт эшчәнлегенә кайтырга 

планлаштырылган хатын-кызлар ӛчен һӛнәри белем бирү һәм ӛстәмә һӛнәри белем 

бирүне оештыру буенча чаралар” 

 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
“0511530 Ӛч яшенә җиткәнче бала карау ялында булган чорда хатын-кызларны һӛнәри 

укытуны һәм аларга ӛстәмә һӛнәри белем бирүне оештыру буенча чаралар”; 

 

с) бу юлны: 
“0520000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында хезмәт шартларын яхшырту һәм 

саклау” кече программасы 
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түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
“0520000 2014-2015 елларга Татарстан Республикасында хезмәт шартларын һәм сагын 

яхшырту” кече программасы”; 

 

т) бу юлны: 
“08Г4369 Әдәбият, сәнгать, мәгариф, басма массакүләм мәгълүмат чаралары, фән һәм 

техника ӛлкәсендә премияләр һәм дәүләт каршында махсус хезмәтләр ӛчен башка 

тӛрле бүләкләүләр” 

 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
“08Г4369 Әдәбият һәм сәнгать, мәгариф, басма массакүләм мәгълүмат чаралары, фән һәм 

техника ӛлкәсендә премияләр һәм дәүләт каршында махсус хезмәтләр ӛчен башка 

тӛрле бүләкләүләр”; 

 

у) бу юлдан соң: 
“08Ж4410 Мәдәният һәм кинематография ӛлкәсендәге чаралар” 

 

түбәндәге эчтәлекле юллар ӛстәргә: 
“08Ж5147 Муниципаль мәдәният учреждениеләренә дәүләт ярдәме 

08Ж5148 Авыл җирлекләре территорияләрендә булган муниципаль мәдәният 

учреждениеләренең иң яхшы хезмәткәрләренә дәүләт ярдәме”; 

 

ф) бу юлларны: 
“0911970 Экологик зыян белән тупланган объектларны бетерү 

0920000 2014-2020 елларга Татарстан Республикасында җитештерү һәм куллану 

калдыклары белән эш итү ӛлкәсендә дәүләт идарәсе” кече программасы” 

 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
“0911970 Экологик белем һәм мәгърифәт буенча чаралар 

0920000 “2014-2015 елларга Татарстан Республикасында җитештерү һәм куллану калдыклары 

белән эш итү ӛлкәсендә дәүләт идарәсе” кече программасы”; 

 

х) бу юлдан соң: 
“0949046 Су объектларын торгызу һәм экологик тернәкләндерү” 

 

түбәндәге эчтәлекле юл ӛстәргә: 
“0949048 Су объектларын саклау ӛлкәсендә башка чаралар”; 

 

ц) бу юлдан соң:  
“1014820 Ведомство буйсынуындагы спорт әзерлеге учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү 

 

түбәндәге эчтәлекле юллар ӛстәргә: 
“1015081 Россия Федерациясенең җыелма командалары ӛчен спорт резервы әзерләүне гамәлгә 
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ашыручы спорт оешмаларына адреслы финанс ярдәме 

1015127 “Хезмәткә һәм оборонага әзер” (ГТО) Бӛтенроссия физик культура-спорт 

комплексын этаплап кертү буенча чараларны башкару”; 

 

ч) бу юлны: 
“1060000 2014-2020 елларга яшьләр һәм спорт ӛлкәсендә дәүләт сәясәтен камилләштерү” 

кече программасы” 

 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
“1060000 2014-2020 елларга дәүләт яшьләр сәясәтен һәм спорт ӛлкәсендәге дәүләт сәясәтен 

камилләштерү” кече программасы”; 

 

ш) бу юлдан соң: 
“10К0000 2014-2020 елларга Татарстан Республикасында яшьләр сәясәтен, физик культураны 

һәм спортны үстерү” дәүләт программасы кысаларында бюджет инвестицияләре һәм 

социаль һәм инженерлык инфраструктурасын капиталь ремонтлау” кече 

программасы 

 

түбәндәге эчтәлекле юллар ӛстәргә: 
“10К5080 Металл конструкцияләрне һәм металл эшләнмәләрен дә кертеп, тиз корыла торган 

физик культура-савыктыру комплекслары ӛчен җайланмалар сатып алу 

10К5095 “2006-2015 елларга Россия Федерациясендә физик культураны һәм спортны үстерү” 

федераль максатчан программасы буенча гомумпрограмма характерындагы 

чыгымнарны финанс яктан тәэмин итү”; 

 

щ) бу юлдан соң: 
“10К7231 Бюджет инвестицияләре һәм Татарстан Республикасының дәүләт (муниципаль) 

милегендә булган социаль һәм инженерлык инфраструктурасын капиталь 

ремонтлау” 

 

түбәндәге эчтәлекле юллар ӛстәргә: 
“10Ф0000 “2018 елда футбол буенча дӛнья чемпионатын үткәрүгә әзерлек” кече программасы 

10Ф7231 Бюджет инвестицияләре һәм Татарстан Республикасының дәүләт (муниципаль) 

милегендә булган социаль һәм инженерлык инфраструктурасын капиталь 

ремонтлау”; 

 

ы) бу юлны: 
“1120000 2014-2020 елларга Татарстан Республикасында кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерү” 

кече программасы” 

 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
“1120000 2014-2016 елларга Татарстан Республикасында кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерү” 

кече программасы”; 

 

э) бу юлдан соң: 
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“1131010 Мәдәният ӛлкәсендәге эшчәнлеккә ярдәм” 

 

түбәндәге эчтәлекле юллар ӛстәргә: 
“1140000  2015-2020 елларга Татарстан Республикасы предприятиеләрендә хезмәт 

җитештерүчәнлеген арттыру” кече программасы 

1142154 Татарстан Республикасы предприятиеләренең хезмәт җитештерүчәнлеген һәм 

эшчәнлек нәтиҗәлелеген арттыру буенча чаралар”; 

 

ю) бу юлларны: 
“1300000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасы транспорт системасын үстерү” дәүләт 

программасы 

1310000 “2014-2020 елларга тимер юл инфраструктурасын үстерү” кече программасы 

 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
“1300000 “2014-2022 елларга Татарстан Республикасы транспорт системасын үстерү” дәүләт 

программасы 

 

1310000 “2014-2022 елларга тимер юл инфраструктурасын үстерү” кече программасы  

 

я) бу юлны: 
“1320000 “2014-2020 елларга эчке су юлларының елга транспортын һәм елга портларын 

үстерү” кече программасы 

 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
“1320000 “2014-2022 елларга эчке су юлларының елга транспортын һәм елга портларын 

үстерү” кече программасы 

 

я
1
) бу юлны: 

“1330000 “2014-2020 елларга һава транспортын һәм аэронавигацияне үстерү” кече 

программасы 

 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
“1330000 “2014-2022 елларга һава транспортын һәм аэронавигацияне үстерү” кече 

программасы 

 

я
2
) бу юлны: 

“1340000 “2014-2020 елларга автомобиль, шәһәр электр транспортын, шул исәптән метро 

үстерү” кече программасы 

 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
“1340000 “2014-2022 елларга автомобиль, шәһәр электр транспортын, шул исәптән метро 

үстерү” кече программасы 

 

я
3
) бу юлны: 

“1350000 “2014-2020 елларга логистика һәм терминал-склад хезмәтләре базарын үстерү” 
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кече программасы 

 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«1350000 “2014-2022 елларга логистика һәм терминал-склад хезмәтләре базарын үстерү” 

кече программасы 

 

я
4
) бу юлны: 

“1360000 “2014-2020 елларга автомобиль юллары челтәрен камил-ләштерү, үстерү һәм 

саклау” кече программасы 

 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
“1360000 “2014-2022 елларга автомобиль юллары челтәрен камил-ләштерү, үстерү һәм 

саклау” кече программасы 

 

я
5
) бу юлдан соң: 

“1365390 Юл эшчәнлеген финанс яктан тәэмин итү” 

 

түбәндәге эчтәлекле юл ӛстәргә: 
“1365420 Россия Федерациясе Хӛкүмәте карарлары нигезендә юл хуҗалыгы ӛлкәсендә тӛбәк 

программалары чараларын гамәлгә ашыру”; 

 

я
6
) бу юлны: 

“1370000 “2014-2020 елларга транспорт системасының куркыныч-сызлык дәрәҗәсен 

арттыру” кече программасы 

 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
“1370000 “2014-2022 елларга транспорт системасының куркыныч-сызлык дәрәҗәсен 

арттыру” кече программасы 

 

я
7
) бу юлны: 

“1380000 “Татарстан Республикасы транспорт комплексында дәүләт сәясәтен камилләштерү” 

кече программасы” 

 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
“1380000 2014-2022 елларга “Татарстан Республикасы транспорт комплексында дәүләт 

сәясәтен камилләштерү” кече программасы”; 

 

я
8
) бу юлны: 

“13К0000 2014-2020 елларга Татарстан Республикасының транспорт системасын үстерү” 

дәүләт программасы кысаларында бюджет инвестицияләре һәм социаль һәм 

инженерлык инфраструктурасын капиталь ремонтлау”; 

 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
“13К0000 2014-2022 елларга Татарстан Республикасының транспорт системасын үстерү” 

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

 

я
9
) бу юлдан соң: 

“1416311 Әче туфракны известь белән ашлауны финанслау” 

 

түбәндәге эчтәлекле юллар ӛстәргә: 
“1416312 Үсемчелеккә ярдәм буенча субсидияләр 

1416437 Җимеш саклау объектларын тӛзү һәм модернизацияләү ӛчен турыдан-туры 

тотылган чыгымнар ӛлешен кайтарып бирү ӛчен субсидияләр 

1416440 Бәрәңге саклау һәм яшелчә саклау объектларын тӛзү һәм модернизацияләү ӛчен 

турыдан-туры тотылган чыгымнар ӛлешен кайтарып бирү ӛчен субсидияләр”; 

 

я
10

) бу юлдан соң: 
“1426325 Терлекчелеккә ярдәм буенча субсидияләр” 

 

түбәндәге эчтәлекле юл ӛстәргә: 
“1426442 Сӛт юнәлешендәге терлекчелек комплексы объектларын (сӛтчелек фермаларын) 

тӛзү һәм модернизацияләү ӛчен турыдан-туры тотылган чыгымнар ӛлешен 

кайтарып бирү ӛчен субсидияләр”; 

 

я
11

) бу юлдан соң: 
“1435050 Ит юнәлешендә токымлы эре мӛгезле терлеккә ярдәм итү буенча субсидияләр” 

 

түбәндәге эчтәлекле юл ӛстәргә: 
“1435051 Ит ӛчен терлек үрчетүне үстерү буенча икътисади яктан әһәмиятле тӛбәк 

программаларына ярдәм итү ӛчен субсидияләр”; 

 

я
12

) бу юлдан соң: 
“1446055 Хуҗалык итүнең кече рәвешләренә алынган озак вакытлы, урта һәм кыска вакытлы 

кредитлар буенча процент ставкасы ӛлешен каплауга субсидияләр” 

 

түбәндәге эчтәлекле юллар ӛстәргә: 
“1446056 Авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге алар тарафыннан файдаланыла торган җир 

кишәрлекләрен милек буларак рәсмиләштергәндә, шәхси эшмәкәрләрне дә кертеп, 

крестьян (фермерлык) хуҗалыклары чыгымнарының бер ӛлешен кайтарып бирү 

ӛчен субсидияләр 

1446438 Матди-техник базаны үстерү ӛчен авыл хуҗалыгындагы кулланучылар 

кооперативларына грант ярдәме буенча субсидияләр”; 

 

я
13

) бу юлдан соң: 
“1480000 “Авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге җирләр мелиорациясен үстерү” кече 

программасы 

 

түбәндәге эчтәлекле юл ӛстәргә: 
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“1485076 2014-2020 елларга Россиянең авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге җирләре 

мелиорациясен үстерү” федераль максатчан программасы чараларын башкару ӛчен 

субсидияләр”; 

 

я
14

) бу юлдан соң: 
“2001099 Программа чараларын үтәү” 

 

түбәндәге эчтәлекле юл ӛстәргә: 
“2005236 Россия милләтенең бердәмлеген ныгыту һәм Россия халыкларының этномәдәни 

үсеше (2014-2020 еллар)” федераль максатчан программасы чараларын үтәү”; 

 

я
15

) бу юлны: 
“9902154 Татарстан Республикасы предприятиеләренең хезмәт җитештерүчәнлеген һәм 

эшчәнлек нәтиҗәлелеген арттыру буенча чаралар” 

тӛшереп калдырырга; 

 

я
16

) бу юлдан соң: 
“9902519 Татарстан Республикасы авыл җирлекләренә грантлар бирү ӛчен муниципаль 

берәмлекләрнең бюджетларына бирелә торган бюджетара трансфертлар” 

 

түбәндәге эчтәлекле юл ӛстәргә: 
“9902520 Башка тӛрле бюджетара трансфертлар”; 

 

я
17

) бу юлдан соң: 
“9902535 Административ хокук бозулар турында беркетмәләр тӛзүгә вәкаләт бирелгән 

вазифаи затлар исемлеген билгеләү буенча дәүләт вәкаләтләрен үтәү” 

 

түбәндәге эчтәлекле юл ӛстәргә: 
“9902538 Татарстан Республикасының җәмәгатьчелек тәртибенә һәм җәмәгатьчелек 

иминлегенә кагылучы административ хокук бозулар турында беркетмәләр тӛзү 

буенча дәүләт вәкаләтләрен үтәү”; 

 

я
18

) бу юлдан соң: 
“9905009 Бюджет ӛлкәсендәге хезмәткәрләрнең хезмәте ӛчен түләүне арттыру буенча ӛстәмә 

чыгымнарны компенсацияләү белән бәйле чаралар” 

 

түбәндәге эчтәлекле юл ӛстәргә: 
“9905104 Россия Федерациясе Хӛкүмәтенең гадәттән тыш хәлләрне һәм стихияле бәла-

казаларның нәтиҗәләрен кисәтү һәм бетерү буенча резерв фонды”; 

 

я
19

) бу юлларны: 
“7370000 Социаль түләүләр 

7375136 Медицина хезмәткәрләренә бер тапкыр бирелә торган компенсация түләүләре” 

тӛшереп калдырырга. 


