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Татарстан Республикасы бюджетына һәм 

Татарстан Республикасы Мәҗбүри 

медицина иминиятләштерүе территориаль 

фонды бюджетына караган өлешендә, 

Россия Федерациясе бюджет 

классификациясен куллану тәртибен 

билгеләү, аныклау һәм ачыклау турында 

күрсәтмәләрне раслау хакында 

 

 

 

Россия Федерациясе Бюджет кодексы, Татарстан Республикасы Бюджет 

кодексы нигезендә, боерык бирәм: 

1. Татарстан Республикасы бюджетына һәм Татарстан Республикасы Мәҗбүри 

медицина иминиятләштерүе территориаль фонды бюджетына караган өлешендә, 

Россия Федерациясе бюджет классификациясен куллану тәртибен билгеләү, аныклау 

һәм ачыклау турында күрсәтмәләрне (алга таба – Күрсәтмәләр) (кушымта итеп 

бирелә) расларга. 

2. Күрсәтмәләрнең 2016 елга Татарстан Республикасы бюджетыннан һәм 

Татарстан Республикасы Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль фонды 

бюджетыннан башлап, Татарстан Республикасы бюджетын һәм Мәҗбүри медицина 

иминиятләштерүе территориаль бюджетын төзүдә һәм үтәүдә кулланылуын 

билгеләргә. 

3. 2016 елның 1 гыйнварыннан үз көчен югалткан дип танырга: 

“Татарстан Республикасы бюджетына һәм Татарстан Республикасы Мәҗбүри 

медицина иминиятләштерүе территориаль фонды бюджетына караган өлешендә, 

Россия Федерациясе бюджет классификациясен куллану тәртибен билгеләү, аныклау 

һәм ачыклау турында күрсәтмәләрне раслау хакында” 31.12.2014 ел, № 02-135 

Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы боерыгын; 

“Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының 31.12.2014 ел, № 02-135 

боерыгы белән расланган Татарстан Республикасы бюджетына һәм Татарстан 

Республикасы Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль фонды 

бюджетына караган өлешендә, Россия Федерациясе бюджет классификациясен 
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куллану тәртибен билгеләү, аныклау һәм ачыклау турында күрсәтмәләргә 

үзгәрешләр кертү хакында” 31.03.2015 ел, № 02-35 Татарстан Республикасы Финанс 

министрлыгы боерыгын; 

“Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының 31.12.2014 ел, № 02-135 

боерыгы белән расланган Татарстан Республикасы бюджетына һәм Татарстан 

Республикасы Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль фонды 

бюджетына караган өлешендә, Россия Федерациясе бюджет классификациясен 

куллану тәртибен билгеләү, аныклау һәм ачыклау турында күрсәтмәләргә 

үзгәрешләр кертү хакында” 02.07.2015 ел, № 02-62 Татарстан Республикасы Финанс 

министрлыгы боерыгын; 

“Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының 31.12.2014 ел, № 02-135 

боерыгы белән расланган Татарстан Республикасы бюджетына һәм Татарстан 

Республикасы Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль фонды 

бюджетына караган өлешендә, Россия Федерациясе бюджет классификациясен 

куллану тәртибен билгеләү, аныклау һәм ачыклау турында күрсәтмәләргә 

үзгәрешләр кертү хакында” 29.12.2015 ел, № 02-142  Татарстан Республикасы 

Финанс министрлыгы боерыгын. 

4. Бу боерыкның үтәлешен контрольдә тотуны Татарстан Республикасы 

Финанс министрының беренче урынбасары – министрлыкның Казначылык 

департаменты директоры М.Д.Фәйзрахмановка, Татарстан Республикасы финанс 

министры урынбасарлары А.Г.Шишкинга, А.Л.Анфимовага,  О.А.Кисаповага 

йөкләргә. 

 

 

Министр                                                                                          Р.Р.Гайзатуллин 
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Татарстан Республикасы Финанс  

министрлыгының “30” декабрь 2015 ел, 

№ 02-144 боерыгы белән расланды 

 

Татарстан Республикасы бюджетына һәм Татарстан Республикасы Мәҗбүри 

медицина иминиятләштерүе территориаль фонды бюджетына караган өлешендә, 

Россия Федерациясе бюджет классификациясен куллану тәртибен билгеләү, аныклау 

һәм ачыклау турында күрсәтмәләр 

 

1. Гомуми нигезләмәләр 

 

Татарстан Республикасы бюджетына һәм Татарстан Республикасы Мәҗбүри 

медицина иминиятләштерүе территориаль фонды бюджетына караган өлешендә, 

Россия Федерациясе бюджет классификациясен куллану тәртибен билгеләү, аныклау 

һәм ачыклау турында бу Күрсәтмәләр (алга таба – Күрсәтмәләр) Татарстан 

Республикасы бюджетына һәм Татарстан Республикасы Мәҗбүри медицина 

иминиятләштерүе территориаль фонды бюджетына караган өлешендә, Россия 

Федерациясе бюджет классификациясен (алга таба – бюджет классификациясе) 

куллану тәртибен билгели. 

Россия Федерациясе бюджет кодексы нигезендә, Россия Федерациясе бюджет 

системасы бюджетлары өчен бердәм булып торучы бюджетлар керемнәренең, 

чыгымнарының һәм дефицитларын финанслау чыганакларының бюджет 

классификациясе Россия Федерациясе Финанс министрлыгы тарафыннан 

билгеләнгән тәртиптә кулланыла. 

Татарстан Республикасы бюджеты һәм Татарстан Республикасы Мәҗбүри 

медицина иминиятләштерүенең территориаль фонды бюджеты средстволарын баш 

бүлүченең коды өч разрядтан тора һәм түбәндәге саннарны куллану нигезендә 

формалаштырыла: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 

Татарстан Республикасы бюджеты һәм Татарстан Республикасы Мәҗбүри 

медицина иминиятләштерүенең территориаль фонды бюджеты средстволарын баш 

бүлүченең коды Татарстан Республикасы бюджетының һәм Татарстан Республикасы 

Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль фонды бюджеты 

чыгымнарының ведомство структурасы составында расланган тиешле бюджетлар 

средстволарын баш бүлүчеләрнең исемлеге нигезендә билгеләнә. 

Татарстан Республикасы бюджеты һәм Татарстан Республикасы Мәҗбүри 

медицина иминиятләштерүенең территориаль фонды бюджеты средстволарын баш 

бүлүчеләрнең исемлеге бу Күрсәтмәләргә № 1 кушымтада китерелгән.  

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының максатчан статьялары 

Татарстан Республикасы бюджетындагы бюджет ассигнованиеләренең Татарстан 

Республикасы дәүләт программаларына, аларның кече программаларына, Татарстан 

Республикасы дәүләт органнары эшчәнлегенең (функцияләр) төп чараларына һәм 
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программага кертелмәгән эшчәнлеге юнәлешләренә бәйлелеген тәэмин итә.  

Татарстан Республикасы Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль 

фонды бюджеты чыгымнарының максатчан статьялары әлеге бюджетның, 

билгеләнгән эшчәнлек өлкәсендә, Татарстан Республикасы Мәҗбүри медицина 

иминиятләштерүе территориаль фонды идарәсе органы эшчәнлегенең (функцияләре) 

төп юнәлешләренә бәйлелеген тәэмин итә. 

Татарстан Республикасы бюджеты һәм Татарстан Республикасы Мәҗбүри 

медицина иминиятләштерүенең территориаль фонды бюджеты чыгымнарының 

максатчан статьясы коды ун разрядтан (бюджет чыгымнары классификациясе 

кодының 8-17 разрядлары) тора. 

Татарстан Республикасы бюджеты һәм Татарстан Республикасы Мәҗбүри 

медицина иминиятләштерүенең территориаль фонды бюджеты чыгымнарының 

максатчан статьясы кодының структурасы бу Күрсәтмәләр нигезләмәләреннән 

чыгып билгеләнә һәм түбәндәге өлешләрне үз эченә ала: 

Татарстан Республикасы дәүләт программаларын, Татарстан Республикасы 

дәүләт органнары, Татарстан Республикасы Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе 

территориаль фонды органы эшчәнлеге программага кертелмәгән юнәлешләрен  

кодлаштыру өчен  билгеләнгән чыгымнарның программага кертелгән (программага 

кертелмәгән) юнәлеше коды (бюджетлар чыгымнары классификациясе кодының 8-9 

разрядлары); 

Татарстан Республикасы дәүләт программалары, шулай ук Татарстан 

Республикасы дәүләт органнары, Татарстан Республикасы Мәҗбүри медицина 

иминиятләштерүе территориаль фонды органы эшчәнлегенең  программага 

кертелмәгән юнәлешләре кысаларында күздә тотылган, Татарстан Республикасы 

дәүләт программаларының кече программаларын    кодлаштыру өчен  билгеләнгән 

кече программага коды  (бюджетлар чыгымнары классификациясе кодының 10 

разряды); 

Татарстан Республикасы дәүләт программаларының кече 

программаларындагы төп чараларны кодлаштыру өчен билгеләнгән төп чара коды 

(бюджетлар чыгымнары классификациясе кодының 11-12 разрядлары); 

аерым чараларны тәгаенләүче (кирәк булганда) средстволар чыгымы 

юнәлешләрен кодлаштыру өчен билгеләнгән чыгымнар юнәлеше коды (13-17 

разрядлар). 

Татарстан Республикасы бюджеты һәм Татарстан Республикасы Мәҗбүри 

медицина иминиятләштерүенең территориаль фонды бюджеты чыгымнарының 

максатчан статьяларына түбәндәге хәрефләр һәм саннарны кулланып булдырылган 

уникаль кодлар сугыла: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, О, 

П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, D, F, G, I, J, L, N, Q, R, S, U, V, W, Y, Z. 

Татарстан Республикасы бюджеты һәм Татарстан Республикасы Мәҗбүри 

медицина иминиятләштерүенең территориаль фонды бюджеты чыгымнарының 

максатчан статьялары атамасы Татарстан республикасы Финанс министрлыгы 

тарафыннан билгеләнә һәм бюджет ассигнованиеләренең түбәндәгеләрне тормышка 
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ашыруга юнәлешлелеген күрсәтә: 

Татарстан Республикасы дәүләт программаларын, Татарстан Республикасы 

дәүләт органнары эшчәнлегенең программага кертелмәгән юнәлешләрен, Татарстан 

Республикасы Мәҗбүри медицина иминиятләштерүенең территориаль фонды 

эшчәнлегенең программага кертелмәгән юнәлешләре; 

Татарстан Республикасы дәүләт программаларының кече программаларын; 

Татарстан Республикасы дәүләт программаларының кече 

программаларындагы төп чараларын; 

чыгымнар юнәлешләрен. 

Бу Күрсәтмәләрдә башкача билгеләнмәсә, 30000 – 39990 һәм 50000 – 59990, 

шулай ук  R0000 – R9990, L0000 – L9990, S0000 – S9990  билгеләреннән торган 

чыгымнар юнәлешләре коды кулланыла: 

финанс белән тәэмин итү чыганагы федераль бюджеттан (Россия Федерациясе 

дәүләт бюджеттан тыш фондлар бюджетлары) бирелә торган бюджетара 

трансфертлар булып торган, Татарстан Республикасы бюджеты һәм Татарстан 

Республикасы муниципаль берәмлекләр бюджетлары, Татарстан Республикасы 

Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль фонды бюджеты чыгымнарын 

чагылдыру өчен  30000 – 39990 һәм 50000 – 59990 юнәлешләре кодлары кулланыла. 

Әлеге чыгымнарны чагылдыру “Россия Федерациясе бюджет классификациясен 

куллану тәртибе турында күрсәтмәләрне раслау хакында” 1 июль, 2013 ел, № 65н 

Россия Федерациясе Финанс министрлыгы боерыгы белән расланган Россия 

Федерациясе бюджет классификациясен куллану тәртибе турында Күрсәтмәләр 

нигезендә хәл ителә; 

финанслашу максатында Татарстан Республикасы бюджетына федераль 

бюджеттан субсидияләр бирелә торган, Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнарын, шул исәптән Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре 

бюджетларына бюджетара трансфертлар бирүгә чыгымнарны чагылдыру өчен R0000 

– R9990 юнәлешләре кодлары кулланыла;  

финанслашу максатында Россия Федерациясе бюджет системасы 

бюджетларыннан федераль бюджеттан субсидияләр хисабына бюджетара 

трансфертлар бирелә торган, Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләр 

бюджетлары чыгымнарын, шул исәптән Татарстан республикасы муниципаль 

берәмлекләр бюджетларына бюджетара трансфертлар бирүгә чыгымнарны 

чагылдыру өчен L0000 – L9990  юнәлешләре кодлары кулланыла;   

финанслашу максатында Татарстан Республикасы бюджетыннан Татарстан 

Республикасы муниципаль берәмлекләр бюджетларына субсидияләр бирелә торган, 

Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләр бюджетлары чыгымнарын, шул 

исәптән Татарстан республикасы муниципаль берәмлекләренең башка 

бюджетларына бюджетара трансфертлар бирүгә чыгымнарны чагылдыру өчен, 

шулай ук, финанслашу максатында Татарстан Республикасы муниципаль 

берәмлекләренең башка бюджетларыннан субсидияләр бирелә торган, Татарстан 

Республикасы муниципаль берәмлекләре бюджетлары чыгымнарын чагылдыру өчен 
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S0000 – S9990 юнәлешләре кодлары кулланыла.  

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары һәм Татарстан республикасы 

муниципаль берәмлекләр бюджетлары чыгымнары юнәлешләреннән торган 

чыгымнарның максатчан статьялары кодларын – R0000 – R9990, L0000 – L9990, 

S0000 – S9990 формалаштырганда, чыгымнар юнәлешләренең икенче – бишенче 

разрядлары дәрәҗәсендә, финанслашу максатында Россия Федерациясе бюджет 

системасы бюджетларыннан субсидияләр бирелгән Татарстан Республикасы бюджет 

(Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләр бюджетлары) чыгымнары 

кодларының әлеге субсидияләр хисабына Татарстан Республикасы бюджеты 

(Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләр бюджетлары) чыгымнары 

юнәлешләренең кодлары белән бер төрле бәйлелеге тәэмин ителә. 

Финанс белән тәэмин итү чыганагы  федераль бюджеттан һәм Татарстан 

Республикасы бюджетыннан бирелә торган бюджетара трансфертлар булып торган 

Татарстан Республикасы бюджеты, Татарстан Республикасы Мәҗбүри медицина 

иминиятләштерүе территориаль фонды бюджеты һәм Татарстан Республикасы 

муниципаль берәмлекләре бюджетлары чыгымнарын чагылдыру югарыда телгән 

алып үтелгән бюджетара трансфертлар бирүгә федераль бюджет һәм Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнарын чагылдыра торган, федераль бюджет һәм 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының тиешле юнәлешләре кодлары 

белән бер үк төрле булган, чыгымнар юнәлешләре кодларыннан (бюджетлар 

чыгымнары кодының 13-17 разрядлары) торган бюджетлар чыгымнарының 

максатчан статьялары буенча хәл ителә. Шул ук вакытта бюджет чыгымнарының 

әлеге юнәлеше атамасы тиешле бюджет чыгымнарын финанс ягыннан тәэмин итү 

чыганагы булып торучы федераль трансферт һәм Татарстан Республикасы 

бюджетыннан бюджетара трансферт атамасына күрсәтмәне үз эченә алмый. 

Финанс белән тәэмин итү чыганагы булып Татарстан Республикасы 

бюджетыннан бирелә торган, максатчан билгеләнешкә ия булган субсидияләр, 

субвенцияләр, башка бюджетара трансфертлар торган Татарстан Республикасы 

муниципаль берәмлекләр бюджетлары чыгымнарын чагылдыру югарыда  телгән 

алып үтелгән бюджетара трансфертлар бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымы чагылдырыла торган, Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының 

тиешле юнәлешләренең коды белән бер үк төрле булган, чыгымнар юнәлешләре 

кодларыннан (бюджет чыгымнары кодының 13-17 разрядлары) торган Татарстан 

Республикасы муниципаль берәмлекләр бюджетлары чыгымнарының максатчан 

статьялары буенча хәл ителә. 

Финанс елы дәвамында бюджет чыгымнарының максатчан статьясы 

атамасына һәм (яки) кодына үзгәрешләр кертергә ярамый, финанс елы дәвамында 

бюджет чыгымнарының тиешле максатчан статьясы буенча тиешле бюджетның 

касса чыгымнары хәл ителмәгән очрактан тыш. 

Татарстан Республикасы бюджеты һәм Татарстан Республикасы Мәҗбүри 

медицина иминиятләштерүе территориаль фонды бюджеты чыгымнарының 

максатчан статьялары исемлеге бу Күрсәтмәләргә № 2 кушымтада китерелгән. 
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2016 елга бюджетлардан башлап куллану тәкъдим ителә торган, Татарстан 

Республикасы муниципаль берәмлекләр бюджетлары чыгымнарының аерым 

максатчан статьялары исемлеге бу Күрсәтмәләргә № 3 кушымтада китерелгән.    

 

2. Татарстан Республикасы бюджеты һәм Татарстан Республикасы Мәҗбүри 

медицина иминиятләштерүенең территориаль фонды бюджеты чыгымнары исемлеге 

һәм аларны тиешле максатчан статьяларга кертү кагыйдәләре 

2.1. “2020 елга Татарстан Республикасында сәламәтлекне саклау” дәүләт 

программасы 

 

“2020 елга Татарстан Республикасында сәламәтлекне саклау” дәүләт 

программасының максат статьясы үз эченә ала: 

 

01 0 00 00000 “2020 елга Татарстан Республикасында сәламәтлекне саклау” 

дәүләт программасын 

Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 31.12.2012 ел, № 1199 карары белән расланган Татарстан 

Республикасы Дәүләт программалары исемлеге нигезендә эшләнгән “2020 елга 

Татарстан Республикасында сәламәтлекне саклау” дәүләт программасын тормышка 

ашыруга, дәүләт программасының түбәндәге кече программалары буенча хәл ителә 

торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 

01 1 00 00000 “Авыруларны кисәтү һәм сәламәт тормыш рәвешен булдыру. 

Беренчел медицина-санитария ярдәмен үстерү” кече программасы 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чаралар буенча кече 

программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

01 1 01 00000 “Йогышлы булмаган авыруларга медицина профилактикасы 

системасын үстерү һәм сәламәт тормыш рәвешен формалаштыру, шул исәптән 

балаларда” 

Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы бюджет чыгымнары 

чагылдырыла 

 

Чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча төп чараны тормышка ашыруга: 

– 17020 Россия Федерациясендә яшәүчеләрдә сәламәт тормыш рәвешен 

формалаштыруга юнәлдерелгән чаралар, хәмер һәм тәмәке куллануны киметүне 

кертеп 

 

Чыгымнарның әлеге чарасы буенча, хәмер һәм тәмәке куллануны киметүне 

кертеп, Россия Федерациясендә яшәүчеләрдә сәламәт тормыш рәвешен 

формалаштыруга юнәлдерелгән чараларга Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла.  
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- 97020 Сәламәтлек саклау өлкәсендә хезмәт күрсәтүне тәэмин итүче 

учреждениеләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча сәламәтлек саклау өлкәсендә хезмәт 

күрсәтүләрне тәэмин итүче учреждениеләрне тотуга Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

– 97070 Татарстан Республикасы дәүләти гражданлык хезмәткәрләренә 

диспансеризация оештыруны үткәрү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы дәүләти 

гражданлык хезмәткәрләрен диспансеризацияләүне оештыруга Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

01 1 02 00000 “Иммунопрофилактиканы кертеп, йогышлы авырулар 

профилактикасы” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

 

– 01010 Эпидемия күрсәткечләре буенча профилактика прививкаларын хәл итү 

өчен вакциналарны үзәкләштерелгән төстә сатып алу 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча эпидемия күрсәткечләре буенча 

профилактика прививкаларын хәл итүгә вакциналарны үзәкләштерелгән төстә сатып 

алуга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

– 02110 Йогышлы авырулар чыганакларында, шулай ук йогышлы авырулар 

килеп чыгу яки таралу шартлары булган һәм әлеге шартлар сакланган 

территорияләрдә һәм биналарда дезинфекция, дезинсекция һәм дератизация, 

санитария-эпидемиягә каршы (профилактик) чаралар үткәрү буенча чараларны 

оештыру буенча дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча йогышлы авырулар чыганакларында, 

шулай ук йогышлы авырулар килеп чыгу яки таралу шартлары булган һәм әлеге 

шартлар сакланган территорияләрдә һәм дезинфекция, дезинсекция һәм 

дератизация, санитария-эпидемиягә каршы (профилактик) чаралар үткәрү буенча 

чараларны оештыру буенча дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыруга муниципаль 

берәмлекләр бюджетларына субвенцияләр бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла.  

Әлеге максатларга муниципаль берәмлекләр бюджетларына субвенцияләр керү 

бюджетлар керемнәре классификациясенең “Җирле бюджетларга Россия 

Федерациясе субъектларына тапшырыла торган вәкаләтләрне үтәүгә субвенцияләр” 

000 2 02 03024 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

Чыгымнарның бу юнәлеше буенча шулай ук Татарстан Республикасы 
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бюджетыннан субвенцияләр хисабына хәл ителә торган муниципаль берәмлекләр 

бюджетларының күрсәтелгән максатларга чыгымнары чагылдырыла.  

 

01 1 03 00000 “ВИЧ, В һәм С вируслы гепатитларга профилактика» төп чарасы  

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге чыгымнар юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

–  97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар 

 

01 1 04 00000 “Беренчел медицина-санитария ярдәмен үстерү, шул исәптән 

авылда яшәүчеләргә. Авыруларны һәм патологик халәтләрне һәм аларның үсеш 

куркынычы факторларын алдан ачыклау системасын үстерү, халыкка медицина 

тикшерүләре һәм диспансеризация үткәрүне кертеп, шул исәптән, балаларга” 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге чыгымнар юнәлешләре буенча кече 

программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

–  30930 Федераль бюджет средстволары хисабына гражданнарның аерым 

категорияләренә дару препаратлары, медицина кирәк-яраклары белән, шулай ук 

инвалид балаларга дәвалану максатында махсус ризыклар белән тәэмин итү буенча 

дәүләт социаль ярдәме күрсәтү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча, “Дәүләт социаль ярдәме турында” 17 

июль, 1999 ел,  № 178-ФЗ Федераль закон нигезендә  гражданнарның аерым 

категорияләренә дару препаратлары, медицина кирәк-яраклары белән, шулай ук 

инвалид балаларга дәвалану максатында махсус ризыклар белән тәэмин итү буенча 

дәүләт социаль ярдәмен күрсәтү чыгымнарын финанслауга федераль бюджеттан 

субвенцияләр хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субвенцияләр керү бюджетлар керемнәре 

классификациясенең “Гражданнарның аерым категорияләренә дару препаратлары, 

медицина кирәк-яраклары белән, шулай ук инвалид балаларга дәвалану максатында 

махсус ризыклар белән тәэмин итү буенча дәүләт социаль ярдәме күрсәтүгә 

бюджетларга субвенцияләр”   000 2 02 03068 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле 

кодлары буенча чагылдырыла. 

 

– 51330 Затларны федераль бюджет средстволары хисабына лимфа, кан ясалу 

тукымаларында һәм шулар белән “тугандаш” тукымаларда яман шеш барлыкка 

килгән, гемофилия, муковисцидоз, гипофизар нанизм, Гоше авыруы, склероз 

авыруларыннан интегүче сырхауларны дәвалау өчен, шулай ук органнарны һәм (яки) 

тукымаларны күчереп утыртканнан соң, сырхауларны дәвалау өчен билгеләнгән 

дару препаратлары белән тәэмин итү буенча оештыру чараларын хәл итү 
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Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча затларны федераль бюджет 

средстволары хисабына лимфа, кан ясалу тукымаларында һәм шулар белән 

“тугандаш” тукымаларда яман шеш барлыкка килгән, гемофилия, муковисцидоз, 

гипофизар нанизм, Гоше авыруы, склероз авыруларыннан интегүче сырхауларны 

дәвалау өчен, шулай ук органнарны һәм (яки) тукымаларны күчереп утыртканнан 

соң, сырхауларны дәвалау өчен билгеләнгән дару препаратлары белән тәэмин итү 

буенча оештыру чараларын хәл итүгә федераль бюджеттан башка бюджетара 

трансфертлар хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга башка бюджетара трансфертлар керү бюджетлар керемнәре 

классификациясенең “Бюджетларга затларны федераль бюджет средстволары 

хисабына лимфа, кан ясалу тукымаларында һәм шулар белән “тугандаш” 

тукымаларда яман шеш барлыкка килгән, гемофилия, муковисцидоз, гипофизар 

нанизм, Гоше авыруы, склероз авыруларыннан интегүче сырхауларны дәвалау өчен, 

шулай ук органнарны һәм (яки) тукымаларны күчереп утыртканнан соң, 

сырхауларны дәвалау өчен билгеләнгән дару препаратлары белән тәэмин итү буенча 

оештыру чараларын хәл итүгә тапшырыла торган бюджетара трансфертлар” 000 2 02 

04062 00 0000 151 керемнәр төрләренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

 

–  51610 Федераль бюджет средстволары хисабына дарулар белән тәэмин итү 

өлкәсендә аерым вәкаләтләрне тормышка ашыру 

 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча дарулар белән тәэмин итү өлкәсендә 

аерым вәкаләтләрне тормышка ашыруга бәйле булган, федераль бюджеттан башка 

бюджетара трансфертлар хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга башка бюджетара трансфертларның керүе бюджетлар 

керемнәре классификациясенең “Бюджетларга дару препаратлары белән, шулай ук 

дәвалану максатындагы махсус продуктлар белән тәэмин итү өлкәсендә аерым 

вәкаләтләрне хәл итүгә тапшырыла торган бюджетара трансфертлар” 000 2 02 04017 

00 0000 151 керемнәр төрләренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла.  

 

– 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар 

 

– 97050 Сәламәтлек саклау учреждениеләрен матди-техник яктан тәэмин итү. 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча сәламәтлек саклау учреждениеләрен матди-

техник яктан тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла. 

 

– 97100 Ведомство  учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү 
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Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча сәламәтлек саклау өлкәсендә ведомство 

учреждениеләрен тотуга һәм аларның эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

 

01 2 00 00000 “Югары технологияле медицина ярдәмен кертеп, махсус ашыгыч 

медицина ярдәмен, шул исәптән медицина эвакуациясе ярдәмен камилләштерү” кече 

программасы 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чаралар буенча кече 

программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

01 2 01 00000 “Туберкулез авыруыннан интегүчеләргә медицина ярдәме 

күрсәтү системасын камилләштерү. Сырхауларны өч дәрәҗәдә дәвалау. Дәвалап 

җиткерүне һәм реабилитацияләүне оештыру” 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

кече программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла: 

 

– 51740 Федераль бюджет средстволары хисабына, авыру кузгатучы күп 

даруларга бирешмәгән туберкулездан интегүчеләрне дәвалауда кулланыла торган 

бактерияләргә каршы һәм туберкулезга каршы дару препаратларын (икенче рәт) һәм 

туберкулез микобактериясен ачыклау, сизгерлеген билгеләү өчен диагностика 

чараларын сатып алу һәм күп даруларга бирешми торган туберкулездан 

интегүчеләрне дәвалауга мониторинг үткәрү 

 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча федераль бюджет средстволары 

хисабына авыру кузгатучы күп даруларга бирешмәгән туберкулездан интегүчеләрне 

дәвалауда кулланыла торган бактерияләргә каршы һәм туберкулезга каршы дару 

препаратларын (икенче рәт) һәм туберкулез микобактериясен ачыклау, сизгерлеген 

билгеләү өчен диагностика чараларын сатып алу һәм күп даруларга бирешми торган 

туберкулездан интегүчеләрне дәвалауга мониторинг үткәрүгә башка бюджетара 

трансфертлар хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга башка бюджетара трансфертларның Татарстан 

Республикасы бюджетына керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең  “Россия 

Федерациясе субъектларына авыру кузгатучы күп даруларга бирешмәгән 

туберкулездан интегүчеләрне дәвалауда кулланыла торган бактерияләргә каршы һәм 

туберкулезга каршы дару препаратларын (икенче рәт) һәм туберкулез 

микобактериясен ачыклау, сизгерлеген билгеләү өчен диагностика чараларын сатып 

алуны һәм күп даруларга бирешми торган туберкулездан интегүчеләрне дәвалауга 

мониторинг үткәрүне финанс белән тәэмин итүгә тапшырыла торган бюджетара 

трансфертлар” 000 2 02 04064 02 0000 151 коды буенча чагылдырыла. 
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– 53820 Федераль бюджет средстволары хисабына “Сәламәтлек саклау өлкәсен 

үстерү” Россия Федерациясе дәүләт программасының аерым чараларын тормышка 

ашыру 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча “Сәламәтлек саклау өлкәсен үстерү” 

Россия Федерациясе дәүләт программасының аерым чараларын тормышка ашыруга 

федераль бюджеттан субсидияләр хисабына хәл ителә торган Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына керүе 

бюджетлар керемнәре классификациясенең “Сәламәтлек саклау өлкәсен үстерү” 

Россия Федерациясе дәүләт программасының аерым чараларын тормышка ашыруга 

Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына субсидияләр 000 2 02 02208 02 

0000 151 коды буенча чагылдырыла. 

 

– R3820 “Сәламәтлек саклау өлкәсен үстерү” дәүләт программасының аерым 

чараларын тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына “Сәламәтлек саклау өлкәсен үстерү” дәүләт 

программасының аерым чараларын тормышка ашыруга федераль бюджеттан 

субсидияләрне финанслашуга Татарстан республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла.   

 

01 2 02 00000 “Кешедә иммунодефицит, В һәм С гепатитлары вирусларын йоктырган 

затларга медицина ярдәмен күрсәтүне камилләштерү.  Сырхауларны  өч дәрәҗәдә 

дәвалау. Дәвалап җиткерүне һәм реабилитацияләүне оештыру. Анадан яралгыга 

вертикаль ВИЧ күчүне профилактикалау ысулларын камилләштерү”  

 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

кече программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла: 

 

– 50720 Федераль бюджет средстволары хисабына кешедә иммунодефицит, В 

һәм С гепатитлары вирусларын  йоктырган затларны дәвалау һәм профилактика өчен 

вируска каршы препаратларны сатып алуны финанс ягыннан тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча кешедә иммунодефицит, В һәм С 

гепатитлары вирусларын  йоктырган затларны дәвалау һәм профилактика өчен 

вируска каршы препаратларны сатып алуны финанс ягыннан тәэмин итүгә федераль 

бюджеттан башка бюджетара трансфертлар хисабына хәл ителә торган Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга башка бюджетара трансфертларның Татарстан 

Республикасы бюджетына керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең “Россия 

Федерациясе субъектларына кешедә иммунодефицит, В һәм С гепатитлары 
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вирусларын  йоктырган затларны дәвалау һәм профилактика өчен вируска каршы 

препаратларны сатып алуны финанс белән тәэмин итүгә тапшырыла торган 

бюджетара трансфертлар” 000 2 02 04055 02 0000 151 коды буенча чагылдырыла. 

 

– 51790 Федераль бюджет средстволары хисабына ВИЧ-инфекцияне, В һәм С 

гепатитларын профилактикалау чаралары 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча  ВИЧ-инфекцияне, В һәм С 

гепатитларын профилактикалау чараларын тормышка ашыруга федераль бюджеттан 

башка бюджетара трансфертлар хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга башка бюджетара трансфертларның керүе бюджетлар 

керемнәре классификациясенең “Бюджетларга ВИЧ-инфекцияне, В һәм С 

гепатитларын профилактикалау чараларын тормышка ашыруга тапшырыла торган 

бюджетара трансфертлар” 000 2 02 04066 00 0000 151 керемнәре төренең тиешле 

кодлары буенча чагылдырыла. 

 

– 53820 Федераль бюджет средстволары хисабына “Сәламәтлек саклау өлкәсен 

үстерү” Россия Федерациясе дәүләт программасының аерым чараларын тормышка 

ашыру 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча “Сәламәтлек саклау өлкәсен үстерү” 

Россия Федерациясе дәүләт программасының аерым чараларын тормышка ашыруга 

федераль бюджеттан субсидияләр хисабына хәл ителә торган Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрне Татарстан Республикасы бюджетына керүе 

бюджетлар керемнәре классификациясенең “Россия Федерациясе субъектлары 

бюджетларына “Сәламәтлек саклау өлкәсен үстерү” Россия Федерациясе дәүләт 

программасының аерым чараларын тормышка ашыруга субсидияләр” 000 2 02 02208 

02 0000 151 коды буенча чагылдырыла. 

 

– R3820 “Сәламәтлек саклау өлкәсен үстерү” дәүләт программасының аерым 

чараларын тормышка ашыруга финанслаштырыла  торган чыгымнар 

Әлеге юнәлеш буенча чыгымнар Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына “Сәламәтлек саклау өлкәсен үстерү” дәүләт 

программасының аерым чараларын тормышка ашыруга федераль бюджеттан 

субсидияләрне финанслашуга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла. 

 

01 2 03 00000 “Наркологик сырхауларга медицина ярдәме күрсәтү системасын 

камилләштерү. Сырхауларны өч дәрәҗәдә дәвалау. Дәвалап бетерүне һәм 

реабилитацияләүне оештыру”  

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча кече 

программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
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чагылдырыла: 

 

- 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар 

 

01 2 04 00000 “Психик авырулардан һәм үз-үзен тотышындагы  үзгәрешләрдән 

интегүче сырхауларга медицина ярдәме күрсәтү системасын камилләштерү. 

Сырхауларны өч дәрәҗәдә дәвалау. Дәвалап җиткерүне һәм реабилитацияләүне 

оештыру”  

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча кече 

программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар 

 

01 2 05 00000 “Кан тамырлары авыруларыннан интегүчеләргә медицина ярдәме 

күрсәтү системасын камилләштерү. Сырхауларны өч дәрәҗәдә дәвалау. Дәвалап 

җиткерүне һәм реабилитацияләүне оештыру”  

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча кече 

программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

– 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар 

01 2 06 00000 “Яман шеш авыруыннан интегүче сырхауларга медицина ярдәме 

күрсәтү системасын камилләштерү. Сырхауларны өч дәрәҗәдә дәвалау. Дәвалап 

җиткерүне һәм реабилитацияләүне оештыру”  

 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча кече 

программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 97100 Ведомство учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча сәламәтлек саклау өлкәсенең ведомство 

учреждениеләрен тотуга һәм аларның эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

01 2 07 00000 “Ашыгыч медицина ярдәмен, шул исәптән махсус медицина ярдәмен 

күрсәтүне, медицина эвакуациясен камилләштерү.   Сырхауларны өч дәрәҗәдә 

дәвалау. Ашыгыч медицина ярдәменең бердәм диспетчерлык хезмәтен булдыру”  

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча кече 

программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 
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– 21950 “Ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсе” Татарстан Республикасы 

дәүләт автоном сәламәтлек саклау учреждениесен модернизацияләү буенча чаралар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча “Ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсе” 

Татарстан Республикасы дәүләт автоном сәламәтлек саклау учреждениесен 

модернизацияләү буенча чараларны тормышка ашыруга юнәлдерелгән Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла 

 

– 97160 Ашыгыч медицина ярдәме станцияләре һәм бүлекләре 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча ашыгыч медицина ярдәме станцияләрен 

һәм бүлекләрен тотуга һәм аларның эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла 

 

01 2 08 00000 “Юл-транспорт вакыйгаларында зыян күргәннәргә медицина ярдәмен 

күрсәтү системасын камилләштерү. Сырхауларны өч дәрәҗәдә дәвалау. Дәвалап 

җиткерүне һәм реабилитацияләүне оештыру”  

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча кече 

программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар. 

01 2 09 00000 “Башка авырулардан интегүче сырхауларга медицина ярдәмен күрсәтү 

системасын камилләштерү. Дәвалап җиткерүне һәм реабилитацияләүне оештыру”  

 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча кече 

программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

– 97050 Сәламәтлек саклау учреждениеләрен матди-техник яктан тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәелеше буенча сәламәтлек саклау учреждениеләрен 

матди-техник яктан тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла. 

 

 

– 97150 Махсус медицина ярдәме белән идарә итү 

 

– 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар 

 

01 2 10 00000 “Югары технологияле медицина ярдәмен камилләштерү, дәвалауның 

яңа нәтиҗәле ысулларын үстерү” төп чарасы  

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча кече 

программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 
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- 05190 Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе системасы аша медицина 

оешмаларын башлыча бер каналлы финанслауны тормышка ашыру  

 

- 05192 Мәҗбүри медицина  иминиятләштерүе системасы аша югары 

технологияле медицина ярдәмен күрсәтүне башлыча бер каналлы финанслауны 

тормышка ашыру 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча мәҗбүри медицина иминиятләштерүе 

системасы аша медицина оешмаларын башлыча бер каналлы финанслауны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча мәҗбүри медицина иминиятләштерүе 

системасы аша медицина оешмаларын башлыча бер каналлы финанслауны 

тормышка ашыруга Татарстан республикасы Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе 

территориаль фондына бюджетара трансфертлар бирүгә Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Татарстан Республикасы Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль 

фонды бюджетына әлеге максатларга бюджетара трансфертлар керү “Россия 

Федерациясе субъектлары бюджетларыннан мәҗбүри медицина иминиятләштерүе 

территориаль фондларына кире кайтарылмый торган башка керемнәр” 000 2 02 

09029 09 000 151 коды буенча чагылдырыла. 

Шулай ук чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча мәҗбүри медицина  

иминиятләштерүе системасы аша югары технологияле медицина ярдәмен күрсәтүне 

башлыча бер каналлы финанслауны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы 

Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль фонды чыгымнары 

чагылдырыла. 

 

– 54020 Россия Федерациясе гражданнарына федераль бюджет средстволары 

хисабына мәҗбүри медицина иминиятләштерүенең база программасына 

кертелмәгән югары технологияле медицина ярдәмен күрсәтү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Россия Федерациясе гражданнарына 

мәҗбүри медицина иминиятләштерүенең база программасына кертелмәгән югары 

технологияле медицина ярдәмен күрсәтүгә федераль бюджеттан субсидияләр 

хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына керүе 

бюджетлар керемнәре классификациясенең “Россия Федерациясе субъектлары 

бюджетларына Россия Федерациясе гражданнарына мәҗбүри медицина 

иминиятләштерүенең база программасына кертелмәгән югары технологияле 

медицина ярдәмен күрсәтүдәге чыгымнарны финанслашу максатында субсидияләр 

000 2 02 02241 02 0000 151 коды буенча чагылдырыла. 

 

01 2 11 00000 “Кан салу хезмәтен үстерү” төп чарасы 
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Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәелеше буенча кече 

программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 97200 Кан салу үзәкләре, станцияләре һәм бүлекләре 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча донор канын һәм аның компонентларын 

әзерләү, эшкәртү, транспортлау һәм саклау белән шөгыльләнүче сәламәтлек саклау 

учреждениеләрен тотуга һәм аларның эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

01 2 12 00000 “Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе системасы аша медицина  

оешмаларын (югары технологияле медицина ярдәме күрсәтүдән тыш) башлыча бер 

каналлы финанслауны тормышка ашыру” төп чарасы 

 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча кече 

программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

– 05190 Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе системасы аша медицина  

оешмаларын башлыча бер каналлы финанслауны тормышка ашыру 

 

– 05193 Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе системасы аша махсус 

медицина  ярдәме күрсәтүне, ашыгыч, шул исәптән ашыгыч махсус медицина 

ярдәме күрсәтүне, медицина эвакуациясен башлыча бер каналлы финанслауны 

тормышка ашыру 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча мәҗбүри медицина иминиятләштерүе 

системасы аша махсус медицина  ярдәме күрсәтүне, ашыгыч, шул исәптән ашыгыч 

махсус медицина ярдәме күрсәтүне, медицина эвакуациясен башлыча бер каналлы 

финанслауны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы Мәҗбүри медицина 

иминиятләштерүе территориаль фондына бюджетара трансфертлар бирүгә 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга Татарстан Республикасы Мәҗбүри медицина 

иминиятләштерүе территориаль фонды кеременә бюджетара трансфертларның керүе 

“Россия Федерациясе субъектлары бюджетларыннан мәҗбүри медицина 

иминиятләштерүе территориаль фондларына кире кайтарылмый торган башка 

керемнәр” 000 2 02 09029 09 000 151 коды буенча чагылдырыла. 

Шулай ук әлеге юнәлеш буенча мәҗбүри медицина иминиятләштерүе 

системасы аша махсус медицина  ярдәме күрсәтүне, ашыгыч, шул исәптән ашыгыч 

махсус медицина ярдәме күрсәтүне, медицина эвакуациясен башлыча бер каналлы 

финанслауны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы Мәҗбүри медицина 

иминиятләштерүе территориаль фонды чыгымнары чагылдырыла. 
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01 3 00 00000 “Дәүләти-хосусый партнерлыкны үстерү” кече программасы 

Әлеге максатчан статья буенча  түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 

01 3 01 00000 “Дәүләти-хосусый партнерлыкны үстерү” төп чарасы 

 

Әлеге максатчан статья буенча  түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 

- 97010 Махсус медицина ярдәме белән идарә итү 

 

- 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар  

 

 

01 4 00 00000 “Ана һәм бала сәламәтлеген саклау” кече программасы 

Әлеге максатчан статья буенча  түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 

01 4 01 00000 “Перинаталь үзәкләр челтәрен үстерү нигезендә медицина ярдәме 

күрсәтүнең өч дәрәҗәдәге системасын булдыру юлы белән бала тудыру хезмәтен 

камилләштерү” төп чарасы   

Әлеге максатчан статья буенча  түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 

- 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар 

 

01 4 02 00000 “Бала үсешендәге тайпылышларны алдан ук ачыклау һәм  бетерү 

системасын камилләштерү” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча  түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 

- 60730 Неонаталь һәм аудиологик скрининг өчен җиһазлар һәм кирәкле 

материаллар сатып алу чаралары 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча неонаталь һәм аудиологик  скрининг 

өчен җиһазлар һәм кирәкле материаллар сатып алуга Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

- 60790 Пренаталь (бала тудыруга кадәр) диагностика буенча чаралар 

Чыгымнарның әлеге юнәелеше буенча пренаталь (бала тудыруга кадәр) 

диагностика чараларын финанс ягыннан тәэмин итүгә Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 
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01 4 03 00000 “Гәүдә авырлыгы экстремаль дәрәҗәдә түбән булган балаларны 

үлемнән саклап калу” төп чарасы 

Әлеге максатчан  статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре  буенча 

кече программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла: 

 

- 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар 

 

01 4 04 00000 “Балаларга махсус медицина ярдәмен үстерү”  

Әлеге максатчан  статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре  буенча 

кече программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла: 

 

- 97150 Махсус медицина ярдәме белән идарә итү 

 

- 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар 

 

- 97100 Ведомство учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча ведомство сәламәтлек саклау 

учреждениеләрен тотуга һәм аларның эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

01 4 05 00000 “Абортларны профилактикалау. Тормышта авыр хәлләрдә калган йөкле 

хатын-кызларга медицина-социаль ярдәм үзәкләрен үстерү” төп чарасы 

Әлеге максатчан  статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре  буенча 

кече программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла: 

 

- 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар 

 

01 5 00 00000 “Медицина реабилитациясен һәм санаторий-курортта сәламәтлекне 

ныгыту, шул исәптән балаларның сәламәтлеген ныгыту, өлкәсен үстерү” кече 

программасы 

Әлеге максатчан  статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре  буенча 

кече программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла: 

 

01 5 01 00000 “Санаторий-курортта сәламәтлекне ныгыту, шул исәптән  балалар 

сәламәтлеген ныгыту өлкәсен үстерү” төп чарасы 

Әлеге максатчан  статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре  буенча 

кече программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла: 
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– 97030 Сәламәтлек өлкәсендә башка чаралар 

 

01 5 02 00000 “Медицина реабилитациясен, шул исәптән балаларга медицина 

реабилитациясен үстерү” төп чарасы 

Әлеге максатчан  статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре  буенча 

кече программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла: 

 

- 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар 

 

- 97060 Эшләүче гражданнарны стационарда дәваланудан соң турыдан-туры  

санаторий-курорт учреждениесе (дәүләт автоном сәламәтлек саклау учреждениесе) 

шартларында дәвалау җиткерүне (реабилитация) оештыру 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча стационарда дәваланудан соң турыдан-

туры  санаторий-курорт учреждениесе (дәүләт автоном сәламәтлек саклау 

учреждениесе) шартларында эшләүче гражданнарны дәвалау җиткерүне 

(реабилитация) оештыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла 

 

01 6 00 00000 “Паллиатив ярдәм, шул исәптән балаларга, күрсәтү” 

Әлеге максатчан  статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре  буенча 

кече программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла: 

 

01 6 01 00000 “Зурларга паллиатив ярдәм күрсәтү” төп чарасы 

Әлеге максатчан  статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре  буенча кече 

программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар 

 

01 6 02 00000 “Балаларга паллиатив ярдәм күрсәтү” төп чарасы 

Әлеге максатчан  статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре  буенча 

кече программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла: 

 

- 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар 

 

01 7 00 00000 “Сәламәтлек саклау системасын кадрлар белән тәэмин итү” кече 

программасы 

Әлеге максатчан  статья буенча түбәндәге төп чаралар буенча кече 
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программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

01 7 01 00000 “Медицина һәм фармацевтика хезмәткәрләрнең квалификациясен 

күтәрү һәм һөнәри яктан яңадан әзерләү” төп чарасы 

Әлеге максатчан  статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре  буенча 

кече программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла: 

 

- 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар 

 

01 7 02 00000 “Һөнәрләрнең абруен күтәрү” төп чарасы 

Әлеге максатчан  статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре  буенча 

кече программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла: 

 

- 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар 

 

01 7 03 00000 “Медицина хезмәткәрләренең аерым категорияләренә социаль ярдәм 

күрсәтү” төп чарасы 

Әлеге максатчан  статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре  буенча 

кече программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла: 

 

- 16000 Медицина хезмәткәрләренә бер тапкыр түләнелә торган компенсация 

түләүләре 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча медицина хезмәткәрләренә бер тапкыр 

түләнелә торган компенсация түләүләренә Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла 

 

- 17000 Табибларга-яшь белгечләргә социаль ярдәм чараларын финанс 

ягыннан тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча табибларга – яшь белгечләргә социаль 

ярдәм чараларын финанс ягыннан тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла. 

 

- 18000 Татарстан Республикасы Хөкүмәте грантларын алган табиб-

белгечләргә, клиника-лаборатория диагностикасы табибларына дәүләт ярдәме 

чараларын финанс ягыннан тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы грантларын 

алган табиб-белгечләргә, клиника-лаборатория диагностикасы табибларына дәүләт 

ярдәме чараларын финанс ягыннан тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты 
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чыгымнары чагылдырыла 

 

- 51360 Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе федераль фонды бюджеты 

средстволары хисабына медицина хезмәткәрләренә бер тапкыр түләнелә торган 

компенсация түләүләре 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча чагылдырыла: 

- Татарстан Республикасы Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль 

фонды бюджетыннан бирелә торган башка бюджетара трансфертлар хисабына 

медицина хезмәткәрләренә бер тапкыр түләнелә торган компенсация түләүләрен хәл 

итүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары. 

Әлеге максатларга башка бюджетара трансфертларның Татарстан 

Республикасы бюджетына керүе бюджетлар керемнәренең классификациясе “Россия 

Федерациясе субъектлары бюджетларына медицина хезмәткәрләренә бер тапкыр 

түләнелә торган компенсация түләүләренә  тапшырыла торган бюджетара 

трансфертлар” 000 2 02 04043 02 0000 151  коды буенча чагылдырыла; 

- Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе федераль фонды бюджеты 

средстволары хисабына медицина хезмәткәрләренә бер тапкыр түләнелә торган 

компенсация түләүләрен хәл итүгә Татарстан Республикасы бюджетына башка 

бюджетара трансфертлар бирүгә Татарстан Республикасы Мәҗбүри медицина 

иминиятләштерүе территориаль фонды бюджеты чыгымнары.   

Әлеге максатларга башка бюджетара трансфертларның Татарстан 

Республикасы Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль фонды 

бюджетына керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең “Мәҗбүри медицина 

иминиятләштерүе территориаль фондлары бюджетларына медицина 

хезмәткәрләренә бер тапкыр түләнелә торган компенсация тәүләүләренә тапшырыла 

торган бюджетара трансфертлар” 000 2 02 05813 09 0000 151 коды буенча 

чагылдырыла. 

 

- 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар 

 

01 7 04 00000 “Өйрәтү өчен симуляция үзәкләре челтәрен үстерү” төп чарасы 

Әлеге максатчан  статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше  буенча кече 

программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар 

 

01 7 05 00000 “Һөнәри стандартларны эшләү” төп чарасы 

Әлеге максатчан  статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше  буенча кече 

программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 
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- 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар 

 

01 8 00 00000 “Дарулар белән тәэмин итү системасын, шул исәптән амбулатория 

шартларында, камилләштерү” кече программасы 

Әлеге максатчан  статья буенча түбәндәге төп чара  буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 

01 8 01 00000 “Дарулар белән тәэмин итү системасын, шул исәптән амбулатория 

шартларын, камилләштерү төп чарасы 

Әлеге максатчан  статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре  буенча 

кече программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла: 

 

- 77010 Дарулар әйләнеше өлкәсендә килеп чыгучы мөнәсәбәтләрне 

билгеләнгән тәртиптә җайга салу 

 

- 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар 

01 9 00 00000 “Сәламәтлек саклау өлкәсендә мәгълүматлаштыруны үстерү” кече 

программасы 

Әлеге максатчан  статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 

01 9 01 00000 “Сәламәтлек саклау өлкәсендә мәгълүматлаштыруны үстерү” төп 

чарасы 

Әлеге максатчан  статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше  буенча кече 

программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар 

 

01 Б 00 00000 “Татарстан Республикасының территориаль планлаштыру системасын 

камилләштерү” кече программасы 

Әлеге максатчан  статья буенча түбәндәге төп чара  буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 

01 Б 01 00000 “Татарстан Республикасының территориаль планлаштыру системасын 

камилләштерү” төп чарасы 

Әлеге максатчан  статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре  буенча 

кече программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла: 

 

- 02040 Үзәк аппарат 
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- 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү 

 

- 05170 Мәҗбүри медицина иминиятләштерүенең база программасы 

кысаларында мәҗбүри медицина иминиятләштерүенең территориаль программасын 

үтәү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча мәҗбүри медицина 

иминиятләштерүенең база программасы кысаларында мәҗбүри медицина 

иминиятләштерүенең территориаль программасын үтәүгә Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла 

 

- 05190 Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе системасы аша  медицина 

оешмаларын башлыча бер каналлы финанслауны тормышка ашыру 

 

- 05191 Мәҗбүри медицина иминиятләштерүенең база программасы 

чикләрендә мәҗбүри медицина иминиятләштерүенең территориаль программасын 

тормышка ашыруны финанс ягыннан өстәмә тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча мәҗбүри медицина 

иминиятләштерүенең база программасы чикләрендә мәҗбүри медицина 

иминиятләштерүенең территориаль программасын тормышка ашыруны финанс 

ягыннан өстәмә тәэмин итүгә Татарстан Республикасы Мәҗбүри медицина 

иминиятләштерүенең территориаль фондына бюджетара трансфертлар бирүгә 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Татарстан Республикасы Мәҗбүри медицина иминиятләштерүенең 

территориаль фонды бюджетына әлеге максатларга бюджетара трансфертлар керү 

“Мәҗбүри медицина иминиятләштерүенең база программасы чикләрендә мәҗбүри 

медицина иминиятләштерүенең территориаль программасын тормышка ашыруны 

финанс ягыннан өстәмә тәэмин итүгә мәҗбүри медицина иминиятләштерүе 

территориаль фондларына тапшырыла торган Россия Федерациясе субъектлары 

бюджетларыннан бюджетара трансфертлар” 000 2 02 05202 09 0000 151 коды буенча 

чагылдырыла. 

Шулай ук чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча мәҗбүри медицина 

иминиятләштерүенең база программасы чикләрендә мәҗбүри медицина 

иминиятләштерүенең территориаль программасын тормышка ашыруны финанс 

ягыннан өстәмә тәэмин итүгә Татарстан Республикасы Мәҗбүри медицина 

иминиятләштерүе территориаль фонды чыгымнары чагылдырыла. 

 

- 45200 Укыту-методика кабинетлары, үзәкләштерелгән бухгалтерия, хуҗалык 

хезмәте күрсәтү төркемнәре, укыту-өйрәтү өчен фильмотекалар, мәктәпара укыту-

производство комбинатлары, логопедия пунктлары  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча укыту-методика кабинетларын, 

үзәкләштерелгән бухгалтерия, хуҗалык хезмәте күрсәтү төркемнәре, укыту-өйрәтү 
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өчен фильмотекалар, мәктәпара укыту-производство комбинатлары, логопедия 

пунктларын тотуга һәм аларның эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

- 59800 Федераль бюджет средстволары хисабына гражданнар сәламәтлеген 

саклау өлкәсендә тапшырылган Россия Федерациясе вәкаләтләрен тормышка ашыру 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча “Россия Федерациясендә 

гражданнарның сәламәтлеген саклау нигезләре турында” 21 ноябрь 2011 ел, № 323-

ФЗ Федераль законның 15 статьясындагы 1 өлеше нигезендә, сәламәтлек саклау 

өлкәсендә Россия Федерациясе субъектларының дәүләт хакимияте органнарына 

тапшырылган Россия Федерациясе вәкаләтләрен тормышка ашыруга бәйле рәвештә 

федераль бюджеттан субвенцияләр хисабына  хәл ителә торган Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субвенцияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына 

керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең “Россия Федерациясе субъектлары 

бюджетларына бердәм субвенция 000 2 02 03998 02 0000 151 коды буенча 

чагылдырыла. 

 

- 97020 Сәламәтлек саклау өлкәсендә хезмәтләр күрсәтүне тәэмин итүче 

учреждениеләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча сәламәтлек саклау өлкәсендә хезмәтләр 

күрсәтүне тәэмин итүче учреждениеләрне тотуга Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла. 

 

- 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чыгымнар 

 

- 97170 Сәламәтлек саклау өлкәсендә гамәли-фәнни тикшеренүләр һәм 

эшләнмәләр 

 

01 В 00 00000 “Перинаталь үзәкне проектлау, төзү һәм   файдалануга тапшыру 

ягыннан, 2014-2016 елларга Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау өлкәсен 

модернизацияләү” кече программасы 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 

01 В 01 00000 “Перинаталь үзәкне проектлау, төзү һәм   файдалануга тапшыру 

ягыннан, 2014-2016 елларга Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау өлкәсен 

модернизацияләү” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча чыгымнарның 

түбәндәге юнәлешләре буенча төп чараны тормышка ашыруга Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 
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- 52300 Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе федераль фонды бюджеты 

средстволары хисабына медицина учреждениеләренең матди-техник базасын 

ныгыту ягыннан, Россия Федерациясе субъектларының сәламәтлек саклау өлкәсен 

модернизацияләү программаларын тормышка ашыру  

Чыгымнарның әлеге юнәелеше буенча бюджетларның керемнәр 

классификациясенең “Бюджетларга медицина учреждениеләренең матди-техник 

базасын ныгыту ягыннан сәламәтлек саклау өлкәсен модернизацияләү буенча 

программалар һәм чараларның тормышка ашыруга тапшырыла торган бюджетара 

трансфертлар” 000 2 02 04034 00 0001 151 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча 

чагылдырыла. 

Шулай ук чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча дәүләт бюджеттан тыш 

фондлар бюджетларыннан бюджетара трансфертлар хисабына хәл ителә торган, 

медицина учреждениеләренең матди-техник базасын ныгытуга Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

 

- 60620 “Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының 

Республика клиник хастаханәсе” ГАУЗ территориясендә 100 урынга перинаталь үзәк 

төзү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча “Татарстан Республикасы Сәламәтлек 

саклау министрлыгының Республика клиник хастаханәсе” ГАУЗ территориясендә 

100 урынга перинаталь үзәк төзүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла. 

 

01 К 00 00000 “2020 елга кадәр Татарстан Республикасында сәламәтлек саклау 

өлкәсен үстерү” дәүләт программасы кысаларында социаль һәм инженерлык 

инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь ремонт” кече 

программасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча кече 

программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 72310 Татарстан Республикасы дәүләт (муниципаль) милкенең социаль һәм 

инженерлык инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь ремонт 

 

2.2. “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында мәгариф һәм фәнне үстерү” 

дәүләт программасы 

 

“2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында мәгариф һәм фәнне үстерү” дәүләт 

программасының максатчан статьялары түбәндәгеләрне үз эченә ала: 

02 0 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында мәгариф һәм фәнне 

үстерү” дәүләт программасы  

Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы Министрлар 
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Кабинетының 31.12.2012 ел, № 1199 карары белән расланган Татарстан 

республикасы Дәүләт программалары исемлеге нигезендә эшләнгән, дәүләт 

программасының түбәндәге кече программалары буенча хәл ителә торган “2014 – 

2020 елларга Татарстан Республикасында мәгариф һәм фәнне үстерү” дәүләт 

программасын тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

 

02 1 00 00000 “2014 – 2020 елларга, инклюзив мәктәпкәчә белем бирүне 

кертеп, мәктәпкәчә белем бирүне үстерү һәм әлеге өлкә хезмәткәрләренең 

классификациясен күтәрү” кече программасы 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чаралар буенча кече 

программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

02 1 01 00000 “Муниципаль мәктәпкәчә белем бирү оешмаларында бертигез 

мөмкинлектә һәм бушлай мәктәпкәчә белем алу хокукларын тормышка ашыруга 

дәүләт гарантияләрен тәэмин итү” төп чарасы 

 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 25370 Муниципаль мәктәпкәчә белем бирү оешмаларында беригзе 

мөмкинлектә һәм бушлай мәктәпкәчә белем алу хокукларын тормышка ашыруга 

дәүләт гарантияләрен тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча муниципаль мәктәпкәчә белем бирү 

оешмаларында барлык кешеләргә мөмкин булган һәм бушлай мәктәпкәчә белем алу 

хокукларын тормышка ашыруга дәүләт гарантияләрен тәэмин итүгә муниципаль 

берәмлекләр бюджетларына субвенцияләр бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субвенцияләрнең муниципаль берәмлекләр бюджетларына 

керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең “Россия Федерациясе 

субъектларына тапшырыла торган вәкаләтләрне үтәүгә җирле бюджетларга 

субвенцияләр” 000 2 02 03024 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча 

чагылдырыла. 

Шулай ук чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы 

бюджетыннан субвенцияләр хисабына әлеге максатларга хәл ителә торган Татарстан 

Республикасы муниципаль берәмлекләренең бюджетлары чыгымнары чагылдырыла 

 

02 1 02 00000 “Мәктәпкәчә белем бирү системасын модернизацияләү, мәгариф 

өлкәсендә чаралар үткәрү” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 
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төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 21110 Татарстан Республикасында мәгарифне үстерүгә юнәлдерелгән 

чаралар 

Чыгымнарның әлеге юнәелеше буенча Татарстан Республикасында мәгарифне 

үстерүгә юнәлдерелгән чараларны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

- 25160 Автоном һәм бюджет учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итүгә өстәмә 

чыгымнарны компенсацияләү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча  автоном һәм бюджет учреждениеләре 

эшчәнлеген тәэмин итүгә өстәмә чыгымнарны компенсацияләү өчен Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла 

Әлеге максатларга башка бюджетара трансфертларның муниципаль 

берәмлекләр бюджетларына керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең 

“Башка дәрәҗәдәге хакимият органы тарафыннан кабул ителгән карарлар 

нәтиҗәсендә килеп чыккан өстәмә чыгымнарны компенсацияләү өчен бюджетларга 

тапшырыла торган бюджетара трансфертлар” 000 2 02 04012 00 0000 151 керемнәр 

төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

 

- 43600 Балалар һәм яшьләр өчен чаралар үткәрү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча балалар һәм яшьләр өчен чаралар 

үткәрүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

02 2 00 00000 “2014 – 2020 елларга, инклюзив гомуми белем бирүне кертеп, 

гомуми белем бирүне үстерү һәм әлеге өлкә хезмәткәрләренең квалификациясен 

күтәрү” кече программасы 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чаралар буенча кече 

программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

02 2 01 00000 “Мәгариф оешмаларының кадрлар потенциалын ныгыту һәм аларга 

яшь белгечләрне җәлеп итү” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 43620 Мәгариф өлкәсендә яшь белгечләргә ярдәм итүгә юнәлдерелгән 

чаралар 

Чыгымнарның әлеге юнәелеше буенча мәгариф өлкәсендә яшь белгечләргә 

ярдәм итүгә юнәлдерелгән чараларны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла 
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02 2 02 00000 “Дәүләт мәгариф оешмаларында гомуми белем бирүне тормышка 

ашыру” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 42100 Мәктәпләр-балалар бакчаларын кертеп, гомуми белем бирү 

оешмаларын үстерү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча, мәктәпләр –  балалар бакчаларын 

кертеп, гомуми белем бирү оешмаларын үстерүгә Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла. 

 

 - 42200 Интернатка ия булган гомуми белем бирү оешмаларын үстерү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча интернатка ия булган гомуми белем бирү 

оешмаларын үстерүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла 

02 2 03 00000 “Ятим балалар һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар өчен 

дәүләт учреждениеләре системасын үстерү һәм балаларны гаиләгә урнаштыруны 

оештыру” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 42400 Ятим балалар һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар өчен 

оешмалар эшчәнлеген тәэмин итү 

 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча ятим балалар һәм ата-ана тәрбиясеннән 

мәхрүм калган балалар өчен оешмалар эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

- 43500 Мәгариф эшчәнлеген, белем бирү сыйфатын бәяләүне тәэмин итүне 

хәл кылучы оешмаларны үстерү  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча мәгариф эшчәнлеген, белем бирү 

сыйфатын бәяләүне тәэмин итүне хәл кылучы оешмаларны үстерүгә Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла  

 

02 2 04 00000 “Адаптацияләнгән мәгариф программаларын тормышка ашыручы 

гомуми белем бирү оешмаларын үстерү” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 
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- 43300 Адаптацияләнгән мәгариф программаларын тормышка ашыручы гомуми 

белем бирү оешмаларын үстерү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча адаптацияләнгән мәгариф 

программаларын тормышка ашыручы гомуми белем бирү оешмаларын үстерүгә 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

02 2 05 00000 “Гомуми белем бирү системасында курс әзерлеге һәм кадрларны 

һөнәри яктан яңадан әзерләү” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 42910 Кадрларны әзерләү, яңадан әзерләү һәм квалификациясен күтәрү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча кадрлар әзерләүгә, яңадан әзерләүгә һәм 

квалификациясен күтәрүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла. 

02 2 06 00000 “Муниципаль һәм дәүләт мәгариф оешмаларын дәреслекләр белән 

тәэмин итүне оештыру” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 43660 Татарстан Республикасы гомуми белем бирү учреждениеләре 

укучыларын дәреслекләр һәм башка әдәбият белән тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы гомуми белем 

бирү учреждениеләре укучыларын дәреслекләр һәм башка әдәбият белән тәэмин 

итүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

 

02 2 07 00000 “Муниципаль һәм дәүләт мәгариф оешмаларында янгынга каршы 

чаралар” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 43680 Мәгариф учреждениеләрендә янгынга каршы чаралар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы мәгариф 

учреждениеләрендә янгынга каршы чаралар үткәрүгә Татарстан Республикасы 

бюджет чыгымнары чагылдырыла. 

 

02 2 08 00000 “Муниципаль гомуми белем бирү оешмаларында бертигез 

мөмкинлектә һәм бушлай мәктәпкәчә, башлангыч гомуми, төп гомуми, урта гомуми 

белем алуга хокукларны тормышка ашыруның дәүләт гарантияләрен тәэмин итү” 
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төп чарасы 

 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 25280 Муниципаль гомуми белем бирү оешмаларында бертигез мөмкинлектә 

һәм бушлай мәктәпкәчә, башлангыч гомуми, төп гомуми, урта гомуми белем алуга 

хокукларны тормышка ашыруның дәүләт гарантияләрен тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча муниципаль гомуми белем бирү 

оешмаларында бертигез мөмкинлектә һәм бушлай мәктәпкәчә, башлангыч гомуми, 

төп гомуми, урта гомуми белем алуга хокукларны тормышка ашыруның дәүләт 

гарантияләрен тәэмин итүгә муниципаль берәмлекләр бюджетларына субвенцияләр 

бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга муниципаль берәмлекләр бюджетларына субвенцияләрнең 

керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең “Россия Федерациясе 

субъектларына тапшырыла торган вәкаләтләрне үтәүгә җирле бюджетларга 

субвенцияләр” 000 2 02 03024 00 0000 151 керемнәр төренең  тиешле кодлары буенча 

чагылдырыла. 

Шулай ук чыгымнарның әлеге юнәелеш буенча әлеге максатларга Татарстан 

Республикасы бюджетыннан субвенцияләр хисабына хәл ителә торган Татарстан 

Республикасы муниципаль берәмлекләре бюджетлары чыгымнары чагылдырыла. 

 

- 25300 Мәгариф өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча мәгариф өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен 

тормышка ашыруга муниципаль берәмлекләр бюджетларына субвенцияләр бирүгә 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субвенцияләрнең муниципаль берәмлекләр бюджетларына 

керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең “Җирле бюджетларга Россия 

Федерациясе субъектларына тапшырыла торган вәкаләтләрне үтәүгә субвенцияләр” 

000 2 02 03024 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла.  

Шулай ук чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча әлеге максатларга Татарстан 

Республикасы бюджетыннан субвенцияләр хисабына хәл ителә торган Татарстан 

Республикасы муниципаль берәмлекләре бюджетлары чыгымнары чагылдырыла. 

 

02 2 09 00000 “Гомуми белем бирү системасын модернизацияләү, мәгариф өлкәсендә 

чаралар үткәрү” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 21110 Татарстан Республикасында мәгарифне үстерүгә юнәлдерелгән 
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чаралар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча  Татарстан Республикасында мәгарифне 

үстерүгә юнәлдерелгән чараларны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

- 43600 Балалар һәм яшьләр өчен чаралар үткәрү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча балалар һәм яшьләр өчен чаралар 

үткәрүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

- 43690 Дәүләт алдындагы аерым казанышлар өчен әдәбият, сәнгать, мәгариф, 

басма массакүләм мәгълүмат чаралары, фән һәм техника өлкәсендә премияләр һәм 

башка кызыксындыру чаралары 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча дәүләт алдындагы аерым казанышлар 

өчен әдәбият, сәнгать, мәгариф, басма массакүләм мәгълүмат чаралары, фән һәм 

техника өлкәсендә премияләр һәм башка кызыксындыру чараларын бирүгә 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

02 2 10 00000 “Мәгариф эшчәнлеген, мәгариф сыйфатын бәяләүне тәэмин итүче 

оешмаларны үстерү” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 43500 Мәгариф эшчәнлеген, мәгариф сыйфатын бәяләүне тәэмин итүче 

оешмаларны үстерү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча мәгариф эшчәнлеген, мәгариф сыйфатын 

бәяләүне тәэмин итүче оешмаларны үстерүгә Татарстан  Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла. 

 

02 3 00 00000 “2014 – 2020 елларга өстәмә белем бирү өлкәсен үстерү, инвалид 

балаларга белем бирүне кертеп, һәм әлеге өлкәдә хезмәткәрләрнең квалификациясен 

күтәрү” кече программасы 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны  

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 

02 3 01 00000 “Дәүләт мәгариф оешмаларында балаларга өстәмә белем бирүне 

оештыру” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 42300 Өстәмә гомуми белем бирү программаларын тормышка ашыручы 
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өстәмә белем бирү оешмаларын үстерү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча өстәмә гомуми белем бирү 

программаларын тормышка ашыручы өстәмә белем бирү оешмаларын үстерүгә 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

02 3 02 00000 “Мәгариф эшчәнлеген, мәгариф сыйфатын бәяләүне тәэмин итүче 

оешмаларны үстерү” төп чарасы 

 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

- 43500 Мәгариф эшчәнлеген, мәгариф сыйфатын бәяләүне тәэмин итүче 

оешмаларны үстерү  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча мәгариф эшчәнлеген, мәгариф сыйфатын 

бәяләүне тәэмин итүче оешмаларны үстерүгә Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла. 

 

02 3 03 00000 “Өстәмә белем бирү системасын модернизацияләү, мәгариф 

өлкәсендә чаралар үткәрү” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 21110 Татарстан Республикасында мәгарифне үстерүгә юнәлдерелгән 

чаралар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасында мәгарифне 

үстерүгә юнәлдерелгән чараларны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

- 43600 Балалар һәм яшьләр өчен чаралар үткәрү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча балалар һәм яшьләр өчен чаралар 

үткәрүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

- 43610 Инвалид балаларны дистанция ысулы белән укыту 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча инвалид балаларны дистанция ысулы 

белән укытуга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

02 4 00 00000 “2014 – 2020 елларга һөнәри белем бирүне һәм вуздан соң  белем бирү 

үстерү һәм әлеге өлкәдә хезмәткәрләрнең квалификациясен күтәрү” кече 

программасы 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чаралар буенча кече 

программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 
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02 4 01 00000 “Урта һәм югары һөнәри белем бирүне оештыру” төп чарасы  

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 42700 Урта һөнәри белем бирүне үстерү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасында урта һөнәри 

белем бирүне үстерүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

- 43010 Югары һөнәри белем бирүне үстерү 

Чыгымнарның әлеге юнәелеше буенча Татарстан Республикасында  югары 

һөнәри белемне үстерүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла. 

 

02 4 02 00000 “Дәүләт мәгариф оешмаларында өстәмә һөнәри белем бирүне 

оештыру” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 42800 Өстәмә һөнәри белем бирү учреждениеләрен үстерү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасында өстәмә 

һөнәри белем бирү учреждениеләрен үстерүгә Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла 

 

- 42910 Кадрлар әзерләү, яңадан әзерләү һәм квалификация күтәрү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча кадрлар әзерләүне, яңадан әзерләү һәм 

квалификация күтәрүне хәл итүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла. 

 

- 60660 Россия Федерациясе халык хуҗалыгы оешмалары өчен идарәи кадрлар 

әзерләү 

Чыгымнарның әлеге юнәелеше буенча Россия Федерациясе халык хуҗалыгы 

оешмалары өчен идарәи кадрлар әзерләүгә Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла 

 

- R0660 Россия Федерациясе халык хуҗалыгы оешмалары өчен идарәи кадрлар 

әзерләүгә финанслашыла торган чыгымнар 

 

 Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына халык хуҗалыгы оешмалары өчен идарәи кадрлар әзерләүгә 
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федераль бюджеттан субсидияләрне финанслашуга Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

02 4 03 00000 “Һөнәри белем бирү системасын модернизацияләү, мәгариф өлкәсендә 

чаралар үткәрү” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 21110 Татарстан Республикасында мәгарифне үстерүгә юнәлдерелгән 

чаралар 

Чыгымнарның әлеге юнәелеше буенча Татарстан Республикасында мәгарифне 

үстерүгә юнәлдерелгән чараларны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

 

- 38930 Федераль бюджет средстволары хисабына Россия Федерациясе 

икътисадын модернизацияләү һәм технологик үстерүнең өстенлекле юнәлешләренә 

туры килә торган әзерлек юнәлешләре (белгечлекләр) буенча белем алучылар өчен 

Россия Федерациясе Президенты һәм Россия Федерациясе Хөкүмәте стипендияләре 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Федераль бюджет средстволары 

хисабына Россия Федерациясе икътисадын модернизацияләү һәм технологик 

үстерүнең өстенлекле юнәлешләренә туры килә торган әзерлек юнәлешләре 

(белгечлекләр) буенча белем алучылар өчен Россия Федерациясе Президенты һәм 

Россия Федерациясе Хөкүмәте стипендияләрен түләүгә федераль бюджеттан башка 

бюджетара трансфертлар хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга башка бюджетара трансфертларның керүе бюджетлар 

керемнәре классификациясенең “Федераль бюджет средстволары хисабына Россия 

Федерациясе икътисадын модернизацияләү һәм технологик үстерүнең өстенлекле 

юнәлешләренә туры килә торган әзерлек юнәлешләре (белгечлекләр) буенча белем 

алучылар өчен Россия Федерациясе Президенты һәм Россия Федерациясе Хөкүмәте 

стипендияләрен түләүгә бюджетларга бирелә торган бюджетара трансфертлар” 000 2 

02 04042 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

 

- 43600 Балалар һәм яшьләр өчен чаралар үткәрү 

Чыгымнарның әлеге юнәелеше буенча балалар һәм яшьләр өчен чаралар 

үткәрүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

- 43640 Талантлы яшьләргә дәүләт ярдәме 

Чыгымнарның әлеге юнәелеше буенча талантлы яшьләргә дәүләт ярдәменә 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 
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02 5 00 00000 “2014 – 2020 елларга белем бирү сыйфатын бәяләү системасын 

үстерү” кече программасы 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 

02 5 01 00000 “Белем бирү сыйфатын бәяләү системасын эшләү һәм гамәлгә 

кертү” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 21110 Татарстан Республикасында мәгарифне үстерүгә юнәлдерелгән 

чаралар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасында мәгарифне 

үстерүгә юнәлдерелгән чараларны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

- 43500 Мәгариф эшчәнлеген, мәгариф сыйфатын бәяләүне тәэмин итүче 

оешмаларны үстерү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча мәгариф эшчәнлеген, мәгариф сыйфатын 

бәяләүне тәэмин итүче оешмаларны үстерүгә Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла. 

 

- 43600 Балалар һәм яшьләр өчен чаралар үткәрү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча балалар һәм яшьләр өчен чаралар 

үткәрүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

02 6 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында фәнне һәм 

фәнни тикшеренүләрне үстерү” кече программасы 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чаралар буенча кече 

программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

02 6 01 00000 “Фундаменталь тикшеренүләр” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 06100 Фундаменталь тикшеренүләрне хәл итүче оешмаларга ярдәм итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча фундаменталь тикшеренүләрне хәл 

итүче оешмаларга ярдәм итүче оешмаларга ярдәм итүгә Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 
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02 6 02 00000 “Татарстан Республикасында фән, технологияләр һәм техниканың 

өстенлекле юнәлешләре буенча гамәли тикшеренүләр һәм фәнни-техник мая 

булдыру” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 06040 Дәүләт фәннәр академияләренә ярдәм итү 

Чыгымнарның әлеге юнәелеше буенча “Татарстан Республикасы Фәннәр 

академиясе” дәүләт бюджет фәнни учреждениесе функцияләрен тәэмин итү буенча 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

02 6 03 00000 “Фәнгә һәм фәнни тикшеренүләргә дәүләт ярдәме” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 06190 Фән өлкәсендә грантлар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча фән өлкәсендә грантлар түләүгә 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

- 08130 Фән һәм техника өлкәсендә премияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча фән һәм техника өлкәсендә Татарстан 

Республикасы премияләрен бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла. 

 

02 К 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында мәгариф һәм фәнне 

үстерү” дәүләт программасы кысаларында социаль һәм инженерлык 

инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь ремонт” кече 

программасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча кече 

программаны  тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

-  72310 Татарстан Республикасы дәүләт (муниципаль) милкенең социаль һәм 

инженерлык инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь ремонт 

 

2.3. 2014 – 2020 елларга “Татарстан Республикасында гражданнарны социаль 

яклау” дәүләт программасы 

 

2014 – 2020 елларга “Татарстан Республикасында гражданнарны социаль 
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яклау” дәүләт программасының максатчан статьялары түбәндәгеләрне үз эченә ала: 

 

03 0 00 00000 2014 – 2020 елларга “Татарстан Республикасында гражданнарны 

социаль яклау” дәүләт программасы 

Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 31.12.2012, № 1199 карары белән расланган Татарстан Республикасы 

Дәүләт программалары исемлеге нигезендә эшләнгән, дәүләт программасының 

түбәндәге кече программалары буенча тормышка ашырыла торган 2014 – 2020 

елларга “Татарстан Республикасында гражданнарны социаль яклау” дәүләт 

программасын хәл итүгә Татарстан Республикасы бюджеты һәм Татарстан 

Республикасы Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль фонды бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла: 

 

03 1 00 00000 2014 – 2020 елларга “Социаль түләүләр” кече программасы 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чаралар буенча кече 

программаны  тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

03 1 01 00000 “Федераль һәм республика законнарында билгеләнгәнчә, 

гражданнарның аерым категорияләренә  социаль ярдәм чаралары күрсәтү” төп 

чарасы  

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 05230 Татарстан Республикасы бюджеты хисабына җирләү хезмәтләре 

күрсәтүләрнең гарантияләнгән исемлеге буенча җирләүгә социаль пособие түләү 

һәм җирләү чыгымнарын каплау 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча җирләү хезмәтләре күрсәтүләрнең 

гарантияләнгән исемлеге буенча җирләүгә социаль пособие түләүне һәм җирләү 

чыгымнарын каплауны хәл итүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла. 

 

- 05410 Социаль сәясәт өлкәсендә чаралар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча социаль сәясәт өлкәсендәге чараларны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

- 05420 Социаль сәясәт өлкәсендә башка чаралар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча социаль сәясәт өлкәсендә башка 

чараларны үткәрүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

- 05520 Халыкны социаль ярдәм чаралары белән тәэмин итү 
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Чыгымнарның әлеге юнәелеше буенча халыкка социаль ярдәм чараларын 

тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

- 05530 Халыкның аерым категорияләренә дәүләт социаль ярдәмен күрсәтү 

Чыгымнарның әлеге юнәелеше буенча халыкның аерым категорияләренә 

дәүләт социаль ярдәмен күрсәтүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла. 

 

- 05860 “Татарстан Республикасында яшәүчеләргә адреслы социаль ярдәм 

турында” 8 декабрь, 2004 ел, № 63-ЗРТ  Татарстан Республикасы законының  8
2 

статьясында билгеләнгән гражданнарның аерым категорияләрен торак белән тәэмин 

итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча “Татарстан Республикасында 

яшәүчеләргә адреслы социаль ярдәм турында” 8 декабрь, 2004 ел, № 63-ЗРТ  

Татарстан Республикасы законының  8
2 

статьясында билгеләнгән гражданнарның 

аерым категорияләрен торак белән тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла. 

 

- 30090 Россия Федерациясе Пенсия фонды средстволары хисабына, Советлар 

Союзы Геройларына,  Россия Федерациясе Геройларына һәм Дан орденының тулы 

кавалерларына социаль ярдәмгә юнәлдерелгән Россия Федерациясе Пенсия фонды 

бюджетыннан бюджетара трансфертлар хисабына хәл ителә торган Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

- 51340 Федераль бюджет средстволары хисабына, “1941 – 1945 еллардагы 

Бөек Ватан сугышы ветераннарын торак белән тәэмин итү турында”  7 май, 2008 ел,  

№ 714 Россия Федерациясе Президенты Указы нигезендә, “Ветераннар турында” 12 

гыйнвар, 1995 ел, № 5-ФЗ Федераль закон нигезендә билгеләнгән гражданнарның 

аерым категорияләрен торак белән тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Бөек Ватан сугышы инвалидларын; Бөек 

Ватан сугышында катнашучыларны, шул исәптән 1941 елның 22 июненнән  1945 

елның 3 сентябренә кадәрге чорда хәрәкәттәге армия составына кермәгән хәрби 

частьләрдә, учреждениеләрдә, хәрби-уку йортларында кимендә алты ай дәвамында 

хәрби хезмәт үткән хәрби хезмәткәрләрне, шушы чорда хезмәт иткән өчен СССР 

орденнары яки медальләре белән бүләкләнгән хәрби хезмәткәрләрне; Бөек Ватан 

сугышы чорында һава һөҗүменнән саклану объектларында, җирле һава һөҗүменнән 

саклану объектларында, һөҗүмнән саклану корылмаларын төзүдә, хәрби диңгез 

базаларында, аэродромнарда һәм хәрәкәттәге фронтларның тыл чикләрендә башка 

хәрби объектларда, хәрәкәттәге флотларның операция зоналарында, тимер юллар 

һәм автомобиль юлларының фронт буе участокларында эшләгән  затларга, шулай ук  

Бөек Ватан сугышы башланганда башка дәүләтләр портларында калган транспорт 

флоты суднолары экипажлары әгъзаларына; “Камалыштагы Ленинградтагы 



40 

 

 

яшәүчегә” билгесе белән бүләкләнгән затларга; һәлак булган (үлгән Бөек Ватан 

сугышы инвалидларының һәм Бөек Ватан сугышында катнашучыларның гаиләләре 

әгъзаларына; җирле һава һөҗүменнән саклану буенча объект һәм авария 

командаларының үз-үзләрен саклау төркемнәренең шәхси составы арасыннан Бөек 

Ватан сугышында һәлак булган затларның гаиләләре әгъзаларын, шулай ук 

Ленинград шәһәре госпитальләре һәм хастаханәләренең һәлак булган 

хезмәткәрләренең гаиләләре әгъзаларын торак белән тәэмин итүгә федераль 

бюджеттан субвенцияләр хисабына хәл ителә торган Татарстан республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субвенцияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең “1941 – 1945 еллардагы Бөек Ватан сугышы ветераннарын 

торак белән тәэмин итү” 7 май, 2008 ел, № 714 Россия Федерациясе Президенты 

Указы нигезендә, “Ветераннар турында” 12 гыйнвар, 1995 ел, № 5-ФЗ Федераль 

закон нигезендә билгеләнгән гражданнарның аерым категорияләрен торак белән 

тәэмин итүгә бюджетларга субвенцияләр” 000 2 02 03069 00 0000 151 керемнәр 

төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

 

- 51350 Федераль бюджет средстволары хисабына, “Ветераннар турында” 12 

гыйнвар, 1995 ел, № 5-ФЗ һәм “Россия Федерациясендә инвалидларны социаль 

яклау турында” 24 ноябрь, 1995 ел, № 181-ФЗ Федераль законнарда билгеләнгән 

гражданнарның аерым категорияләрен торак белән тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча сугыш хәрәкәтләре инвалидларын, 

шулай ук эчке эшләр органнары, Дәүләт янгынга каршы хезмәт, җинаять-башкару 

системасы эчке эшләр учреждениеләре һәм органнарының хәрби хезмәт бурычларын 

(хәрби бурычлар) үтәгәндә җәрәхәтләнү, контузияләнү яки имгәнү аркасында 

инвалид калган хәрби хезмәткәрләрен һәм рядовойларын һәм җитәкче составындагы 

затларын; хәрби хәрәкәтләр ветераннарын; эчке эшләр органнары, Дәүләт янгынга 

каршы хезмәт, җинаять-башкару системасы эчке эшләр учреждениеләре һәм 

органнарының хәрби хезмәт бурычларын (хәрби бурычлар) үтәгәндә һәлак булган 

(үлгән) хәрби хезмәткәрләре һәм рядовойлары һәм җитәкче составындагы 

затларының гаиләләре әгъзаларына, әсирлектә һәлак булган хәрби хезмәткәрләрнең 

хәрби хәрәкәтләр барган урыннарда билгеләнгән тәртиптә хәбәрсез югалган дип 

танылган хәрби хезмәткәрләрнең гаиләләре әгъзаларына; инвалидларга һәм инвалид 

балалы гаиләләргә торак белән тәэмин итүгә федераль бюджеттан субвенцияләр 

хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субвенцияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең “Ветераннар турында” 12 гыйнвар, 1995 ел,  № 5-ФЗ һәм 

“Россия Федерациясендә инвалидларны социаль яклау турында” 24 ноябрь, 1995 ел, 

№ 181-ФЗ Федераль законнарда билгеләнгән гражданнарның аерым категорияләрен 

торак белән тәэмин итүгә бюджетларга субвенцияләр” 000 2 02 03070 00 0000 151 

керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 
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- 51370 Федераль бюджет средстволары хисабына, радиация йогынтысына 

дучар булган гражданнарга аерым социаль ярдәм чаралары күрсәтү  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча радиация йогынтысына дучар булган 

гражданнарга аерым социаль ярдәм чаралары күрсәтүгә, чараларны китереп бирүне 

кертеп, федераль бюджеттан субвенцияләр хисабына хәл ителә торган Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.   

Әлеге максатларга субвенцияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең “гражданнарга аерым социаль ярдәм чаралары күрсәтү буенча 

тапшырылган Россия Федерациясе вәкаләтләрен тормышка ашыруга бюджетларга 

субвенцияләр” 000 2 02 03123 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча 

чагылдырыла. 

 

- 51940 Федераль бюджет средстволары хисабына, санаторий-курортта 

сәламәтлекне ныгытуга түләү, шулай ук шәһәрара транспортта дәвалану урынына 

барып кайтуга түләү ягыннан гражданнарның аерым категорияләренә дәүләт 

социаль ярдәме күрсәтү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча тиешле социаль хезмәт күрсәтү 

рәвешендә дәүләт социаль ярдәме алуга хокуклы гражданнарның аерым 

категорияләренә дәүләт социаль ярдәме кысаларында санаторий-курортта 

сәламәтлекне ныгытуга юлламалар бәясе өчен түләүгә һәм әлеге санаторий-курортка 

шәһәрара транспортта барып-кайту бәясен түләүгә, федераль махсус медицина 

учреҗдениеләренә шәһәрара транспортта дәвалану урынына барып кайту бәясен 

түләүгә, шулай ук суд карары нигезендә гражданнарның (оешмалар) дәгъва 

таләпләре буенча түләүләрне финанс ягыннан тәэмин итү чыгымнарына федераль 

бюджеттан субвенцияләр хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла.   

Әлеге максатларга субвенцияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына 

керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең “Санаторий-курортта сәламәтлекне 

ныгытуга түләү, шулай ук шәһәрара транспортта дәвалану урынына барып кайтуга 

түләү ягыннан гражданнарның аерым категорияләренә дәүләт социаль ярдәме 

күрсәтүгә Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына субвенцияләр” 000 2 02 

03067 02 0000 151 коды буенча чагылдырыла. 

 

- 51980 Россия Федерациясе Пенсия фонды средстволары хисабына 

Социалистик Хезмәт Геройларына, Россия Федерациясе Хезмәт Геройларына һәм 

Хезмәт даны орденының тулы кавалерларына социаль ярдәм   

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Социалистик Хезмәт Геройларына, 

Россия Федерациясе Хезмәт Геройларына һәм Хезмәт даны орденының тулы 

кавалерларына социаль ярдәмгә юнәлдерелгән Россия Федерациясе Пенсия фонды 

бюджетыннан бюджетара трансфертлар хисабына хәл ителә торган Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 
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- 52200 “Россиянең мактаулы доноры” күкрәккә тагу билгесе белән 

бүләкләнгән затларга еллык акчалата түләүне, почта элемтәсе хезмәте күрсәтүгә һәм 

банклар тарафыннан банк хезмәте күрсәтүгә түләүне кертеп,  хәл итүгә 

тапшырылган  Россия Федерациясе вәкаләтләрен хәл итүгә федераль бюджеттан 

субвенцияләр хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла.  

Әлеге максатларга субвенцияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең “Россиянең мактаулы доноры” күкрәккә тагу билгесе белән 

бүләкләнгән затларга еллык акчалата түләүне хәл итүгә тапшырылган Россия 

Федерациясе вәкаләтләрен тормышка ашыруга  бюджетларга субвенцияләр” 000 2 02 

03004 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

 

- 52400 Федераль бюджет средстволары хисабына, вакцинадан соң чирләгәндә 

гражданнарга дәүләт бер тапкыр түләнелә торган пособие һәм айлык акчалата 

компенсацияләр  

Чыгымнарның әлеге юнәелеше буенча “Йогышлы авырулар буенча  

иммунопрофилактика турында” 17 сентябрь, 1998 ел, № 157-ФЗ Федераль законның 

18 статьясы нигезендә вакцинадан соң чирләгәндә гражданнарга дәүләт бер тапкыр 

түләнелә торган пособие һәм айлык акчалата компенсацияләр түләү буенча федераль 

бюджеттан субвенцияләр хисабына Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субвенцияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең “Вакцинадан соң чирләгәндә гражданнарга дәүләт бер тапкыр 

түләнелә торган пособие һәм айлык акчалата компенсацияләр түләүгә бюджетларга 

субвенцияләр” 000 2 02 03011 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле коды буенча 

чагылдырыла. 

 

- 52500 Федераль бюджет средстволары хисабына гражданнарның аерым 

категорияләренә торак-коммуналь хезмәтләр күрсәтүгә түләү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча үзләренә социаль ярдәм чаралары 

күрсәтү, почта элемтәсе хезмәте күрсәтүгә түләүне һәм банклар тарафыннан 

күрсәтелә торган банк хезмәтләре өчен түләүне кертеп, Россия Федерациясе 

вәкаләтләренә карый торган затлар арасыннан гражданнарның аерым 

категорияләренә торак-коммуналь хезмәтләр күрсәтү өчен түләүгә федераль 

бюджеттан субвенцияләр хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субвенцияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классифкациясенең “Гражданнарның аерым категорияләренә торак-коммуналь 

хезмәтләр күрсәтү өчен түләүгә бюджетларга субвенцияләр” 000 2 02 03001 00 0000 

151 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 
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- 52501 Гражданнарның аерым категорияләренә торак-коммуналь хезмәтләр 

күрсәтү өчен түләүгә социаль ярдәм чараларын тәэмин итү 

 

- 52502 Россия Федерациясе субъектларны дәүләт хакимияте башкарма 

органнары һәм алар карамагындагы учреждениеләр эшчәнлеген тәэмин итүгә 

чыгымнарны компенсацияләү 

 

- 52800 Федераль бюджет средстволары хисабына, транспорт чаралары 

хуҗаларының гражданлык җаваплылыгын мәҗбүри иминиятләштерү килешүләре 

буенча инвалидларга иминиятләштерү премияләрен  компенсацияләү өчен түләү  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча транспорт чаралары хуҗаларының 

гражданлык җаваплылыгын мәҗбүри иминиятләштерү килешүләре буенча 

инвалидларга иминиятләштерү премияләрен  компенсацияләү өчен түләүгә федераль 

бюджеттан субвенцияләр хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субвенцияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына 

керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең “Транспорт чаралары 

хуҗаларының гражданлык җаваплылыгын мәҗбүри иминиятләштерү килешүләре 

буенча инвалидларга иминиятләштерү премияләрен  компенсацияләү өчен түләүгә 

Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына субвенцияләр” 000 2 02 03012 02 

0000 151 коды буенча чагылдырыла. 

 

- 53800 Федераль бюджет средстволары хисабына, вакытлыча эшкә 

сәләтсезлек очрагында һәм ана булуга бәйле рәвештә мәҗбүри социаль 

иминиятләштерүгә карамаган затларга һәм оешма бетерелүгә (физик затларның 

эшчәнлеге, вәкаләтләре туктатылуга) бәйле рәвештә эшеннән җибәрелгән затларга 

дәүләт пособиеләрен түләү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча “Балалы гражданнарга дәүләт 

пособиеләре турында” 19 май, 1995 ел,  № 81-ФЗ Федераль закон нигезендә, 

вакытлыча эшкә сәләтсезлек очрагында һәм ана булуга бәйле рәвештә мәҗбүри 

социаль иминиятләштерүгә карамаган затларга һәм оешма бетерелүгә (физик 

затларның эшчәнлеге, вәкаләтләре туктатылуга) бәйле рәвештә эшеннән җибәрелгән 

затларга дәүләт пособиеләрен түләүгә, шул  исәптән түбәндәгеләргә түләүгә, 

федераль бюджеттан субвенцияләр хисабына хәл ителә торган Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

– вакытлыча эшкә сәләтсезлек очрагына һәм ана булуга бәйле рәвештә 

мәҗбүри социаль иминияләштерүгә карамаган гражданнарга, башлангыч һөнәри, 

урта һөнәри һәм югары һөнәри белем бирү учреждениеләрендә һәм вуздан соң 

һөнәри белем бирү учреждениеләрендә көндезге формада белем алучы затларны, 

йөклелек чорында, йөклелек һәм бала тудыру ялы чорында эштән җибәрелгән 

хатын-кызларны, оешмалар бетерелүгә, физик затлар тарафыннан эшчәнлекне 

(вәкаләтләр) туктауга бәйле рәвештә билгеләнгән тәртиптә бала карау ялы чорында 
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эштән җибәрелгән затларны кертеп, балага 1,5 яшь тулганчы бала карау буенча 

айлык пособие; 

– вакытлыча эшкә сәләтсезлек очрагына һәм ана булуга бәйле рәвештә 

мәҗбүри социаль иминиятләштерүгә карамаган гражданнарга баласы туганда 

пособиеләр; 

– йөклелекнең иртәнге срокларында медицина учреждениеләренә учетка 

куелган, оешма бетерелүгә, физик затлар тарафыннан эшчәнлекне (вәкаләтләр) 

туктатуга бәйле рәвештә билгеләнгән тәртиптә эшеннән җибәрелгән хатын-кызларга 

пособиеләр; 

– оешма бетерелүгә, физик затлар тарафыннан эшчәнлекне (вәкаләтләр) 

туктатуга бәйле рәвештә билгеләнгән тәртиптә эшеннән җибәрелгән хатын-кызларга 

пособиеләр. 

Әлеге максатларга субвенцияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең “Вакытлыча эшкә сәләтсезлек очрагына һәм ана булуга бәйле 

рәвештә мәҗбүри социаль иминиятләштерүгә карамаган затларга һәм оешма 

бетерелүгә бәйле рәвештә билгеләнгән тәртиптә эшеннән җибәрелгән затларга 

дәүләт пособиеләре түләүгә бюджетларга субвенцияләр” 000 2 02 03122 00 0000 151 

керемнәр төренең тиешле коды буенча чагылдырыла.  

 

- 53801 Вакытлыча эшкә сәләтсезлек очрагына һәм ана булуга бәйле рәвештә 

мәҗбүри социаль иминиятләштерүгә карамаган гражданнарга баласы 1,5 яшькә 

җиткәнче бала карау буенча пособиеләр түләү 

 

- 53805 Вакытлыча эшкә сәләтсезлек очрагына һәм ана булуга бәйле рәвештә 

мәҗбүри социаль иминиятләштерүгә карамаган гражданнарга баласы туганда 

пособиеләр түләү 

 

- 53806 Йөклелекнең иртәнге срокларында медицина учреждениеләренә учетка 

куелган, оешма бетерелүгә, физик затлар тарафыннан эшчәнлекне (вәкаләтләр) 

туктатуга бәйле рәвештә билгеләнгән тәртиптә эшеннән җибәрелгән хатын-кызларга 

бер тапкыр түләнелә торган пособиеләр түләү 

- 53807 Оешма бетерелүгә, физик затлар тарафыннан эшчәнлекне (вәкаләтләр) 

туктатуга бәйле рәвештә билгеләнгән тәртиптә эшеннән җибәрелгән хатын-кызларга 

йөклелек һәм бала тудыру буенча пособиеләр түләү 

 

- 59400 Федераль бюджет средстволары хисабына, гаиләләреннән үз 

белдеклеләнеп киткән балигъ булмаганнарны ташу-йөртү, ятим балалар һәм ата-ана 

тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар өчен оешмаларда, мәгариф оешмаларында һәм 

башка оешмаларда балаларны ташу-йөртү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча “Балигъ булмаганнар арасында 

сукбайлыкны һәм хокук бозуларны кисәтүнең төп системалары турында” 24 июнь, 

1999 ел, № 120-ФЗ Федераль законның 25 статьясындагы 3 пункты  нигезендә, 
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федераль бюджет средстволары хисабына, Россия Федерациясе субъектлары 

арасында, шулай ук Бәйсез Дәүләтләр Бердәмлегенә кергән илләр территорияләре 

чикләрендә гаиләләрдән үзбелдеклеләнеп киткән    балигъ булмаганнарны, ятим 

балалар һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар өчен оешмалардагы, 

мәгариф оешмалары һәм башка оешмаларда балаларны йөртү-ташуга бәйле 

эшчәнлекне хәл итү буенча Россия Федерациясе субъектлары дәүләт хакимияте 

органнарына тапшырылган Россия Федерациясе вәкаләтләрен хәл итүгә Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

Әлеге максатларга субвенцияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына 

керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең “Россия Федерациясе субъектлары 

бюджетларына бердәм субвенция”  000 2 02 03998 02 0000 151 коды буенча 

чагылдырыла. 

 

03 1 02 00000 “Һөнәри белем бирү оешмаларында укучыларны тукландыру” 

төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 05510 Башка социаль ярдәм чаралары күрсәтү 

Чыгымнарның әлеге юнәелеше буенча башка социаль ярдәм чаралары 

күрсәтүгә Татарстан Республикасы бюджеты һәм Татарстан республикасы Мәҗбүри 

медицина иминиятләштерүе территориаль фонды бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла. 

 

03 2 00 00000 “2014 – 2020 елларга өлкән яшьтәге гражданнарның тормыш 

сыйфатын яхшырту” кече программасы 

 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чаралар буенча кече 

программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

03 2 01 00000 “Өлкән яшьтәге гражданнарның социаль якланылышын ныгыту 

чараларын тормышка ашыру” төп чарасы  

 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 05210 Хезмәт ветераннарын социаль ярдәм чаралары белән тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәелеше буенча хезмәт ветераннарын социаль ярдәм 

чаралары белән тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты һәм Татарстан 
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Республикасы Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль фонды бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла. 

 

- 05220 Тыл хезмәтчәннәрен социаль ярдәм чаралары белән тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча тыл хезмәтчәннәрен социаль ярдәм 

чаралары белән тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты һәм Татарстан 

Республикасы Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль фонды бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла. 

 

- 05310 Реабилитацияләнгән затларны һәм сәяси репрессияләрдән зыян күргән 

дип танылган затларны социаль ярдәм чаралары белән тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча реабилитацияләнгән затларны һәм сәяси 

репрессияләрдән зыян күргән дип танылган затларны социаль ярдәм чаралары белән 

тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты һәм Татарстан Республикасы 

Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль фонды бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла. 

 

- 05510 Башка социаль ярдәм чаралары күрсәтү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча башка социаль ярдәм чаралары 

күрсәтүгә Татарстан Республикасы бюджеты һәм Татарстан Республикасы Мәҗбүри 

медицина иминиятләштерүе территориаль фонды бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла. 

 

- 05520 Халыкны социаль ярдәм чаралары белән тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча халыкны социаль ярдәм чаралары белән 

тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

- 49100 Пенсияләргә өстәмәләр, пенсия белән өстәмә тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча пенсияләргә өстәмәләргә, пенсия белән 

өстәмә тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

- 49200 Татарстан Республикасы Конституцион суды судьяларына гомер буе 

бирелә торган айлык түләү, эштән киткәндә бирелә торган пособие түләү, шулай ук 

башка матди һәм социаль тәэминат чаралары 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы Конституцион 

суды судьяларына гомер буе бирелә торган айлык түләү, эштән киткәндә бирелә 

торган пособие түләүгә, шулай ук башка матди һәм социаль тәэминат чараларына 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

03 2 02 00000 “Өлкән яшьтәге гражданнарга адреслы социаль ярдәм чараларын 

күрсәтүне көчәйтү” төп чарасы 
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Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 05520 Халыкны социаль ярдәм чаралары белән тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча халыкны социаль ярдәм чаралары белән 

тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

- 05590 Закон нигезендә, Татарстан Республикасында гражданнарга бушлай 

юридик ярдәм күрсәтү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча, закон нигезендә, Татарстан 

Республикасында гражданнарга бушлай юридик ярдәм күрсәтүгә Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

03 3 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында яшәүчеләргә 

социаль хезмәт күрсәтүне модернизацияләү һәм үстерү” кече программасы  

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чаралар буенча кече 

программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

03 3 01 00000 “Халыкка социаль хезмәт күрсәтүче дәүләт учреждениеләре 

эшчәнлеген тәэмин итү” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

- 05010 Өлкәннәр һәм инвалидлар өчен интернат-йортлар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча өлкәннәр һәм инвалидлар өчен интернат-

йортларны тотуга һәм аларның эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

- 05080 Халыкка социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләре 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча халыкка социаль хезмәт күрсәтү 

учреждениеләрен тотуга  һәм аларның эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

03 3 02 00000 “Социаль хезмәт күрсәтүче дәүләт учреждениеләренә матди-техник 

базаны камилләштерүгә, шул исәптән капиталь төзекләндерүгә средстволар бирү” 

төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 
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- 05010 Өлкәннәр һәм инвалидлар өчен интернат-йортлар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча өлкәннәр һәм инвалидлар өчен интернат-

йортларны тотуга һәм аларның эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

- 05080 Халыкка социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләре 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча халыкка социаль хезмәт күрсәтү 

учреждениеләрен тотуга  һәм аларның эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

03 3 03 00000 “Дәүләтнеке булмаган учреждениеләрдә дәүләт социаль 

хезмәтләре күрсәтүгә дәүләт заказы урнаштыру яки социаль хезмәт күрсәтүләр 

белән тәэмин итүчеләргә компенсацияләр түләү юлы белән дәүләтнеке булмаган 

оешмалар тарафыннан социаль хезмәтләр күрсәтүне финанс ягыннан тәэмин итү” 

төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 05010 Өлкәннәр һәм инвалидлар өчен интернат-йортлар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча өлкәннәр һәм инвалидлар өчен интернат-

йортларны тотуга һәм аларның эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

- 05080 Халыкка социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләре 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча халыкка социаль хезмәт күрсәтү 

учреждениеләрен тотуга  һәм аларның эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

03 3 04 00000 “Халыкка социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләренең матди-

техник базасын ныгытуга, эшләмәүче пенсионерларга адреслы социаль ярдәм 

күрсәтүгә, эшләмәүче пенсионерларны компьютерда эшләргә өйрәтүгә бәйле булган 

Россия Федерациясе субъектларының социаль программаларын финанслашу” төп 

чарасы  

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 05010 Өлкәннәр һәм инвалидлар өчен интернат-йортлар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча өлкәннәр һәм инвалидлар өчен интернат-

йортларны тотуга һәм аларның эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 
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- 05080 Халыкка социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләре 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча халыкка социаль хезмәт күрсәтү 

учреждениеләрен тотуга  һәм аларның эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

03 3 05 00000 “Педагогик хезмәткәрләргә – Татарстан Республикасы дәүләт социаль 

хезмәт күрсәтү оешмаларының яшь белгечләренә өстәмә дәүләт ярдәме чаралары 

күрсәтү” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 05010 Өлкәннәр һәм инвалидлар өчен интернат-йортлар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча өлкәннәр һәм инвалидлар өчен интернат-

йортларны тотуга һәм аларның эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

- 05080 Халыкка социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләре 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча халыкка социаль хезмәт күрсәтү 

учреждениеләрен тотуга  һәм аларның эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

03 5 00 00000 2015 – 2020 елларга “Гаиләләрнең социаль-икътисадый хәлен 

яхшырту” кече программасы 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чаралар буенча кече 

программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

03 5 01 00000 “Гаиләләргә социаль ярдәм чаралары системасын үстерү” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре  буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 05110 Балага айлык пособие 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча балага аерым пособие түләүгә  

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

- 05480 Халыкны торакка һәм коммуналь хезмәтләр күрсәтү өчен түләүдә 

социаль ярдәм чаралары белән тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча халыкны торакка һәм коммуналь 

хезмәтләр күрсәтү өчен түләүдә социаль ярдәм чаралары белән тәэмин итүгә 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 
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- 05520 Халыкны социаль ярдәм чаралары белән тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча халыкны социаль ярдәм чаралары белән 

тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

- 13200 Мәктәпкәчә белем бирүнең мәгариф программасын тормышка 

ашыручы мәгариф оешмаларында бала караган һәм тәрбияләгән өчен компенсация  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча мәктәпкәчә белем бирүнең мәгариф 

программасын тормышка ашыручы мәгариф оешмаларында бала караган һәм 

тәрбияләгән өчен компенсациягә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла. 

 

- 52700 Федераль бюджет средстволары хисабына, чакырылыш буенча хәрби 

хезмәт үтүче хәрби хезмәткәрнең йөкле хатынына бер тапкыр түләнелә торган 

пособие, шулай ук чакырылыш буенча хәрби хезмәт үтүче хәрби хезмәткәр 

баласына айлык пособие 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча чакырылыш буенча хәрби хезмәт үтүче 

хәрби хезмәткәрнең йөкле хатынына бер тапкыр түләнелә торган пособие, шулай ук 

чакырылыш буенча хәрби хезмәт үтүче хәрби хезмәткәр баласына айлык пособие 

түләүгә федераль бюджеттан субвенцияләр хисабына хәл ителә торган Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субвенцияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең “Чакырылыш буенча хәрби хезмәт үтүче хәрби хезмәткәрнең 

йөкле хатынына бер тапкыр түләнелә торган пособие, шулай ук чакырылыш буенча 

хәрби хезмәт үтүче хәрби хезмәткәр баласына айлык пособие түләүгә бюджетларга 

субвенцияләр” 000 2 02 03053 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле коды буенча 

чагылдырыла. 

 

- 52701  Чакырылыш буенча хәрби хезмәт үтүче хәрби хезмәткәрнең йөкле 

хатынына бер тапкыр түләнелә торган пособие 

 

- 52702 Чакырылыш буенча хәрби хезмәт үтүче хәрби хезмәткәрнең баласына 

айлык пособие 

 

03 5 02 00000 “Өч яшькә кадәрге балаларны табиблар рецептлары буенча махсус 

балалар ризыклары белән тәэмин итүне оештыруга шартлар тудыру” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 05400 Өч яшькә кадәрге балаларны табиблар рецептлары буенча махсус 

балалар ризыклары белән тәэмин итүне оештыру 
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Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча өч яшькә кадәрге балаларны табиблар 

рецептлары буенча махсус балалар ризыклары белән тәэмин итүне оештыруга 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

03 5 03 00000 “Ятим балаларны һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балаларны 

гаилә тәрбиясенә урнаштыру өчен уңайлы шартлар тудыру” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 05410 Социаль сәясәт өлкәсендә чаралар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча социаль сәясәт өлкәсендә чараларны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

- 13110 Баланы тәрбиягә алган гаиләгә бу баланы карауга түләүләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча баланы тәрбиягә алган гаиләгә 

опекадагы балаларны карауга түләүләрне тәэмин итүгә Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

- 13120 Баланы тәрбиягә алган ата яки ананы бүләкләү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча баланы тәрбиягә алган ата яки ананы 

бүләкләүне хәл итүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

- 13130 Опекуннар гаиләләренә опекадагы балаларын карауга түләүләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча опекуннар гаиләләренә опекадагы 

балаларын карауга түләүләрне тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла. 

 

- 25330 Опека һәм попечительлек өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен тормышка 

ашыру 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча опека һәм попечительлек өлкәсендә 

дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыруга муниципаль берәмлекләр бюджетларына 

субвенцияләр бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субвенцияләрнең муниципаль берәмлекләр бюджетларына 

керүе бюджетлар керемнәре классифкациясенең “Россия Федерациясе 

субъектларына тапшырыла  торган вәкаләтләрне үтәүгә җирле бюджетларга 

субвенцияләр” 000 2 02 03024 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча 

чагылдырыла. 

Шулай ук чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы 

бюджетыннан субвенцияләр хисабына хәл ителә торган, әлеге максатларга Татарстан 

Республикасы муниципаль берәмлекләренең бюджетлары чыгымнары чагылдырыла. 
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- 52600 Федераль бюджет средстволары хисабына, ата-ана тәрбиясеннән 

мәхрүм калган балаларны гаиләгә урнаштыруның барлык формалары очракларында 

бер тапкыр түләнелә торган пособие түләү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган 

балаларны гаиләгә урнаштыруның барлык формалары очракларында бер тапкыр 

түләнелә торган пособие түләүгә федераль бюджеттан средстволар хисабына хәл 

ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субвенцияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең “Ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балаларны гаиләгә 

урнаштыруның барлык формалары очракларында бер тапкыр түләнелә торган 

пособие түләүгә бюджетларга субвенцияләр” 000 2 02 03020 00 0000 151 керемнәр 

төренең тиешле коды буенча чагылдырыла. 

 

03 5 04 00000 “Гаилә корып яшәүнең иҗтимагый абруе кыйммәтен арттыру, 

җаваплы ата-ана булу зарурилыгын пропагандалау” төп чарасы  

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 05520 Халыкны социаль ярдәм күрсәтү чаралары белән тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча халыкны социаль ярдәм күрсәтү 

чаралары белән тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла. 

 

03 К 00 00000 “2014 – 2020 елларга “Татарстан Республикасында гражданнарга 

социаль ярдәм итү” Дәүләт программасы кысаларында социаль һәм инженерлык 

инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь ремонт” кече 

программасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 72310 Татарстан Республикасы дәүләт (муниципаль) милкенең социаль һәм 

инженерлык инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь ремонт 

 

03Э 00 00000 “Энергияне сак тоту һәм энергетика нәтиҗәсен арттыру” кече 

программасы 

 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чаралар буенча кече 

программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 
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03 Э 01 00000 “Температура режимы һәм җылылык исәпләү приборлары  һава 

торышына карап көйләнелә торган индивидуаль җылылык пунктларын урнаштыру” 

төп чарасы  

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 05010 Өлкәннәр һәм инвалидлар өчен интернат-йортлар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча өлкәннәр һәм инвалидлар өчен интернат-

йортларны тотуга һәм аларның эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

- 05080 Халыкка социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләре 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча халыкка социаль хезмәт күрсәтү 

учреждениеләрен тотуга  һәм аларның эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

03 Э 02 00000 “Социаль өлкә учреждениеләрен табигый газны, электр энергиясен, 

салкын һәм кайнар суны исәпләү приборлары белән тәэмин итү (алыштыру һәм 

урнаштыру) төп чарасы  

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 05010 Өлкәннәр һәм инвалидлар өчен интернат-йортлар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча өлкәннәр һәм инвалидлар өчен интернат-

йортларны тотуга һәм аларның эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

- 05080 Халыкка социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләре 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча халыкка социаль хезмәт күрсәтү 

учреждениеләрен тотуга  һәм аларның эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

03 Э 03 00000 “Социаль өлкә учреждениеләренең яктырткыч  системаларын 

модернизацияләү (гади лампочкаларны энергияне сак тота торган лампочкаларга 

алыштыру)” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 05010 Өлкәннәр һәм инвалидлар өчен интернат-йортлар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча өлкәннәр һәм инвалидлар өчен интернат-
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йортларны тотуга һәм аларның эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

- 05080 Халыкка социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләре 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча халыкка социаль хезмәт күрсәтү 

учреждениеләрен тотуга  һәм аларның эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

2.4. “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында яшәүчеләрнең сыйфатлы 

торак һәм торак-коммуналь хуҗалыгы хезмәтләре күрсәтү белән тәэмин итү” дәүләт 

программасы 

“2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында яшәүчеләрнең  сыйфатлы 

торак һәм торак-коммуналь хуҗалыгы хезмәтләре күрсәтү белән тәэмин итү” дәүләт 

программасының максатчан статьялары түбәндәгеләрне үз эченә ала: 

04 0 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында яшәүчеләрнең 

сыйфатлы торак һәм торак-коммуналь хуҗалыгы хезмәтләре күрсәтү белән тәэмин 

итү” дәүләт программасы 

Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 31.12.2012 ел,  № 1199 карары белән расланган Татарстан 

Республикасы Дәүләт программалары нигезендә эшләнеп, дәүләт программасының 

түбәндәге кече программалары буенча хәл ителә торган “2014 – 2020 елларга 

Татарстан Республикасында яшәүчеләрнен сыйфатлы торак һәм торак-коммуналь 

хуҗалыгы хезмәтләре күрсәтү белән тәэмин итү” дәүләт программасын тормышка 

ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 

04 1 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында яшь гаиләләрне 

торак белән тәэмин итү” кече программасы 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 

04 1 01 00000 “Яшь гаиләләргә эконом-классындагы торак сатып алуга социаль 

түләүләр бирү” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 21780 Татарстан Республикасында яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасында яшь 

гаиләләрне торак белән тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең муниципаль берәмлекләр бюджетларына 

керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең “Федераль максатчан 
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программаларны тормышка ашыруга бюджетларга субсидияләр”  000 2 02 02051 00 

0000 151 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

Шулай ук чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы 

бюджетыннан субвенцияләр хисабына хәл ителә торган, әлеге максатларга Татарстан 

Республикасы муниципаль берәмлекләре бюджетлары чыгымнары чагылдырыла. 

 

04 2 00 00000 “2014 – 2017 елларга Татарстан Республикасында ятим 

балаларны һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балаларны, ятим балалар һәм 

ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар арасыннан затларны торак белән 

тәэмин итү” кече программасы 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 

04 2 01 00000 “Ятим балаларга һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган 

балаларга, ятим балалар һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар 

арасыннан затларга Татарстан Республикасы махсус торак фондыннан торак бирү” 

төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 50820 Федераль бюджет средстволары хисабына, ятим балаларга һәм ата-ана 

тәрбиясеннән мәхрүм калган балаларга, алар арасыннан затларга махсус торак 

наймы килешүләре буенча торак бирүне тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча “Ятим балаларга һәм ата-анасыннан 

тәрбиясеннән мәхрүм калган балаларга социаль ярдәм буенча өстәмә гарантияләр 

турында” 21 декабрь, 1996 ел, № 159-ФЗ Федераль законның 8 статьясындагы 1 

пунктында күрсәтелгәнчә, ятим балаларга һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган 

балаларга, ятим балалар һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар 

арасыннан затларга махсус торак наймы килешүләре буенча махсус торак 

фондыннан уңайлы торак бирүгә федераль бюджеттан субсидияләр хисабына хәл 

ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.   

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына керүе 

бюджетлар керемнәре классификациясенең “Ятим балаларга һәм ата-ана 

тәрбиясеннән мәхрүм калган балаларга, алар арасыннан затларга махсус торак 

наймы килешүләре буенча торак бирүгә Россия Федерациясе субъектлары 

бюджетларына субсидияләр” 000 2 02 02173 02 0000 151 коды буенча чагылдырыла. 

 

- 60820 Ятим балаларга һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балаларга, 

алар арасыннан затларга махсус торак наймы килешүләре буенча торак бирүне 

тәэмин итү  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча ятим балаларга һәм ата-ана 
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тәрбиясеннән мәхрүм калган балаларга, алар арасыннан затларга махсус торак 

наймы килешүләре буенча торак бирүне тәэмин итү халыкны социаль ярдәм 

чаралары белән тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла. 

 

- R0820 Ятим балаларга һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балаларга, 

алар арасыннан затларга махсус торак наймы килешүләре буенча торак бирүне 

тәэмин итүгә финанслашыла торган чыгымнар  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына ятим балаларга һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган 

балаларга, алар арасыннан затларга махсус торак наймы килешүләре буенча торак 

бирүне тәэмин итүгә федераль бюджеттан субсидияләрне финанслашуга Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

04 4 00 00000 “2014 – 2017 елларда гражданнарны авария хәлендәге торак 

фондыннан күчерү буенча Республика адреслы программасы чараларын тормышка 

ашыру” кече программасы 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 

04 4 01 00000 “Гражданнарны авария хәлендә һәм яшәү өчен яраксыз дип 

танылган торак фондыннан күчерү; авария хәлендә һәм сүтелергә тиеш яки 

реконструкцияләнергә тиеш дип танылган күп фатирлы йортларны сүтү яки 

реконструкцияләү” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 95020 Торак-коммуналь хуҗалыкны реформалауга ярдәм итү фонды 

средстволары хисабына гражданнарны авария хәлендәге торак фондыннан күчерү 

чаралары тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча торак-коммуналь хуҗалыкны 

реформалауга ярдәм итү фонды средстволары хисабына гражданнарны авария 

хәлендәге торак фондыннан күчерү чаралары тәэмин итүгә Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга Дәүләт корпорациясе – Торак-коммуналь хуҗалыкка ярдәм 

итү фондыннан кире кайтарылмый торган керемнәрне Татарстан Республикасы 

бюджетына керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең “Гражданнарны авария 

хәлендәге торак фондыннан күчерү чараларын тәэмин итүгә Дәүләт корпорациясе – 

Торак-коммуналь хуҗалыкка ярдәм итү фондыннан Татарстан Республикасы 

субъектлары бюджетларына кире кайтарылмый торган керемнәр”  000 2 03 02040 02 

0000 180 коды буенча чагылдырыла. 
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Әлеге максатларга субсидияләрнең муниципаль берәмлекләр бюджетларына 

керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең “Дәүләт корпорациясе – Торак-

коммуналь хуҗалыкка ярдәм итү фондыннан алынган средстволар хисабына күп 

фатирлы йортларны капиталь төзекләндерү, гражданнарны авария хәлендәге торак 

фондыннан күчерү һәм коммуналь инфраструктура системаларын модернизацияләү 

чараларын тәэмин итүгә муниципаль берәмлекләр бюджетларына субсидияләр” 000 

2 02 02088 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

Шулай ук чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Торак-коммуналь хуҗалыкка 

ярдәм итү фондыннан субсидияләр хисабына хәл ителә торган, әлеге максатларга 

Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре бюджетлары чыгымнары 

чагылдырыла. 

 

- 96020 Гражданнарны авария хәлендәге торак фондыннан күчерү чараларын 

тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча гражданнарның авария хәлендәге торак 

фондыннан күчерү чараларын тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең муниципаль берәмлекләр бюджетларына 

керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең “Бюджетлар средстволары 

хисабына күп фатирлы йортларны капиталь төзекләндерү, гражданнарның авария 

хәлендәге торак фондыннан күчерү һәм коммуналь инфраструктура системаларын 

модернизацияләү чараларын тәэмин итүгә муниципаль берәмлекләр бюджетларына 

субсидияләр” 000 2 02 02089 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча 

чагылдырыла. 

Шулай ук чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы 

бюджетыннан субсидияләр хисабына хәл ителә торган, әлеге максатларга Татарстан 

Республикасы муниципаль берәмлекләр бюджетлары чыгымнары чагылдырыла. 

 

04 5 00 00000 “2014 – 2020 елларда Татарстан Республикасы территориясендә 

урнашкан күп фатирлы йортларда гомуми милекне капиталь төзекләндерү төбәк 

программасы чараларын тормышка ашыру” кече программасы 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 

04 5 01 00000 “Күп фатирлы йортларда гомуми милекне үз вакытында капиталь 

төзекләндерүне оештыру” төп чарасы  

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

- 96010 Күп фатирлы йортларга капиталь төзекләндерү чараларын тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча күп фатирлы йортларга капиталь 

төзекләндерү чараларын тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты 



58 

 

 

чыгымнары чагылдырыла. 

 

04 7 00 00000 “2014  – 2020 елларга Татарстан Республикасында яшәүчеләрнең су 

белән тәэмин итү һәм җылылык белән тәэмин итү хезмәтләре күрсәтү белән тәэмин 

ителешен яхшырту” кече программасы 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 

04 7 01 00000 “Халыкны чиста су белән тәэмин итү, коммуналь системаларның 

ышанычлы эшләвенә һәм ресурсларының нәтиҗәле булуына ирешүне тәэмин итү” 

төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 72310 Татарстан Республикасы дәүләт (муниципаль) милкенең социаль һәм 

инженерлык инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь ремонт 

04 8 00 00000 “2014 – 2020 елларга архитектура, шәһәр төзелеше, төзелеш, 

төзелеш материаллары сәнәгате өлкәләрендә, торак өлкәсендә дәүләт сәясәтен 

тормышка ашыру” кече программасы  

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чаралар буенча кече 

программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

04 8 01 00000 “Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-

коммуналь хуҗалык министрлыгының архитектура, шәһәр төзелеш, гражданлык һәм 

сәнәгать төзелеше, торак-коммуналь хуҗалык өлкәләрендәге  гомумпрограмм 

эшчәнлеге” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 02040 Үзәк аппарат 

 

- 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү 

 

04 8 02 00000 “Торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ булып, биш һәм аннан 

күбрәк балага ия булучы күп балалы гаиләләрне торак белән тәэмин итү” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 
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- 05850 Торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ булып, биш һәм аннан күбрәк 

балага ия булучы күп балалы гаиләләрне торак белән тәэмин итү  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ 

булып, биш һәм аннан күбрәк балага ия булучы күп балалы гаиләләрне торак белән 

тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

04 8 03 00000 “Республика дәүләт торак күзәтчелеген тормышка ашыру”  төп 

чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 02040 Үзәк аппарат 

 

- 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү 

 

04 8 04 00000 “Торак-коммуналь хуҗалык өлкәсендә башка чаралар” төп 

чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 14150 Торак-коммуналь хуҗалык өлкәсендә чаралар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча торак-коммуналь хуҗалык өлкәсендә 

чараларны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла. 

- 14200 “Татарстан Республикасында иң төзек торак пункт” исеменә 

республика конкурсында җиңүчеләрне бүләкләү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасында иң төзек 

торак пункт” исеменә республика конкурсында җиңүчеләрне бүләкләүгә  Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

04 К 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында яшәүчеләрне 

сыйфатлы торак һәм торак-коммуналь хуҗалык хезмәтләре күрсәтү белән тәэмин 

итү” дәүләт программасы кысаларында социаль һәм инженерлык 

инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь ремонт” кече 

программасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

кече программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла: 

- 14160 Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләрендә парклар һәм 

скверлар булдыру һәм төзекләндерү чараларын тормышка ашыру



60 

 

 

- 72310 Татарстан Республикасы дәүләт (муниципаль милекнең социаль һәм 

инженерлык инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь ремонт 

 

 

 

2.5. “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында яшәүчеләрне эш белән 

тәэмин итүгә ярдәм итү” дәүләт программасы 

 

“2014-2020 елларга Татарстан Республикасында яшәүчеләрне эш белән тәэмин 

итүгә ярдәм итү” дәүләт программасының максатчан статьялары түбәндәгеләрне үз 

эченә ала:  

05 0 00 00000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында яшәүчеләрне эш 

белән тәэмин итүгә ярдәм итү” дәүләт программасы  

Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 31.12.2012 ел, №1199 карары белән расланган Татарстан 

Республикасы Дәүләт программалары исемлеге нигезендә эшләнгән,  дәүләт 

программасының түбәндәге кече программалары буенча хәл ителә торган  “2014-

2020 елларга Татарстан Республикасында яшәүчеләрне эш белән тәэмин итүгә ярдәм 

итү” дәүләт программасын тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла:  

 05 1 00 00000 “2014-2020 елларга халыкны эш белән тәэмин итүгә ярдәм итү 

һәм хезмәт миграциясен җайга салу” кече программасы  

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп юнәлешләр буенча кече 

программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

05 1 01 00000 “Халыкны эш белән тәэмин итүгә ярдәм итү өлкәсендә 

чараларны тормышка ашыру” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

- 15100 Инвестиция проектлары нигезендә эшчәнлекне реструктурлаштыруны 

һәм модернизацияләүне хәл итүче оешмалар хезмәткәрләрен алдан ук башка һөнәргә 

өйрәтеп кую һәм өстәмә һөнәри белем бирү чаралары 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча инвестицион проектлар нигезендә 

эшчәнлекне реструктурлаштыруны һәм модернизацияләүне хәл итүче оешмалар 

хезмәткәрләрен алдан ук башка һөнәргә өйрәтеп кую һәм өстәмә һөнәри белем бирү 

чараларын тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла.  

- 15150 Кече эшмәкәрлекне һәм эшсез гражданнарның үз-үзен эш белән 

тәэмин итүләрен үстерүгә ярдәм итү чаралары 

 Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча кече эшмәкәрлекне һәм эшсез 

гражданнарның үз-үзен эш белән тәэмин итүләрен үстерүгә ярдәм итү чараларын 
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тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

- 15200 Инвалид балаларны тәрбияләүче ата-аналарны, күп балалы ата-

аналарны эшкә урнаштыруга ярдәм итү чаралары  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча инвалид балаларны тәрбияләүче ата-

аналарны, күп балалы ата-аналарны эшкә урнаштыруга ярдәм итү чараларын 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.   

- 15230 Инвалидларның иҗтимагый берләшмәләре тарафыннан оештырылган 

предприятиеләргә ярдәм итү чаралары 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча инвалидларның иҗтимагый 

берләшмәләре тарафыннан оештырылган предприятиеләргә ярдәм итү чараларын 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

- 15250 Эшсез инвалидларны эшкә урнаштыруга ярдәм итү чаралары 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча эшсез инвалидларны эшкә урнаштыруга 

ярдәм итү чараларын тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла.   

- 15300 Өч яшькә кадәрге баланы карау ялы чорында хатын-кызларны һөнәргә 

өйрәтүне һәм аларга өстәмә һөнәри белем бирүне оештыру чаралары 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча өч яшькә кадәрге баланы карау ялы 

чорында булып, хезмәт эшчәнлегенә кире кайтырга ниятләүче хатын-кызларны 

һөнәргә өйрәтүне һәм аларга өстәмә һөнәри белем бирүне оештыру чараларын 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.   

- 15350 Халыкны эш белән тәэмин итү өлкәсендә Татарстан Республикасы 

вәкаләтләрен хәл итү чаралары 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча халыкны эш белән тәэмин итү өлкәсендә 

Татарстан Республикасы вәкаләтләрен хәл итү чараларын тормышка ашыруга 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

- 15351 Халыкны эш белән тәэмин итүнең актив сәясәте чаралары 

 

- 15352 Ведомство учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү 

 

- 15400 Халыкны эш белән тәэмин итүгә ярдәм итү өлкәсендә программ 

чаралар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча халыкны эш белән тәэмин итүгә ярдәм 

итү өлкәсендә программ чараларны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

- 15450 Эш урыннарын биләү өчен гражданнарны башка җирлеккә күчерүне 

оештыруны кертеп, шул исәптән федераль максатчан программаларны һәм 

инвестицион программаларны тормышка ашыру кысаларында оештырыла торган 

гражданнарга адреслы ярдәм күрсәтү чаралары 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча эш урыннарын биләү өчен 

гражданнарны башка җирлеккә күчерүне оештыруны кертеп, шул исәптән федераль 

максатчан программаларны һәм инвестицион программаларны тормышка ашыру 
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кысаларында оештырыла торган гражданнарга адреслы ярдәм күрсәтү чараларын 

тормышка ашыруга  Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

05 1 02 00000 “Эшсез гражданнарга социаль ярдәм чараларын тормышка 

ашыру” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла.  

- 52900 Федераль бюджет средстволары хисабына эшсез гражданнарга 

социаль түләүләр  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча, “Россия Федерациясендә яшәүчеләрне 

эш белән тәэмин итү турында” 19 апрель, 1991 ел, №1032-1 Россия Федерациясе 

законы нигезендә эшсез гражданнарга социал түләүләрне хәл итү өчен федераль 

бюджеттан субвенцияләр хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

Әлеге максатларга субвенцияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең “Бюджетлар өчен эшсез гражданнарга социаль түләүләрне хәл 

итү буенча Россия Федерациясе вәкаләтләрен тормышка ашыруга  субвенцияләр” 

000 2 02 03025 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле коды буенча чагылдырыла.  

05 2 00 00000  “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында хезмәт 

шартларын һәм хезмәтне саклауны яхшырту” кече программасы 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

05 2 01 00000 “Хезмәтне саклау өлкәсендә чараларны тормышка ашыру” төп 

чарасы  

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

- 15500 Татарстан Республикасында хезмәт шартларын һәм хезмәтне саклауны 

яхшырту чаралары  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасында хезмәт 

шартларын һәм хезмәтне саклауны яхшырту чараларын тормышка ашыруга 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.   

 05 3 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында эшче һәм 

инженер һөнәрләрен популярлаштыру” кече программасы  

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча кече 

программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

05 3 01 00000 “Татарстан Республикасында эшче һәм инженер һөнәрләрен 

популярлаштыру” төп чарасы  

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 
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- 15600 Татарстан Республикасы предприятиеләренә белгечләр җәлеп итү һәм 

аларны шунда эшләргә калдыру максатыннан чыгып, эшче һәм инженер һөнәрләрен 

популярлаштыру чаралары  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы 

предприятиеләренә белгечләр җәлеп итү һәм аларны шунда эшләргә калдыру 

максатыннан чыгып, эшче һәм инженер һөнәрләрен популярлаштыру чараларын 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

2.6. “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында иҗтимагый тәртипне 

һәм җинаятьчелеккә каршы эшчәнлекне тәэмин итү” дәүләт программасы 

“2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында иҗтимагый тәртипне һәм 

җинаятьчелеккә каршы эшчәнлекне тәэмин итү” дәүләт программасының максатчан 

статьялары түбәндәгеләрне үз эченә ала: 

06 0 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында иҗтимагый 

тәртипне һәм җинаятьчелеккә каршы эшчәнлекне тәэмин итү” дәүләт программасы 

Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 31.12.2012 ел, №1199 карары белән расланган Татарстан 

Республикасы Дәүләт программалары исемлеге нигезендә эшләнгән, дәүләт 

программасының түбәндәге кече программалары буенча хәл ителә торган “2014 – 

2020 елларга Татарстан Республикасында иҗтимагый тәртипне һәм җинаятьчелеккә 

каршы эшчәнлекне тәэмин итү” дәүләт программасын тормышка ашыруга Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла:  

06 1 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында хокук 

бозуларны һәм җинаятьләрне кисәтү эшчәнлеген оештыру” кече программасы 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла:  

06 1 01 00000 “Хокук бозуларны һәм җинаятьләрне кисәтү эшчәнлеген 

камилләштерү” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

- 10990 Программ чараларны тормышка ашыру  

06 2 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында юл хәрәкәте 

иминлеген арттыру” кече программасы 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп юнәлеш буенча кече 

программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

 

06 2 01 00000 “Юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү, юл-транспорт 

вакыйгаларында үлем-китем очракларын һәм кешеләргә  зыян килү белән 

тәмамланган юл-транспорт вакыйгалары очракларын киметү” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 
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чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:   

- 10990 Программ чараларны тормышка ашыру 

 

06 3 00 00000 “2014 – 2016 елларга Татарстан Республикасында 

террорчылыкны һәм экстремистлыкны кисәтү” кече программасы 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп юнәлеш буенча кече 

программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

 

06 3 01 00000 “Террорчылыкны һәм экстремистлыкны кисәтү” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

- 10990 Программ чараларны тормышка ашыру 

06 4 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында яшәүчеләр 

арасында наркоманияне кисәтү” кече программасы  

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп юнәлеш буенча кече 

программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

06 4 01 00000 “Наркотиклар куллануга каршы эшчәнлекне көчәйтү буенча 

кисәтү чараларын үткәрү” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

- 10990 Программ чараларны тормышка ашыру 

06 6 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында кулланучылар 

хокукларын яклауның комплекслы системасын үстерү “ кече программасы 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла:  

06 6 01 00000 “Кулланучылар хокукларын яклау өлкәсендә эшчәнлекне 

камилләштерү” төп чарасы  

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

- 10990 Программ чараларны тормышка ашыру  

 

2.7. “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында яшәүчеләрне һәм 

территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән саклау, янгын куркынычсызлыгын һәм су 

объектларында кешеләрнең иминлеген тәэмин итү” дәүләт программасы  

 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында яшәүчеләрне һәм 

территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән саклау, янгын куркынычсызлыгын һәм су 
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объектларында кешеләрнең иминлеген тәэмин итү” дәүләт программасының 

максатчан статьялары түбәндәгеләрне үз эченә ала: 

07 0 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында яшәүчеләрне 

һәм территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән саклау, янгын куркынычсызлыгын 

һәм су объектларында кешеләрнең иминлеген тәэмин итү” дәүләт программасы 

Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы Министрлар 

кабинетының 31.12.2012, № 1199 карары белән расланган, Татарстан Республикасы 

дәүләт программалары исемлеге нигезендә эшләнгән, дәүләт программасының 

түбәндәге кече программалары буенча тормышка ашырыла торган “2014 – 2020 

елларга Татарстан Республикасында яшәүчеләрне һәм территорияләрне гадәттән 

тыш хәлләрдән саклау, янгын куркынычсызлыгын һәм су объектларында кешеләрнең 

иминлеген тәэмин итү” дәүләт программасын тормышка ашыруга Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла:  

07 1 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында янгын 

куркынычсызлыгы” кече программасы 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла:  

07 1 01 00000 “Татарстан Республикасы территориясендә урнашкан Дәүләт 

янгынга каршы хезмәт подразделениеләре эшчәнлеген үстерү һәм камилләштерү, 

аларны техник яктан тәэмин итү” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

- 23670 Татарстан Республикасының янгынга каршы хезмәтен тоту  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасының янгынга 

каршы хезмәтен тотуга һәм аның эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

- 23720 Татарстан Республикасы янгынга каршы хезмәтен махсус кием-салым 

белән тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы янгынга каршы 

хезмәтен махсус кием-салым белән тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла.  

 

07 2 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында табигый һәм 

техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрнең килеп чыгу куркынычын киметү 

һәм аларның аянычлы нәтиҗәләрен йомшарту” кече программасы 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чаралар буенча  кече 

программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

07 2 01 00000 “Гражданлык оборонасы, гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм 

аларның аянычлы нәтиҗәләрен юка чыгару өлкәсендә идарә итүнең нәтиҗәсен 

арттыру” төп чарасы  



66 

 

 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

- 02040 Үзәк аппарат 

- 07420 Гадәттән тыш хәлләрне һәм табигать афәтләрен кисәтү һәм аларның 

аянычлы нәтиҗәләрен юкка чыгару чаралары  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча гадәттән тыш хәлләрне һәм табигать 

афәтләрен кисәтү һәм аларның аянычлы нәтиҗәләрен юкка чыгару чараларын 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

- 22670 Гражданлык оборонасы һәм гадәттән тыш хәлләр килеп туган 

очракларда саклану өлкәсендә чараларны оештыру һәм үткәрү белән идарә итү  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча гражданлык оборонасы һәм гадәттән 

тыш хәлләр килеп туган очракларда саклану өлкәсендә чараларны оештыру һәм 

үткәрү белән идарә итүне хәл кылуга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла.   

07 2 02 00000 “Гражданлык оборонасы, гадәттән тыш хәлләр килеп туган 

очракларда саклану өлкәсендә халыкны өйрәтү” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

- 22930 Гражданлык оборонасы һәм гадәттән тыш хәлләр буенча укыту-

методик үзәкләре эшчәнлеген тәэмин итү  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча гражданлык оборонасы һәм гадәттән 

тыш хәлләр буенча укыту-методик үзәкләре эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

07 2 03 00000 “Татарстан Республикасының коткару көчләрен үстерү” төп 

чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

 

- 22950 Эзләү учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы эзләү 

учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла.  

 

07 2 04 00000 “Экстремаль шартларда эшләүче һәм гадәттән тыш хәлләрдә 

зыян күргән затларны реабилитацияләү системасын камилләштерү” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  
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- 97250 Хастаханәләр, клиникалар, госпитальләр, медицина-санитария 

частьләре эшчәнлеген тәэмин итү  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча хастаханәләр, клиникалар, госпитальләр, 

медицина-санитария частьләре эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

07 3 00 00000 “2016 –  2020 елларга Татарстан Республикасында “Имин 

шәһәр” аппарат-программ комплексын төзү һәм үстерү” кече программасы 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп юнәлеш буенча кече 

программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

 

07 3 01 00000 “2016 – 2020 елларга Татарстан Республикасында “Имин шәһәр” 

аппарат-программ комплексын төзү һәм үстерү” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

- 22920 Халыкны һәм оешмаларны тыныч вакытта һәм сугыш вакытында 

килеп туган гадәттән тыш хәлләр очракларында тиешле гамәлләргә әзерләү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча халыкны һәм оешмаларны тыныч 

вакытта һәм сугыш вакытында килеп туган гадәттән тыш хәлләр очракларында 

тиешле гамәлләргә әзерләүне хәл кылуга Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла.  

 

- 22940 Авария-коткару учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы авария-коткару 

учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла.  

 

2.8. “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасы мәдәниятен үстерү” кече 

программасы 

“2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасы мәдәниятен үстерү” дәүләт  

программасының максатчан статьялары түбәндәгеләрне үз эченә ала: 

08 0 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасы мәдәниятен 

үстерү” дәүләт  программасы 

Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 31.12.2012 № 1199 карары белән расланган Татарстан Республикасы 

Дәүләт программалары исемлеге нигезендә эшләнгән, дәүләт программасының 

түбәндәге кече программалары буенча хәл ителә торган “2014 – 2020 елларга 

Татарстан Республикасы мәдәниятен үстерү” дәүләт  программасын тормышка 

ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 
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08 1 00 00000 “2014 – 2020 елларга музей эшен үстерү” кече программасы  

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп юнәлеш буенча кече 

программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

 

08 1 01 00000 “Музейларны комплекслы үстерү” төп чарасы  

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

 

- 44050 Грантлар 

 

- 44090 Ведомство мәдәният учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча ведомство мәдәният учреждениеләре 

эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты  чыгымнары 

чагылдырыла. 

 

- 44100 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендә чаралар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча мәдәният һәм кинематография өлкәсендә 

чараларны хәл кылуга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

 

- 44120 Татарстан Республикасы дәүләт музей-тыюлыклары эшчәнлеген 

тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге эшчәнлеге буенча Татарстан Республикасы дәүләт музей-

тыюлыклары эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла. 

  

08 2 00 00000 “2014 – 2020 елларга театр сәнгатен үстерү” кече программасы  

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла:  

08 2 01 00000 “Театрлар челтәрләрен үстерү” төп чарасы  

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

 

- 44050 Грантлар 

- 44090 Ведомство мәдәният учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча ведомство мәдәният учреждениеләре 

эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла. 

 

- 44100 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендә чаралар 
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Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча мәдәният һәм кинематография өлкәсендә 

чараларны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла.  

08 3 00 00000 “2014 – 2020 елларга китапханә эшен үстерү” кече программасы 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла:  

08 3 01 00000  “Китапханә хезмәте күрсәтү системасын үстерү” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

 

- 21750  Татарстан Республикасында китапханә эшен үстерү чаралары 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча татарстан Республикасында китапханә 

эшен үстерү чараларын тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла.  

 

- 44010 Муниципаль берәмлекләр китапханәләрен китап фондлары белән 

комплектлау  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына муниципаль берәмлекләр китапханәләрен китап фондлары 

белән комплектлауның хәл кылуга татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла.   

- 44050 Грантлар 

- 44090 Ведомство мәдәният учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча ведомство мәдәни ят учреждениеләре 

эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла.  

- 44100 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендә чаралар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча мәдәният һәм кинематография өлкәсендә 

чараларны хәл итүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла 

- 51440 Федераль бюджет средстволары хисабына муниципаль берәмлекләр 

китапханәләренең китап фондларын комплектлау  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча, гомумроссия әдәби-журнал 

журналларын сатып алуны кертеп, муниципаль берәмлекләр китапханәләренең 

китап фондларын комплектлауга федераль бюджеттан башка бюджетара 

трансфертлар хисабына хәл ителә торган татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла.  

Әлеге максатларга башка бюджетара трансфертларның керүе бюджетлар 

керемнәре классификациясенең “Бюджетларга муниципаль берәмлекләр 

китапханәләренең һәм Мәскәү һәм Санкт-Петербург шәһәрләре дәүләт 

китапханәләренең китап фондларын комплектлауга тапшырыла торган бюджетара 

трансфертлар” 000 2 02 04025 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча 
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чагылдырыла.  

Шулай ук чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы 

бюджетына федераль бюджеттан бирелә торган, башка бюджетара трансфертлар 

хисабына хәл ителә торган, әлеге максатларга Татарстан Республикасы муниципаль 

берәмлекләре бюджетлары чыгымнары чагылдырыла.  

- 51460 Федераль бюджет средстволары хисабына, Россия Федерациясе 

китапханәләрен “Интернет” челтәренә тоташтыру һәм, мәгълүмати технологияләрне 

һәм санлы форматны киңәйтү бурычларыннан чыгып, китапханә эше системасын 

үстерү  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Россия Федерациясе китапханәләрен 

“Интернет” челтәренә тоташтыру һәм, мәгълүмати технологияләрне һәм санлы 

форматны киңәйтү бурычларыннан чыгып, китапханә эше системасын үстерү 

чараларын тормышка ашыруга федераль бюджеттан башка бюджетара трансфертлар 

хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла.  

Әлеге максатларга башка бюджетара трансфертларның керүе бюджетлар 

керемнәре классификациясенең “Бюджетларга Россия Федерациясе китапханәләрен 

“Интернет” челтәренә тоташтыруга һәм, мәгълүмати технологияләрне һәм санлы 

форматны киңәйтү бурычларыннан чыгып, китапханә эше системасын үстерүгә 

тапшырыла торган бюджетара трансфертлар”  000 2 02 04041 00 0000 151 керемнәр 

төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла.  

 

08 4 00 00000 “2014 – 2020 елларга концерт оешмаларын һәм башкару 

сәнгатен үстерү” кече программасы 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 

08 4 01 00000  “Заманча музыка сәнгатен үстерү” төп чарасы  

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 44050 Грантлар. 

- 44090 Ведомство мәдәният учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча ведомство мәдәният учреждениеләре 

эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла.  

 

- 44100 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендә чаралар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча мәдәният һәм кинематография өлкәсендә 

чараларны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла.  
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08 5 00 00000 “2014 – 2020 елларга кинематографияне саклау һәм үстерү” кече 

программасы  

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 

08 5 01 00000 “Кинематографияне үстерү” төп чарасы  

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 44050 Грантлар 

- 44090 Ведомство мәдәният учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча ведомство мәдәният учреждениеләре 

эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла.  

 

- 44100 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендә чаралар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча мәдәният һәм кинематография өлкәсендә 

чараларны хәл итүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

 

08 6 00 00000 “2014 – 2020 елларга мәдәният һәм сәнгать өлкәсендә  белем 

бирүне үстерү” кече программасы 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп юнәлеш буенча  кече 

программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

08 6 01 00000 “Сәнгать белеме системасын камилләштерү” төп чарасы  

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 45200 Укыту-методика кабинетлары, үзәкләштерелгән бухгалтерияләр, 

хуҗалык хезмәте күрсәтү төркемнәре, укыту-өйрәтү өчен фильмотекалар, мәктәпара 

укыту-производство комбинатлары, логопедия пунктлары 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча укыту-методика кабинетларын, 

үзәкләштерелгән бухгалтерияләр, хуҗалык хезмәте күрсәтү төркемнәре, укыту-

өйрәтү өчен фильмотекалар, мәктәпара укыту-производство комбинатлары, 

логопедия пунктларын тотуга һәм аларның эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

 

08 7 00 00000  “Халык иҗатына ярдәм итү. 2014 – 2020 елларга Татарстан 
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Республикасы төп халыкларының матди булмаган мәдәни мирасын саклау, торгызу 

һәм популярлаштыру” кече программасы  

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 

08 7 01 00000  “Матди булмаган мәдәни мирасны саклау һәм популярлаштыру” 

төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 44050 Грантлар 

- 44090 Ведомство мәдәният учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча ведомство мәдәният учреждениеләре 

эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла.  

 

- 44100 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендә чаралар  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча мәдәният һәм кинематография өлкәсендә 

чараларны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла.  

 

08 8 00 00000 “2014 – 2020 елларга халык сәнгать кәсепләрен саклау, өйрәнү 

һәм үстерү” кече программасы  

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 

08 8 01 00000  “Халык сәнгать кәсепләрен үстерү” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 44050 Грантлар 

- 44090 Ведомство мәдәният учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча ведомство мәдәният учреждениеләре 

эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла.  

- 44100 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендә чаралар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча мәдәният һәм кинематография өлкәсендә 

чараларны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла.  
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08 9 00 00000 “2014 – 2020 елларга мәдәни мирас объектларын (тарихи һәм 

мәдәни ядкәрләр) саклау, куллану, популярлаштыру һәм дәүләти саклау” кече 

программасы 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 

08 9 01 00000  “Мәдәни мирас объектларын саклау һәм алардан нәтиҗәле 

файдалану” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 44040 “Мәдәни мирас – Свияжск утрау-шәһәрчеге һәм борынгы Болгар” 

комплекслы проектын тормышка ашыру буенча чаралар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча “Мәдәни мирас – Свияжск утрау-

шәһәрчеге һәм борынгы Болгар” комплекслы проектын тормышка ашыруга 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

- 44090 Ведомство мәдәният учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча ведомство мәдәният учреждениеләре 

эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла.  

 

- 44100 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендә чаралар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча мәдәният һәм кинематография өлкәсендә 

чараларны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла.  

 

- 51450 Федераль бюджет средстволары хисабына “Мәдәни мирас – Свияжск 

утрау шәһәрчеге һәм борынгы Болгар” комплекслы проектын тормышка ашыру 

буенча чаралар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча “Мәдәни мирас – Свияжск утрау 

шәһәрчеге һәм борынгы Болгар” комплекслы проекты чараларын тормышка 

ашыруга федераль бюджеттан башка бюджетара трансфертлар хисабына хәл ителә 

торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

 

Әлеге максатларга башка бюджетара трансфертларның Татарстан 

Республикасы бюджетына керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең 

“Мәдәни мирас – Свияжск утрау-шәһәрчеге һәм борынгы Болгар” комплекслы 

проектын тормышка ашыру буенча чараларга Татарстан Республикасы бюджетына 

тапшырыла торган бюджетара трансфертлар” 000 2 02 04058 02 0000 151 коды 

буенча чагылдырыла.  
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08 Б 00 00000 “2014 – 2016 елларга Мирас – Наследие кече программасы” 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

08 Б 01 00000  “Мәдәни кыйммәтләргә мөмкинлекне тәэмин итү” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

- 10990 Программ чараларны тормышка ашыру 

08 В 00 00000 “2014 – 2020 елларга төбәкара һәм милләтара мәдәни 

хезмәттәшлекне үстерү” кече программасы 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

08 В 01 00000  “Төбәкара һәм милләтара мәдәни хезмәттәшлекне үстерү” төп 

чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

- 44090 Ведомство мәдәният учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча ведомство мәдәният учреждениеләре 

эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла.  

- 44100 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендә чаралар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча мәдәният һәм кинематография өлкәсендә 

чараларны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла.  

08 Г 00 00000 “2014 – 2020 елларга заманча сәнгатькә ярдәм итү” кече 

программасы 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

08 Г 01 00000  “Заманча сәнгатькә дәүләт ярдәме” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 43690 Дәүләт алдындагы аерым хезмәтләр өчен әдәбият һәм сәнгать, 

мәгариф, басма массакүләм мәгълүмат чаралары, фән һәм техника өлкәсендә 

премияләр һәм башка кызыксындыру чаралары 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча дәүләт алдындагы аерым хезмәтләр өчен 

әдәбият һәм сәнгать, мәгариф, басма массакүләм мәгълүмат чаралары, фән һәм 

техника өлкәсендә Татарстан Республикасы премияләрен бирүгә Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 
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- 44100 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендә чаралар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча мәдәният һәм кинематография өлкәсендә 

чараларны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла.  

 

08 Д 00 00000 “2014 – 2020 елларга тармакның кадрлар потенциалын үстерү” 

кече программасы 

 Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 

08 Д 01 00000  “Кадрлар белән идарә итү һәм аларны әзерләү” төп чарасы  

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 42800 Өстәмә һөнәри белем бирү учреждениеләрен үстерү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы өстәмә һөнәри 

белем бирү учреждениеләрен үстерергә Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла. 

 

- 42820 Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм башка коммерциясез 

оешмаларга субсидияләр бирү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

башка коммерциясез оешмаларга субсидияләр бирү буенча Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

 

- 44050 Грантлар 

- 44100 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендә чаралар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча мәдәният һәм кинематография өлкәсендә 

чараларны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла.  

 

08 Е 00 00000 “2014 – 2020 елларга архив эшен үстерү” кече программасы 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 

08 Е 01 00000  “Архив эше өлкәсендә дәүләт сәясәтен тормышка ашыру” төп 

чарасы  

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

- 44020 Татарстан Республикасы архив фонды документларын һәм башка 
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архив документларын саклауны, учетка алуны, комплектлау һәм куллануны тәэмин 

итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы архив фонды 

документларын һәм башка архив документларын саклауны, учетка алуны, 

комплектлау һәм куллануны тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла.  

08 Ж 00 00000 “2014 – 2020 елларга тармакка дәүләт идарәсе системасын 

үстерү” кече программасы  

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

08 Ж 01 00000 “Мәдәният, сәнгать, кинематография, мәдәни мирас 

объектларын саклау һәм куллану өлкәсендә дәүләт сәясәтен һәм мөнәсәбәтләрне 

җайга салуны тормышка ашыруны тәэмин итү” төп чарасы   

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

- 02040 Үзәк аппарат 

- 02950 Оешмалар мөлкәтенә салым һәм җир салымы түләү 

- 44090 Ведомство мәдәният учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча ведомство мәдәният учреждениеләре 

эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла.  

- 44100 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендә чаралар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча мәдәният һәм кинематография өлкәсендә 

чараларны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла.  

- 59500 Федераль бюджет средстволары хисабына федераль әһәмияттәге 

мәдәни мирас объектларын дәүләти саклау буенча Россия Федерациясе вәкаләтләрен 

тормышка ашыру 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча “Россия Федерациясе халыкларының 

мәдәни мирас объектлары (тарихи һәм мәдәни ядкәрләр) турында” 25 июнь 2002 ел, 

№ 73-ФЗ Федераль законның 9.1 статьясындагы 14 пункты нигезендә, Россия 

Федерациясе субъектлары дәүләт хакимияте органнарына тапшырылган федераль 

бюджеттан субвенцияләр хисабына мәдәни мирас объектларына карата Россия 

Федерациясе вәкаләтләрен хәл итүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла.  

Әлеге максатларга субвенцияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына 

алынуы бюджетлар керемнәре классификациясенең “Россия Федерациясе 

субъектлары бюджетларына бердәм субвенция” 000 2 02 03998 02 0000 151 коды 

буенча чагылдырыла. 

  

08 К 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасы мәдәниятен 
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үстерү” дәүләт программасы кысаларында социаль һәм инженерлык 

инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь ремонт” кече 

программасы  

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 72310  Татарстан Республикасы дәүләт (муниципаль милкенең социаль һәм 

инженерлык инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь ремонт 

 

2.9. “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында әйләнә-тирә мохитне 

саклау, табигый ресурсларны саклау һәм куллану” дәүләт программасы 

 

“2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында әйләнә-тирә мохитне саклау, 

табигый ресурсларны саклау һәм куллану” дәүләт программасының максатчан 

статьялары түбәндәгеләрне үз эченә ала: 

09 0 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында әйләнә-тирә 

мохитне саклау, табигый ресурсларны саклау һәм куллану” дәүләт программасы 

Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 31.12.2012 ел, № 1199 карары белән расланган Татарстан 

Республикасы Дәүләт программалары исемлеге нигезендә эшләнгән, дәүләт 

программасының түбәндәге кече программалары буенча хәл ителә торган “2014 – 

2020 елларга Татарстан Республикасында әйләнә-тирә мохитне саклау, табигый 

ресурсларны саклау һәм куллану” дәүләт программасын тормышка ашыруга 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

09 1 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында әйләнә-тирә 

мохитнең сыйфатын җайга салу” кече программасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

09 1 01 00000 “Әйләнә-тирә мохитне саклауны тәэмин итү” төп чарасы   

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 19100 Әйләнә-тирә мохитнең сыйфатын җайга салу буенча чаралар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча әйләнә-тирә мохитнең сыйфатын җайга 

салу буенча чараларны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла.  

- 19120 Төбәк дәүләт экологик күзәтчелеген тәэмин итү 
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09 1 02 00000  “Әйләнә-тирә мохитне саклау өлкәсендә экологик 

мәгърифәтчелек, мәгълүмати тәэмин ителеш дәрәҗәсен арттыру” төп чарасы  

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 19700 Экологик мәгърифәтчелек һәм агарту чаралары 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча экологик мәгърифәтчелек һәм агарту 

буенча чараларны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла.  

 

09 3 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында җир асты 

байлыкларыннан файдалану өлкәсендә дәүләт идарәсе” кече программасы  

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп юнәлеш буенча кече 

программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

09 3 01 00000  “Җир асты байлыкларының дәүләт фонды белән идарә итү” төп 

чарасы  

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

- 85100 Җир асты биләмәләрен геологик өйрәнү һәм минераль-чимал базасын 

яңарту чаралары 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча җир асты биләмәләрен геологик өйрәнү 

һәм минераль-чимал базасын яңарту чараларын тормышка ашыруга Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

09 4 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасы су хуҗалыгы 

комплексын үстерү” кече программасы  

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чаралар буенча кече 

программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

09 4 01 00000  “Татарстан Республикасы территориясендә су мөнәсәбәтләре 

өлкәсендә дәүләт сәясәтен тормышка ашыру” төп чарасы  

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

- 51280 Федераль бюджет средстволары хисабына су мөнәсәбәтләре өлкәсендә 

аерым вәкаләтләрне хәл итү  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча су мөнәсәбәтләре өлкәсендә Россия 

Федерациясенең аерым вәкаләтләрен тормышка ашыруга федераль бюджеттан 

субвенцияләр хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 
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чыгымнары чагылдырыла, шул исәптән: 

судан файдалануга килешүләр төзү яки рөхсәтләр бирү буенча, судан 

файдалану килешүләрен төзү хокукына аукционнар үткәрү турында извещениеләр 

бастырып чыгару, су куллану параметрларын билгеләү буенча бәйсез экспертлар 

җәлеп итү буенча агымдагы эшчәнлек кысаларында эшләр башкару; 

федераль милектәге яки Россия Федерациясе субъектлары территорияләрендә 

урнашкан су объектларында яки аларның өлешләрендә эшләр башкару: су саклау 

зоналары һәм яр буе саклау полосалары чикләрен билгеләү һәм урында аларны 

махсус мәгълүмати билгеләр белән билгеләү буенча, махсус мәгълүмати билгеләрне 

җитештерүне һәм агымда карап тотуны кертеп;  су объектларының саегуын кисәтү, 

пычрануы һәм чүпләнүен юкка чыгару буенча, проект эшләрен кертеп;  

федераль милектәге һәм тулысынча Россия Федерациясе субъектлары 

территорияләрендә урнашкан су объектларында эшләр башкару: елгаларны 

тирәнәйтү, чистарту, төбен тигезләү, сулыкларны һәм су агымнары юлларын 

чистарту буенча, проект эшләрен кертеп; язгы ташуда су астында калу ихтималы 

булган территорияләрне һәм су объектларын язгы ташуга кадәр һәм язгы ташудан 

соң тикшерү; боз кисү эшләрен һәм боз бөкеләрен бетерү эшләрен башкару; язгы 

ташудан саклану чаралары, яр буйларын биегәйтүне, биоген ныгыту, иң катлаулы 

участокларда яр буйларын ком-гравий һәм ташлар белән ныгыту буенча, проект 

эшләрен кертеп.  

Әлеге максатларга субвенцияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең “Су мөнәсәбәтләре өлкәсендә аерым вәкаләтләрне тормышка 

ашыруга бюджетларга субвенцияләр”  000 2 02 03019 00 0000 151 керемнәр төренең 

тиешле кодлары буенча чагылдырыла.  

 

09 4 02 00000  “Суларга тискәре йогынтыны кисәтү” төп чарасы  

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

 

- 90400 Ярларны ныгыту һәм җимерелүдән саклау корылмаларын төзү 

 

- 90420 Гидротехник корылмаларны капиталь төзекләндерү 

 

- 90440 Елга юлларын тигезләү һәм чистарту 

 

09 4 03 00000  “Су объектларын саклауны тәэмин итү” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

 

- 90460 Су объектларын торгызу һәм экологик реабилитацияләү 
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- 90480 Су объектларын саклау өлкәсендә башка чаралар 

 

09 5 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында биологик 

төрлелекне саклап калу” кече программасы 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла:  

 

09 5 01 00000  “Татарстан Республикасында биологик төрлелекне саклау һәм 

торгызу өлкәсендә эшчәнлекне тәэмин итү” төп чарасы  

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

 

- 02040 Үзәк аппарат 

 

- 19500 Дәүләт табигый заказниклары эшчәнлеген тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча дәүләт табигый заказникларын тотуга 

һәм аларның эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла.  

 

- 19520 Биологик төрлелекне саклау һәм торгызу чаралары 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча биологик төрлелекне саклау һәм торгызу 

чараларын тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла.  

 

09 6 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында ау 

ресурсларын ишәйтү һәм алардан файдалану” кече программасы 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла:  

 

09 6 01 00000  “Хайваннар дөньясы объектларын саклауны тәэмин итү” төп 

чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

 

- 02040 Үзәк аппарат 

 

- 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү 

 

- 19620 Хайваннар дөньясы объектларыннан файдалану һәм аларны саклау 
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өлкәсендә чаралар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча хайваннар дөньясы объектларыннан 

файдалану һәм аларны саклау өлкәсендә чараларны тормышка ашыруга Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

 

- 19910 Табигатьне саклау учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча табигатьне саклау учреждениеләрен 

тотуга һәм аларның эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла.   

 

- 59100 Федераль бюджет средстволары хисабына су биологик ресурсларын 

оештыру, җайга салу һәм саклау өлкәсендә Россия Федерациясе вәкаләтләрен 

тормышка ашыру 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча “Хайваннар дөньясы турында”  24 

апрель, 1995 ел, № 52-ФЗ Федераль Законның 6 статьясындагы беренче өлеше 

нигезендә су биологик ресурсларын оештыру, җайга салу һәм саклау өлкәсендә 

Россия Федерациясе субъектлары дәүләт хакимияте органнарына тапшырылган 

Россия Федерациясе вәкаләтләрен тормышка ашыруга федераль бюджеттан 

субвенцияләр хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла.  

Әлеге максатларга субвенцияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына 

керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең “Россия Федерациясе субъектлары 

бюджетларына бердәм субвенция” 000 2 02 03998 02 0000 151 коды буенча 

чагылдырыла. 

- 59200 Федераль бюджет средстволары хисабына хайваннар дөньясы 

объектларын (ау ресурсларыннан һәм су биологик ресурсларыннан тыш) саклау һәм 

алардан файдалану өлкәсендә Россия Федерациясе вәкаләтләрен тормышка ашыру 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча “Хайваннар дөньясы турында” 24 

апрель, 1995 ел, № 52-ФЗ Федераль Законның 6 статьясындагы беренче өлеше 

нигезендә хайваннар дөньясы объектларын (ау ресурсларыннан һәм су  биологик 

ресурсларыннан тыш) саклау һәм алардан файдалану өлкәсендә   Россия 

Федерациясе субъектлары дәүләт хакимияте органнарына тапшырылган Россия 

Федерациясе вәкаләтләрен тормышка ашыруга федераль бюджеттан субвенцияләр 

хисабына хәл ителә.  

Әлеге максатларга субвенцияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына 

керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең “Россия Федерациясе субъектлары 

бюджетларына бердәм субвенция” 000 2 02 03998 02 0000 151 коды буенча 

чагылдырыла.  

 

- 59600 Федераль бюджет средстволары хисабына федераль дәүләт ау 

күзәтчелеге, ау ресурсларын атуга рөхсәтләр бирү һәм ау хуҗалыклары килешүләрен 

төзү буенча ау ресурсларын саклау һәм алардан файдалану өлкәсендә Россия 
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Федерациясе вәкаләтләрен тормышка ашыру 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча “Ау турында һәм ау ресурсларын саклау 

турында һәм Россия Федерациясенең аерым законнар актларына үзгәрешләр кертү 

турында” 24 июль, 2009 ел, № 209-ФЗ Федераль Законның 33 статьясындагы 1 

өлеше нигезендә федераль дәүләт ау күзәтчелеге, ау ресурсларын атуга рөхсәтләр 

бирү һәм ау хуҗалыклары килешүләрен төзү буенча ау ресурсларын саклау һәм 

алардан файдалану өлкәсендә Россия Федерациясе субъектларының дәүләт 

хакимияте органнарына тапшырылган Россия Федерациясе вәкаләтләрен тормышка 

ашыруга  федераль бюджеттан субвенцияләр хисабына хәл ителә торган Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субвенцияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына 

керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең “Россия Федерациясе субъектлары 

бюджетларына бердәм субвенция” 000 2 02 03998 02 0000 151 коды буенча 

чагылдырыла. 

 

- 92350 Башка түләүләр 

 

09 7 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында әйләнә тирә 

мохитне саклау һәм табигатьтән файдалану өлкәсендәге хезмәтләр эшчәнлеген 

координацияләү” кече программасы  

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла:  

 

09 7 01 00000  “Әйләнә тирә мохитне саклау өлкәсендә дәүләт функцияләрен 

башкаруны тәэмин итү” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

 

- 02040 Үзәк аппарат 

 

- 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җиргә салым түләү 

 

- 19700 Экологик мәгърифәтчелек һәм агарту чаралары 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча экологик мәгърифәтчелек һәм агарту 

чараларын тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла.  

 

- 19910 Табигатьне сакау учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча табигатьне саклау учреждениеләрен 

тотуга һәм аларның эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла.  
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2.10. “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында яшьләр сәясәтен, физик 

культура һәм спортны үстерү” дәүләт программасы 

 

“2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында яшьләр сәясәтен, физик 

культура һәм спортны үстерү” дәүләт программасының максатчан статьялары 

түбәндәгеләрне үз эченә ала:  

 

10 0 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында яшьләр 

сәясәтен, физик культура һәм спортны үстерү” дәүләт программасы 

Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 31.12.2012 ел, № 1199 карары белән расланган Татарстан 

Республикасы Дәүләт программалары исемлеге нигезендә эшләнгән, дәүләт 

программасының түбәндәге кече программалары буенча хәл ителә торган “2014 – 

2020 елларга Татарстан Республикасында яшьләр сәясәтен, физик культура һәм 

спортны үстерү” дәүләт программасын тормышка ашыруга Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

 

10 1 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында физик 

культура һәм спортны үстерү” кече программасы 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла:  

 

10 1 01 00000 “Татарстан Республикасында физик культура һәм спорт 

өлкәсендә дәүләт сәясәтен тормышка ашыру” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

 

- 12870 Массакүләм спорт өлкәсендә физик культура һәм спорт чаралары  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча массакүләм спорт өлкәсендә физик 

культура һәм спорт чараларын тормышка ашыруга Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

 

- 12970 Югары казанышлар спорты өлкәсендә физик культура һәм спорт 

чаралары 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча югары казанышлар спорты өлкәсендә 

физик культура һәм спорт чараларын тормышка ашыруга Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла.   

 

- 42330 Балалар белән мәктәптән тыш эшләү учреждениеләрендә югары 

нәтиҗәләргә ирешү максатында эшләүче тренер-укытучыларга һәм спортчы-
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инструкторларга ярдәм итүгә юнәлдерелгән чаралар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча балалар белән мәктәптән тыш эшләү 

учреждениеләрендә югары нәтиҗәләргә ирешү максатында эшләүче тренер-

укытучыларга һәм спортчы-инструкторларга ярдәм итүгә юнәлдерелгән чараларны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

 

 - 43650 Балалар-яшьләр спортын үстерү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча балалар-яшьләр спортын үстерүгә 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

 

- 48200 Ведомство спортка әзерләү учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы ведомство 

спортка әзерләү учреждениеләрен тотуга һәм аларның эшчәнлеген (хезмәтләр 

күрсәтү) тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

- 50810 Федераль бюджет средстволары хисабына Россия Федерациясе 

җыелма командалары өчен спорт резервын әзерләүне хәл итүче спорт оешмаларына 

адреслы финанс ярдәме 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Россия Федерациясе җыелма 

командалары өчен спорт резервын әзерләүне хәл итүче спорт оешмаларына адреслы 

финанс ярдәме  күрсәтүгә федераль бюджеттан субсидияләр хисабына хәл ителә 

торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

Әлеге максатларга субсидияләр бюджетлар керемнәре классификациясенең 

“Россия Федерациясе җыелма командалары өчен спорт резервын әзерләүне хәл 

итүче спорт оешмаларына адреслы финанс ярдәме күрсәтүгә бюджетларга 

субсидияләр” 000 2 02 02133 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча 

чагылдырыла. 

Шулай ук федераль бюджеттан субсидияләр хисабына чыгымнарның әлеге 

юнәлеше буенча хәл ителә торган Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләр 

бюджетлары чыгымнары чагылдырыла.  

- 51270 Федераль бюджет средстволары хисабына “Хезмәткә һәм оборонага 

әзер” (ГТО) Бөтенроссия физкультура-спорт комплексын этаплап гамәлгә кертү 

чараларын тормышка ашыру  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча “Хезмәткә һәм оборонага әзер” (ГТО) 

Бөтенроссия физкультура-спорт комплексын этаплап гамәлгә кертү чараларын 

тормышка ашыруга федераль бюджеттан субсидияләр хисабына хәл ителә торган 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.   

 

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең “Хезмәткә һәм оборонага әзер” (ГТО) Бөтенроссия 

физкультура-спорт комплексын этаплап гамәлгә кертү чараларын тормышка 

ашыруга бюджетларга субсидияләр” 000 2 02 02220 00 0000 151 керемнәр төренең 

тиешле кодлары буенча чагылдырыла.  
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- R0810 Россия Федерациясе җыелма командалары өчен спорт резервын 

әзерләүне хәл итүче спорт оешмаларына адреслы финанс ярдәме күрсәтүгә 

финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына Россия Федерациясе җыелма командалары өчен спорт 

резервын әзерләүне хәл итүче спорт оешмаларына адреслы финанс ярдәме күрсәтүгә 

федераль бюджеттан субсидияләрне финанслашуга Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла.   

 

- R1270 “Хезмәткә һәм оборонага әзер” (ГТО) Бөтенроссия физкультура-спорт 

комплексын этаплап гамәлгә кертү чараларын тормышка ашыруга финанслашыла 

торган чыгымнар  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына “Хезмәткә һәм оборонага әзер” (ГТО) Бөтенроссия 

физкультура-спорт комплексын этаплап гамәлгә кертү чараларын тормышка 

ашыруга федераль бюджеттан субсидияләрне финанслашуга Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

 

 

10 2 00 00000 “2014 – 2020 елларга балалар һәм яшьләр ялын һәм аларның 

сәламәтлеген ныгытуны һәм аларны эш белән тәэмин итүне оештыру” кече 

программасы 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла:  

 

10 2 01 00000  “Балалар һәм яшьләр ялын, аларның сәламәтлеген ныгытуны 

оештыру, аларны эш белән тәэмин итү һәм савыктыру эффектын көчәйтү” төп 

чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

 

- 21320 Балалар һәм яшьләр ялын, аларның сәламәтлеген ныгытуны, аларны 

эш белән тәэмин итүне оештыру чаралары  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча балалар һәм яшьләр ялын, аларның 

сәламәтлеген ныгытуны, аларны эш белән тәэмин итүне оештыру чараларын 

торышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

   

10 3 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасының авыл 

яшьләре” кече программасы 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла:  
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10 3 01 00000  “Авыл яшьләрен мәгълүмат белән тәэмин итүне, аларның 

социаль һәм икътисадый активлыгын көчәйтү өчен шартлар тудыру” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

- 21450 Авыл яшьләренең социаль һәм икътисадый активлыгын көчәйтү өчен 

шартлар тудыру буенча чаралар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча авыл яшьләренең социаль һәм 

икътисадый активлыгын көчәйтү өчен шартлар тудыру буенча чараларны тормышка 

ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.   

 

10 4 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан яшьләре” кече программасы 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла:  

 

10 4 01 00000 “Татарстан Республикасында дәүләт яшьләр сәясәтен үстерү” 

төп чарасы  

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

 

- 43100 Балалар һәм яшьләр өчен чаралар үткәрү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча балалар һәм яшьләр чараларын оештыру 

һәм үткәрүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

- 43190 Яшьләр сәясәте учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы яшьләр сәясәте 

учреждениеләрен тотуга һәм аларның эшчәнлеген (хезмәтләр күрсәтү) тәэмин итүгә 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

10 5 00 00000 “2014 – 2016 елларга яшьләрне ватанпәрвәрлек рухында 

тәрбияләү” кече программасы  

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла:  

 

10 5 01 00000  “Татарстан Республикасында яшьләрне ватанпәрвәрлек рухында 

тәрбияләү системасын үстерү һәм модернизацияләү” төп чарасы  

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

 

- 10990 Программ чараларны тормышка ашыру 



87 

 

 

 

10 6 00 00000 “2014 – 2020 елларга спорт өлкәсендә дәүләт яшьләр сәясәтен 

һәм дәүләт сәясәтен камилләштерү” кече программасы 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла:  

 

10 6 01 00000 “Татарстан Республикасында физик культура һәм спорт 

өлкәсендә дәүләт яшьләр сәясәтен һәм дәүләт сәясәтен үстерү” төп чарасы  

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

 

- 02040 Үзәк аппарат 

- 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү  

- 45200 Укыту-методика кабинетлары, үзәкләштерелгән бухгалтерияләр, 

хуҗалык хезмәте күрсәтү төркемнәре, укыту-өйрәтү өчен фильмотекалар, мәктәпара 

укыту-производство комбинатлары, логопедия пунктлары 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча укыту-методика кабинетларын, 

үзәкләштерелгән бухгалтерияләр, хуҗалык хезмәте күрсәтү төркемнәре, укыту-

өйрәтү өчен фильмотекалар, мәктәпара укыту-производство комбинатлары, 

логопедия пунктларын тотуга һәм аларның эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

10 К 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында яшьләр 

сәясәтен, физик культура һәм спортны үстерү” дәүләт программасы кысаларында 

социаль һәм инженерлык инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм 

капиталь ремонт” кече программасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча кече 

программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

 

- 72310 Татарстан Республикасы дәүләт (муниципаль ) милектәге социаль һәм 

инженерлык инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь ремонт  

10 Ф 00 00000 “2018 елда дөнья чемпионатын үткәрүгә әзерләнү” кече 

программасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча кече 

программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

- R0300 2018 елда Россия Федерациясендә футбол буенча дөнья чемпионатына 

әзерләнү һәм үткәрү чараларын тормышка ашыруга финанслашыла торган 

чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджеты 
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средстволары хисабына 2018 елда Россия Федерациясендә футбол буенча дөнья 

чемпионатына әзерләнү һәм үткәрү чараларын тормышка ашыруга федераль 

бюджеттан субсидияләрне финанслашуга Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла.  

2.11. “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасының икътисадый үсеше һәм 

инновацион икътисады” дәүләт программасы 

“2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасының икътисадый үсеше һәм 

инновацион икътисады” дәүләт программасының максатчан статьялары 

түбәндәгеләрне үз эченә ала: 

11 0 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасының икътисадый 

үсеше һәм инновацион икътисады” дәүләт программасы 

Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 31.12.2012  ел, № 1199 карары белән расланган, дәүләт 

программасының түбәндәге кече программалары буенча хәл ителә торган “2014 – 

2020 елларга Татарстан Республикасының икътисадый үсеше һәм инновацион 

икътисады” дәүләт программасын тормышка ашыруга Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

11 1 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасының дәүләт 

икътисадый сәясәтен камилләштерү” кече программасы  

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла:  

 

11 1 01 00000  “Дәүләт идарәсенең нәтиҗәсен, Татарстан Республикасы 

иҗтимагый-сәяси тормышында халыкның активлыгын арттыру, инновацион 

эшчәнлекне һәм сәнәгатьтә җитештерүне үстерү өчен шартлар тудыру” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

 

- 02040 Үзәк аппарат 

- 02410  Татарстан Республикасы вәкиллекләре эшчәнлеген тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы вәкиллекләрен 

тотуга һәм аларның эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла.  

 

- 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү  

 

- 21550 Социаль әһәмиятле чаралар үткәрү  

-  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча социаль әһәмиятле чаралар оештыру һәм 

үткәрүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  
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- 25180 Татарстан Республикасы территориаль иҗтимагый үзидарә 

системасын үстерүгә юнәлдерелгән чаралар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы территориаль 

иҗтимагый үзидарә системасын үстерүгә юнәлдерелгән чараларны тормышка 

ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

- 72320 Авария хәлендәге торактан күчерү, төзү, инженерлык, транспорт 

инфраструктурасын үстерү системасын камилләштерү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча тузган торактан күчерү, төзү, 

инженерлык, транспорт инфраструктурасын үстерү системасын камилләштерү 

чараларын үткәрүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

- 79000 Татарстан Республикасында уңайлы инвестицион мохит булдыру 

чаралары 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасында уңайлы 

инвестицион мохит булдыру чараларын тормышка ашыруга Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

 

- 92350 Башка түләүләр  

 

- 92370 Производство кооперациясен (субконтрактацияләр) үстерү 

 

- 92990 Ведомство учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү 

 

11 2 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында кече һәм урта 

эшмәкәрлекне үстерү” кече программасы 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп юнәлеш буенча кече 

программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

11 2 01 00000 “Татарстан Республикасында кече һәм урта эшмәкәрлек секторы 

күләмен арттыру” төп чарасы    

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

 

- 50640 Федераль бюджет средстволары хисабына кече һәм урта 

эшмәкәрлеккә, крестьян (фермер) хуҗалыкларын кертеп, дәүләт ярдәме чаралары 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча кече һәм урта эшмәкәрлеккә, крестьян 

(фермер) хуҗалыкларын кертеп, дәүләт ярдәме чараларын тормышка ашыруга 

федераль бюджеттан субсидияләр хисабына хәл ителә торган Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.   

 

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең “Кече һәм урта эшмәкәрлеккә, крестьян (фермер) 
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хуҗалыкларын кертеп, дәүләт ярдәменә бюджетларга субсидияләр” 000 2 02 02009 

00 0000 151 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

  

- R0640  Кече һәм урта эшмәкәрлеккә, крестьян (фермер) хуҗалыкларын 

кертеп, дәүләт ярдәме буенча чараларга финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына кече һәм урта эшмәкәрлеккә, крестьян (фермер) 

хуҗалыкларын кертеп, дәүләт ярдәме буенча чараларны тормышка ашыруга 

федераль бюджеттан субсидияләрне финанслашу максатында Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

- R0641 Кече һәм урта эшмәкәрлеккә, крестьян (фермер) хуҗалыкларын 

кертеп, дәүләт ярдәме буенча чаралар 

 

- R0642 Учреждениеләр эшчәнлеген тәэмин итү  

 

11 3 00 00000 “2014 – 2016 елларга Татарстан Республикасында социаль 

юнәлешле коммерциясез оешмаларга ярдәм итү” кече программасы  

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла:  

 

11 3 01 00000  “Социаль юнәлешле коммерциясез оешмалар эшчәнлегенә һәм 

аларның Татарстан Республикасы социаль-икътисадый үсешендә катнашуына 

этәргеч бирү” төп чарасы   

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

 

- 10010 Әйләнә-тирә мохитне саклау өлкәсендәге эшчәнлеккә ярдәм итү 

 

- 10020 Мәгариф өлкәсендәге эшчәнлеккә ярдәм итү 

 

- 10030 Яшьләр сәясәте өлкәсендәге эшчәнлеккә ярдәм итү 

 

- 10040 Иҗади  берлекләр эшчәнлегенә ярдәм итү 

 

- 10050 Социаль сәясәт өлкәсендәге эшчәнлеккә ярдәм итү 

 

- 10060 Физик культура һәм спорт өлкәсендәге эшчәнлеккә ярдәм итү 

 

- 10100 Мәдәният өлкәсендәге эшчәнлеккә ярдәм итү 
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11 4 00 00000 “2015 – 2020 елларга Татарстан Республикасы 

предприятиеләрендә хезмәт җитештерүчәнлеген арттыру” кече программасы 

 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

  

11 4 01 00000  “Хезмәт җитештерүчәнлеген, югары җитештерүчәнлекле эш 

урыннары санын арттыру, предприятиеләр эшчәнлеге нәтиҗәсен яхшырту, шул 

исәптән сакчыл производство методикалары ысулларыннан файдаланып” төп чарасы   

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

 

- 21540 Татарстан Республикасында хезмәт җитештерүчәнлеген һәм 

предприятиеләрнең эшчәнлеге нәтиҗәсен арттыру чаралары  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасында хезмәт 

җитештерүчәнлеген һәм предприятиеләрнең эшчәнлеге нәтиҗәсен арттыру 

чараларын тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла.   

 

2.12. “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында “Ачык Татарстан” 

мәгълүмати һәм коммуникация технологияләрен үстерү” дәүләт программасы   

 

“2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында “Ачык Татарстан” 

мәгълүмати һәм коммуникация технологияләрен үстерү” дәүләт программасының 

максатчан статьялары түбәндәгеләрне үз эченә ала:    

12 0 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында “Ачык 

Татарстан” мәгълүмати һәм коммуникация технологияләрен үстерү” дәүләт 

программасы   

Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 31.12.2012 ел,  № 1199 карары белән расланган, дәүләт 

программасының түбәндәге кече программалары буенча хәл ителә торган “2014 – 

2020 елларга Татарстан Республикасында “Ачык Татарстан” мәгълүмати һәм 

коммуникация технологияләрен үстерү” дәүләт программасын тормышка ашыруга 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

    

12 1 00 00000 “2014 – 2020 елларга мәгълүмати Татарстан” кече программасы  

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла:  

 

12 1 01 00000  “Татарстан Республикасында мәгълүмати һәм коммуникация 

технологияләрен үстерү һәм алардан файдалану” төп чарасы 
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Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

- 43900  Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнарында һәм 

Татарстан Республикасы җирле үзидарә органнарында мәгълүмати һәм 

коммуникация технологияләрен үстерү һәм алардан файдалану  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы дәүләт 

хакимияте органнарында һәм Татарстан Республикасы җирле үзидарә органнарында 

мәгълүмати һәм коммуникация технологияләрен үстерү һәм алардан файдалануга 

бәйле Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

12 2 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасы территориясендә 

мәгълүмат-телекоммуникация инфраструктурасын үстерү” кече программасы   

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла:  

12 2 01 00000  “Татарстан Республикасы территориясендә мәгълүмат-

телекоммуникация инфраструктурасын үстерү һәм  аны үстерүгә ярдәм итү” төп 

чарасы  

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

- 43900 Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнарында һәм 

Татарстан Республикасы җирле үзидарә органнарында мәгълүмати һәм 

коммуникация технологияләрен үстерү һәм алардан файдалану 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча  Татарстан Республикасы дәүләт 

хакимияте органнарында һәм Татарстан Республикасы җирле үзидарә органнарында 

мәгълүмати һәм коммуникация технологияләрен үстерү һәм алардан файдалануга 

бәйле Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

 12 3 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасының мәгълүмати 

киңлеге инфраструктурасын үстерү һәм камилләштерү кече программасы  

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чаралар буенча  кече 

программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

12 3 01 00000  “Гомумхуҗалык эшчәнлеген тәэмин итү” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

 

- 02040 Үзәк аппарат 

 

- 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү 
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12 3 02 00000 “Татарстан Республикасы мәгълүмати киңлегенә һәм 

массакүләм коммуникацияләргә дәүләт ярдәме һәм аларны үстерү” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

  

- 44410 Массакүләм мәгълүмат чаралары өлкәсендә чаралар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча массакүләм мәгълүмат чаралары 

өлкәсендә чараларны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла. 

  

- 44420 Массакүләм мәгълүмат чаралары өлкәсендә дәүләт ярдәме 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча массакүләм мәгълүмат чаралары 

өлкәсендә дәүләт ярдәме күрсәтүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла.  

- 45310 Телерадиокомпанияләргә һәм теле-радио оешмаларга субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы 

телерадиокомпанияләренә һәм теле-радио оешмаларына субсидияләр бирүгә 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

- 45510 Социаль әһәмиятле проектларны тормышка ашыруга, инвалидлар өчен 

китаплар, басмалар бастырып чыгаруга нәшриятларга һәм нәшер итүче оешмаларга 

субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча, инвалидлар өчен китаплар һәм басмалар 

бастырып чыгаруны кертеп, Татарстан Республикасы социаль әһәмиятле 

проектларын тормышка ашыручы Татарстан Республикасы нәшриятларына һәм 

нәшер итүче оешмаларга субсидияләр бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла.  

   

- 45790 Нәшриятлар эшчәнлеген тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы нәшриятларын 

тотуга һәм аларның эшчәнлеген (хезмәтләр күрсәтү) тәэмин итүгә Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

 

- 47510 “Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарлары һәм 

боерыклары һәм республика дәүләт хакимияте органнарының норматив актлары 

җыентыгы” журналы редакциясе” автоном коммерциясез оешмасына субсидияләр  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча “Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинеты карарлары һәм боерыклары һәм республика дәүләт хакимияте 

органнарының норматив актлары җыентыгы” журналы редакциясе” автоном 

коммерциясез оешмасына субсидияләр бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла.  

 



94 

 

 

12 4 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында мәгълүмати 

технологияләр өлкәсендә икътисадый мохитне һәм кеше капиталын үстерүгә дәүләт 

ярдәме” кече программасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

 

12 4 01 00000  “Гомумхуҗалык эшчәнлеген тәэмин итү” төп чарасы  

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

- 02040 Үзәк аппарат 

 

- 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү 

 

12 4 02 00000  “Мәгълүматлаштыру һәм элемтә тармагының инвестицион 

кызыксындыру тудыруын арттыру” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

 

- 43910 Мәгълүматлаштыру һәм элемтә өлкәсендә грантлар 

 

- 43920 Мәгълүматлаштыру һәм элемтә өлкәсендә башка чаралар 

 

2.13. “2014 – 2022 елларга Татарстан Республикасы транспорт системасын 

үстерү” дәүләт программасы 

 

13 0 00 00000 “2014 – 2022 елларга Татарстан Республикасы транспорт 

системасын үстерү” дәүләт программасы 

Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 31.12.2012 ел, № 1199 карары белән расланган Татарстан 

Республикасы Дәүләт программалары исемлеге нигезендә эшләнгән, дәүләт 

программасының кече программалары буенча тормышка ашырыла торган “2014 – 

2022 елларга Татарстан Республикасы транспорт системасын үстерү” дәүләт 

программасын тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:   

 

 

13 1 00 00000 “2014 – 2022 елларга тимер юл инфраструктурасын үстерү” кече 

программасы  

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 



95 

 

 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла:  

13 1 01 00000 “Тимер юл транспорты эшенең тотрыклылыгын, аның 

мөмкинлекләрен, иминлеген һәм күрсәтелә торган хезмәтләре сыйфатын арттыру” 

төп чарасы  

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

 

- 03520 Тимер юл транспорты өлкәсендә аерым чаралар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча тимер юл транспорты өлкәсендә аерым 

чараларны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла. 

13 2 00 00000 “2014 – 2022 елларга елга транспортын, эчке су юлларын һәм 

елга портларын үстерү” кече программасы  

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла:  

13 2 01 00000  “Елга транспортында пассажир-йөк ташуларны үстерү өчен 

өстенлекле шартлар тудыру” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

 

- 03110 Елга транспорты өлкәсендә аерым чаралар  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча елга транспорты өлкәсендә аерым 

чараларны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла.  

 

13 3 00 00000 “2014 – 2022 елларга һава транспортын һәм аэронавигацияне 

үстерү” кече программасы  

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла:  

 

13 3 01 00000  “Авиация транспортына халыкның һәм хуҗалык итүче 

субъектларның ихтыяҗын нәтиҗәле һәм сыйфатлы канәгатьләндерү” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

 

- 03620 Идел буе Федераль округында һава транспорты мөмкинлекләрен 

тәэмин итүгә субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Идел буе федераль округында һава 

транспорты мөмкинлекләрен тәэмин итүгә субсидияләр бирүгә татарстан 
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Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

 

13 4 00 00000 “2014 – 2022 елларга автомобиль, шәһәр электр транспортын, 

шул исәптән метроны үстерү” кече программасы  

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла:  

 

13 4 01 00000 “Тотрыклы эшли торган һәм халыкның барлык катлаулары өчен 

файдалану мөмкин булган бердәм җәмәгать транспорты системасын булдыру” төп 

чарасы  

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

 

- 03170 Башка транспорт төрләре өлкәсендә аерым чаралар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча башка транспорт төрләре өлкәсендә 

аерым чараларны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла 

 

- 03400 Күчмә состав сатып алу 

 

- 05370 Җәмәгать транспорты хезмәтләре күрсәтүнең бертигез мөмкинлеген 

тәэмин итү  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча җәмәгать транспорты хезмәтләре 

күрсәтүнең бер тигез мөмкинлеген тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла. 

 

Әлеге максатларга субвенцияләрнең муниципаль берәмлекләр бюджетларына 

керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең “Россия Федерациясе 

субъектларына тапшырыла торган вәкаләтләрне үтәүгә җирле бюджетларга 

субвенцияләр” 000 2 02 03024 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча 

чагылдырыла. 

Шулай ук чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча әлеге максатларга Татарстан 

Республикасы бюджетыннан субвенцияләр хисабына хәл ителә торган Татарстан 

Республикасы муниципаль берәмлекләренең бюджетлары чыгымнары чагылдырыла.  

 

- 72340 Казан шәһәрендә метрополитен төзү 

 

- 92990 Ведомство учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү 

 

13 5 00 00000 “2014 – 2022 елларга логистика һәм терминал-склад хезмәтләре 

күрсәтү базарын үстерү” кече программасы 
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Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла, шул исәптән:   

- 72550 Свияжск төбәкара мультимодаль логистика үзәген төзү 

 

- 72560 Свияжск төбәкара мультимодаль логистика үзәгенә автомобиль 

юллары салу 

 

- 72570 Ясалма корылмалар төзү һәм реконструкцияләү 

 

- 72580 Алдынгы технологияләр һәм материалларны гамәлгә кертү 

 

13 6 00 00000 “2014 – 2022 елларга автомобиль юллары челтәрен 

камилләштерү, үстерү һәм саклау” кече программасы 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла:  

 

13 6 01 00000  “Гомуми файдаланудагы автомобиль юллары челтәрен үстерү” 

төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

 

- 03150 Юл хуҗалыгын тоту һәм аның белән идарә итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча юл фондын тотуга һәм аның белән идарә 

итүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

 

- 03550 Татарстан Республикасы автомобиль юллары челтәрен камилләштерү, 

үстерү һәм саклау 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы автомобиль 

юллары челтәрен камилләштерү, үстерү һәм саклауга Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

- 53900 Федераль бюджет средстволары хисабына юл эшчәнлеген финанс 

ягыннан тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча юл эшчәнлеген финанс ягыннан тәэмин 

итүгә федераль бюджеттан бюджетара трансфертлар хисабына хәл ителә торган 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

 

Әлеге максатларга башка бюджетара трансфертларның Татарстан 

Республикасы бюджетына керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең “Россия 

Федерациясе субъектлары бюджетларына юл эшчәнлеген финанс ягыннан тәэмин 

итүгә тапшырыла торган бюджетара трансфертлар 000 2 02 04091 02 0000 151 коды 
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буенча чагылдырыла. 

- 54200 Федераль бюджет средстволары хисабына Россия Федерациясе 

Хөкүмәте карарлары буенча юл хуҗалыгы өлкәсендә төбәк программалары 

чараларын тормышка ашыру 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Россия Федерациясе Хөкүмәте 

карарлары буенча юл хуҗалыгы өлкәсендә төбәк программалары чараларын 

тормышка ашыруга федераль бюджеттан башка бюджетара трансфертлар хисабына 

хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

Әлеге максатларга башка бюджетара трансфертларның Татарстан 

Республикасы бюджетына керүе бюджетлар керемнәрен классификациясенең 

“Россия Федерациясе Хөкүмәте карарлары буенча юл хуҗалыгы өлкәсендә төбәк 

программалары чараларын тормышка ашыруга Россия Федерациясе субъектлары 

бюджетларына тапшырыла торган бюджетара трансфертлар” 000 2 02 04095 02 0000 

151 коды буенча чагылдырыла.  

 

13 7 00 00000 “2014 – 2022 елларга транспорт системасы куркынычсызлыгын 

арттыру” кече программасы 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла:  

 

13 7 01 00000  “Транспорт процессы куркынычсызлыгын һәм террорчылыкка 

каршы иминлекне тәэмин итү” төп чарасы 

 

13 8 00 00000 “2014 – 2022 елларга Татарстан Республикасы транспорт 

комплексында дәүләт сәясәтен камилләштерү” кече программасы  

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла:  

 

13 8 01 00000  “Дәүләт транспорт-инфраструктура сәясәтен эшләү һәм 

тормышка ашыру” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

 

- 02040 Үзәк аппарат 

 

- 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү 

 

2.14. “2013 – 2020 елларга Татарстан Республикасында авыл хуҗалыгын 

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

салу” дәүләт программасы 

“2013 – 2020 елларга Татарстан Республикасында авыл хуҗалыгын үстерү һәм 
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авыл хуҗалыгы продукциясе, чимал һәм азык-төлек базарларын җайга салу” дәүләт 

программасының максатчан статьялары түбәндәгеләрне үз эченә ала:  

14 0 00 00000 “2013 – 2020 елларга Татарстан Республикасында авыл 

хуҗалыгын үстерү һәм авыл хуҗалыгы продукциясе, чимал һәм азык-төлек 

базарларын җайга салу” дәүләт программасы 

Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 31.12.2012 ел,  № 1199 карары белән расланган Татарстан 

Республикасы Дәүләт программалары исемлеге нигезендә эшләнгән, дәүләт 

программасының түбәндәге кече программалары буенча хәл ителә торган “2013 – 

2020 елларга Татарстан Республикасында авыл хуҗалыгын үстерү һәм авыл 

хуҗалыгы продукциясе, чимал һәм азык-төлек базарларын җайга салу” дәүләт 

программасын тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

14 1 00 00000 “Үсемлекчелек, эшкәртү һәм үсемлекчелек продукциясен сату 

кече тармагын үстерү” кече программасы 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чаралар буенча кече 

программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

 

14 1 01 00000  “Элита орлыкчылыгын үстерү” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

 

- 50310 Федераль бюджет средстволары хисабына элита орлыкларын сатып 

алу чыгымнарының бер өлешен каплауга субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча элита орлыкларын сатып алу 

чыгымнарының бер өлешен каплауга федераль бюджеттан субсидияләр хисабына 

хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына керүе 

бюджетлар керемнәре классифкациясенең “Элита орлыкларын сатып алу 

чыгымнарының бер өлешен каплауга Россия Федерациясе субъектлары 

бюджетларына субсидияләр” 000 2 02 02174 02 0000 151 коды буенча чагылдырыла. 

 

- 60310 Элита орлыкларын сатып алу чыгымнарының бер өлешен каплауга 

субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына элита орлыкларын сатып алу чыгымнарының бер өлешен 

каплауга субсидияләр бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла. 
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- R0310 Элита орлыкларын сатып алу чыгымнарының бер өлешен каплауга 

финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына элита орлыкларын сатып алу чыгымнарының бер өлешен 

каплауга федераль бюджеттан субсидияләрне финанслашу максатында Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

 

14 1 02 00000  “Күпьеллык үсемлекләрне утырту һәм карауга ярдәм итү” төп 

чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

 

- 50330  Федераль бюджет средстволары хисабына, файдаланудан чыгарылган 

иске бакчаларны төпләүгә һәм төпләнгән мәйданнарны рекультивацияләүгә 

чыгымнарның бер өлешен каплауга субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча файдаланудан чыгарылган иске 

бакчаларны төпләүгә һәм төпләнгән мәйданнарны рекультивацияләүгә 

чыгымнарның бер өлешен каплауга федераль бюджеттан субсидияләр хисабына хәл 

ителә торган татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

 

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына керүе 

бюджетлар керемнәре классификациясенең “Файдаланудан чыгарылган иске 

бакчаларны төпләүгә һәм төпләнгән мәйданнарны рекультивацияләүгә 

чыгымнарның бер өлешен каплауга Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына 

субсидияләр” 000 2 02 02176 02 0000 151 коды буенча чагылдырыла.  

 

- 50340 Федераль бюджет средстволары хисабына, күпьеллык җимеш һәм 

җиләк үсентеләрен утыртуга һәм  карауга чыгымнарның бер өлешен каплауга 

субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча күпьеллык җимеш һәм җиләк 

үсентеләрен утыртуга һәм  карауга чыгымнарның бер өлешен каплауга субсидияләр 

хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла. 

 

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына керүе 

бюджетлар керемнәре классификациясенең “Күпьеллык җимеш һәм җиләк 

үсентеләрен утыртуга һәм карауга чыгымнарның бер өлешен каплауга Россия 

Федерациясе субъектлары бюджетларына субсидияләр” 000 2 02 02177 02 0000 151 

коды буенча чагылдырыла. 

 

- 60330 Күпьеллык җимеш һәм җиләк үсентеләрен утыртуга һәм  карауга 
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чыгымнарның бер өлешен каплауга субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына күпьеллык җимеш һәм җиләк үсентеләрен утыртуга һәм  

карауга чыгымнарның бер өлешен каплауга субсидияләр бирүгә Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

 

- 60340 Күпьеллык җимеш һәм җиләк үсентеләрен утыртуга һәм  карауга 

чыгымнарның бер өлешен каплауга субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына күпьеллык җимеш һәм җиләк үсентеләрен утыртуга һәм  

карауга чыгымнарның бер өлешен каплауга Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла. 

 

- R0330 Күпьеллык җимеш һәм җиләк үсентеләрен утыртуга һәм  карауга 

чыгымнарның бер өлешен каплауга финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына күпьеллык җимеш һәм җиләк үсентеләрен утыртуга һәм  

карауга чыгымнарның бер өлешен каплауга федераль  бюджеттан субсидияләрне 

финанслашу максатында Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла. 

- R0340 Күпьеллык җимеш һәм җиләк үсентеләрен утыртуга һәм  карауга 

чыгымнарның бер өлешен каплауга субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына күпьеллык җимеш һәм җиләк үсентеләрен утыртуга һәм  

карауга чыгымнарның бер өлешен каплауга федераль бюджеттан субсидияләрне 

финанслашу максатында Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла.  

 

14 1 03 00000  “Үсемлекчелек, аның продукциясен эшкәртү, үсемлекчелек 

продукциясе базарлары инфраструктурасын үстерү һәм логистика белән тәэмин итү 

кече тармагын кредитлауга дәүләт ярдәме” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

 

- 50380 Федераль бюджет средстволары хисабына, үсемлекчелекне, 

үсемлекчелек продукциясен эшкәртү һәм сатуны үстерүгә кыска сроклы кредитлар 

(заемнар) буенча процент ставкасының бер өлешен каплауга субсидияләр  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча үсемлекчелекне, үсемлекчелек 

продукциясен эшкәртү һәм сатуны үстерүгә кыска сроклы кредитлар (заемнар) 

буенча процент ставкасының бер өлешен каплауга федераль бюджеттан субсидияләр 

хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
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чагылдырыла.  

 

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына керүе 

бюджетлар керемнәре классификациясенең “Үсемлекчелекне, үсемлекчелек 

продукциясен эшкәртү һәм сатуны үстерүгә кыска сроклы кредитлар (заемнар) 

буенча процент ставкасының бер өлешен каплауга Россия Федерациясе субъектлары 

бюджетларына субсидияләр” 000 2 02 02181 02 0000 151 коды буенча чагылдырыла. 

- 50390 Федераль бюджет средстволары хисабына үсемлекчелекне, 

үсемлекчелек продукциясен эшкәртү һәм үсемлекчелек продукциясе базарлары 

инфраструктурасын һәм логистика белән тәэмин итүне үстерүгә инвестицион 

кредитлар (заемнар) буенча процент ставкасының бер өлешен каплауга субсидияләр  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча үсемлекчелекне, үсемлекчелек 

продукциясен эшкәртү һәм үсемлекчелек продукциясе базарлары 

инфраструктурасын һәм логистика белән тәэмин итүне үстерүгә инвестицион 

кредитлар (заемнар) буенча процент ставкасының бер өлешен каплауга федераль 

бюджеттан субсидияләр хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

 

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына керүе 

бюджетлар керемнәре классификациясе “Үсемлекчелекне, үсемлекчелек 

продукциясен эшкәртү һәм үсемлекчелек продукциясе базарлары 

инфраструктурасын һәм логистика белән тәэмин итүне үстерүгә инвестицион 

кредитлар (заемнар) буенча процент ставкасының бер өлешен каплауга Россия 

Федерациясе субъектлары бюджетларына субсидияләр” 000 2 02 02182 02 0000 151 

коды буенча чагылдырыла. 

- 60380 Үсемлекчелекне, үсемлекчелек продукциясен эшкәртү һәм сатуны 

үстерүгә кыска сроклы кредитлар (заемнар) буенча процент ставкасының бер 

өлешен каплауга субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына үсемлекчелекне үсемлекчелек продукциясен эшкәртү һәм 

сатуны үстерүгә кыска сроклы кредитлар (заемнар) буенча процент ставкасының бер 

өлешен каплауга субсидияләр бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла. 

 

- 60390 Үсемлекчелекне, үсемлекчелек продукциясен эшкәртү һәм 

үсемлекчелек продукциясе базарлары инфраструктурасын һәм логистика белән 

тәэмин итүне үстерүгә инвестицион кредитлар (заемнар) буенча процент 

ставкасының бер өлешен каплауга субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына үсемлекчелекне, үсемлекчелек продукциясен эшкәртү һәм 

үсемлекчелек продукциясе базарлары инфраструктурасын һәм логистика белән 

тәэмин итүне үстерүгә инвестицион кредитлар (заемнар) буенча процент 
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ставкасының бер өлешен каплауга субсидияләр бирүгә Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

- R0380 Үсемлекчелекне, үсемлекчелек продукциясен эшкәртү һәм сатуны 

үстерүгә кыска сроклы кредитлар (заемнар) буенча процент ставкасының бер 

өлешен каплауга финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына үсемлекчелекне үсемлекчелек продукциясен эшкәртү һәм 

сатуны үстерүгә кыска сроклы кредитлар (заемнар) буенча процент ставкасының бер 

өлешен каплауга федераль бюджеттан субсидияләрне финанслашу максатында 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

- R0390 Үсемлекчелекне, үсемлекчелек продукциясен эшкәртү һәм 

үсемлекчелек продукциясе базарлары инфраструктурасын һәм логистика белән 

тәэмин итүне үстерүгә инвестицион кредитлар (заемнар) буенча процент 

ставкасының бер өлешен каплауга финанслашыла торган чыгымнар  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына үсемлекчелекне, үсемлекчелек продукциясен эшкәртү һәм 

үсемлекчелек продукциясе базарлары инфраструктурасын һәм логистика белән 

тәэмин итүне үстерүгә инвестицион кредитлар (заемнар) буенча процент 

ставкасының бер өлешен каплауга федераль бюджеттан субсидияләрне финанслашу 

максатында Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

14 1 04 00000  “Үсемлекчелек кече тармакларында зыян килүләр  ихтималы 

белән идарә итү” төп чарасы   

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

 

- 50400 Федераль бюджет средстволары хисабына, үсемлекчелек өлкәсендә 

авыл хуҗалыгын иминиятләштерүе килешүе буенча исәпләнгән иминиятләштерү 

премиясен түләүгә авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләре чыгымнарының бер 

өлешен каплауга субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча үсемлекчелек өлкәсендә авыл 

хуҗалыгын иминиятләштерүе килешүе буенча исәпләнгән иминиятләштерү 

премиясен түләүгә авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләре чыгымнарының бер 

өлешен каплауга федераль бюджеттан субсидияләр хисабына хәл ителә торган 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

 

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына керүе 

бюджетлар керемнәре классификациясенең “Үсемлекчелек өлкәсендә авыл 

хуҗалыгын иминиятләштерүе килешүе буенча исәпләнгән иминиятләштерү 

премиясен түләүгә авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләре чыгымнарының бер 

өлешен каплауга Россия Федерациясе субьектлары бюджетларына субсидияләр” 000 
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2 02 02183 02 0000 151 коды буенча чагылдырыла. 

 

- 60400 Үсемлекчелек өлкәсендә авыл хуҗалыгын иминиятләштерүе килешүе 

буенча исәпләнгән иминиятләштерү премиясен түләүгә авыл хуҗалыгы товар 

җитештерүчеләре чыгымнарының бер өлешен каплауга субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына үсемлекчелек өлкәсендә авыл хуҗалыгын иминиятләштерүе 

килешүе буенча исәпләнгән иминиятләштерү премиясен түләүгә авыл хуҗалыгы 

товар җитештерүчеләре чыгымнарының бер өлешен каплауга субсидияләр бирүгә 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

- R0400 Үсемлекчелек өлкәсендә авыл хуҗалыгын иминиятләштерүе килешүе 

буенча исәпләнгән иминиятләштерү премиясен түләүгә авыл хуҗалыгы товар 

җитештерүчеләре чыгымнарының бер өлешен каплауга финанслашыла торган 

чыгымнар  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына үсемлекчелек өлкәсендә авыл хуҗалыгын иминиятләштерүе 

килешүе буенча исәпләнгән иминиятләштерү премиясен түләүгә авыл хуҗалыгы 

товар җитештерүчеләре чыгымнарының бер өлешен каплауга федераль бюджеттан 

субсидияләрне финанслашу максатында Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла.  

 

14 1 05 00000  “Туфракның уңдырышлылыгын арттыру һәм авыл 

хуҗалыгында файдаланылмый торган җирләрне авыл хуҗалыгы әйләнешенә кертү” 

төп чарасы  

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

 

- 50410 Федераль бюджет средстволары хисабына үсемлекчелек өлкәсендә 

авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә бәйсез ярдәм күрсәтүгә субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча үсемлекчелек өлкәсендә авыл хуҗалыгы 

товар җитештерүчеләренә бәйсез ярдәм күрсәтүгә федераль бюджеттан субсидияләр 

хисабына Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

 

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына керүе 

бюджетлар керемнәре классификациясенең “Үсемлекчелек өлкәсендә авыл 

хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә бәйсез ярдәм күрсәтүгә Россия Федерациясе 

субъектлары бюджетларына субсидияләр” 000 2 02 02184 02 0000 151 коды буенча 

чагылдырыла. 

- 54390 Федераль бюджет средстволары хисабына, ачык грунтта орлык 

бәрәңгесе һәм яшелчә җитештерүне үстерү өлкәсендә авыл хуҗалыгы товар 
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җитештерүчеләренә бәйсез ярдәм күрсәтүгә субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча ачык грунтта орлык бәрәңгесе һәм 

яшелчә җитештерүне үстерү өлкәсендә авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә 

бәйсез ярдәм күрсәтүгә федераль бюджеттан субсидияләр хисабына хәл ителә торган 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең “Ачык грунтта орлык бәрәңгесе һәм яшелчә җитештерүне 

үстерү өлкәсендә авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә бәйсез ярдәм күрсәтүгә 

бюджетларга субсидияләр” 000 2 02 02245 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле 

коды буенча чагылдырыла.  

- 60410 Үсемлекчелек өлкәсендә авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә 

бәйсез ярдәм күрсәтүгә субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына үсемлекчелек өлкәсендә авыл хуҗалыгы товар 

җитештерүчеләренә бәйсез ярдәм күрсәтүгә субсидияләр бирүгә татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

- 63100 Территорияләрне зарарлы бөҗәкләргә каршы эшкәртүгә бәйле 

чыгымнарның бер өлешен каплауга субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына территорияләрне зарарлы бөҗәкләргә каршы эшкәртүгә 

бәйле чыгымнарның бер өлешен каплауга субсидияләр бирүгә Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

- 63110 Әче туфракка известь кертүне финанслау 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына әче туфракка известь кертүне финанслауга Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.   

 

- 63120 Үсемлекчелеккө ярдөм итүгә субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына үсемлекчелекне карап тотуга субсидияләр бирүгә Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

- R0410 Үсемлекчелек өлкәсендә авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә 

бәйсез ярдәм күрсәтүгә финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына үсемлекчелек өлкәсендә авыл хуҗалыгы товар 

җитештерүчеләренә бәйсез ярдәм күрсәтүгә федераль бюджеттан субсидияләрне 

финанслашу максатында Татарстан Республикасы бюджеты  чыгымнары 

чагылдырыла.  

 

- R4390 Ачык грунтта орлык бәрәңгесен һәм яшелчә җитештерүне үстерү 
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өлкәсендә авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә бәйсез ярдәм күрсәтүгә 

финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына ачык грунтта орлык бәрәңгесен һәм яшелчә җитештерүне 

үстерү өлкәсендә авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә бәйсез ярдәм күрсәтүгә 

федераль бюджеттан субсидияләрне финанслашу максатында Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

 

14 1 06 00000  “Үсемлекчелек объектларын төзүгә дәүләт ярдәме” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

 

- 50350 Федераль бюджет средстволары хисабына, үсемлекчелек өлкәсендә 

икътисадый яктан әһәмиятле төбәк программаларын тормышка ашыруга ярдәм 

итүгә субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча үсемлекчелек өлкәсендә икътисадый 

яктан әһәмиятле төбәк программаларын тормышка ашыруга ярдәм итүгә федераль 

бюджеттан субсидияләр хисабына хәл ителә торган татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

 Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына керүе 

бюджетлар керемнәре классификациясенең “Үсемлекчелек өлкәсендә икътисадый 

яктан әһәмиятле төбәк программаларын тормышка ашыруга ярдәм итүгә Россия 

Федерациясе субъектлары бюджетларына субсидияләр” 000 2 02 02178 02 0000 151 

коды буенча чагылдырыла.  

 

- 54370 Федераль бюджет средстволары хисабына, җимеш саклагычлар 

объектларын булдыруга һәм модернизацияләүгә турыдан-туры тотылган 

чыгымнарның бер өлешен каплауга субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча җимеш саклагычлар объектларын 

булдыруга һәм модернизацияләүгә турыдан-туры тотылган чыгымнарның бер 

өлешен каплауга федераль бюджеттан субсидияләр хисабына хәл ителә торган 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең “Җимеш саклагычлар объектларын булдыруга һәм 

модернизацияләүгә турыдан-туры тотылган чыгымнарның бер өлешен каплауга 

бюджетларга субсидияләр” 000 2 02 02243 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле 

кодлары буенча чагылдырыла. 

 

- 54400 Федераль бюджет средстволары хисабына, бәрәңге саклагыч һәм 
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яшелчә саклагыч объектларын булдыруга һәм модернизацияләүгә турыдан-туры 

тотылган чыгымнарның бер өлешен каплауга субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча бәрәңге саклагыч һәм яшелчә саклагыч 

объектларын булдыруга һәм модернизацияләүгә турыдан-туры тотылган 

чыгымнарның бер өлешен каплауга федераль бюджеттан субсидияләр хисабына хәл 

ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең “Бәрәңге саклагыч һәм яшелчә саклагыч объектларын 

булдыруга һәм модернизацияләүгә турыдан-туры тотылган чыгымнарның бер 

өлешен каплауга бюджетларга субсидияләр” 000 2 02 02246 00 0000 151 керемнәр 

төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла.  

- 54410 Федераль бюджет средстволары хисабына, теплица комплексы 

объектларын булдыруга һәм модернизацияләүгә турыдан-туры тотылган 

чыгымнарның бер өлешен каплауга субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча теплица комплексы объектларын 

булдыруга һәм модернизацияләүгә турыдан-туры тотылган чыгымнарның бер 

өлешен каплауга федераль бюджеттан  субсидияләр хисабына хәл ителә торган 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла 

 

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең “Теплица комплексы объектларын булдыруга һәм 

модернизацияләүгә турыдан-туры тотылган чыгымнарның бер өлешен каплауга  

бюджетларга  субсидияләр” 000 2 02 02247 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле 

коды буенча чагылдырыла. 

 

- R4370 Җимеш саклагыч объектларын булдыруга һәм модернизацияләүгә 

турыдан-туры чыгымнарның бер өлешен каплауга финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына  җимеш саклагыч объектларын булдыруга һәм 

модернизацияләүгә турыдан-туры чыгымнарның бер өлешен каплауга федераль 

бюджеттан субсидияләрне финанслашу максатында Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

 

- R4400 Бәрәңге саклагыч һәм яшелчә саклагыч объектларын булдыруга һәм 

модернизацияләүгә турыдан-туры тотылган чыгымнарның бер өлешен каплауга 

финанслашыла торган чыгымнар  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына бәрәңге саклагыч һәм яшелчә саклагыч объектларын 

булдыруга һәм модернизацияләүгә турыдан-туры тотылган чыгымнарның бер 

өлешен каплауга федераль бюджеттан субсидияләрне финанслашу максатында 

Татарстан Республикасы бюджеты  чыгымнары чагылдырыла.  
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- R4410 Теплица комплексы объектларын булдыруга һәм модернизацияләүгә 

турыдан-туры тотылган чыгымнарның бер өлешен каплауга финанслашыла торган 

чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына теплица комплексы объектларын булдыруга һәм 

модернизацияләүгә турыдан-туры тотылган чыгымнарның бер өлешен каплауга 

федераль бюджеттан субсидияләрне финанслашу максатында Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

 

14 2 00 00000 “Терлекчелек кече тармагын, терлекчелек продукциясен эшкәртү 

һәм сатуны үстерү” кече программасы 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чаралар буенча кече 

программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

 

14 2 01 00000  “Сөт терлекчелеген үстерү” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

 

- 50430 Федераль бюджет средстволары хисабына, сатылган һәм (яки) үзе 

тарафыннан эшкәртүгә төяп җибәрелгән сөтнең бер килограммына субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча сатылган һәм (яки) үзе тарафыннан 

эшкәртүгә төяп җибәрелгән сөтнең бер килограммына федераль бюджеттан 

субсидияләр хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла.  

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына керүе 

бюджетлар керемнәре классификациясенең “Сатылган һәм (яки) үзе тарафыннан 

эшкәртүгә төяп җибәрелгән сөтнең бер килограммына Россия Федерациясе 

субъектлары бюджетларына субсидияләр” 000 2 02 02186 02 0000 151 коды буенча 

чагылдырыла. 

- 60430 Сатылган һәм (яки) үзе тарафыннан эшкәртүгә төяп җибәрелгән 

сөтнең бер килограммына субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына сатылган һәм (яки) үзе тарафыннан эшкәртүгә төяп 

җибәрелгән сөтнең бер килограммына субсидияләр бирүгә Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

- R0430 Сатылган һәм (яки) үзе тарафыннан эшкәртүгә төяп җибәрелгән 

сөтнең бер килограммына финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджеты 
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средстволары хисабына сатылган һәм (яки) үзе тарафыннан эшкәртүгә төяп 

җибәрелгән сөтнең бер килограммына федераль бюджеттан субсидияләрне 

финанслашу максатында Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла. 

 

14 2 02 00000  “Нәселле терлекчелеккә дәүләт ярдәме” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

 

- 50420 Федераль бюджет средстволары хисабына нәселле терлекчелеккә 

ярдәм итүгә субсидияләр  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча нәселле терлекчелеккә ярдәм итүгә 

федераль бюджеттан субсидияләр хисабына хәл ителә торган Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына керүе 

бюджетлар керемнәре классификациясенең “Нәселле терлекчелеккә ярдәм итүгә 

Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына субсидияләр” 000 2 02 02185 02 

0000 151 коды буенча чагылдырыла.  

- 54460 Федераль бюджет средстволары хисабына сөтчелек юнәлешендәге 

нәселле мөгезле эре терлек асрауга ярдәм итүгә субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча сөтчелек юнәлешендәге нәселле мөгезле 

эре терлек асрауга ярдәм итүгә федераль бюджеттан субсидияләр хисабына хәл 

ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына керүе 

бюджетлар керемнәре классификациясенең “Сөтчелек юнәлешендәге нәселле 

мөгезле эре терлек асрауга ярдәм итүгә Россия Федерациясе субъектлары 

бюджетларына субсидияләр” 000 2 02 02258 02 0000 151 коды буенча чагылдырыла. 

 

- 60420 Нәселле терлекчелеккә ярдәм итүгә субсидияләр  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына нәселле терлекчелеккә ярдәм итүгә субсидияләр бирүгә 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

- 63230 Нәселле атлар үрчетүгә бәйле чыгымнарның бер өлешен каплауга 

субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына нәселле атлар үрчетүгә бәйле чыгымнарның бер өлешен 

каплауга субсидияләр бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла. 
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- R0420 Нәселле терлекчелеккә ярдәм итүгә финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына нәселле терлекчелеккә ярдәм итүгә федераль бюджеттан 

субсидияләрне финанслашу максатында Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла.  

 

- R4460 Сөт юнәлешендәге нәселле мөгезле эре терлекне асрауга ярдәм итүгә 

финанслаша торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына сөт юнәлешендәге нәселле мөгезле эре терлекне асрауга 

ярдәм итүгә федераль бюджеттан субсидияләрне финанслашу максатында Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

14 2 03 00000  “Терлекчелекнең кече тармакларында зыян килүләр ихтималы 

белән идарә итү” төп чарасы  

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

 

- 50490 Федераль бюджет средстволары хисабына, терлекчелек өлкәсендә 

авыл хуҗалыгы иминиятләштерүе килешүе буенча исәпләнгән иминиятләштерү 

премиясен түләүгә авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләре чыгымнарының  бер 

өлешен каплауга субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча терлекчелек өлкәсендә авыл хуҗалыгы 

иминиятләштерүе килешүе буенча исәпләнгән иминиятләштерү премиясен түләүгә 

авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләре чыгымнарының  бер өлешен каплауга 

федераль бюджеттан субсидияләр хисабына хәл ителә торган Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына керүе 

бюджетлар керемнәре классификациясенең “Терлекчелек өлкәсендә авыл хуҗалыгы 

иминиятләштерүе килешүе буенча исәпләнгән иминиятләштерү премиясен түләүгә 

авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләре чыгымнарының  бер өлешен каплауга 

Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына субсидияләр” 000 2 02 02192 02 

0000 151 коды буенча чагылдырыла. 

 

- 60490 Терлекчелек өлкәсендә авыл хуҗалыгы иминиятләштерүе килешүе 

буенча исәпләнгән иминиятләштерү премиясен түләүгә авыл хуҗалыгы товар 

җитештерүчеләре чыгымнарының  бер өлешен каплауга субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына терлекчелек өлкәсендә авыл хуҗалыгы иминиятләштерүе 
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килешүе буенча исәпләнгән иминиятләштерү премиясен түләүгә авыл хуҗалыгы 

товар җитештерүчеләре чыгымнарының  бер өлешен каплауга субсидияләр бирүгә 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

 

- R0490 Терлекчелек өлкәсендә авыл хуҗалыгы иминиятләштерүе килешүе 

буенча исәпләнгән иминиятләштерү премиясен түләүгә авыл хуҗалыгы товар 

җитештерүчеләре чыгымнарының  бер өлешен каплауга финанслашыла торган 

чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына терлекчелек өлкәсендә авыл хуҗалыгы иминиятләштерүе 

килешүе буенча исәпләнгән иминиятләштерү премиясен түләүгә авыл хуҗалыгы 

товар җитештерүчеләре чыгымнарының  бер өлешен каплауга федераль бюджеттан 

субсидияләрне финанслашу максатында Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла. 

 

14 2 04 00000  “Терлекчелекнең кече тармагын, аның продукциясен эшкәртү, 

терлекчелек продукциясе базарлары инфраструктурасын һәм логистика белән 

тәэмин итүне үстерүне кредитлауга дәүләт ярдәме” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

- 50470 Федераль бюджет средстволары хисабына, терлекчелекне, терлекчелек 

продукциясен эшкәртүне һәм сатуны үстерүгә кыска сроклы кредитлар (заемнар) 

буенча процент ставкасының бер өлешен каплауга субсидияләр  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча терлекчелекне, терлекчелек 

продукциясен эшкәртүне һәм сатуны үстерүгә кыска сроклы кредитлар (заемнар) 

буенча процент ставкасының бер өлешен каплауга федераль бюджеттан субсидияләр 

хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла.  

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына керүе 

бюджетлар керемнәре классификациясенең “Терлекчелекне, терлекчелек 

продукциясен эшкәртүне һәм сатуны үстерүгә кыска сроклы кредитлар (заемнар) 

буенча процент ставкасының бер өлешен каплауга Россия Федерациясе субъектлары 

бюджетларына субсидияләр” 000 2 02 02190 02 0000 151 коды буенча чагылдырыла. 

- 50480 Федераль бюджет средстволары хисабына, терлекчелекне, терлекчелек 

продукциясен эшкәртү һәм терлекчелек продукциясе базарлары инфраструктурасын 

һәм логистика белән тәэмин итүне үстерүгә инвестицион кредитлар (заемнар) буенча 

процент ставкасының бер өлешен каплауга субсидияләр  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча терлекчелекне, терлекчелек 

продукциясен эшкәртү һәм терлекчелек продукциясе базарлары инфраструктурасын 

һәм логистика белән тәэмин итүне үстерүгә инвестицион кредитлар (заемнар) буенча 

процент ставкасының бер өлешен каплауга федераль бюджеттан  субсидияләр 
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хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла.  

Әлеге максатларга субсидияләрне Татарстан Республикасы бюджетына керүе 

бюджетлар керемнәре классификациясенең “Терлекчелекне, терлекчелек 

продукциясен эшкәртү һәм терлекчелек продукциясе базарлары инфраструктурасын 

һәм логистика белән тәэмин итүне үстерүгә инвестицион кредитлар (заемнар) буенча 

процент ставкасының бер өлешен каплауга Россия Федерациясе субъектлары 

бюджетларына субсидияләр” 000 2 02 02191 02 0000 151  коды буенча чагылдырыла. 

 

- 54430 Федераль бюджет средстволары хисабына, сөт терлекчелеген үстерүгә 

кыска сроклы кредитлар (заемнар) буенча процент ставкасының бер өлешен 

каплауга субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча сөтчелек терлекчелеген үстерүгә кыска 

сроклы кредитлар (заемнар) буенча процент ставкасының бер өлешен каплауга 

федераль бюджеттан субсидияләр хисабына Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла.  

 

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең “Сөт терлекчелеген үстерүгә кыска сроклы кредитлар (заемнар) 

буенча процент ставкасының бер өлешен каплауга бюджетларга субсидияләр” 000 2 

02 02249 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле коды буенча чагылдырыла. 

 

- 54444 Федераль бюджет средстволары хисабына, сөт терлекчелеге өчен 

объектлар төзүгә һәм реконструкцияләүгә инвестицион кредитлар (заемнар) буенча 

процент ставкасының бер өлешен каплауга субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча федераль бюджеттан субсидияләр 

хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең “Сөтчелек терлекчелеген үстерүгә кыска сроклы кредитлар 

(заемнар) буенча процент ставкасының бер өлешен каплауга бюджетларга 

субсидияләр”  000 2 02 02250 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле коды буенча 

чагылдырыла.  

 

- 60470 Терлекчелекне, терлекчелек продукциясен эшкәртү һәм сатуны 

үстерүгә кыска сроклы кредитлар (заемнар) буенча процент ставкасының бер 

өлешен каплауга субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына терлекчелекне, терлекчелек продукциясен эшкәртү һәм 

сатуны үстерүгә кыска сроклы кредитлар (заемнар) буенча процент ставкасының бер 

өлешен каплауга субсидияләр бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла.  
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- 60480 Терлекчелекне, терлекчелек продукциясен эшкәртү һәм терлекчелек 

продукциясе базарлары инфраструктурасын һәм логистика белән тәэмин итүне 

үстерүгә инвестицион кредитлар (заемнар) буенча процент ставкасының бер өлешен 

каплауга субсидияләр  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына терлекчелекне, терлекчелек продукциясен эшкәртү һәм 

терлекчелек продукциясе базарлары инфраструктурасын һәм логистика белән 

тәэмин итүне үстерүгә инвестицион кредитлар (заемнар) буенча процент 

ставкасының бер өлешен каплауга субсидияләр бирүгә Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

- R0470 Терлекчелекне, терлекчелек продукциясен эшкәртү һәм сатуны 

үстерүгә кыска сроклы кредитлар (заемнар) буенча процент ставкасының бер 

өлешен каплауга финанслашыла торган чыгымнар  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына терлекчелекне, терлекчелек продукциясен эшкәртү һәм 

сатуны үстерүгә кыска сроклы кредитлар (заемнар) буенча процент ставкасының бер 

өлешен каплауга федераль бюджеттан субсидияләрне финанслашу максатында 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

 

- R0480 Терлекчелекне, терлекчелек продукциясен эшкәртү һәм терлекчелек 

продукциясе базарлары инфраструктурасын һәм логистика белән тәэмин итүне 

үстерүгә инвестицион кредитлар (заемнар) буенча процент ставкасының бер өлешен 

каплауга финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына терлекчелекне, терлекчелек продукциясен эшкәртү һәм 

терлекчелек продукциясе базарлары инфраструктурасын һәм логистика белән 

тәэмин итүне үстерүгә инвестицион кредитлар (заемнар) буенча процент 

ставкасының бер өлешен каплауга федераль бюджеттан субсидияләрне финанслашу 

максатында Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.   

 

- R4430 Сөт терлекчелеген үстерүгә кыска сроклы кредитлар (заемнар) буенча 

процент ставкасының бер өлешен каплауга финанслашыла торган чыгымнар  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына сөтчелек терлекчелеген үстерүгә кыска сроклы кредитлар 

(заемнар) буенча процент ставкасының бер өлешен каплауга федераль бюджеттан 

субсидияләрне финанслашу максатында Татарстан Республикасы бюджеты  

чыгымнары чагылдырыла.   

 

- R4440 Сөт терлекчелеге объектларын төзүгә һәм реконструкцияләүгә 

инвестицион кредитлар (заемнар) буенча процент ставкасының бер өлешен каплауга 
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финанслашыла торган чыгымнар  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына сөтчелек терлекчелеге объектларын төзүгә һәм 

реконструкцияләүгә инвестицион кредитлар (заемнар) буенча процент ставкасының 

бер өлешен каплауга субсидияләрне финанслашу максатында Татарстан 

Республикасы бюджеты   чыгымнары чагылдырыла.  

  

14 2 05 00000  “Эпизоотик хәлләргә каршы чаралар үткәрүне тәэмин итү” төп 

чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

 

- 63200 Ветеринария-санитария ягыннан савыктыру чаралары  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына ветеринария-санитария ягыннан савыктыру чараларын 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

- 63210 Татарстан Республикасы территориясенә дуңгызларның Африка 

чумасы керүен һәм таралуын кисәтү чаралары  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы территориясенә 

дуңгызларның Африка чумасы керүен һәм таралуын кисәтү чараларын тормышка 

ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

 

14 2 06 00000  “Терлекчелеккә дәүләт ярдәме” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

 

- 50440 Федераль бюджет средстволары хисабына, сарыкларның һәм ана 

кәҗәләрнең баш санын үстерүгә чыгымнарның бер өлешен каплауга субсидияләр  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча сарыкларның һәм ана кәҗәләрнең баш 

санын үстерүгә чыгымнарның бер өлешен каплауга федераль бюджеттан 

субсидияләр хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла.  

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына керүе 

бюджетлар керемнәр классификациясенең “Сарыкларның һәм ана кәҗәләрнең баш 

санын үстерүгә чыгымнарның бер өлешен каплауга Россия Федерациясе 

субъектлары бюджетларына субсидияләр” 000 2 02 02187 02 0000 151 коды буенча 

чагылдырыла. 

 

- 54360 Федераль бюджет средстволары хисабына юка һәм ярым юка йон 
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җитештерүгә һәм сатуга ярдәм итүгә субсидияләр  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча юка һәм ярым юка йон җитештерүгә һәм 

сатуга ярдәм итүгә федераль бюджеттан субсидияләр хисабына хәл ителә торган 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең “Юка һәм ярым юка йон җитештерүгә һәм сатуга ярдәм итүгә 

субсидияләр” 000 2 02 02242 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле коды буенча 

чагылдырыла.  

 

- 63250 Терлекчелеккә ярдәм итүгә субсидияләр  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына терлекчелеккә ярдәм итүгә субсидияләр бирүгә Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

 

- R0440 Сарыкларның  һәм ана кәҗәләрнең баш санын арттыру буенча 

чыгымнарның бер өлешен каплауга субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына сарыкларның  һәм ана кәҗәләрнең баш санын арттыру 

буенча чыгымнарның бер өлешен каплауга федераль бюджеттан субсидияләрне 

финанслашу максатында Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла. 

 

- R4360 Юка һәм ярым юка йон җитештерүгә һәм сатуга ярдәм итү өчен 

финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына юка һәм ярым юка йон җитештерүгә һәм сатуга ярдәм итүгә 

федераль бюджеттан субсидияләрне финанслашу максатында Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

 14 2 07 00000  “Терлекчелек объектларын төзүгә дәүләт ярдәме” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

- 54420 Федераль бюджет средстволары хисабына, сөтчелек юнәелешендәге 

терекчелек комплекслары объектларын (сөт фермалары) булдыруга һәм 

модернизацияләүгә турыдан-туры тотылган чыгымнарның бер өлешен каплауга 

субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча сөтчелек юнәелешендәге терлекчелек 

комплекслары объектларын (сөт фермалары) булдыруга һәм модернизацияләүгә 

турыдан-туры тотылган чыгымнарның бер өлешен каплауга федераль бюджеттан 

субсидияләр хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла. 
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Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең “Сөтчелек юнәелешендәге терлекчелек комплекслары 

объектларын (сөт фермалары) булдыруга һәм модернизацияләүгә турыдан-туры 

тотылган чыгымнарның бер өлешен каплауга бюджетларга субсидияләр” 000 2 02 

02248 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле коды буенча чагылдырыла. 

 

- R4420 Сөтчелек юнәлешендәге терлекчелек комплекслары объектларын (сөт 

фермалары) булдыруга һәм модернизацияләүгә турыдан-туры тотылган 

чыгымнарның бер өлешен каплауга финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына сөтчелек юнәелешендәге терлекчелек комплекслары 

объектларын (сөт фермалары) булдыруга һәм модернизацияләүгә турыдан-туры 

тотылган чыгымнарның бер өлешен каплауга федераль бюджеттан субсидияләрне 

финанслашу максатында Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла. 

 

14 3 00 00000 “Ит терлекчелеген үстерү” кече программасы 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чаралар буенча кече 

программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

14 3 01 00000  “Нәселле ит терлекчелеге базасын үстерү” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 50500 Федераль бюджет средстволары хисабына, ит юнәлешендәге  нәселле 

мөгезле эре терлек асрауга ярдәм итүгә субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча ит юнәлешендәге  нәселле мөгезле эре 

терлек асрауга федераль бюджеттан субсидияләр хисабына хәл ителә торган 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына керүе 

бюджетлар керемнәре классификациясенең “Ит юнәлешендәге  нәселле мөгезле эре 

терлек асрауга ярдәм итүгә Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына 

субсидияләр” 000 2 02 02193 02 0000 151 коды буенча чагылдырыла. 

 

- 60500 Ит юнәлешендәге  нәселле мөгезле эре терлек асрауга ярдәм итүгә 

субсидияләр  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволар хисабына ит юнәлешендәге  нәселле мөгезле эре терлек асрауга ярдәм 
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итүгә субсидияләр бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла. 

 

- R0500 Ит юнәлешендәге  нәселле мөгезле эре терлек асрауга ярдәм итүгә 

финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына ит юнәлешендәге  нәселле мөгезле эре терлек асрауга ярдәм 

итүгә федераль бюджеттан субсидияләрне финанслашу максатында Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

14 3 02 00000  “Ит терлекчелеге объектларын төзүгә һәм реконструкцияләүгә 

дәүләт ярдәме” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 50520 Федераль бюджет средстволары хисабына, ит терлекчелеге 

объектларын төзүгә һәм реконструкцияләүгә инвестиция кредитлары буенча процент 

ставкасының бер өлешен каплауга субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Россия Федерациясе Авыл хуҗалыгы 

министрлыгы тарафыннан расланыла торган исемлек нигезендә җиһазлар, махсус 

транспорт, махсус техника сатып алуга, нәселле продукция (материал) сатып алуга; 

ит терлекчелеге өчен комплекслары (фермалар), терлекчелек объектлары һәм терлек 

азыгы җитештерү объектлары, терлек сую урыннары, кабул итү һәм (яки) беренчел 

эшкәртү пунктларын төзүгә, реконструкцияләүгә һәм модернизацияләүгә, ит 

продукциясен эшкәртү һәм саклауны кертеп, инвестицион кредитлар (заемнар), 

әлеге кредитларны (заемнар) рефинанслауга алынган кредитларны (заемнар) кертеп, 

буенча процент ставкасының бер өлешен каплауга федераль бюджеттан субсидияләр 

хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына керүе 

бюджетлар керемнәре классификациясенең “Ит терлекчелеге  объектларын төзүгә 

һәм реконструкцияләүгә инвестицион кредитлар буенча процент ставкасының бер 

өлешен каплауга Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына субсидияләр” 000 

2 02 02195 02 0000 151 кодлы буенча чагылдырыла. 

 

- 60520 Ит терлекчелеге  объектларын төзүгә һәм реконструкцияләүгә 

инвестицион кредитлар буенча процент ставкасының бер өлешен каплауга 

субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәелеше буенча Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына ит терлекчелеге  объектларын төзүгә һәм 

реконструкцияләүгә инвестицион кредитлар буенча процент ставкасының бер 
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өлешен каплауга субсидияләр бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла. 

 

- R0520 Ит терлекчелеге  объектларын төзүгә һәм реконструкцияләүгә 

инвестицион кредитлар буенча процент ставкасының бер өлешен каплауга 

финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан республикасы бюджеты 

средстволары хисабына ит терлекчелеге  объектларын төзүгә һәм 

реконструкцияләүгә инвестицион кредитлар буенча процент ставкасының бер 

өлешен каплауга федераль бюджеттан субсидияләрне финанслашу максатында 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

14 3 03 00000  “Татарстан Республикасы икътисадый әһәмиятле программаларын 

эшләү” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 50510 Федераль бюджет средстволары хисабына, ит терлекчелеген үстерү 

буенча икътисадый әһәмиятле төбәк программаларын тормышка ашыруга ярдәм 

итүгә субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәелеше буенча ит терлекчелеген үстерү буенча 

икътисадый әһәмиятле төбәк программаларын тормышка ашыруга ярдәм итүгә 

федераль бюджеттан субсидияләр хисабына хәл ителә торган Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына керүе 

бюджетлар керемнәре классификациясенең “Ит терлекчелеген үстерү буенча 

икътисадый әһәмиятле төбәк программаларын тормышка ашыруга ярдәм итүгә 

Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына субсидияләр” 000 2 02 02194 02 

0000 151 коды буенча чагылдырыла. 

 

- R0510 “2015 – 2017 елларга Татарстан Республикасында ит терлекчелеген 

үстерү” икътисадый әһәмиятле ведомство максатчан төбәк программасын тормышка 

ашыруда катнашучы авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләренең финанслашыла 

торган чыгымнары 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына ит терлекчелеген үстерү буенча икътисадый әһәмиятле 

төбәк программаларын тормышка ашыруга федераль бюджеттан субсидияләрне 

финанслашу максатында Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла. 
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14 4 00 00000 “Хуҗалык итүнең кече формаларына ярдәм итү” кече программасы 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чаралар буенча  кече 

программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

14 4 01 00000  “Хуҗалык итүнең кече формаларына ярдәм итү” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 50530 Федераль бюджет средстволары хисабына, яңа эшли башлаган  

фермерларга ярдәм итүгә субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча яңа эшли башлаган  фермерларга ярдәм 

итүгә федераль бюджеттан субсидияләр хисабына хәл ителә торган Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

 Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына керүе 

бюджетлар керемнәре классификациясенең “Яңа эшли башлаган  фермерларга ярдәм 

итүгә Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына субсидияләр 000 2 02 02196 

02 0000 151 коды буенча чагылдырыла. 

 

- 60530 Яңа эшли башлаган  фермерларга ярдәм итүгә субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына яңа эшли башлаган  фермерларга ярдәм итүгә субсидияләр 

бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

- R0530 Яңа эшли башлаган  фермерларга ярдәм итүгә финанслашыла торган 

чыгымнар  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына яңа эшли башлаган  фермерларга ярдәм итүгә федераль 

бюджеттан субсидияләрне финанслашу максатында Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

14 4 02 00000  “Крестьян (фермер) хуҗалыклары базасында гаилә терлекчелек 

фермаларын үстерү” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 50540 Федераль бюджет средстволары хисабына гаилә терлекчелек 

фермаларын үстерүгә субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча гаилә терлекчелек фермаларын үстерүгә 

федераль бюджеттан субсидияләр хисабына хәл ителә торган Татарстан 
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Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына керүе 

бюджетлар керемнәре классификациясенең “Гаилә терлекчелек фермаларын 

үстерүгә Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына субсидияләр” 000 2 02 

02197 02 0000 151 коды буенча чагылдырыла. 

 

- 60540 Гаилә терлекчелек фермаларын үстерүгә субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына гаилә терлекчелек фермаларын үстерүгә субсидияләр бирүгә 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

- R0540 Гаилә терлекчелек фермаларын үстерүгә финанслашыла торган 

чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча  Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына гаилә терлекчелек фермаларын үстерүгә федераль 

бюджеттан субсидияләрне финанслашу максатында Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

14 4 03 00000  “Хуҗалык итүнең кече формаларын кредитлауга дәүләт ярдәме” төп 

чарасы 

 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 50550 Федераль бюджет средстволары хисабына, кече   хуҗалыклар алган 

озак сроклы, урта сроклы һәм кыска сроклы кредитлар буенча процент ставкасының 

бер өлешен каплауга субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча  кече   хуҗалыклар алган озак сроклы, 

урта сроклы һәм кыска сроклы кредитлар буенча процент ставкасының бер өлешен 

каплауга федераль бюджеттан субсидияләр хисабына хәл ителә торган Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

- 60550 Кече   хуҗалыклар алган озак сроклы, урта сроклы һәм кыска сроклы 

кредитлар буенча процент ставкасының бер өлешен каплауга субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча  Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына кече   хуҗалыклар алган озак сроклы, урта сроклы һәм 

кыска сроклы кредитлар буенча процент ставкасының бер өлешен каплауга 

субсидияләр бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

- R0550 Кече   хуҗалыклар алган озак сроклы, урта сроклы һәм кыска сроклы 
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кредитлар буенча процент ставкасының бер өлешен каплауга финанслашыла торган 

чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча  Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына кече   хуҗалыклар алган озак сроклы, урта сроклы һәм 

кыска сроклы кредитлар буенча процент ставкасының бер өлешен каплауга федераль 

бюджеттан субсидияләрне финанслашу максатында Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

14 4 04 00000  “Крестьян (фермер) хуҗалыклары тарафыннан милеккә җир 

кишәрлекләрен рәсмиләштерү” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 50560 Федераль бюджет средстволары хисабына, крестьян (фермер) 

хуҗалыклары тарафыннан кулланыла торган  авыл хуҗалыгы максатындагы 

җирләрдән җир кишәрлекләрен рәсмиләштергәндә крестьян (фермер) хуҗалыклары, 

хосусый эшмәкәрләрне кертеп, чыгымнарының бер өлешен каплауга субсидияләр  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча  крестьян (фермер) хуҗалыклары 

тарафыннан кулланыла торган  авыл хуҗалыгы максатындагы җирләрдән җир 

кишәрлекләрен рәсмиләштергәндә крестьян (фермер) хуҗалыклары, хосусый 

эшмәкәрләрне кертеп, чыгымнарының бер өлешен каплауга федераль бюджеттан 

субсидияләр хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла. 

 

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына керүе 

бюджетлар керемнәре классификациясенең “Крестьян (фермер) хуҗалыклары 

тарафыннан кулланыла торган  авыл хуҗалыгы максатындагы җирләрдән җир 

кишәрлекләрен рәсмиләштергәндә крестьян (фермер) хуҗалыклары, хосусый 

эшмәкәрләрне кертеп, чыгымнарының бер өлешен каплауга Россия Федерациясе 

субъектлары бюджетларыннан субсидияләр” 000 2 02 02199 02 0000 151 коды буенча 

чагылдырыла. 

 

- R0560 Крестьян (фермер) хуҗалыклары тарафыннан кулланыла торган  авыл 

хуҗалыгы максатындагы җирләрдән җир кишәрлекләрен рәсмиләштергәндә 

крестьян (фермер) хуҗалыклары, хосусый эшмәкәрләрне кертеп, чыгымнарының бер 

өлешен каплауга финанслашыла торган чыгымнар    

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча  Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына крестьян (фермер) хуҗалыклары тарафыннан кулланыла 

торган  авыл хуҗалыгы максатындагы җирләрдән җир кишәрлекләрен 

рәсмиләштергәндә крестьян (фермер) хуҗалыклары, хосусый эшмәкәрләрне кертеп, 

чыгымнарының бер өлешен каплауга федераль бюджеттан субсидияләрне 
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финанслашу максатында Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла. 

 

14 4 05 00000  “Авыл хуҗалыгы куллану кооперативларына ярдәм итү” төп 

чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

- 54380 Федераль бюджет средстволары хисабына, матди-техник базаны 

үстерү өчен авыл хуҗалыгы куллану кооперативларына грант ярдәменә субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча матди-техник базаны үстерү өчен авыл 

хуҗалыгы куллану кооперативларына грант ярдәменә федераль бюджеттан 

субсидияләр хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла. 

 

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең “Матди-техник базаны үстерү өчен авыл хуҗалыгы куллану 

кооперативларына грант ярдәменә субсидияләр” 000 2 02 02244 00 0000 151 

керемнәр төренең тиешле коды белән чагылдырыла. 

 

- 63240 Ит, йон һәм тире чималы сатып алу һәм сату буенча авыл хуҗалыгы 

әзерләү-куллану кооперативлары, әзерләү оешмалары һәм  предприятиеләр 

чыгымнарының бер өлешен каплауга субсидияләр  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча  Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына ит, йон һәм тире чималы сатып алу һәм сату буенча авыл 

хуҗалыгы әзерләү-куллану кооперативлары, әзерләү оешмалары һәм  

предприятиеләр чыгымнарының бер өлешен каплауга субсидияләр бирүгә Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

- R4380 Матди-техник базаны үстерү өчен авыл хуҗалыгы куллану 

кооперативларына грант ярдәменә финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча  Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына матди-техник базаны үстерү өче авыл хуҗалыгы куллану 

кооперативларына грант ярдәменә федераль бюджеттан субсидияләрне финанслашу 

максатында Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

14 4 06 00000  “Шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга ярдәм 

итү” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 
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- 63270 Шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга сөтчелек 

юнәлешендәге мини-фермалар төзү чыгымнарының бер өлешен каплауга 

субсидияләр  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча  Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга 

сөтчелек юнәлешендәге мини-фермалар төзү чыгымнарының бер өлешен каплауга 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

- 63290 Шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга товарлыклы һәм 

нәселле башмак таналар һәм тана сыерлар сатып алуга   чыгымнарының бер өлешен 

каплауга субсидияләр  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча  шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы 

гражданнарга товарлыклы һәм нәселле башмак таналар һәм тана сыерлар сатып 

алуга   чыгымнарының бер өлешен каплауга субсидияләр  бирүгә Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

- 63300 Шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга нәселле ана 

кәҗәләр сатып алуга  чыгымнарының бер өлешен каплауга субсидияләр  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга нәселле 

ана кәҗәләр сатып алуга  чыгымнарының бер өлешен каплауга субсидияләр бирүгә 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

- 63310 Шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга яшь кош-корт 

(күркәләр, казлар, үрдәкләр, бройлер чебиләр) сатып алуга   чыгымнарының бер 

өлешен каплауга субсидияләр  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча  Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга яшь 

кош-корт (күркәләр, казлар, үрдәкләр, бройлер чебиләр) сатып алуга   

чыгымнарының бер өлешен каплауга субсидияләр бирүгә  Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

- 63320 Шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга сыерларны 

ясалма орлыклыландыру хезмәте күрсәтү чыгымнарының бер өлешен каплауга 

субсидияләр  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча  Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга 

сыерларны ясалма орлыклыландыру хезмәте күрсәтү чыгымнарының бер өлешен 

каплауга субсидияләр бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла. 

 

- 63330 Шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга өч яшьтән зуррак 
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бияләрне асрау өчен терлек азыгы сатып алуга чыгымнарының бер өлешен каплауга 

субсидияләр  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча  Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга өч 

яшьтән зуррак бәяләрне асрау өчен терлек азыгы сатып алуга чыгымнарының бер 

өлешен каплауга субсидияләр бирүгә   Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла. 

 

- 63340 Шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга сыерларны карау 

буенча ветеринария-профилактика чараларын үткәрү  чыгымнарының бер өлешен 

каплауга субсидияләр  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча  Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга 

сыерларны карау буенча ветеринария-профилактика чараларын үткәрү  

чыгымнарының бер өлешен каплауга субсидияләр бирүгә Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

14 5 00 00000 “Техник һәм технологик модернизация, инновацион үсеш” кече 

программасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

14 5 01 00000  “Авыл хуҗалыгы техникасы паркын яңарту” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 63500 Авыл хуҗалыгы производствосын техник һәм технологик яктан 

модернизацияләү  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча авыл хуҗалыгы производствосын техник 

һәм технологик яктан модернизацияләүгә Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла. 

 

14 6 00 00000 “Дәүләт программасын тормышка ашыруны тәэмин итү” кече 

программасы 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чаралар буенча  кече 

программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

14 6 01 00000  “Дәүләт программасын тормышка ашыруны идарәи яктан тәэмин 

итүне камилләштерү” төп чарасы 
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Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 60050 Авыл хуҗалыгын үстерү һәм авыл хуҗалыгы продукциясе, чимал һәм 

азык-төлек базарларын җайга салу өлкәсендә аерым чаралар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча авыл хуҗалыгын үстерү һәм авыл 

хуҗалыгы продукциясе, чимал һәм азык-төлек базарларын җайга салу өлкәсендә 

аерым чараларны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла. 

 

14 6 02 00000  “Дәүләт программасын  тормышка ашыруны кадрлар ягыннан 

тәэмин итү” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 60060 Татарстан Республикасы агросәнәгать комплексын кадрлар белән 

тәэмин итүгә дәүләт ярдәме чаралары 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча  Татарстан Республикасы агросәнәгать 

комплексын кадрлар белән тәэмин итүгә дәүләт ярдәмен тормышка ашыруга  

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

14 6 03 00000  “Дәүләт программасын тормышка ашыруны фәнни яктан тәэмин итү” 

төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 60070 Агросәнәгать комплексы өлкәсендә фәнни тикшеренүләргә һәм 

эшләнмәләргә дәүләт ярдәменә грантлар бирү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча агросәнәгать комплексы өлкәсендә 

фәнни тикшеренүләргә һәм эшләнмәләргә дәүләт ярдәменә грантлар бирүгә 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

14 6 04 00000  “Авыл хуҗалыгы продукциясен беренчел һәм шуннан соң 

эшкәртүне хәл итүче авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә һәм оешмаларга 

дәүләт ярдәме” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 
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- 60150 Оешмалар милкенә түләнгән салымның бер өлешен каплауга 

субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча  Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына оешмалар милкенә түләнгән салымның бер өлешен каплауга 

субсидияләр бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

- 60160 Икмәк пешерү предприятиеләренә социаль икмәк пешерүгә бәйле 

чыгымнарның бер өлешен каплауга субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча икмәк пешерү предприятиеләренә 

социаль икмәк пешерүгә бәйле чыгымнарның бер өлешен каплауга субсидияләр 

бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

14 8 00 00000 “Авыл хуҗалыгы максатындагы җирләрне мелиорацияләүне үстерү” 

кече программасы 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чаралар буенча кече 

программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

14 8 01 00000  “Мелиорация эшләренә ярдәм итү” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 61800 Сугару һәм киптерү системаларын, шулай ук аерым урнашкан 

гидротехник корылмаларны төзү һәм реконструкцияләү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча  сугару һәм киптерү системаларын, 

шулай ук аерым урнашкан гидротехник корылмаларны төзү һәм реконструкцияләүгә 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

- R1840 Мелиорация эшләрен башкаруга бәйле чыгымнарны каплауга 

финанслашыла торган чыгымнар  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча  Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына мелиорация эшләрен башкаруга бәйле чыгымнарны 

каплауга федераль бюджеттан субсидияләрне финанслашу максатында Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

14 8 02 00000  “Культуртехник, агроурманмелиорациясе чаралары” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 61810 Татарстан Республикасында туфракның ашалуына каршы һәм 
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кырларны саклау өчен агачлар утырту чаралары  

 

14 8 03 00000  “Мелиорация объектларын техник яктан үзгәртеп кору” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 61830 Мелиорация объектларын техник яктан үзгәртеп коруга субсидияләр  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча  Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына мелиорация объектларын техник яктан үзгәртеп коруга 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

14 К 00 00000 “2013 – 2020 елларга Татарстан Республикасында авыл хуҗалыгын 

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

салу” дәүләт программасы кысаларында социаль һәм инженерлык 

инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь ремонт” кече 

программасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 72310 Татарстан Республикасы дәүләт (муниципаль) милкенең социаль һәм 

инженерлык инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь ремонт 

 

2.15. “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасы урман хуҗалыгын үстерү” 

дәүләт программасы  

 

“2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасы урман хуҗалыгын үстерү” 

дәүләт программасының максатчан статьялары түбәндәгеләрне үз эченә ала 

 

15 0 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасы урман хуҗалыгын 

үстерү” дәүләт программасы  

Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетын 31.12.2012 ел, № 1199 карары белән расланган Татарстан Республикасы 

Дәүләт программалары исемлеге нигезендә эшләнеп, дәүләт программасының 

түбәндәге кече программалары буенча хәл ителә торган “2014 – 2020 елларга 

Татарстан Республикасы урман хуҗалыгын үстерү” дәүләт программасын тормышка 

ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла:   

 

15 1 00 00000 “2014 – 2020 елларга урманнарны саклау” кече программасы 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 
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15 1 01 00000  “Урманнарны янгыннардан саклау” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 51290 Федераль бюджет средстволары хисабына урман мөнәсәбәтләре 

өлкәсендә аерым вәкаләтләрне хәл итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча, урман мөнәсәбәтләре өлкәсендә,  Россия 

Федерациясе субъектының урман хуҗалыгы идарәсе дәүләт органы карамагындагы 

дәүләт учреждениеләрен, тотуга һәм аларның эшчәнлеген тәэмин итүгә урман 

хуҗалыкларын һәм урман-паркларны кертеп,  федераль бюджеттан субвенцияләр 

хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла. 

 

Әлеге максатларга субвенцияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең “Урман мөнәсәбәтләре өлкәсендә аерым вәкаләтләрне хәл итүгә 

бюджетларга субвенцияләр” 000 2 02 03018 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле 

коды буенча чагылдырыла. 

 

- 51310 Федераль бюджет средстволары хисабына урман янгынын сүндерү 

өчен махсус техника һәм җиһазлар сатып алу  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча  урман янгынын сүндерү өчен махсус 

техника һәм җиһазлар: сукалар белән урман янгыннарын сүндерү өчен авыр 

тракторлар, тәгәрмәчле тракторлар, янгын сүндерү автомашиналары, бульдозерлар, 

вездеходлар, тагылма арбалы тягачлар, үзйөрешле һәм тагылма автоцистерналар, 

парашютлар  сатып алуга федераль бюджеттан субсидияләр хисабына хәл ителә 

торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрне Татарстан Республикасы бюджетына керүе 

бюджетлар керемнәре классификациясенең “Урман янгынын сүндерү өчен махсус 

техника һәм җиһазлар сатып алуга Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына 

субсидияләр” 000 2 02 02124 02 0000 151 коды буенча чагылдырыла. 

 

- 80100 Урман янгыннарын сүндерү буенча махсус учреждениеләр эшчәнлеген 

тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча урман янгыннарын сүндерү буенча 

махсус учреждениеләрне тотуга һәм аларның эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

- 80130 Янгынга каршы чаралар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча янгынга каршы чаралар үткәрүгә 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 
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- 80150 Янгынга каршы махсус җиһазлар һәм инвентарь сатып алу 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча янгынга каршы махсус җиһазлар һәм 

инвентарь сатып алуга  Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла. 

 

15 2 00 00000 “ 2014 – 2020 елларга урманнардан файдалану” кече программасы 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 

15 2 01 00000  “Урманнардан файдалану” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 51290 Федераль бюджет средстволары хисабына урман мөнәсәбәтләре 

өлкәсендә аерым вәкаләтләрне тормышка ашыру 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча, урман мөнәсәбәтләре өлкәсендә,  Россия 

Федерациясе субъектының урман хуҗалыгы идарәсе дәүләт органы карамагындагы 

дәүләт учреждениеләрен, тотуга һәм аларның эшчәнлеген тәэмин итүгә урман 

хуҗалыкларын һәм урман-паркларны кертеп,  федераль бюджеттан субвенцияләр 

хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла. 

 

Әлеге максатларга субвенцияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең “Урман мөнәсәбәтләре өлкәсендә аерым вәкаләтләрне 

тормышка ашыруга  бюджетларга субвенцияләр” 000 2 02 03018 00 0000 151 

керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

 

- 80200 Агач әзерләү машиналарын, агач кисү җиһазларын, транспорт 

чараларын сатып алу 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча  агач әзерләү машиналарын, агач кисү 

җиһазларын, транспорт чараларын сатып алуга Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла. 

 

- 80250 Урман мөнәсәбәтләре өлкәсендә идарә итү 

 

15 3 00 00000 “2014 – 2020 елларга урманнарны калынайту” кече программасы 

 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

15 3 01 00000  “Урманнарны калынайту һәм урманнар булдыру”  төп чарасы 
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Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 51290 Федераль бюджет средстволары хисабына  урман мөнәсәбәтләре 

өлкәсендә аерым вәкаләтләрне тормышка ашыру  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча, урман мөнәсәбәтләре өлкәсендә,  Россия 

Федерациясе субъектының урман хуҗалыгы идарәсе дәүләт органы карамагындагы 

дәүләт учреждениеләрен, тотуга һәм аларның эшчәнлеген тәэмин итүгә урман 

хуҗалыкларын һәм урман-паркларны кертеп,  федераль бюджеттан субвенцияләр 

хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субвенцияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең “Урман мөнәсәбәтләре өлкәсендә аерым вәкаләтләрне 

тормышка ашыруга  бюджетларга субвенцияләр” 000 2 02 03018 00 0000 151 

керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

 

- 80300 Урманнарны калынайту өчен машиналар һәм җиһазлар сатып алу 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча урманнарны калынайту өчен машиналар 

һәм җиһазлар сатып алуга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла. 

 

- 80330 Питомниклар өчен машиналар һәм җиһазлар, орлыклар җыю һәм 

эшкәртү өчен җиһазлар сатып алу 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча питомниклар өчен машиналар һәм 

җиһазлар, орлыклар җыю һәм эшкәртү өчен җиһазлар сатып алуга Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

- 80350 Урманнары торгызу һәм калынайту өчен стандарт утырту материалын 

үстерү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча урманнары торгызу һәм калынайту өчен 

стандарт утырту материалын үстерүгә Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла. 

 

15 4 00 00000 “2014 – 2020 елларга урман юллары салу һәм аларны карап тоту” 

кече программасы 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 

15 4 01 00000  “Урман юллары салу һәм аларны карап тоту” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
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чагылдырыла: 

 

- 80400 Махсус техника һәм җиһазлар, юл түшәмәсе җайланмалары сатып алу 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча махсус техника һәм җиһазлар, юл 

түшәмәсе җайланмалары сатып алуга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла. 

 

15 5 00 00000  “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасы урман хуҗалыгын 

үстерү” Татарстан Республикасы Дәүләт программасын тормышка ашыруны тәэмин 

итү”  кече программасы 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 

15 5 01 00000  “Урман мөнәсәбәтләре өлкәсендә аерым вәкаләтләрне тормышка 

ашыруны тәэмин итү” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

- 51290 Федераль бюджет средстволары хисабына урман мөнәсәбәтләре 

өлкәсендә аерым вәкаләтләрне тормышка ашыру 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча, урман мөнәсәбәтләре өлкәсендә,  Россия 

Федерациясе субъектының урман хуҗалыгы идарәсе дәүләт органы карамагындагы 

дәүләт учреждениеләрен, тотуга һәм аларның эшчәнлеген тәэмин итүгә урман 

хуҗалыкларын һәм урман-паркларны кертеп,  федераль бюджеттан субвенцияләр 

хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла. 

 

Әлеге максатларга субвенцияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең “Урман мөнәсәбәтләре өлкәсендә аерым вәкаләтләрне 

тормышка ашыруга  бюджетларга субвенцияләр” 000 2 02 03018 00 0000 151 

керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

 

- 80500 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасы урман хуҗалыгын 

үстерү” Татарстан Республикасы Дәүләт программасын тормышка ашыруны тәэмин 

итү”  кече программасын тормышка ашыру чаралары 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча “ 2014 – 2020 елларга Татарстан 

Республикасы урман хуҗалыгын үстерү” Татарстан Республикасы Дәүләт 

программасын тормышка ашыруны тәэмин итү”  кече программасы чараларын 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

2.16. “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасы дәүләт милке белән идарә 

итү” дәүләт программасы 



132 

 

 

 

“2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасы дәүләт милке белән идарә итү” 

дәүләт программасының максатчан статьялары түбәндәгеләрне үз эченә ала: 

16 0 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасы дәүләт милке 

белән идарә итү” дәүләт программасы 

Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 31.12.2012 ел, № 1199 карары белән расланган Татарстан 

Республикасы Дәүләт программалары исемлеге нигезендә эшләнеп, түбәндәге төп 

чаралар буенча хәл ителә торган “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасы 

дәүләт милке белән идарә итү” дәүләт программасын тормышка ашыруга Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 

16 0 01 00000  “Дәүләт милке һәм җир кишәрлекләре белән нәтиҗәле эшләүне 

һәм алардан файдалануны тәэмин итү” төп чарасы  

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 02040 Үзәк аппарат 

 

- 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү 

 

- 03440 Җир үлчәү эшләре һәм җирдән файдалану чаралары 

 

- 92350 Башка түләүләр 

 

16 0 02 00000  “Дәүләт милке составы һәм структурасын оптимальләштерү” 

төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 92990 Ведомство учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү 

 

 

2.17. “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасы дәүләт финанслары белән идарә 

итү” дәүләт программасы 

 

“ 2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасы дәүләт финанслары белән 

идарә итү” дәүләт программасының максатчан статьялары түбәндәгеләрне үз эченә 

ала: 

18 0 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасы дәүләт финанслары 
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белән идарә итү” дәүләт программасы 

Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 31.12.2012 ел, № 1199 карары белән расланган Татарстан 

Республикасы дәүләт программалары исемлеге нигезендә эшләнеп, түбәндәге төп 

чаралар буенча хәл ителә торган “ 2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасы 

дәүләт финанслары белән идарә итү” дәүләт программасын тормышка ашыруга 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла 

18 0 01 00000  “Бюджет системасының озак сроклы балансланышын һәм 

тотрыклылыгын тәэмин итү” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 02040 Үзәк аппарат 

 

- 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү 

 

18 0 02 00000  “Дәүләт бурычы белән нәтиҗәле идарә” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 27890 Татарстан Республикасы дәүләт бурычы буенча процент түләүләре 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча  Татарстан Республикасы дәүләт бурычы 

буенча процент түләүләренә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла. 

 

18 0 03 00000  “Җирле бюджетлар белән бюджетара мөнәсәбәтләрнең нәтиҗәлелеген 

арттыру” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 80030 Муниципаль берәмлекләрнең бюджет белән тәэмин ителешен 

тигезләүгә дотацияләр бирү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча муниципаль берәмлекләрнең бюджет 

белән тәэмин ителешен тигезләүгә дотацияләр бирүгә муниципаль берәмлекләр 

бюджетларына Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

Әлеге максатларга дотацияләрнең муниципаль берәмлекләр бюджетларына 

керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең “Бюджет белән тәэмин ителешле 

тигезләүгә дотацияләр” 000 2 02 01001 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле 
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кодлары буенча чагылдырыла. 

 

Шулай ук чыгымнарның  әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы 

бюджетыннан дотацияләр хисабына хәл ителә торган, әлеге максатларга Татарстан 

Республикасы муниципаль берәмлекләренең бюджетлары чыгымнары чагылдырыла. 

 

- 80040 Муниципаль районнар бюджетларына бюджет белән тәэмин ителешне 

тигезләүгә субсидияләр бирү һәм муниципаль район составына керүче җирлекләр 

бюджетларына башка бюджетара трансфертлар бирү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча муниципаль районнар бюджетларына 

бюджет белән тәэмин ителешне тигезләүгә субсидияләр бирүгә һәм муниципаль 

район составына керүче җирлекләр бюджетларына башка бюджетара трансфертлар 

бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең муниципаль берәмлекләр бюджетларына 

керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең “Башка субсидияләр” 000 2 02 

02999 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

Шулай ук чыгымнарың әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы 

бюджетыннан субсидияләр хисабына хәл ителә торган, әлеге максатларга Татарстан 

Республикасы муниципаль берәмлекләренең бюджетлары чыгымнары чагылдырыла. 

 

- 80050 Муниципаль районнар һәм шәһәр округлары бюджетларына 

муниципаль мәгариф оешмаларында  барлык кеше өчен дә мөмкин булган һәм 

бушлай мәктәпкәчә, гомуми башлангыч, төп урта,  урта гомуми белем бирүне 

оештыруга, муниципаль мәгариф оешмаларында балаларга өстәмә белем бирүне 

оештыруга, муниципаль мәгариф оешмаларында балаларны карау һәм тәрбияләү, 

тоту өчен шартлар тудыруга, шулай ук каникул вакытында балалар ялын оештыруга  

субсидияләр бирү  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча муниципаль районнар һәм шәһәр 

округлары бюджетларына муниципаль мәгариф оешмаларында  барлык кеше өчен дә 

мөмкин булган һәм бушлай мәктәпкәчә, гомуми башлангыч, төп урта,  урта гомуми 

белем бирүне оештыруга, муниципаль мәгариф оешмаларында балаларга өстәмә 

белем бирүне оештыруга, муниципаль мәгариф оешмаларында балаларны карау һәм 

тәрбияләү, тоту өчен шартлар тудыруга, шулай ук каникул вакытында балалар ялын 

оештыруга  субсидияләр бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең муниципаль берәмлекләр бюджетларына 

керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең “Башка субсидияләр 000 2 02 

02999 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле котлары буенча чагылдырыла.  

 

- 80060 Муниципаль районнар бюджетларына  Татарстан Республикасы 

бюджеты средстволары хисабына шәһәр, авыл җирлекләре бюджетларына 

дотацияләр исәпләү һәм бирү буенча Татарстан Республикасы дәүләт вәкаләтләрен 
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тормышка ашыруга субвенцияләр бирү  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча муниципаль районнар бюджетларына  

Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына шәһәр, авыл җирлекләре 

бюджетларына дотацияләр исәпләү һәм бирү буенча Татарстан Республикасы дәүләт 

вәкаләтләрен тормышка ашыруга  субвенцияләр бирүгә Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

Әлеге максатларга субвенцияләрнең муниципаль берәмлекләр бюджетларына 

керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең “ Россия Федерациясе 

субъектларына тапшырыла торган вәкаләтләрне үтәүгә җирле бюджетларга 

субвенцияләр” 000 2 02 03024 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча 

чагылдырыла. 

Шулай ук чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы 

бюджетыннан субвенцияләр хисабына хәл ителә торган, әлеге максатларга Татарстан 

Республикасы муниципаль берәмлекләренең бюджетлары чыгымнары чагылдырыла. 

2.18. “2014 – 2016 елларга Татарстан Республикасында  Татарстан Республикасы 

дәүләти гражданлык хезмәте һәм муниципаль хезмәтне үстерү” дәүләт программасы 

“ 2014 – 2016 елларга Татарстан Республикасында  Татарстан Республикасы 

дәүләти гражданлык хезмәте һәм муниципаль хезмәтне үстерү” дәүләт 

программасының максатчан статьялары түбәндәгеләрне үз эченә ала: 

 

19 0 00 00000 “ 2014 – 2016 елларга Татарстан Республикасында  Татарстан 

Республикасы дәүләти гражданлык хезмәте һәм муниципаль хезмәтне үстерү” 

дәүләт программасы 

Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 31.12.2012 ел, № 1199 карары белән расланган Татарстан 

Республикасы Дәүләт программалары исемлеге нигезендә эшләнеп, түбәндәге төп 

чара буенча хәл ителә торган “ 2014 – 2016 елларга Татарстан Республикасында  

Татарстан Республикасы дәүләти гражданлык хезмәте һәм муниципаль хезмәтне 

үстерү” дәүләт программасын тормышка ашыруга Татарстан Республикасы 

чыгымнары чагылдырыла: 

 

19 0 01 00000  “Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнары һәм 

Татарстан Республикасында җирле үзидарә органнары тарафыннан үзләренә 

йөкләнгән вәкаләтләрне үтәүнең нәтиҗәсен арттыру” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 21910 Татарстан Республикасы дәүләти гражданлык хезмәтен һәм татарстан 

Республикасында муниципаль хезмәтне үстерү чаралары 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча  Татарстан Республикасы дәүләти 
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гражданлык хезмәтен һәм татарстан Республикасында муниципаль хезмәтне үстерү 

чараларын тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла. 

 

2.19. “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында дәүләт илкүләм 

сәясәтен тормышка ашыру” дәүләт программасы  

“2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында дәүләт илкүләм сәясәтен 

тормышка ашыру” дәүләт программасының максатчан статьялары түбәндәгеләрне үз 

эченә ала:   

 

20 0 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында дәүләт илкүләм 

сәясәтен тормышка ашыру” дәүләт программасы  

Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 31.12.2012  ел, № 1199 карары белән расланган Татарстан 

Республикасы Дәүләт программалары исемлеге нигезендә эшләнеп, түбәндәге төп 

чара буенча хәл ителә торган “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында 

дәүләт илкүләм сәясәтен тормышка ашыру” дәүләт программасын тормышка 

ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 

20 0 01 00000  “Татарстан Республикасында дәүләт илкүләм сәясәтен тормышка 

ашыру, Татарстан Республикасы территориясендә яшәүче халыклар вәкилләрен 

цивилизацияле үстерү, этникара һәм конфессияара тынычлык һәм татулыкны саклау, 

гомумроссия гражданлык бердәмлеген (Россия халыклары бердәмлеген) ныгыту, 

мигрантларны уңышлы төстә социомәдәни мохиткә җайлаштыру һәм 

интеграцияләү” төп чарасы 

 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 10990 Программ чараларны тормышка ашыру 

 

2.20. “2014 – 2016 елларга татар халкының милли тәңгәллеген саклау” Татарстан 

Республикасы дәүләт программасы  

 

“(2014 – 2016 елларга) татар халкының милли тәңгәллеген саклау” Татарстан 

Республикасы дәүләт программасының максатчан программалары түбәндәгеләрне үз 

эченә ала:  

 

21 0 00 00000 “(2014 – 2016 елларга) татар халкының милли тәңгәллеген саклау” 

Татарстан Республикасы дәүләт программасы  
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Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 31.12.2012 ел, № 1199 карары белән расланып, түбәндәге төп чара 

буенча хәл ителә торган “(2014 – 2016 елларга) татар халкының милли тәңгәллеген 

саклау” Татарстан Республикасы дәүләт программасын тормышка ашыруга 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла  

 

21 0 01 00000  “Татарстан Республикасында һәм аннан читтә татар халкының 

милли тәңгәллеген саклау һәм үстерү өчен шартлар тудыру” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 10990 Программ чараларны тормышка ашыру 

 

2.21. “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында Татарстан Республикасы 

дәүләт телләрен һәм башка телләрне саклау, өйрәнү һәм үстерү” дәүләт 

программасы 

“2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында Татарстан Республикасы 

дәүләт телләрен һәм башка телләрне саклау, өйрәнү һәм үстерү” дәүләт 

программасының максатчан статьялары түбәндәгеләрне үз эченә ала: 

22 0 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында Татарстан 

Республикасы дәүләт телләрен һәм башка телләрне саклау, өйрәнү һәм үстерү” 

дәүләт программасы 

Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 31.12.2012 ел, № 1199 карары белән расланган Татарстан 

Республикасы Дәүләт программалары исемлеге нигезендә эшләнеп, түбәндәге төп 

чара буенча хәл ителә торган “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында 

Татарстан Республикасы дәүләт телләрен һәм башка телләрне саклау, өйрәнү һәм 

үстерү” дәүләт программасын тормышка ашыруга Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 

22 0 01 00000  “Татарстан Республикасында татар, рус һәм башка телләрне, 

шулай ук республикадан читтә татар телен саклау, өйрәнү һәм үстерү өчен шартлар 

тудыру” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

- 10990 Программ чараларны тормышка ашыру 

2.22. “2013 – 2023  елларга Татарстан Республикасында газ-мотор ягулыгы базарын 

үстерү” дәүләт программасы 

“2013 – 2023  елларга Татарстан Республикасында газ-мотор ягулыгы базарын 

үстерү” дәүләт программасының статьялары түбәндәгеләрне үз эченә ала: 
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23 0 00 00000 “2013 – 2023  елларга Татарстан Республикасында газ-мотор ягулыгы 

базарын үстерү” дәүләт программасы 

Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 31.12.2012 ел, № 1199 карары белән расланган Татарстан 

Республикасы дәүләт программалары исемлеге нигезендә эшләнеп, түбәндәге төп 

чара буенча хәл ителә торган “2013 – 2023  елларга Татарстан Республикасында газ-

мотор ягулыгы базарын үстерү” дәүләт программасын тормышка ашыруга Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

23 0 01 00000  “Автомобиль транспортының әйләнә-тирә мохиткә һәм кешеләр 

сәламәтлегенә тискәре йогынтысы күләмен тотрыклы киметүне тәэмин итү һәм 

автомобиль средстволары белән йөк ташуның икътисадый нәтиҗәсенә күбрәк 

ирешү” төп чарасы 

 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 71710 Газ-мотор ягулыгында эшләүче торак-коммуналь хуҗалык өчен 

автобуслар һәм техника сатып алуга алынган кредитлар һәм заемнар буенча процент 

ставкасының бер өлешен каплауга субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча  газ-мотор ягулыгында эшләүче торак-

коммуналь хуҗалык өчен автобуслар һәм техника сатып алуга алынган кредитлар 

һәм заемнар буенча процент ставкасының бер өлешен каплауга субсидияләр бирүгә 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

2.23. “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында юстицияне үстерү” 

дәүләт программасы 

 

“2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында юстицияне үстерү” дәүләт 

программасы максатчан статьялары түбәндәгеләрне үз эченә ала: 

 

24 0 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында юстицияне 

үстерү” дәүләт программасы” 

Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 31.12.2012 ел, № 1199 карары белән расланган Татарстан 

Республикасы Дәүләт программалары исемлеге нигезендә эшләнеп, дәүләт 

программасының түбәндәге кече программалары буенча тормышка ашырыла торган 

“2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында юстицияне үстерү” дәүләт 

программасын тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 
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24 1 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында юстиция 

өлкәсендә дәүләт сәясәтен тормышка ашыру” кече программасы  

 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча  кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 

24 1 01 00000  “Юстиция өлкәсендә Татарстан Республикасы вәкаләтләре 

чикләрендә сәясәтне тормышка ашыру” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 02040 Үзәк аппарат 

 

- 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү 

 

- 23020 Судлар эшчәнлеген тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча  судларны тотуга һәм аларның 

эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла. 

- 23300 Татарстан Республикасы Иҗтимагый палатасы эшчәнлеген тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы Иҗтимагый 

палатасын тотуга һәм аның  эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла 

 

- 25390 Муниципаль районга керүче җирлекләрдән Татарстан Республикасы 

муниципаль норматив-хокукый актлар регистрын алып бару өчен кирәкле 

мәгълүматлар җыю буенча дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча  муниципаль районга керүче 

җирлекләрдән Татарстан Республикасы муниципаль норматив-хокукый актлар 

регистрын алып бару өчен кирәкле мәгълүматлар җыю буенча дәүләт вәкаләтләрен 

тормышка ашыруга муниципаль районнар бюджетларына субвенцияләр бирүгә 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субвенцияләрнең муниципаль берәмлекләр бюджетларына 

керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең “Россия Федерациясе 

субъектларына тапшырыла торган вәкаләтләрне үтәүгә җирле бюджетларга 

субвенцияләр” 000 2 02 03024 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча 

чагылдырыла. 

Шулай ук чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы 

бюджетыннан субвенцияләр хисабына хәл ителә торган, әлеге максатларга Татарстан 

Республикасы муниципаль берәмлекләр бюджетлары чыгымнары чагылдырыла. 
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- 92350 Башка түләүләр 

 

24 2 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында җәмәгать 

юстиция  институтын үстерү” кече программасы 

 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 

24 2 01 00000  “Татарстан Республикасында җәмәгать юстиция институтын 

үстерү һәм ныгыту” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 23010 Судлар аппаратлары эшчәнлеген тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча  Татарстан Республикасы судлары 

аппаратлары эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла. 

 

- 23030 Татарстан Республикасында җәмәгать юстиция институтын үстерү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы җәмәгать 

юстиция институтын үстерү чараларын тормышка ашыруга  Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

2.24. “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында энергияне сак тоту һәм 

энергия нәтиҗәсен арттыру” дәүләт программасы 

“2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында энергияне сак тоту һәм 

энергия нәтиҗәсен арттыру” дәүләт программасының максатчан статьялары 

түбәндәгеләрне үз эченә ала: 

 

25 0 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында энергияне сак 

тоту һәм энергия нәтиҗәсен арттыру” дәүләт программасы 

Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 31.12.2012 ел, № 1199 карары белән расланган Татарстан 

Республикасы Дәүләт программалары исемлеге нигезендә эшләнеп, түбәндәге төп 

чаралар буенча хәл ителә торган “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында 

энергияне сак тоту һәм энергия нәтиҗәсен арттыру” дәүләт программасын 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 

25 0 01 00000  “Торак фонды һәм социаль өлкә объектларында энергияне сак 

тоту буенча чаралар үткәрү” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 
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төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 96010 Күп фатирлы йортларны капиталь төзекләндерү чараларын тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча  күп фатирлы йортларны капиталь 

төзекләндерү чараларын тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла. 

 

25 0 02 00000  “Урамнарны яктыру системаларын модернизацияләү” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 66010 Энергияне сак тоту һәм энергияне нәтиҗәсен арттыру өлкәсендә 

чараларны тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча энергияне сак тоту һәм энергияне 

нәтиҗәсен арттыру өлкәсендә чараларны тәэмин итүгә Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

25 0 03 00000  “Җылылык һәм электр энергиясен эшләү (тапшыру) өчен 

кулланыла торган җиһазларны модернизацияләү” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 66010 Энергияне сак тоту һәм энергияне нәтиҗәсен арттыру өлкәсендә 

чараларны тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча  энергияне сак тоту һәм энергияне 

нәтиҗәсен арттыру өлкәсендә чараларны тәэмин итүгә Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

25 0 04 00000  “Энергетик тикшеренүләр үткәрү” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 66010 Энергияне сак тоту һәм энергетика нәтиҗәсен арттыру өлкәсендә 

чараларны тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча энергияне сак тоту һәм энергетика 

нәтиҗәсен арттыру өлкәсендә чараларны тәэмин итүгә Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 
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25 0 05 00000  “Энергияне сак тоту һәм энергетика нәтиҗәсен арттыру өлкәсендә 

фәнни-тикшеренү эшләре башкару” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 66010 Энергияне сак тоту һәм энергетика нәтиҗәсен арттыру өлкәсендә 

чараларны тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча энергияне сак тоту һәм энергетика 

нәтиҗәсен арттыру өлкәсендә чараларны тәэмин итүгә Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

25 0 06 00000  “Энергияне сак тоту һәм энергетика нәтиҗәсен арттыру 

өлкәсендә укыту-өйрәтү чараларын үткәрү” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 66010 Энергияне сак тоту һәм энергетика нәтиҗәсен арттыру өлкәсендә 

чараларны тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча энергияне сак тоту һәм энергетика 

нәтиҗәсен арттыру өлкәсендә чараларны тәэмин итүгә Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

25 0 07 00000  “Энергияне сак тоту һәм энергетика нәтиҗәсен арттыру буенча 

мәгълүмати ярдәм һәм пропаганда” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 66010 Энергияне сак тоту һәм энергетика нәтиҗәсен арттыру өлкәсендә 

чараларны тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча энергияне сак тоту һәм энергетика 

нәтиҗәсен арттыру өлкәсендә чараларны тәэмин итүгә Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

2.25. “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында туризмны һәм кунакчыллык 

өлкәсен үстерү” дәүләт программасы 

 

“2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында туризмны һәм кунакчыллык 

өлкәсен үстерү” дәүләт программасының максатчан статьялары түбәндәгеләрне үз 

эченә ала 
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26 0 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында туризмны һәм 

кунакчыллык өлкәсен үстерү” дәүләт программасы 

 

Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 31.12.2012 ел, № 1199 карары белән расланган Татарстан 

Республикасы Дәүләт программалары исемлеген нигезендә эшләнеп, түбәндәге төп 

чаралар буенча хәл ителә торган “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында 

туризмны һәм кунакчыллык өлкәсен үстерү” дәүләт программасын тормышка 

ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 

26 0 01 00000  “Туризм һәм кунакчыллык өлкәсендә дәүләт сәясәтен камилләштерүгә 

юнәлтелгән чаралар” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 02040 Үзәк аппарат 

 

- 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү 

 

26 0 02 00000  “Татарстан Республикасында туризм һәм кунакчыллык өлкәсен 

үстерүгә юнәлдерелгән чаралар” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 13970 Туристлык эшчәнлеге өлкәсендә чаралар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча  туристлык эшчәнлеге өлкәсендә 

чараларны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла. 

 

2.26. “2015 – 2020 елларга Татарстан Республикасы коррупциягә каршы 

сәясәтен тормышка ашыру” дәүләт программасы  

“2015 – 2020 елларга Татарстан Республикасы коррупциягә каршы сәясәтен 

тормышка ашыру” дәүләт программасының максатчан статьялары түбәндәгеләрне үз 

эченә ала:  

 

27 0 00 00000 “2015 – 2020 елларга Татарстан Республикасы коррупциягә каршы 

сәясәтен тормышка ашыру” дәүләт программасы  

Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 31.12.2012 ел, № 1199 карары белән расланган Татарстан 
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Республикасы дәүләт программалары исемлеге нигезендә эшләнеп, түбәндәге төп 

чара буенча хәл ителә торган “2015 – 2020 елларга Татарстан Республикасы 

коррупциягә каршы сәясәтен тормышка ашыру” дәүләт программасын тормышка 

ашыруга Татарстан Республикасы бюджет чыгымнары чагылдырыла:  

27 0 01 00000  “Коррупция сәбәпләрен ачыклау һәм юкка чыгару, аның 

күренешләренә ярдәм итәрдәй шартларга каршы көрәшү, җәмгыятьтә коррупциягә 

каршы күралмаучылык мөнәсәбәтен булдыру” төп чарасы 

 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 10990 Программ чараларны тормышка ашыру 

 

2.27. “2015 – 2020 елларга Татарстан Республикасының химик һәм биологик 

иминлеге системасы” дәүләт программасы 

 

“2015 – 2020 елларга Татарстан Республикасының химик һәм биологик 

иминлеге системасы” дәүләт программасының максатчан статьялары 

түбәндәгеләрне үз эченә ала:  

 

 

 

28 0 00 00000 “2015 – 2020 елларга Татарстан Республикасы химик һәм биологик 

иминлеге системасы” дәүләт программасы 

 

Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 31.12.2012 ел, № 1199 карары белән расланган Татарстан 

Республикасы Дәүләт программалары исемлеге нигезендә эшләнеп, түбәндәге төп 

чара буенча хәл ителә торган “2015 – 2020 елларга Татарстан Республикасы химик 

һәм биологик иминлеге системасы” дәүләт программасын тормышка ашыруга 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 

28 0 01 00000  “Хайваннар авыруларын кисәтү һәм халыкны кеше  

һәм хайваннар өчен уртак булган авырулардан саклау” төп чарасы 

 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 25360 Хайваннар авыруларын кисәтү һәм бетерү, аларны дәвалау, сукбай 

хайваннарны тоту һәм карау, халыкны кеше һәм хайваннар өчен уртак булган 
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авырулардан саклау чараларын үткәрүне оештыру өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен 

тормышка ашыру 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча  хайваннар авыруларын кисәтү һәм 

бетерү, аларны дәвалау, сукбай хайваннарны тоту һәм карау, халыкны кеше һәм 

хайваннар өчен уртак булган авырулардан саклау чараларын үткәрүне оештыру 

өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыруга муниципаль берәмлекләр 

бюджетларына субвенцияләр бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субвенцияләрнең муниципаль берәмлекләр бюджетларына 

керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең “Россия Федерациясе 

субъектларына тапшырыла торган вәкаләтләрне үтәүгә җирле бюджетларга 

субвенцияләр” 000 2 02 03024 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча 

чагылдырыла. 

Шулай ук әлеге юнәлеш буенча Татарстан Республикасы бюджетыннан 

субвенцияләр хисабына хәл ителә торган, әлеге максатларга Татарстан Республикасы 

муниципаль берәмлекләре бюджетлары чыгымнары чагылдырыла. 

 

 2.28. “2015 – 2020 елларга Татарстан Республикасында талантлар белән 

стратегик идарә итү” дәүләт программасы 

 

“2015 – 2020 елларга Татарстан Республикасында талантлар белән стратегик 

идарә итү” дәүләт программасының максатчан статьялары түбәндәгеләрне үз эченә 

ала: 

 

30 0 00 00000 “2015 – 2020 елларга Татарстан Республикасында талантлар 

белән стратегик идарә итү” дәүләт программасы  

Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 31.12.2012 ел, № 1199 карары белән расланган Татарстан 

Республикасы Дәүләт программалары исемлеге нигезендә эшләнеп, түбәндәге төп 

чара буенча хәл ителә торган “2015 – 2020 елларга Татарстан Республикасында 

талантлар белән стратегик идарә итү” дәүләт программасын тормышка ашыруга 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 

30 0 01 00000  “Татарстан Республикасын инновацион юлдан үстерү 

мәнфәгатьләрендә балаларның, яшьләрнең акыл-иҗат мөмкинлекләрен үстерү һәм 

талантлар белән стратегик идарә итүнең дәвамчанлык системасын җәелдерүне 

тәэмин итү” төп чарасы  

 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 
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- 10990 Программ чараларны тормышка ашыру 

 

2.29. “2016 – 2018 елларга чит илләрдә яшәүче ватандашларыбызга Татарстан 

Республикасына үз теләге белән күченүгә ярдәм итү” дәүләт программасы 

 

“2016 – 2018 елларга чит илләрдә яшәүче ватандашларыбызга Татарстан 

Республикасына үз теләге белән күченүгә ярдәм итү” дәүләт программасы 

түбәндәгеләрне үз эченә ала: 

 

31 0 00 00000 “2016 – 2018 елларга чит илләрдә яшәүче ватандашларыбызга 

Татарстан Республикасына үз теләге белән күченүгә ярдәм итү” дәүләт программасы 

Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 31.12.2012 ел, № 1199 карары белән расланган Татарстан 

Республикасы Дәүләт программалары исемлеге нигезендә эшләнеп, түбәндәге төп 

чара буенча хәл ителә торган “2016 – 2018 елларга чит илләрдә яшәүче 

ватандашларыбызны Татарстан Республикасына үз теләге белән күченүгә ярдәм итү” 

дәүләт программасын тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла: 

 

31 0 01 00000  “Чит илләрдә яшәүче ватандашларыбызның үз теләге белән күченүе 

хисабына Татарстан Республикасының социаль-икътисадый һәм демографик 

үсешенә ярдәм итү” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 15700 Чит илләрдә яшәүче ватандашларыбызның үз теләге белән күченүе 

хисабына Татарстан Республикасының социаль-икътисадый һәм демографик 

үсешенә ярдәм итү чаралары  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча  чит илләрдә яшәүче 

ватандашларыбызның үз теләге белән күченүе хисабына Татарстан 

Республикасының социаль-икътисадый һәм демографик үсешенә ярдәм итү  

чараларын тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла. 

 

 

2.30. Татарстан Республикасы бюджеты һәм Россия Федерациясе  

дәүләт бюджеттан тыш фондлары чыгымнарының программага  

кертелмәгән юнәлешләре 

 

Татарстан Республикасы бюджеты һәм Россия Федерациясе дәүләт бюджеттан 

тыш фондлары чыгымнарының программага кертелмәгән юнәлешләре 
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түбәндәгеләрне үз эченә ала: 

 

51 0 00 00000 Татарстан Республикасы Президентының Эшләр идарәсен 

тотуга чыгымнар 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

Татарстан Республикасы Президентының Эшләр идарәсен тотуга һәм аның 

эшчәнлеген тәэмин итүгә  Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 02040 Үзәк аппарат 

 

- 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү 

 

- 92350 Башка түләүләр 

 

52 0 00 00000 Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты Аппаратын 

тотуга чыгымнар 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты Аппаратын тотуга һәм аның 

эшчәнлеген тәэмин итүгә  Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 02040 Үзәк аппарат 

 

- 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү 

 

53 0 00 00000 Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Аппаратын тотуга чыгымнар 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Аппаратын тотуга һәм аның эшчәнлеген 

тәэмин итүгә  Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 

- 02040 Үзәк аппарат 

 

- 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү 

 

54 0 00 00000 Татарстан Республикасы Конституция суды эшчәнлеген тәэмин 

итү 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

Татарстан Республикасы Конституция судын тотуга һәм аның  эшчәнлеген тәэмин 

итүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 

- 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү 
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- 23100 Татарстан Республикасы Конституция судын тотуга чыгымнар 

 

55 0 00 00000 Татарстан Республикасы Хисап палатасы эшчәнлеген тәэмин итү 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

Татарстан Республикасы Хисап палатасы эшчәнлеген тотуга һәм аның эшчәнлеген 

тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 

- 02040 Үзәк аппарат 

 

- 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү 

 

56 0 00 00000 Татарстан Республикасы Үзәк сайлау комиссиясе эшчәнлеген 

тәэмин итү, сайлаулар үткәрү 

 

Әлеге максатчан статья буенча  чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

Татарстан Республикасы Үзәк сайлау комиссиясе эшчәнлеген тәэмин итүгә 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 

-  56 1 00 02010 Сайлаулар үткәрүгә чыгымнар 

 

- 56 2 00 02210 Сайлаучыларның хокукый культурасын үстерүгә, сайлауларны 

оештыручыларны укыту-өйрәтүгә, “Выборы” дәүләт мәгълүмат системасына 

чыгымнар  

 

- 56 3 00 00000 Татарстан Республикасы Үзәк сайлау комиссиясе эшчәнлеген 

тәэмин итү 

 

- 56 3 00 02040 Үзәк аппарат 

 

- 56 3 00 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү 

 

57 0 00 00000 Татарстан Республикасында Кеше хокуклары буенча Вәкаләтле 

вәкил эшчәнлеген тәэмин итү 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

Татарстан Республикасында Кеше хокуклары буенча Вәкаләтле вәкил Аппаратын 

тотуга һәм аның эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан  Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла: 

 

- 02040 Үзәк аппарат 

 

- 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү 
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58 0 00 00000 Татарстан Республикасында Бала хокуклары буенча Вәкаләтле 

вәкил Аппараты эшчәнлеген тәэмин итү 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

Татарстан Республикасында Бала хокуклары буенча Вәкаләтле вәкил Аппаратын 

тотуга һәм аның эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла: 

 

- 02040 Үзәк аппарат 

 

- 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү 

 

 

73 0 00 00000 Россия Федерациясе бюджеттан тыш дәүләт фондлары идарәсе 

эшчәнлегенең программага кертелмәгән  юнәлешләре 

 

73 2 00 00000 Россия Федерациясенең дәүләт бюджеттан тыш фондлары 

аппаратлары тарафыннан функцияләрне башкару 

 

Әлеге максатчан статья буенча Россия Федерациясенең дәүләт бюджеттан тыш 

фондлары аппаратлары тарафыннан функцияләрне башкаруга юнәлдерелгән, 

чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча хәл ителә торган Татарстан 

Республикасы Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль фонды 

бюджетының программага кертелмәгән чыгымнары чагылдырыла: 

 

- 00590 Россия Федерациясенең дәүләт бюджеттан тыш фондлары идарәсе 

органнары эшчәнлегенең программага кертелмәгән юнәлешләре буенча Россия 

Федерациясенең дәүләт бюджеттан тыш фондлары аппаратлары тарафыннан 

функцияләрне башкару кысаларында дәүләт учреждениеләре эшчәнлеген (хезмәтләр 

күрсәтү) тәэмин итүгә чыгымнар 

 

 

99 0 00 00000 Чыгымнарның программага кертелмәгән юнәлешләре 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджетының программага кертелмәгән 

чыгымнары чагылдырыла: 

 

- 02040 Үзәк аппарат 

 

- 02150 Территориаль органнар 

 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы Авыл 
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хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы территориаль органнарын тотуга һәм 

тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

  

- 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү 

 

- 03060 Халыкара хезмәттәшлек өлкәсендә чаралар 

 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча халыкара хезмәттәшлек өлкәсендә 

чараларны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла.  

 

- 05410 Социаль сәясәт өлкәсендә чаралар 

 

- 07410 Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының резерв фонды 

- 08110 Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты каршындагы 

Икътисадый һәм социаль тикшеренүләр үзәгенең гомумпрограмм эшчәнлеге 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинеты каршындагы Икътисадый һәм социаль тикшеренүләр үзәгенең 

гомумпрограмм эшчәнлеген хәл итүгә Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла.  

 

- 08190 Фәнни учреждениеләр  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча ведомство фәнни учреждениеләрне 

тотуга һәм аларның эшчәнлеген (хезмәтләр күрсәтү) тәэмин итүгә Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

 

- 21310 Мәктәпкәчә мәгариф учреждениеләрен интрактив җиһазлар белән 

тәэмин итү чаралары 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча мәктәпкәчә мәгариф учреждениеләрен 

интрактив җиһазлар белән тәэмин итү чараларын тормышка ашыруга Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

 

- 21540 Татарстан Республикасы предприятиеләренең хезмәт 

җитештерүчәнлеген һәм эшчәнлеге нәтиҗәсен арттыру чаралары 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы 

предприятиеләренең хезмәт җитештерүчәнлеген һәм эшчәнлеге нәтиҗәсен арттыру 

чараларын хәл итүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

 

- 22910 Икътисадның мобилизацион әзерлеген тәэмин итү чаралары 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча икътисадның мобилизацион әзерлеген 

тәэмин итү чараларын тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла.  



151 

 

 

 

- 25150 Башка дәрәҗәдәге хакимият органнары тарафыннан кабул ителгән 

карарлар нәтиҗәсендә килеп чыккан өстәмә чыгымнарны компенсацияләү өчен 

тапшырыла торган средстволар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча башка дәрәҗәдәге хакимият органнары 

тарафыннан кабул ителгән карарлар нәтиҗәсендә килеп чыккан өстәмә чыгымнарны 

компенсацияләү өчен Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

 

Әлеге максатларга башка бюджетара трансфертларның муниципаль 

берәмлекләр бюджетларына керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең 

“Башка дәрәҗәдәге хакимият органнары тарафыннан кабул ителгән карарлар 

нәтиҗәсендә килеп чыккан өстәмә чыгымнарны компенсацияләү өчен бюджетларга 

тапшырыла торган бюджетара трансфертлар” 000 2 02 04012 00 0000 151 керемнәр 

төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

 

- 25180 Татарстан Республикасы территориаль иҗтимагый үзидарә системасын 

үстерүгә юнәлдерелгән чаралар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы территориаль 

иҗтимагый үзидарә системасын үстерүгә юнәлдерелгән чараларны тормышка 

ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

- 25190 Татарстан Республикасы авыл җирлекләренә грантлар бирүгә 

муниципаль берәмлекләр бюджетларына тапшырыла торган бюджетара 

трансфертлар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы авыл 

җирлекләренә грантлар бирүгә муниципаль берәмлекләр бюджетларына бюджетара 

трансфертлар тапшыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла.  

 

- 25200 Башка бюджетара трансфертлар 

 

- 25220 Халыкка транспорт хезмәте күрсәтүне оештыру өлкәсендә дәүләт 

вәкаләтләрен тормышка ашыру 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча халыкка транспорт хезмәте күрсәтүне 

оештыру өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыруга муниципаль  

берәмлекләр бюджетларына субвенцияләр бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субвенцияләрнең муниципаль берәмлекләр бюджетларына 

керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең “Россия Федерациясе 

субъектларына тапшырыла торган вәкаләтләрне тормышка ашыруга җирле 

бюджетларга субвенцияләр” 000 2 02 03024 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле 

кодлары буенча чагылдырыла.  

Шулай ук чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы 
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бюджетыннан субвенцияләр хисабына хәл ителә торган, әлеге максатларга Татарстан 

Республикасы муниципаль берәмлекләренең бюджетлары чыгымнары чагылдырыла.  

 

- 25240 Яшьләр сәясәте өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча яшьләр сәясәте өлкәсендә дәүләт 

вәкаләтләрен тормышка ашыру муниципаль берәмлекләр бюджетларына 

субвенцияләр бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

Әлеге максатларга субвенцияләрнең муниципаль берәмлекләр бюджетларына 

керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең “Россия Федерациясе 

субъектларының тапшырыла торган  вәкаләтләрен  үтәүгә җирле бюджетларга 

субвенцияләр” 000 2 02 03024 00 0000 151  керемнәр төренең тиешле кодлары буенча 

чагылдырыла. 

Шулай ук чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы 

бюджетыннан субвенцияләр хисабына хәл ителә торган, әлеге максатларга Татарстан 

Республикасы муниципаль берәмлекләр бюджетлары чыгымнары чагылдырыла.  

 

- 25260 Балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның хокукларын яклау буенча 

комиссияләр оештыру һәм аларның эшчәнлеген тәэмин итү буенча дәүләт 

вәкаләтләрен тормышка ашыру 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның 

хокукларын яклау буенча комиссияләр оештыру һәм аларның эшчәнлеген тәэмин 

итү буенча дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыруга муниципаль берәмлекләр 

бюджетларына субвенцияләр бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субвенцияләрнең муниципаль берәмлекләр бюджетларына 

керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең “Россия Федерациясе 

субъектларының тапшырыла торган вәкаләтләрен үтәүгә җирле бюджетларга 

субвенцияләр”  000 2 02 03024 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча 

чагылдырыла.  

Шулай ук чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы 

бюджетыннан субвенцияләр хисабына хәл ителә торган, әлеге максатларга Татарстан 

Республикасы муниципаль берәмлекләре бюджетлары чыгымнарны чагылдырыла.  

 

- 25270 Административ комиссияләрне оештыру һәм аларның эшчәнлеген 

оештыру буенча дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру 

Чыгымнарның әлеге юнәлешләре буенча административ комиссияләрне 

оештыру һәм аларның эшчәнлеген оештыру буенча дәүләт вәкаләтләрен тормышка 

ашыруга муниципаль берәмлекләр бюджетларына субвенцияләр бирүгә Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

Әлеге максатларга субвенцияләрнең муниципаль берәмлекләр бюджетларына  

керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең “Россия Федерациясе 

субъектларының тапшырыла торган вәкаләтләрен үтәүгә җирле бюджетларга 
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субвенцияләр” 000 2 02 03024 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча 

чагылдырыла.  

Шулай ук чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы 

бюджетыннан субвенцияләр хисабына хәл ителә торган, әлеге максатларга Татарстан 

Республикасы муниципаль берәмлекләре бюджетлары чыгымнары чагылдырыла.  

 

- 25320 Күп фатирлы йортларны һәм (яки) башка күчемсез милек объектларын 

өлешкә кереп төзү өлкәсендә дәүләт контрольлеген һәм күзәтчелеген хәл итү буенча 

дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча күп фатирлы йортларны һәм (яки) башка 

күчемсез милек объектларын өлешкә кереп төзү өлкәсендә дәүләт контрольлеген 

һәм күзәтчелеген хәл итү буенча дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыруга 

муниципаль берәмлекләр бюджетларына субвенцияләр бирүгә Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

Әлеге максатларга субвенцияләрнең муниципаль берәмлекләр бюджетларына 

керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең “Россия Федерациясе 

субъектларының тапшырыла торган вәкаләтләрен үтәүгә җирле бюджетларга 

субвенцияләр” 000 2 02 03024 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча 

чагылдырыла. 

Шулай ук чыгымнарның әлеге юнәлешләре буенча Татарстан Республикасы 

бюджетыннан субвенцияләр хисабына хәл ителә торган, әлеге максатларга Татарстан 

Республикасы муниципаль берәмлекләре бюджетлары чыгымнары чагылдырыла.  

 

- 25340 Архив эше өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча архив эше өлкәсендә дәүләт 

вәкаләтләрен тормышка ашыруга муниципаль берәмлекләр бюджетларына 

субвенцияләр бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субвенцияләрнең муниципаль берәмлекләр бюджетларына 

керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең “Россия Федерациясе 

субъектларының тапшырыла торган вәкаләтләрен үтәүгә җирле бюджетларга 

субвенцияләр” 000 2 02 03024 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча 

чагылдырыла.  

Шулай ук чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы 

бюджетыннан субвенцияләр хисабына хәл ителә торган, әлеге максатларга Татарстан 

Республикасы муниципаль берәмлекләре бюджетлары чыгымнары чагылдырыла.  

 

- 25350 Административ хокук бозулар турында беркетмәләр төзүгә вәкаләтле 

вазыйфаи затлар исемлеген билгеләү буенча дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча административ хокук бозулар турында 

беркетмәләр төзүгә вәкаләтле вазыйфаи затлар исемлеген билгеләү буенча дәүләт 

вәкаләтләрен тормышка ашыруга муниципаль берәмлекләр бюджетларына 

субвенцияләр бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 
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Әлеге максатларга субвенцияләрнең муниципаль берәмлекләр бюджетларына 

керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең “Россия Федерациясе 

субъектларының тапшырыла торган вәкаләтләрен үтәүгә җирле бюджетларга 

субвенцияләр”  000 2 02 03024 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча 

чагылдырыла. 

Шулай ук чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы 

бюджетыннан субвенцияләр хисабына хәл ителә торган, әлеге максатларга Татарстан 

Республикасы муниципаль берәмлекләре бюджетлары чыгымнары чагылдырыла.  

 

- 25380 Җәмәгатьчелек тәртибенә һәм җәмәгатьчелек иминлегенә янаган 

административ хокук бозулар турында беркетмәләр төзү буенча Татарстан 

Республикасы дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру 

 

- 26310 Терлекчелек тармакларын: умартачылык, атчылык һәм нәсел эшен 

үстерү  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча терлекчелек тармакларын: умартачылык, 

атчылык һәм нәсел эшен үстерүгә бәйле Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла.   

 

- 26320 Ветеринария хезмәте эшчәнлеген тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы ветеринария 

хезмәтен тотуга һәм аның эшчәнлеген (хезмәтләр күрсәтү) тәэмин итүгә Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.   

 

- 42910 Кадрлар әзерләү, яңадан әзерләү һәм аларның квалификациясен күтәрү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча кадрлар әзерләү, яңадан әзерләү һәм 

аларның квалификациясен күтәрүне хәл итүгә Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла.  

 

- 43670 Мәгариф учреждениеләре хезмәткәрләренең эш хакын арттыруга бәйле 

булган мәгариф өлкәсендәге чаралар  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча мәгариф учреждениеләре 

хезмәткәрләренең эш хакын арттыруга бәйле булган мәгариф өлкәсендәге чараларны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

- 45200 Укыту-методика кабинетлары, үзәкләштерелгән бухгалтерияләр, 

хуҗалык хезмәте күрсәтү төркемнәре, укыту-өйрәтү өчен фильмотекалар, мәктәпара 

укыту-производство комбинатлары, логопедия пунктлары  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча укыту-методик кабинетларны, 

үзәкләштерелгән бухгалтерияләр, хуҗалык хезмәте күрсәтү төркемнәре, укыту-

өйрәтү өчен фильмотекалар, мәктәпара укыту-производство комбинатлары, 

логопедия пунктларын тотуга һәм аларның эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.   
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- 45300 Социаль-мәдәни өлкә объектларын кабул итү һәм файдалануга 

тапшыру 

 

- 50090 Бюджет өлкәсе хезмәткәрләренә хезмәт хакын арттыруга өстәмә 

чыгымнарның компенсацияләүгә бәйле чаралар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча, бюджетның баланслылыгын тәэмин итү 

максатыннан чыгып, бюджет өлкәсе хезмәткәрләренең хезмәт хакын арттыруга 

өстәмә чыгымнарның бер өлешен компенсацияләүгә федераль бюджеттан алына 

торган дотация хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла.  

Әлеге максатларга дотацияләрнең  Татарстан Республикасы бюджетына керүе 

бюджетлар керемнәре классификациясенең “Бюджетлар балансланышын тәэмин итү 

чараларына ярдәм итүгә Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына 

дотацияләр” 000 2 02 01003 02 0000 151 керем коды буенча чагылдырыла. 

- 51180 Федераль бюджет средстволары хисабына, хәрби комиссариатлар 

булмаган территорияләрдә беренчел хәрби учетны хәл итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча федераль бюджет средстволары 

хисабына, хәрби комиссариатлар булмаган территорияләрдә беренчел хәрби учет 

буенча вәкаләтләрне тормышка ашыруга бәйле  рәвештә, федераль бюджеттан 

субвенцияләр хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла.  

Әлеге максатларга субвенцияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең “Федераль бюджет средстволары хисабына, хәрби 

комиссариатлар булмаган территорияләрдә беренчел хәрби учетны хәл итүгә 

бюджетларга субвенцияләр” 000 2 02 03015 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле 

кодлары буенча чагылдырыла. 

Шулай ук чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы 

бюджетына федераль бюджеттан бирелә торган субвенцияләр хисабына хәл ителә 

торган, әлеге максатларга Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре 

бюджетлары чыгымнары чагылдырыла.  

 

- 51200 Федераль бюджет средстволары хисабына, Россия Федерациясендә 

гомуми юрисдикциядәге федераль судларның присяжный утырышчыларына 

кандидатлар исемлекләрен төзү (үзгәртү)  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Россия Федерациясендә гомуми 

юрисдикциядәге федераль судларның присяжный утырышчыларына кандидатлар 

исемлекләрен төзү (үзгәртү) буенча муниципаль берәмлекләрнең башкару-боеру 

органнарына тапшырылган дәүләт вәкаләтләрен финанс ягыннан тәэмин итү өчен 

федераль бюджеттан субвенцияләр хисабына хәл ителә торган Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

Әлеге максатларга субвенцияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 
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классификациясенең “Россия Федерациясендә гомуми юрисдикциядәге федераль 

судларның присяжный утырышчыларына кандидатлар исемлекләрен төзүгә 

(үзгәртү) бюджетларга субвенцияләр” 000 2 02 03007 00 0000 151 керемнәр төренең 

тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

Шулай ук чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы 

бюджетына федераль бюджеттан бирелә торган субвенцияләр хисабына хәл ителә 

торган, әлеге максатларга татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре 

бюджетлары чыгымнары чагылдырыла.  

 

- 53910 Федераль бюджет средстволары хисабына, 2016 елда Бөтенроссия 

авыл хуҗалыгында сан алу үткәрү  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча “Бөтенроссия авыл хуҗалыгында сан алу 

турында” 21 июль, 2005 ел, № 108-ФЗ Федераль Законны, Россия Федерациясе 

Хөкүмәтенең 3 ноябрь, 2012 ел, № 2062-р боерыгын һәм “2016 елда Бөтенроссия 

авыл хуҗалыгында сан алуны оештыру турында” 10 апрель, 2013 ел, № 316 Россия 

Федерациясе Хөкүмәте карарын тормышка ашыру максатыннан чыгып,  2016 елда 

Бөтенроссия авыл хуҗалыгында сан алуга әзерләнү һәм аны үткәрү буенча 

вәкаләтләрне тормышка ашыруга федераль бюджеттан субвенцияләр хисабына хәл 

ителә торган Татарстан Республикасы бюджет чыгымнары, шул исәптән 

түбәндәгеләргә бәйле чыгымнар чагылдырыла: 

 

- авыл хуҗалыгында сан алу объектлары турында мәгълүматлар җыю, сан алу 

кәгазьләрен һәм авыл хуҗалыгында сан алу буенча башка документларны саклауны 

хәл итүче затларны укыту-өйрәтү һәм аларның эшләве өчен яраклы бина-бүлмәләр 

белән тәэмин итүгә; 

- авыл хуҗалыгында сан алу объектлары турында мәгълүматлар җыю, сан алу 

кәгазьләрен һәм авыл хуҗалыгында сан алу буенча башка документларны саклауны 

хәл итүче затларны укыту-өйрәтү һәм аларның эшләве өчен  яраклы бина-бүлмәләр,  

шулай ук транспорт чаралары һәм элемтә хезмәтләре күрсәтү белән тәэмин итүгә. 

Әлеге максатларга субвенцияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең “2016 елда Бөтенроссия авыл хуҗалыгында сан алуны үткәрүгә 

Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына субвенцияләр”  000 2 02 03121 02 

0000 151 коды буенча чагылдырыла. 

 

- 54850 Федераль бюджет средстволары хисабына, хәрби хезмәттән (хезмәт) 

җибәрелгән гражданнарны һәм аларга тигезләштерелгән затларны торак белән 

тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча “Хәрби хезмәткәрләрнең статусы 

турында” Федераль законга үзгәрешләр кертү һәм гражданнарның кайбер 

категорияләрен торак белән тәэмин итү турында” 8 декабрь, 2010 ел, № 342-ФЗ 

Федераль закон нигезендә, хәрби хезмәттән (хезмәт) җибәрелгән гражданнарны һәм 

аларга тигезләштерелгән затларны торак белән тәэмин итүгә федераль бюджеттан 
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субвенцияләр хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла.  

Әлеге максатларга субвенцияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең “Хәрби хезмәттән (хезмәт) җибәрелгән гражданнарны һәм 

аларга тигезләштерелгән затларны торак белән тәэмин итүгә бюджетларга 

субвенцияләр” 000 2 02 03077 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча 

чагылдырыла.  

 

- 59300 Федераль бюджет средстволары хисабына, гражданлык хәле актларын 

дәүләт теркәвенә алу  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча “Гражданлык хәле актлары турында” 15 

ноябрь, 1997 ел, № 143-ФЗ Федераль законның 4 статьясындагы 1 пункты нигезендә, 

Россия Федерациясе субъектлары дәүләт хакимияте органнарына  тапшырылган 

гражданлык хәле актларын дәүләт теркәве буенча Россия Федерациясе вәкаләтләрен 

тормышка ашыруга федераль бюджеттан субвенцияләр хисабына хәл ителә торган 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

Әлеге максатларга субвенцияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына 

керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең “Россия Федерациясе субъектлары 

бюджетларына бердәм субвенция” 000 2 02 03998 02 0000 151 коды буенча 

чагылдырыла.   

Әлеге максатларга субвенцияләрнең муниципаль берәмлекләр бюджетларына 

керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең “Гражданлык хәле актларын 

дәүләт теркәвенә алуга бюджетларга субвенцияләр” 000 2 02 03003 00 0000 151 

керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

Шулай ук чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы 

бюджетына федераль бюджеттан бирелә торган субвенцияләр хисабына хәл ителә 

торган, әлеге максатларга Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре 

бюджетлары чыгымнары чагылдырыла.  

- 59900 Федераль бюджет средстволары хисабына, белем бирү сыйфатына, 

мәгариф эшчәнлеген лицензияләүгә һәм дәүләт аккредитациясенә алуга контрольлек 

итү, мәгариф өлкәсендә законнарны үтәүгә күзәтчелек һәм контрольлек итү буенча 

Россия Федерациясе вәкаләтләрен тормышка ашыру  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча “Россия Федерациясендә мәгариф 

турында” 29 декабрь, 2012 ел, № 273-ФЗ Федераль законның 7 статьясындагы 1 

өлеше нигезендә, Россия Федерациясе субъектлары дәүләт хакимияте органнарына 

тапшырылган мәгариф өлкәсендә Россия Федерациясе вәкаләтләрен тормышка 

ашыруга  федераль бюджеттан субвенцияләр хисабына хәл ителә торган Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

Әлеге максатларга субвенцияләрнең Татарстан Республикасы бюджеты 

кеременә керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең “Россия Федерациясе 

субъектлары бюджетларына бердәм субвенция”  000 2 02 03998 02 0000 151 коды 

буенча чагылдырыла. 
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- 72310  Татарстан Республикасы дәүләт (муниципаль) милкенең социаль һәм 

инженерлык инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь ремонт  

 

- 72320 Гражданнарны авария хәлендәге торактан күчерү, төзелеш системасын 

камилләштерү, инженерлык, транспорт инфраструктурасын үстерү  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасында 

гражданнарны авария хәлендәге торактан күчерү, төзелеш системасын 

камилләштерү, инженерлык, транспорт инфраструктурасын үстерүгә бәйле 

Татарстан Республикасы  бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

- 92310 “Татарстан Республикасы дәүләти гражданлык хезмәткәрләрен 

мәҗбүри дәүләт иминиятләштерүе турында” 14 июль, 2012 ел, № 55-ТРЗ Татарстан 

Республикасы Законын тормышка ашыру 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы дәүләти 

гражданлык хезмәткәрләрен мәҗбүри дәүләт иминиятләштерүе турында” 14 июль, 

2012 ел, № 55-ТРЗ Татарстан Республикасы Законын тормышка ашыруга Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

 

- 92350 Башка түләүләр 

 

- 92360 Татарстан Республикасы территориясендә федераль программаларны 

финанслашу  

 

- 92380 Дәүләт (муниципаль) учреждениеләре хезмәткәрләренең хезмәт хакын 

арттыруга бәйле чаралар  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы дәүләт 

(муниципаль) учреждениеләре хезмәткәрләренең хезмәт хакын арттыруга бәйле 

чараларны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла.  

 

- 92990 Ведомство учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү 

 

- 93990 Хуҗалык хезмәте күрсәтүне тәэмин итү буенча учреждениеләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча хуҗалык хезмәте күрсәтүне тәэмин итү 

буенча учреждениеләрне тотуга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла.  

 

3. Татарстан Республикасы дәүләт программаларының кече  

программаларындагы максатчан статьялар, Татарстан Республикасы  

бюджеты чыгымнарының программага кертелмәгән юнәлешләренә бәйле 

универсаль чыгым юнәлешләре 
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- 02040 Үзәк аппарат 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча түбәндәге функцияләрне башкаруны 

тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

Татарстан республикасы югарыгы вазыйфаи заты аппараты; 

Татарстан Республикасы законнар чыгару (вәкиллекле) хакимияте органнары 

аппаратлары; 

Татарстан Республикасы дәүләт органнары аппаратлары; 

Татарстан Республикасы дәүләт финанс контрольлеге һәм финанс-бюджет 

күзәтчелеге органнары аппаратлары; 

Татарстан Республикасында сайлаулар, референдумнар әзерләүне һәм үткәрүне 

оештыручы дәүләт органнары аппаратлары; 

Татарстан Республикасында Кеше хокуклары буенча Вәкаләтле вәкил аппараты; 

Татарстан Республикасында бала хокуклары буенча Вәкаләтле вәкил аппараты.  

- 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча оешмалар милкенә салым һәм җир 

салымы түләүне хәл итүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла. 

- 10990 Программ чараларны тормышка ашыру 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы Дәүләт 

программаларының программ чараларын тормышка ашыруга Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

- 72310 Татарстан Республикасы дәүләт (муниципаль) милкенең социаль һәм 

инженерлык инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь ремонт 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы дәүләт 

(муниципаль) милкенең социаль һәм инженерлык инфраструктурасын төзүгә һәм 

капиталь ремонтлауга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

- 92350 Башка түләүләр 

- 92990 Ведомство учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы ведомство 

учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла. 

 

 

4. Үзләренең финанс белән тәэмин итү чыганагы булып үткән елларда  

федераль бюджеттан (Россия Федерациясе дәүләт бюджеттан тыш фондлар 

бюджетлары) алынган максатчан билгеләнешкә ия булган субсидияләрнең  

һәм башка бюджетара трансфертларның файдаланылмый калган  

калдыклары торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарын  

чагылдыру өчен билгеләнгән чыгымнар юнәлешләре 

 

- 58980 Үткән елларда федераль бюджеттан һәм Россия Федерациясе дәүләт 
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бюджеттан тыш фондлары бюджетларыннан бюджетара трансфертлар хисабына хәл 

ителә торган башка чаралар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча үткән елларда федераль бюджеттан һәм 

Россия Федерациясе дәүләт бюджеттан тыш фондлары бюджетларыннан бюджетара 

трансфертлар калдыклары хисабына хәл ителә торган һәм бу Күрсәтмәләрнең 2 

бүлегендә күрсәтелгән чыгымнарның башка юнәлешләренә кертелмәгән  Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

Әлеге бюджетара трансфертларның бюджет системасы бюджетлары кеременә 

керүен, бюджетара трансферт төреннән чыгып, бюджетлар керемнәре 

классификациясенең “Башка субсидияләр” 000 2 02 02999 00 0000 151, “Башка 

субвенцияләр” 000 2 02 03999 00 0000 151, “Бюджетларга тапшырыла торган башка 

бюджетара трансфертлар” 000 2 02 04999 00 0000 151, “Бюджет системасының 

башка бюджетларыннан кире кайтарылмый торган башка керемнәр” 000 2 02 09000 

00 0000 151 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырырга кирәк.  
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Татарстан Республикасы бюджетына 

һәм Татарстан Республикасы Мәҗбүри 

медицина иминиятләштерүе территориаль фонды 

бюджетына караган өлешендә, Россия 

Федерациясе бюджет классификациясен 

куллану тәртибен билгеләү, аныклау һәм ачыклау турында 

күрсәтмәләргә №1 кушымта 

 30.12.2015 № 02-144 

 

 

Татарстан Республикасы бюджеты һәм Татарстан Республикасы Мәҗбүри медицина 

иминиятләштерүе территориаль фонды бюджеты средстволарын баш бүлүчеләр 

исемлеге 

 

Код Татарстан Республикасы бюджеты средстволарын баш бүлүчеләр исемлеге  

701 Татарстан Республикасы Экология һәм табигый ресурслар министрлыгы  

702 Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгы  

703 Татарстан Республикасы Гражданнар оборонасы эшләре һәм гадәттән тыш хәлләр 

министрлыгы министрлыгы  

704 Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгы  

705 Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы  

706 “Казан Кремле” дәүләт тарихи-архитектура һәм сәнгать музей-тыюлыгы” дәүләт 

бюджет учреждениесе 

707 Татарстан Республикасы Мәгълүматлаштыру һәм элемтә министрлыгы  

708 Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы  

709 Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы  

710 Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының Баш ветеринария идарәсе 

711 Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы  

712 Татарстан Республикасы Транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгы  

713 Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык 

министрлыгы  

714 Татарстан Республикасы Дәүләт торак инспекциясе 

716 Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау 

министрлыгы  

717 Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының Баш архив идарәсе 

718 Татарстан Республикасы Социаль-икътисадый мониторинг комитеты 

719 Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгы  

720 Татарстан Республикасы Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгы  
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Код Татарстан Республикасы бюджеты средстволарын баш бүлүчеләр исемлеге  

722 Татарстан Республикасы Президентының Эшләр идарәсе 

723 Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты Аппараты  

726 Татарстан Республикасында Кеше хокуклары буенча Вәкаләтле вәкил Аппараты 

727 Татарстан Республикасы Хисап палатасы 

728 Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитеты 

729 Татарстан Республикасы Үзәк сайлау комиссиясе 

730 Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе 

731 Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгы  

732 Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Аппараты 

733 Татарстан Республикасы Конституция суды 

750 Татарстан Республикасының Этил спирты һәм алкогольле продукция җитештерүне, 

әйләнештә йөртүне, сыйфатын дәүләт тикшерүен тәэмин итү һәм кулланучылар 

хокукларын яклау буенча дәүләт инспекциясе 

752 Татарстан Республикасында Бала хокуклары буенча Вәкаләтле вәкил аппараты 

754 Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы министрлыгы  

757 Татарстан Республикасы Сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы  

774 Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының Гражданлык хәле актларын теркәү 

идарәсе 

781 Татарстан Республикасы Үзйөрешле машиналар һәм техниканың башка төрләренең 

техник торышына күзәтчелек идарәсе  

782 Татарстан Республикасы Инвестицион үсеш агентлыгы 

783 Татарстан Республикасы Туризм буенча дәүләт комитеты 

784 “Татмедиа” Республика матбугат һәм массакүләм коммуникацияләр агентыгы 

785 Татарстан Республикасы Хайваннар дөньясы объектларын саклау һәм алардан 

файдалану идарәсе 

787 Татарстан Республикасы Сатып алулар буенча дәүләт комитеты 

788 Татарстан Республикасы Дәүләт төзелеш күзәтчелеге инспекциясе 

 

 

Код 
Татарстан Республикасы Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль фонды 

бюджеты средстволарын баш бүлүчеләр атамасы 

395 Татарстан Республикасы Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль фонды  
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Татарстан Республикасы бюджетына 

һәм Татарстан Республикасы Мәҗбүри 

медицина иминиятләштерүе территориаль фонды 

бюджетына караган өлешендә, Россия 

Федерациясе бюджет классификациясен 

куллану тәртибен билгеләү, аныклау һәм ачыклау турында 

күрсәтмәләргә № 2 кушымта 

 30.12.2015 № 02-144 

                                                                

 

Татарстан Республикасы бюджеты һәм Татарстан Республикасы Мәҗбүри медицина 

иминиятләштерүе территориаль фонды бюджеты чыгымнарының максатчан 

статьялары исемлеге  

 

 
Чыгымнарның 

максатчан 

статьясы коды 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының максатчан статьясы 

атамасы 

01 0 00 00000 “2020 елга Татарстан Республикасында сәламәтлекне саклау” дәүләт 

программасы 

01 1 00 00000 “Авыруларны кисәтү һәм сәламәт тормыш рәвешен булдыру. Беренчел 

медицина-санитария ярдәмен үстерү” кече программасы 

01 1 01 00000 “Йогышлы булмаган авыруларга медицина профилактикасы системасын 

үстерү һәм сәламәт тормыш рәвешен формалаштыру, шул исәптән балаларда” 

төп чарасы 

01 1 01 17020 Россия Федерациясендә яшәүчеләрнең сәламәт тормыш рәвешен 

формалаштыруга юнәлдерелгән чаралар, хәмер һәм тәмәке куллануны 

киметүне кертеп  

01 1 01 97020 Сәламәтлек саклау өлкәсендә хезмәт күрсәтүләрне тәэмин итүче 

учреждениеләр 

01 1 01 97070 Татарстан Республикасы дәүләти гражданлык хезмәткәрләренә 

диспансеризация үткәрүне оештыру  

01 1 02 00000 “Иммунопрофилактиканы кертеп, йогышлы авырулар профилактикасы” төп 

чарасы 

01 1 02 01010 Эпидемия күрсәткечләре буенча профилактика прививкаларын хәл итү өчен 

вакциналарны үзәкләштерелгән төстә сатып алу 

01 1 02 02110 Йогышлы авырулар чыганакларында, шулай ук йогышлы авырулар килеп 

чыгу яки таралу шартлары булган һәм әлеге шартлар сакланган 

территорияләрдә һәм биналарда, тикшеренүләрнең лаборатор ысулларын 

кулланып, дезинфекция, дезинсекция һәм дератизация, санитария-эпидемиягә 

каршы (профилактик) чаралар үткәрү буенча чараларны оештыру буенча 

дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру  

01 1 03 00000 “ВИЧ, В һәм С вируслы гепатитларга профилактика» төп чарасы  

01 1 03 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар 

01 1 04 00000 “Беренчел медицина-санитария ярдәмен үстерү, шул исәптән авылда 

яшәүчеләргә. Авыруларны һәм патологик халәтләрне һәм аларның үсеш 

куркынычы факторларын алдан ачыклау системасын үстерү, халыкка 
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Чыгымнарның 

максатчан 

статьясы коды 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының максатчан статьясы 

атамасы 

медицина тикшерүләре һәм диспансеризация үткәрүне кертеп, шул исәптән, 

балаларга” төп чарасы 

01 1 04 30930 Федераль бюджет средстволары хисабына гражданнарның аерым 

категорияләренә дару препаратлары, медицина кирәк-яраклары белән, шулай 

ук инвалид балаларга дәвалану максатында махсус ризыклар белән тәэмин 

итү буенча дәүләт социаль ярдәме күрсәтү 
01 1 04 51330 Затларны федераль бюджет средстволары хисабына лимфа, кан ясалу 

тукымаларында һәм шулар белән “тугандаш” тукымаларда яман шеш 

барлыкка килгән, гемофилия, муковисцидоз, гипофизар нанизм, Гоше 

авыруы, склероз авыруларыннан интегүче сырхауларны дәвалау өчен, шулай 

ук органнарны һәм (яки) тукымаларны күчереп утыртканнан соң, 

сырхауларны дәвалау өчен билгеләнгән дару препаратлары белән тәэмин итү 

буенча оештыру чараларын хәл итү 

01 1 04 51610 Федераль бюджет средстволары хисабына дарулар белән тәэмин итү 

өлкәсендә аерым вәкаләтләрне тормышка ашыру 
01 1 04 97030  Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар 
01 1 04 97050 Сәламәтлек саклау учреждениеләрен матди-техник яктан тәэмин итү 
01 1 04 97100 Ведомство учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү 
01 2 00 00000 “Югары технологияле медицина ярдәмен кертеп, махсус ашыгыч медицина 

ярдәмен, шул исәптән медицина эвакуациясе ярдәмен камилләштерү” кече 

программасы 

01 2 01 00000 “Туберкулез авыруыннан интегүчеләргә медицина ярдәме күрсәтү 

системасын камилләштерү. Сырхауларны өч дәрәҗәдә дәвалау. Дәвалап 

җиткерүне һәм реабилитацияләүне оештыру” төп чарасы 

01 2 01 51740  Федераль бюджет средстволары хисабына, авыру кузгатучы күп даруларга 

бирешмәгән туберкулездан интегүчеләрне дәвалауда кулланыла торган 

бактерияләргә каршы һәм туберкулезга каршы дару препаратларын (икенче 

рәт) һәм туберкулез микобактериясен ачыклау, сизгерлеген билгеләү өчен 

диагностика чараларын сатып алу һәм күп даруларга бирешми торган 

туберкулездан интегүчеләрне дәвалауга мониторинг үткәрү  

01 2 01 53820 Федераль бюджет средстволары хисабына “Сәламәтлек саклау өлкәсен 

үстерү” Россия Федерациясе дәүләт программасының аерым чараларын 

тормышка ашыру 

01 2 01 R3820 “Сәламәтлек саклау өлкәсен үстерү” дәүләт программасының аерым 

чараларын тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 

01 2 02 00000  “Кешедә иммунодефицит, В һәм С гепатитлары вирусларын йоктырган 

затларга медицина ярдәмен күрсәтүне камилләштерү.  Сырхауларны  өч 

дәрәҗәдә дәвалау. Дәвалап җиткерүне һәм реабилитацияләүне оештыру. 

Анадан яралгыга вертикаль ВИЧ күчүне профилактикалау ысулларын 

камилләштерү” төп чарасы 

 

01 2 02 50720 Федераль бюджет средстволары хисабына кешедә иммунодефицит, В һәм С 

гепатитлары вирусларын  йоктырган затларны дәвалау һәм профилактика 

өчен вируска каршы препаратларны сатып алуны финанс ягыннан тәэмин итү 

01 2 02 51790 Федераль бюджет средстволары хисабына ВИЧ-инфекцияне, В һәм С 

гепатитларын профилактикалау чаралары 
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Чыгымнарның 

максатчан 

статьясы коды 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының максатчан статьясы 

атамасы 

01 2 02 53820 Федераль бюджет средстволары хисабына “Сәламәтлек саклау өлкәсен 

үстерү” Россия Федерациясе дәүләт программасының аерым чараларын 

тормышка ашыру 

01 2 02 R3820 “Сәламәтлек саклау өлкәсен үстерү” дәүләт программасының аерым 

чараларын тормышка ашыруга финанслаштырыла  торган чыгымнар 

01 2 03 00000 “Наркологик сырхауларга медицина ярдәме күрсәтү системасын 

камилләштерү. Сырхауларны өч дәрәҗәдә дәвалау. Дәвалап бетерүне һәм 

реабилитацияләүне оештыру” төп чарасы 

01 2 03 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар 

01 2 04 00000 “Психик авырулардан һәм үз-үзен тотышындагы  үзгәрешләрдән интегүче 

сырхауларга медицина ярдәме күрсәтү системасын камилләштерү. 

Сырхауларны өч дәрәҗәдә дәвалау. Дәвалап җиткерүне һәм 

реабилитацияләүне оештыру” төп чарасы 

01 2 04 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар 

01 2 05 00000 “Кан тамырлары авыруларыннан интегүчеләргә медицина ярдәме күрсәтү 

системасын камилләштерү. Сырхауларны өч дәрәҗәдә дәвалау. Дәвалап 

җиткерүне һәм реабилитацияләүне оештыру” төп чарасыСәламәтлек саклау 

өлкәсендә башка чаралар 

01 2 05 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар 

01 2 06 00000 “Яман шеш авыруыннан интегүче сырхауларга медицина ярдәме күрсәтү 

системасын камилләштерү. Сырхауларны өч дәрәҗәдә дәвалау. Дәвалап 

җиткерүне һәм реабилитацияләүне оештыру” төп чарасы 

01 2 06 97100  Ведомство учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү 
01 2 07 00000 “Ашыгыч медицина ярдәмен, шул исәптән махсус медицина ярдәмен 

күрсәтүне, медицина эвакуациясен камилләштерү.   Сырхауларны өч 

дәрәҗәдә дәвалау. Ашыгыч медицина ярдәменең бердәм диспетчерлык 

хезмәтен булдыру” төп чарасы 

01 2 07 21950 “Ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсе” Татарстан Республикасы дәүләт 

автоном сәламәтлек саклау учреждениесен модернизацияләү буенча чаралар 

01 2 07 97160 Ашыгыч медицина ярдәме станцияләре һәм бүлекләре 

01 2 08 00000 “Юл-транспорт вакыйгаларында зыян күргәннәргә медицина ярдәмен күрсәтү 

системасын камилләштерү. Сырхауларны өч дәрәҗәдә дәвалау. Дәвалап 

җиткерүне һәм реабилитацияләүне оештыру” төп чарасы 

01 2 08 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар 

01 2 09 00000 “Башка авырулардан интегүче сырхауларга медицина ярдәмен күрсәтү 

системасын камилләштерү. Дәвалап җиткерүне һәм реабилитацияләүне 

оештыру” төп чарасы 

01 2 09 97050 Сәламәтлек саклау учреждениеләрен матди-техник яктан тәэмин итү 
01 2 09 97150  Махсус медицина ярдәме белән идарә итү 

01 2 09 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар 

01 2 10 00000 “Югары технологияле медицина ярдәмен камилләштерү, дәвалауның яңа 

нәтиҗәле ысулларын үстерү” төп чарасы  

01 2 10 05190 Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе системасы аша медицина оешмаларын 

башлыча бер каналлы финанслауны тормышка ашыру  

01 2 10 05192 Мәҗбүри медицина  иминиятләштерүе системасы аша югары технологияле 

медицина ярдәмен күрсәтүне башлыча бер каналлы финанслауны тормышка 



166 

 

 

Чыгымнарның 

максатчан 

статьясы коды 
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ашыру 

01 2 10 54020 Россия Федерациясе гражданнарына федераль бюджет средстволары 

хисабына мәҗбүри медицина иминиятләштерүенең база программасына 

кертелмәгән югары технологияле медицина ярдәмен күрсәтү 

01 2 11 00000 “Кан салу хезмәтен үстерү” төп чарасы 

01 2 11 97200 Кан салу үзәкләре, станцияләре һәм бүлекләре 

01 2 12 00000 “Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе системасы аша медицина  

оешмаларын (югары технологияле медицина ярдәме күрсәтүдән тыш) 

башлыча бер каналлы финанслауны тормышка ашыру” төп чарасы 

01 2 12 05190 Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе системасы аша медицина  оешмаларын 

башлыча бер каналлы финанслауны тормышка ашыру 

01 2 12 05193 Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе системасы аша махсус медицина  

ярдәме күрсәтүне, ашыгыч, шул исәптән ашыгыч махсус медицина ярдәме 

күрсәтүне, медицина эвакуациясен башлыча бер каналлы финанслауны 

тормышка ашыру 

01 3 00 00000 “Дәүләти-хосусый партнерлыкны үстерү” кече программасы 

01 3 01 00000 “Дәүләти-хосусый партнерлыкны үстерү” төп чарасы 

01 3 01 97010 Махсус медицина ярдәме белән идарә итү 

01 3 01 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар 

01 4 00 00000 “Ана һәм бала сәламәтлеген саклау” кече программасы 

01 4 01 00000 

 

“Перинаталь үзәкләр челтәрен үстерү нигезендә медицина ярдәме күрсәтүнең 

өч дәрәҗәдәге системасын булдыру юлы белән бала тудыру хезмәтен 

камилләштерү” төп чарасы   

01 4 01 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар 

01 4 02 00000 “Бала үсешендәге тайпылышларны алдан ук ачыклау һәм  бетерү системасын 

камилләштерү” төп чарасы 

01 4 02 60730 Неонаталь һәм аудиологик скрининг өчен җиһазлар һәм кирәкле материаллар 

сатып алу чаралары 

01 4 02 60790 Пренаталь (бала тудыруга кадәр) диагностика буенча чаралар 

01 4 03 00000 “Гәүдә авырлыгы экстремаль дәрәҗәдә түбән булган балаларны үлемнән 

саклап калу” төп чарасы 

01 4 03 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар 

01 4 04 00000  “Балаларга махсус медицина ярдәмен үстерү” төп чарасы 

01 4 04 97150 Махсус медицина ярдәме белән идарә итү 

01 4 04 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар 

01 4 04 97100 Ведомство учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү 

01 4 05 00000 “Абортларны профилактикалау. Тормышта авыр хәлләрдә калган йөкле 

хатын-кызларга медицина-социаль ярдәм үзәкләрен үстерү” төп чарасы 

01 4 05 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар 

01 5 00 00000 “Медицина реабилитациясен һәм санаторий-курортта сәламәтлекне ныгыту, 

шул исәптән балаларның сәламәтлеген ныгыту, өлкәсен үстерү” кече 

программасы 

01 5 01 00000 “Санаторий-курортта сәламәтлекне ныгыту, шул исәптән балаларның 

сәламәтлеген ныгыту, өлкәсен үстерү” төп чарасы 

01 5 01 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар 

01 5 02 00000 “Медицина реабилитациясен, шул исәптән балаларга медицина 
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реабилитациясен үстерү” төп чарасы 

01 5 02 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар 

01 5 02 97060 Эшләүче гражданнарны стационарда дәваланудан соң турыдан-туры  

санаторий-курорт учреждениесе (дәүләт автоном сәламәтлек саклау 

учреждениесе) шартларында дәвалау җиткерүне (реабилитация) оештыру 

01 6 00 00000 “Паллиатив ярдәм, шул исәптән балаларга, күрсәтү” кече программасы 

01 6 01 00000 “Зурларга паллиатив ярдәм күрсәтү” төп чарасыСәламәтлек саклау өлкәсендә 

башка чаралар 

01 6 01 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар 

01 6 02 00000 “Балаларга паллиатив ярдәм күрсәтү” төп чарасы 

01 6 02 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар 

01 7 00 00000 “Сәламәтлек саклау системасын кадрлар белән тәэмин итү” кече программасы 

01 7 01 00000 “Медицина һәм фармацевтика хезмәткәрләрнең квалификациясен күтәрү һәм 

һөнәри яктан яңадан әзерләү” төп чарасы 

01 7 01 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар 

01 7 02 00000 “Һөнәрләрнең абруен күтәрү” төп чарасы 

01 7 02 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар 

01 7 03 00000 “Медицина хезмәткәрләренең аерым категорияләренә социаль ярдәм күрсәтү” 

төп чарасы 

01 7 03 16000 Медицина хезмәткәрләренә бер тапкыр түләнелә торган компенсация 

түләүләре 

01 7 03 17000 Табибларга-яшь белгечләргә социаль ярдәм чараларын финанс ягыннан 

тәэмин итү 

01 7 03 18000 Татарстан Республикасы Хөкүмәте грантларын алган табиб-белгечләргә, 

клиника-лаборатория диагностикасы табибларына дәүләт ярдәме чараларын 

финанс ягыннан тәэмин итү 

01 7 03 51360 Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе федераль фонды бюджеты 

средстволары хисабына медицина хезмәткәрләренә бер тапкыр түләнелә 

торган компенсация түләүләре 

01 7 03 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар 

01 7 04 00000 “Өйрәтү өчен симуляция үзәкләре челтәрен үстерү” төп чарасы 

01 7 04 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар 

01 7 05 00000 “Һөнәри стандартларны эшләү” төп чарасы 

01 7 05 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар 

01 8 00 00000 “Дарулар белән тәэмин итү системасын, шул исәптән амбулатория 

шартларында, камилләштерү” кече программасы 

01 8 01 00000 “Дарулар белән тәэмин итү системасын, шул исәптән амбулатория 

шартларында, камилләштерү” төп чарасы 

01 8 01 77010 Дарулар әйләнеше өлкәсендә килеп чыгучы мөнәсәбәтләрне билгеләнгән 

тәртиптә җайга салу 

 

01 8 01 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар 

01 9 00 00000 “Сәламәтлек саклау өлкәсендә мәгълүматлаштыруны үстерү” кече 

программасы 

01 9 01 00000 “Сәламәтлек саклау өлкәсендә мәгълүматлаштыруны үстерү” төп чарасы 

01 9 01 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар 
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01 Б 00 00000  “Татарстан Республикасының территориаль планлаштыру системасын 

камилләштерү” кече программасы 

01 Б 01 00000  “Татарстан Республикасының территориаль планлаштыру системасын 

камилләштерү” төп чарасы 

01 Б 01 02040 Үзәк аппарат 

01 Б 01 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү 

01 Б 01 05170 Мәҗбүри медицина иминиятләштерүенең база программасы кысаларында 

мәҗбүри медицина иминиятләштерүенең территориаль программасын үтәү 

01 Б 01 05190 Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе системасы аша  медицина оешмаларын 

башлыча бер каналлы финанслауны тормышка ашыру 

01 Б 01 05191 Мәҗбүри медицина иминиятләштерүенең база программасы чикләрендә 

мәҗбүри медицина иминиятләштерүенең территориаль программасын 

тормышка ашыруны финанс ягыннан өстәмә тәэмин итү 

01 Б 01 45200 Укыту-методика кабинетлары, үзәкләштерелгән бухгалтерия, хуҗалык 

хезмәте күрсәтү төркемнәре, укыту-өйрәтү өчен фильмотекалар, мәктәпара 

укыту-производство комбинатлары, логопедия пунктлары  

01 Б 01 59800 Федераль бюджет средстволары хисабына гражданнар сәламәтлеген саклау 

өлкәсендә тапшырылган Россия Федерациясе вәкаләтләрен тормышка ашыру 

01 Б 01 97020 Сәламәтлек саклау өлкәсендә хезмәтләр күрсәтүне тәэмин итүче 

учреждениеләр 

01 Б 01 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар 

01 Б 01 97170 Сәламәтлек саклау өлкәсендә гамәли-фәнни тикшеренүләр һәм эшләнмәләр 

01 В 00 00000 “Перинаталь үзәкне проектлау, төзү һәм   файдалануга тапшыру ягыннан, 

2014-2016 елларга Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау өлкәсен 

модернизацияләү” кече программасы 

01 В 01 00000 “Перинаталь үзәкне проектлау, төзү һәм   файдалануга тапшыру ягыннан, 

2014-2016 елларга Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау өлкәсен 

модернизацияләү” төп чарасы 

01 В 01 52300 Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе федераль фонды бюджеты 

средстволары хисабына медицина учреждениеләренең матди-техник базасын 

ныгыту ягыннан, Россия Федерациясе субъектларының сәламәтлек саклау 

өлкәсен модернизацияләү программаларын тормышка ашыру  

01 В 01 60620 “Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының Республика 

клиник хастаханәсе” ГАУЗ территориясендә 100 урынга перинаталь үзәк төзү 

01 К 00 00000 “2020 елга кадәр Татарстан Республикасында сәламәтлек саклау өлкәсен 

үстерү” дәүләт программасы кысаларында социаль һәм инженерлык 

инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь ремонт” кече 

программасы 

01 К 00 72310 Татарстан Республикасы дәүләт (муниципаль) милкенең социаль һәм 

инженерлык инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь 

ремонт 

02 0 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында мәгариф һәм фәнне үстерү” 

дәүләт программасы 

02 1 00 00000 “2014 – 2020 елларга, инклюзив мәктәпкәчә белем бирүне кертеп, мәктәпкәчә 

белем бирүне үстерү һәм әлеге өлкә хезмәткәрләренең классификациясен 

күтәрү” кече программасы 
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атамасы 

02 1 01 00000 “Муниципаль мәктәпкәчә белем бирү оешмаларында бертигез мөмкинлектә 

һәм бушлай мәктәпкәчә белем алу хокукларын тормышка ашыруга дәүләт 

гарантияләрен тәэмин итү” төп чарасы 

02 1 01 25370 Муниципаль мәктәпкәчә белем бирү оешмаларында бертигез мөмкинлектә 

һәм бушлай мәктәпкәчә белем алу хокукларын тормышка ашыруга дәүләт 

гарантияләрен тәэмин итү 

02 1 02 00000 “Мәктәпкәчә белем бирү системасын модернизацияләү, мәгариф өлкәсендә 

чаралар үткәрү” төп чарасы 

02 1 02 21110 Татарстан Республикасында мәгарифне үстерүгә юнәлдерелгән чаралар 

02 1 02 25160 Автоном һәм бюджет учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итүгә өстәмә 

чыгымнарны компенсацияләү 

02 1 02 43600 Балалар һәм яшьләр өчен чаралар үткәрү 

02 2 00 00000 “2014 – 2020 елларга, инклюзив гомуми белем бирүне кертеп, гомуми белем 

бирүне үстерү һәм әлеге өлкә хезмәткәрләренең квалификациясен күтәрү” 

кече программасы 

02 2 01 00000 “Мәгариф оешмаларының кадрлар потенциалын ныгыту һәм аларга яшь 

белгечләрне җәлеп итү” төп чарасы 

02 2 01 43620 Мәгариф өлкәсендә яшь белгечләргә ярдәм итүгә юнәлдерелгән чаралар 

02 2 02 00000 “Дәүләт мәгариф оешмаларында гомуми белем бирүне тормышка ашыру” төп 

чарасы 

02 2 02 42100 “Дәүләт мәгариф оешмаларында гомуми белем бирүне тормышка ашыру” төп 

чарасы 

02 2 02 42200 Интернатка ия булган гомуми белем бирү оешмаларын үстерү 

02 2 03 00000 “Ятим балалар һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар өчен дәүләт 

учреждениеләре системасын үстерү һәм балаларны гаиләгә урнаштыруны 

оештыру” төп чарасы 

02 2 03 42400 Ятим балалар һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар өчен 

оешмалар эшчәнлеген тәэмин итү 

02 2 03 43500 Мәгариф эшчәнлеген, белем бирү сыйфатын бәяләүне тәэмин итүне хәл 

кылучы оешмаларны үстерү  

02 2 04 00000 “Адаптацияләнгән мәгариф программаларын тормышка ашыручы гомуми 

белем бирү оешмаларын үстерү” төп чарасы 

02 2 04 43300 Адаптацияләнгән мәгариф программаларын тормышка ашыручы гомуми 

белем бирү оешмаларын үстерү 

02 2 05 00000 “Гомуми белем бирү системасында курс әзерлеге һәм кадрларны һөнәри яктан 

яңадан әзерләү” төп чарасы 

02 2 05 42910 “Гомуми белем бирү системасында курс әзерлеге һәм кадрларны һөнәри яктан 

яңадан әзерләү” төп чарасы 

02 2 06 00000 “Муниципаль һәм дәүләт мәгариф оешмаларын дәреслекләр белән тәэмин 

итүне оештыру” төп чарасы 

02 2 06 43660 Татарстан Республикасы гомуми белем бирү учреждениеләре укучыларын 

дәреслекләр һәм башка әдәбият белән тәэмин итү 

02 2 07 00000 “Муниципаль һәм дәүләт мәгариф оешмаларында янгынга каршы чаралар” 

төп чарасыМәгариф учреждениеләрендә янгынга каршы чаралар 

02 2 07 43680 Мәгариф учреждениеләрендә янгынга каршы чаралар 

02 2 08 00000 “Муниципаль гомуми белем бирү оешмаларында бертигез мөмкинлектә һәм 
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Чыгымнарның 

максатчан 

статьясы коды 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының максатчан статьясы 

атамасы 

бушлай мәктәпкәчә, башлангыч гомуми, төп гомуми, урта гомуми белем 

алуга хокукларны тормышка ашыруның дәүләт гарантияләрен тәэмин итү” 

төп чарасы 

02 2 08 25280 Муниципаль гомуми белем бирү оешмаларында бертигез мөмкинлектә һәм 

бушлай мәктәпкәчә, башлангыч гомуми, төп гомуми, урта гомуми белем 

алуга хокукларны тормышка ашыруның дәүләт гарантияләрен тәэмин итү 

02 2 08 25300 Мәгариф өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру 

02 2 09 00000 “Гомуми белем бирү системасын модернизацияләү, мәгариф өлкәсендә 

чаралар үткәрү” төп чарасы 

02 2 09 21110 Татарстан Республикасында мәгарифне үстерүгә юнәлдерелгән чаралар 

02 2 09 43600 Балалар һәм яшьләр өчен чаралар үткәрү 

02 2 09 43690 Дәүләт алдындагы аерым казанышлар өчен әдәбият, сәнгать, мәгариф, басма 

массакүләм мәгълүмат чаралары, фән һәм техника өлкәсендә премияләр һәм 

башка кызыксындыру чаралары 

02 2 10 00000 “Мәгариф эшчәнлеген, мәгариф сыйфатын бәяләүне тәэмин итүче 

оешмаларны үстерү” төп чарасы 

02 2 10 43500 Мәгариф эшчәнлеген, мәгариф сыйфатын бәяләүне тәэмин итүче 

оешмаларны үстерү 

02 3 00 00000 “2014 – 2020 елларга өстәмә белем бирү өлкәсен үстерү, инвалид балаларга 

белем бирүне кертеп, һәм әлеге өлкәдә хезмәткәрләрнең квалификациясен 

күтәрү” кече программасы 

02 3 01 00000 “Дәүләт мәгариф оешмаларында балаларга өстәмә белем бирүне оештыру” 

төп чарасы 

02 3 01 42300 Өстәмә гомуми белем бирү программаларын тормышка ашыручы өстәмә 

белем бирү оешмаларын үстерү 

02 3 02 00000 “Мәгариф эшчәнлеген, мәгариф сыйфатын бәяләүне тәэмин итүче 

оешмаларны үстерү” төп чарасы 

02 3 02 43500 Мәгариф эшчәнлеген, мәгариф сыйфатын бәяләүне тәэмин итүче 

оешмаларны үстерү” 

02 3 03 00000 “Өстәмә белем бирү системасын модернизацияләү, мәгариф өлкәсендә 

чаралар үткәрү” төп чарасы 

02 3 03 21110 Татарстан Республикасында мәгарифне үстерүгә юнәлдерелгән чаралар 

02 3 03 43600 Балалар һәм яшьләр өчен чаралар үткәрү 

02 3 03 43610 Инвалид балаларны дистанция ысулы белән укыту 

02 4 00 00000  “2014 – 2020 елларга һөнәри белем бирүне һәм вуздан соң  белем бирү 

үстерү һәм әлеге өлкәдә хезмәткәрләрнең квалификациясен күтәрү” кече 

программасы 

02 4 01 00000 “Урта һәм югары һөнәри белем бирүне оештыру” төп чарасы  

02 4 01 42700 Урта һөнәри белем бирүне үстерүЮгары һөнәри белем бирүне үстерү 

02 4 01 43010 Югары һөнәри белем бирүне үстерү 

02 4 02 00000 “Дәүләт мәгариф оешмаларында өстәмә һөнәри белем бирүне оештыру” төп 

чарасы 

02 4 02 42800 Өстәмә һөнәри белем бирү учреждениеләрен үстерүКадрлар әзерләү, яңадан 

әзерләү һәм квалификация күтәрү 

02 4 02 42910 Кадрлар әзерләү, яңадан әзерләү һәм квалификация күтәрү 

02 4 02 60660 Россия Федерациясе халык хуҗалыгы оешмалары өчен идарәи кадрлар 
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Чыгымнарның 

максатчан 

статьясы коды 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының максатчан статьясы 

атамасы 

әзерләү 

02 4 02 R0660 Россия Федерациясе халык хуҗалыгы оешмалары өчен идарәи кадрлар 

әзерләүгә финанслашыла торган чыгымнар 

02 4 03 00000 “Һөнәри белем бирү системасын модернизацияләү, мәгариф өлкәсендә 

чаралар үткәрү” төп чарасы 

02 4 03 21110 Татарстан Республикасында мәгарифне үстерүгә юнәлдерелгән чаралар 

02 4 03 38930 Федераль бюджет средстволары хисабына Россия Федерациясе икътисадын 

модернизацияләү һәм технологик үстерүнең өстенлекле юнәлешләренә туры 

килә торган әзерлек юнәлешләре (белгечлекләр) буенча белем алучылар өчен 

Россия Федерациясе Президенты һәм Россия Федерациясе Хөкүмәте 

стипендияләре  

02 4 03 43600 Балалар һәм яшьләр өчен чаралар үткәрү 

02 4 03 43640 Талантлы яшьләргә дәүләт ярдәме 

02 5 00 00000 “2014 – 2020 елларга белем бирү сыйф 

02 5 01 00000 “Белем бирү сыйфатын бәяләү системасын эшләү һәм гамәлгә кертү” төп 

чарасы 

02 5 01 21110 Татарстан Республикасында мәгарифне үстерүгә юнәлдерелгән чаралар 

02 5 01 43500 Мәгариф эшчәнлеген, мәгариф сыйфатын бәяләүне тәэмин итүче 

оешмаларны үстерү 

02 5 01 43600 Балалар һәм яшьләр өчен чаралар үткәрү 

02 6 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында фәнне һәм фәнни 

тикшеренүләрне үстерү” кече программасы“Фундаменталь тикшеренүләр” 

төп чарасы 

02 6 01 00000 “Фундаменталь тикшеренүләр” төп чарасы 

02 6 01 06100 Фундаменталь тикшеренүләрне хәл итүче оешмаларга ярдәм итү 

02 6 02 00000 “Татарстан Республикасында фән, технологияләр һәм техниканың өстенлекле 

юнәлешләре буенча гамәли тикшеренүләр һәм фәнни-техник мая булдыру” 

төп чарасы 

02 6 02 06040 Дәүләт фәннәр академияләренә ярдәм итү 

02 6 03 00000 “Фәнгә һәм фәнни тикшеренүләргә дәүләт ярдәме” төп чарасы 

02 6 03 06190 Фән өлкәсендә грантларФән һәм техника өлкәсендә премияләр 

02 6 03 08130 Фән һәм техника өлкәсендә премияләр 

02 К 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында мәгариф һәм фәнне үстерү” 

дәүләт программасы кысаларында социаль һәм инженерлык 

инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь ремонт” кече 

программасы 

02 К 00 72310 Татарстан Республикасы дәүләт (муниципаль) милкенең социаль һәм 

инженерлык инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь 

ремонт 

03 0 00 00000 2014 – 2020 елларга “Татарстан Республикасында гражданнарны социаль 

яклау” дәүләт программасы2014 – 2020 елларга “Социаль түләүләр” кече 

программасы 

03 1 00 00000 2014 – 2020 елларга “Социаль түләүләр” кече программасы 

03 1 01 00000 “Федераль һәм республика законнарында билгеләнгәнчә, гражданнарның 

аерым категорияләренә  социаль ярдәм чаралары күрсәтү” төп чарасы  

03 1 01 05230 Татарстан Республикасы бюджеты хисабына җирләү хезмәтләре 
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Чыгымнарның 

максатчан 

статьясы коды 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының максатчан статьясы 

атамасы 

күрсәтүләрнең гарантияләнгән исемлеге буенча җирләүгә социаль пособие 

түләү һәм җирләү чыгымнарын каплау 

03 1 01 05410 Социаль сәясәт өлкәсендә чаралар 

03 1 01 05420 Социаль сәясәт өлкәсендә башка чараларХалыкны социаль ярдәм чаралары 

белән тәэмин итү 

03 1 01 05520 Халыкны социаль ярдәм чаралары белән тәэмин итү 

03 1 01 05530 Халыкның аерым категорияләренә дәүләт социаль ярдәмен күрсәтү 

03 1 01 05860 “Татарстан Республикасында яшәүчеләргә адреслы социаль ярдәм турында” 8 

декабрь, 2004 ел, № 63-ЗРТ  Татарстан Республикасы законының  8
2 

статьясында билгеләнгән гражданнарның аерым категорияләрен торак белән 

тәэмин итү 

03 1 01 30090 Россия Федерациясе Пенсия фонды средстволары хисабына Советлар Союзы 

Геройларына,  Россия Федерациясе Геройларына һәм Дан орденының тулы 

кавалерларына социаль ярдәм 

03 1 01 51340 Федераль бюджет средстволары хисабына “1941 – 1945 еллардагы Бөек Ватан 

сугышы ветераннарын торак белән тәэмин итү турында”  7 май, 2008 ел,  № 

714 Россия Федерациясе Президенты Указы нигезендә, “Ветераннар турында” 

12 гыйнвар, 1995 ел, № 5-ФЗ Федераль закон нигезендә билгеләнгән 

гражданнарның аерым категорияләрен торак белән тәэмин итү 

03 1 01 51350 Федераль бюджет средстволары хисабына “Ветераннар турында” 12 гыйнвар, 

1995 ел, № 5-ФЗ һәм “Россия Федерациясендә инвалидларны социаль яклау 

турында” 24 ноябрь, 1995 ел, № 181-ФЗ Федераль законнарда билгеләнгән 

гражданнарның аерым категорияләрен торак белән тәэмин итү 

03 1 01 51370 Федераль бюджет средстволары хисабына, радиация йогынтысына дучар 

булган гражданнарга аерым социаль ярдәм чаралары күрсәтү  

03 1 01 51940 Федераль бюджет средстволары хисабына, санаторий-курортта сәламәтлекне 

ныгытуга түләү, шулай ук шәһәрара транспортта дәвалану урынына барып 

кайтуга түләү ягыннан гражданнарның аерым категорияләренә дәүләт 

социаль ярдәме күрсәтү 

03 1 01 51980 Россия Федерациясе Пенсия фонды средстволары хисабына Социалистик 

Хезмәт Геройларына, Россия Федерациясе Хезмәт Геройларына һәм Хезмәт 

даны орденының тулы кавалерларына социаль ярдәм   

03 1 01 52200 Федераль бюджет средстволары хисабына, “Россиянең мактаулы доноры” 

күкрәккә тагу билгесе белән бүләкләнгән затларга еллык акчалата түләүне 

хәл итү 

03 1 01 52400 Федераль бюджет средстволары хисабына, вакцинадан соң чирләгәндә 

гражданнарга дәүләт бер тапкыр түләнелә торган пособие һәм айлык акчалата 

компенсацияләр  

03 1 01 52500 Федераль бюджет средстволары хисабына гражданнарның аерым 

категорияләренә торак-коммуналь хезмәтләр күрсәтүгә түләү 

03 1 01 52501 Гражданнарның аерым категорияләренә торак-коммуналь хезмәтләр күрсәтү 

өчен түләүгә социаль ярдәм чараларын тәэмин итү 

03 1 01 52502 Россия Федерациясе субъектларны дәүләт хакимияте башкарма органнары 

һәм алар карамагындагы учреждениеләр эшчәнлеген тәэмин итүгә 

чыгымнарны компенсацияләү 

03 1 01 52800 Федераль бюджет средстволары хисабына, транспорт чаралары хуҗаларының 
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Чыгымнарның 

максатчан 

статьясы коды 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының максатчан статьясы 

атамасы 

гражданлык җаваплылыгын мәҗбүри иминиятләштерү килешүләре буенча 

инвалидларга иминиятләштерү премияләрен  компенсацияләү өчен түләү  

03 1 01 53800 Федераль бюджет средстволары хисабына, вакытлыча эшкә сәләтсезлек 

очрагында һәм ана булуга бәйле рәвештә мәҗбүри социаль 

иминиятләштерүгә карамаган затларга һәм оешма бетерелүгә (физик 

затларның эшчәнлеге, вәкаләтләре туктатылуга) бәйле рәвештә эшеннән 

җибәрелгән затларга дәүләт пособиеләрен түләү 

03 1 01 53801 Вакытлыча эшкә сәләтсезлек очрагына һәм ана булуга бәйле рәвештә 

мәҗбүри социаль иминиятләштерүгә карамаган гражданнарга баласы 1,5 

яшькә җиткәнче бала карау буенча пособиеләр түләү 

03 1 01 53805 Вакытлыча эшкә сәләтсезлек очрагына һәм ана булуга бәйле рәвештә 

мәҗбүри социаль иминиятләштерүгә карамаган гражданнарга баласы туганда 

пособиеләр түләү 

03 1 01 53806 Йөклелекнең иртәнге срокларында медицина учреждениеләренә учетка 

куелган, оешма бетерелүгә, физик затлар тарафыннан эшчәнлекне 

(вәкаләтләр) туктатуга бәйле рәвештә билгеләнгән тәртиптә эшеннән 

җибәрелгән хатын-кызларга бер тапкыр түләнелә торган пособиеләр түләү  

03 1 01 53807 Оешма бетерелүгә, физик затлар тарафыннан эшчәнлекне (вәкаләтләр) 

туктатуга бәйле рәвештә билгеләнгән тәртиптә эшеннән җибәрелгән хатын-

кызларга йөклелек һәм бала тудыру буенча пособиеләр түләү 

03 1 01 59400 Федераль бюджет средстволары хисабына, гаиләләреннән үз белдеклеләнеп 

киткән балигъ булмаганнарны ташу-йөртү, ятим балалар һәм ата-ана 

тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар өчен оешмала 

03 1 02 00000 “Һөнәри белем бирү оешмаларында укучыларны тукландыру” төп чарасы 

03 1 02 05510 Башка социаль ярдәм чаралары күрсәтү 

03 2 00 00000 “2014 – 2020 елларга өлкән яшьтәге гражданнарның тормыш сыйфатын 

яхшырту” кече программасы 

03 2 01 00000 “Өлкән яшьтәге гражданнарның социаль якланылышын ныгыту чараларын 

тормышка ашыру” төп чарасы Хезмәт ветераннарын социаль ярдәм чаралары 

белән тәэмин итү 

03 2 01 05210 Хезмәт ветераннарын социаль ярдәм чаралары белән тәэмин итү 

03 2 01 05220 Тыл хезмәтчәннәрен социаль ярдәм чаралары белән тәэмин итү 

03 2 01 05310 Реабилитацияләнгән затларны һәм сәяси репрессияләрдән зыян күргән дип 

танылган затларны социаль ярдәм чаралары белән тәэмин итү 

03 2 01 05510 Башка социаль ярдәм чаралары күрсәтү 

03 2 01 05520 Халыкны социаль ярдәм чаралары белән тәэмин итү 

03 2 01 49100 Пенсияләргә өстәмәләр, пенсия белән өстәмә тәэмин итү 

03 2 01 49200 Татарстан Республикасы Конституцион суды судьяларына гомер буе бирелә 

торган айлык түләү, эштән киткәндә бирелә торган пособие түләү, шулай ук 

башка матди һәм социаль тәэминат чаралары 

03 2 02 00000 “Өлкән яшьтәге гражданнарга адреслы социаль ярдәм чараларын күрсәтүне 

көчәйтү” төп чарасы 

03 2 02 05520 Халыкны социаль ярдәм чаралары белән тәэмин итү 

03 2 02 05590 Закон нигезендә, Татарстан Республикасында гражданнарга бушлай юридик 

ярдәм күрсәтү 

03 3 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында яшәүчеләргә социаль 
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атамасы 

хезмәт күрсәтүне модернизацияләү һәм үстерү” кече программасы  

03 3 01 00000 “Халыкка социаль хезмәт күрсәтүче дәүләт учреждениеләре эшчәнлеген 

тәэмин итү” төп чарасы 

03 3 01 05010 Өлкәннәр һәм инвалидлар өчен интернат-йортлар 

03 3 01 05080 Халыкка социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләре 

03 3 02 00000 “Социаль хезмәт күрсәтүче дәүләт учреждениеләренә матди-техник базаны 

камилләштерүгә, шул исәптән капиталь төзекләндерүгә средстволар бирү” 

төп чарасы 

03 3 02 05010 Өлкәннәр һәм инвалидлар өчен интернат-йортлар 

03 3 02 05080 Халыкка социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләре 

03 3 03 00000 “Дәүләтнеке булмаган учреждениеләрдә дәүләт социаль хезмәтләре күрсәтүгә 

дәүләт заказы урнаштыру яки социаль хезмәт күрсәтүләр белән тәэмин 

итүчеләргә компенсацияләр түләү юлы белән дәүләтнеке булмаган оешмалар 

тарафыннан социаль хезмәтләр күрсәтүне финанс ягыннан тәэмин итү” төп 

чарасы 

03 3 03 05010 Өлкәннәр һәм инвалидлар өчен интернат-йортлар 

03 3 03 05080 Халыкка социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләре 

03 3 04 00000 “Халыкка социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләренең матди-техник базасын 

ныгытуга, эшләмәүче пенсионерларга адреслы социаль ярдәм күрсәтүгә, 

эшләмәүче пенсионерларны компьютерда эшләргә өйрәтүгә бәйле булган 

Россия Федерациясе субъектларының социаль программаларын финанслашу” 

төп чарасы  

03 3 04 05010 Өлкәннәр һәм инвалидлар өчен интернат-йортлар 

03 3 04 05080 Халыкка социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләре 

03 3 05 00000 “Педагогик хезмәткәрләргә – Татарстан Республикасы дәүләт социаль хезмәт 

күрсәтү оешмаларының яшь белгечләренә өстәмә дәүләт ярдәме чаралары 

күрсәтү” төп чарасы 

03 3 05 05010 Өлкәннәр һәм инвалидлар өчен интернат-йортлар 

03 3 05 05080 Халыкка социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләре 

03 5 00 00000 2015 – 2020 елларга “Гаиләләрнең социаль-икътисадый хәлен яхшырту” кече 

программасы 

03 5 01 00000 “Гаиләләргә социаль ярдәм чаралары системасын үстерү” төп чарасы 

03 5 01 05110 Балага айлык пособие 

03 5 01 05480 Халыкны торакка һәм коммуналь хезмәтләр күрсәтү өчен түләүдә социаль 

ярдәм чаралары белән тәэмин итү 

03 5 01 05520 Халыкны социаль ярдәм чаралары белән тәэмин итү 

03 5 01 13200 Мәктәпкәчә белем бирүнең мәгариф программасын тормышка ашыручы 

мәгариф оешмаларында бала караган һәм тәрбияләгән өчен компенсация  

03 5 01 52700 Федераль бюджет средстволары хисабына, чакырылыш буенча хәрби хезмәт 

үтүче хәрби хезмәткәрнең йөкле хатынына бер тапкыр түләнелә торган 

пособие, шулай ук чакырылыш буенча хәрби хезмәт үтүче хәрби хезмәткәр 

баласына айлык пособие 

03 5 01 52701 Чакырылыш буенча хәрби хезмәт үтүче хәрби хезмәткәрнең йөкле хатынына 

бер тапкыр түләнелә торган пособие 

03 5 01 52702 Чакырылыш буенча хәрби хезмәт үтүче хәрби хезмәткәрнең баласына айлык 

пособие 
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Чыгымнарның 

максатчан 

статьясы коды 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының максатчан статьясы 

атамасы 

03 5 02 00000 “Өч яшькә кадәрге балаларны табиблар рецептлары буенча махсус балалар 

ризыклары белән тәэмин итүне оештыруга шартлар тудыру” төп чарасы 

03 5 02 05400 Өч яшькә кадәрге балаларны табиблар рецептлары буенча махсус балалар 

ризыклары белән тәэмин итүне оештыру 

03 5 03 00000 “Ятим балаларны һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балаларны гаилә 

тәрбиясенә урнаштыру өчен уңайлы шартлар тудыру” төп чарасыСоциаль 

сәясәт өлкәсендә чаралар 

03 5 03 05410 Социаль сәясәт өлкәсендә чаралар 

03 5 03 13110 Баланы тәрбиягә алган гаиләгә бу баланы карауга түләүләр 

03 5 03 13120 Баланы тәрбиягә алган ата яки ананы бүләкләүОпекуннар гаиләләренә 

опекадагы балаларын карауга түләүләр 

03 5 03 13130 Опекуннар гаиләләренә опекадагы балаларын карауга түләүләр 

03 5 03 25330 Опека һәм попечительлек өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру 

03 5 03 52600  Федераль бюджет средстволары хисабына, ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм 

калган балаларны гаиләгә урнаштыруның барлык формалары очракларында 

бер тапкыр түләнелә торган пособие түләү 

03 5 04 00000 “Гаилә корып яшәүнең иҗтимагый абруе кыйммәтен арттыру, җаваплы ата-

ана булу зарурилыгын пропагандалау” төп чарасы  

03 5 04 05520 Халыкны социаль ярдәм күрсәтү чаралары белән тәэмин итү 

03 К 00 00000 “2014 – 2020 елларга “Татарстан Республикасында гражданнарга социаль 

ярдәм итү” Дәүләт программасы кысаларында социаль һәм инженерлык 

инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь ремонт” кече 

программасы 

03 К 00 72310 Татарстан Республикасы дәүләт (муниципаль) милкенең социаль һәм 

инженерлык инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь 

ремонт 

03 Э 00 00000  “Энергияне сак тоту һәм энергетика нәтиҗәсен арттыру” кече программасы 

03 Э 01 00000  “Температура режимы һәм җылылык исәпләү приборлары  һава торышына 

карап көйләнелә торган индивидуаль җылылык пунктларын урнаштыру” төп 

чарасы  

03 Э 01 05010 Өлкәннәр һәм инвалидлар өчен интернат-йортлар 

03 Э 01 05080 Учреждения социального обслуживания населения 

03 Э 02 00000 Основное мероприятие «Оснащение (замена и установка) учреждений 

социальной сферы приборами учета: природного газа, электрической 

энергии, холодной и горячей воды» 

03 Э 02 05010 Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 

03 Э 02 05080 Халыкка социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләре 

03 Э 03 00000 “Социаль өлкә учреждениеләренең яктырткыч  системаларын 

модернизацияләү (гади лампочкаларны энергияне сак тота торган 

лампочкаларга алыштыру)” төп чарасы 

03 Э 03 05010 Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 

03 Э 03 05080 Халыкка социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләре 

04 0 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында яшәүчеләрнең сыйфатлы 

торак һәм торак-коммуналь хуҗалыгы хезмәтләре күрсәтү белән тәэмин итү” 

дәүләт программасы 

04 1 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында яшь гаиләләрне торак белән 
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тәэмин итү” кече программасы 

04 1 01 00000 “Яшь гаиләләргә эконом-классындагы торак сатып алуга социаль түләүләр 

бирү” төп чарасы 

04 1 01 21780 Татарстан Республикасында яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү 

04 2 00 00000 “2014 – 2017 елларга Татарстан Республикасында ятим балаларны һәм ата-

ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балаларны, ятим балалар һәм ата-ана 

тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар арасыннан затларны торак белән тәэмин 

итү” кече программасы 

04 2 01 00000 “Ятим балаларга һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балаларга, ятим 

балалар һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар арасыннан затларга 

Татарстан Республикасы махсус торак фондыннан торак бирү” төп чарасы  

04 2 01 50820 Федераль бюджет средстволары хисабына, ятим балаларга һәм ата-ана 

тәрбиясеннән мәхрүм калган балаларга, алар арасыннан затларга махсус 

торак наймы килешүләре буенча торак бирүне тәэмин итү 

04 2 01 60820 Ятим балаларга һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балаларга, алар 

арасыннан затларга махсус торак наймы килешүләре буенча торак бирүне 

тәэмин итү  

04 2 01 R0820 Ятим балаларга һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балаларга, алар 

арасыннан затларга махсус торак наймы килешүләре буенча торак бирүне 

тәэмин итүгә финанслашыла торган чыгымнар  

04 4 00 00000 “2014 – 2017 елларда гражданнарны авария хәлендәге торак фондыннан 

күчерү буенча Республика адреслы программасы чараларын тормышка 

ашыру” кече программасы 

04 4 01 00000 “Гражданнарны авария хәлендә һәм яшәү өчен яраксыз дип танылган торак 

фондыннан күчерү; авария хәлендә һәм сүтелергә тиеш яки 

реконструкцияләнергә тиеш дип танылган күп фатирлы йортларны сүтү яки 

реконструкцияләү” төп чарасы 

04 4 01 95020 Торак-коммуналь хуҗалыкны реформалауга ярдәм итү фонды средстволары 

хисабына гражданнарны авария хәлендәге торак фондыннан күчерү чаралары 

тәэмин итү 

04 4 01 96020 Гражданнарны авария хәлендәге торак фондыннан күчерү чараларын тәэмин 

итү 

04 5 00 00000 “2014 – 2020 елларда Татарстан Республикасы территориясендә урнашкан 

күп фатирлы йортларда гомуми милекне капиталь төзекләндерү төбәк 

программасы чараларын тормышка ашыру” кече программасы 

04 5 01 00000 “Күп фатирлы йортларда гомуми милекне үз вакытында капиталь 

төзекләндерүне оештыру” төп чарасы  

04 5 01 96010 Күп фатирлы йортларга капиталь төзекләндерү чараларын тәэмин итү 

04 7 00 00000 “2014  – 2020 елларга Татарстан Республикасында яшәүчеләрнең су белән 

тәэмин итү һәм җылылык белән тәэмин итү хезмәтләре күрсәтү белән тәэмин 

ителешен яхшырту” кече программасы 

04 7 01 00000 “Халыкны чиста су белән тәэмин итү, коммуналь системаларның ышанычлы 

эшләвенә һәм ресурсларының нәтиҗәле булуына ирешүне тәэмин итү” төп 

чарасы 

04 7 01 72310 Татарстан Республикасы дәүләт (муниципаль) милкенең социаль һәм 

инженерлык инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь 
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Чыгымнарның 

максатчан 

статьясы коды 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының максатчан статьясы 

атамасы 

ремонт 

04 8 00 00000 “2014 – 2020 елларга архитектура, шәһәр төзелеше, төзелеш, төзелеш 

материаллары сәнәгате өлкәләрендә, торак өлкәсендә дәүләт сәясәтен 

тормышка ашыру” кече программасы  

04 8 01 00000 “Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь 

хуҗалык министрлыгының архитектура, шәһәр төзелеш, гражданлык һәм 

сәнәгать төзелеше, торак-коммуналь хуҗалык өлкәләрендәге  гомумпрограмм 

эшчәнлеге” төп чарасы 

 

04 8 01 02040 Үзәк аппарат 

04 8 01 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү 

04 8 02 00000 “Торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ булып, биш һәм аннан күбрәк балага ия 

булучы күп балалы гаиләләрне торак белән тәэмин итү” төп чарасы 

04 8 02 05850 Торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ булып, биш һәм аннан күбрәк балага ия 

булучы күп балалы гаиләләрне торак белән тәэмин итү 

04 8 03 00000 “Республика дәүләт торак күзәтчелеген тормышка ашыру”  төп чарасы 

04 8 03 02040 Үзәк аппарат 

04 8 03 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү 

04 8 04 00000 “Торак-коммуналь хуҗалык өлкәсендә башка чаралар” төп чарасы 

04 8 04 14150 Торак-коммуналь хуҗалык өлкәсендә башка чаралар 

04 8 04 14200 “Татарстан Республикасында иң төзек торак пункт” исеменә республика 

конкурсында җиңүчеләрне бүләкләү 

04 К 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында яшәүчеләрне сыйфатлы 

торак һәм торак-коммуналь хуҗалык хезмәтләре күрсәтү белән тәэмин итү” 

дәүләт программасы кысаларында социаль һәм инженерлык 

инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь ремонт” кече 

программасы 

04 К 00 14160 Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләрендә парклар һәм скверлар 

булдыру һәм төзекләндерү чараларын тормышка ашыру 

04 К 00 72310 Татарстан Республикасы дәүләт (муниципаль милекнең социаль һәм 

инженерлык инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь 

ремонт  

05 0 00 00000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында яшәүчеләрне эш белән 

тәэмин итүгә ярдәм итү” дәүләт программасы 

05 1 00 00000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында яшәүчеләрне эш белән 

тәэмин итүгә ярдәм итү чараларын тормышка ашыру” кечепрограммасы  

05 1 01 00000 “Халыкны эш белән тәэмин итүгә ярдәм итү өлкәсендә чараларны тормышка 

ашыру” төп чарасы 

05 1 01 15100 Инвестиция проектлары нигезендә эшчәнлекне реструктурлаштыруны һәм 

модернизацияләүне хәл итүче оешмалар хезмәткәрләрен алдан ук башка 

һөнәргә өйрәтеп кую һәм өстәмә һөнәри белем бирү чаралары 

05 1 01 15150 Кече эшмәкәрлекне һәм эшсез гражданнарның үз-үзен эш белән тәэмин 

итүләрен үстерүгә ярдәм итү чаралары 

05 1 01 15200 Инвалид балаларны тәрбияләүче ата-аналарны, күп балалы ата-аналарны 

эшкә урнаштыруга ярдәм итү чаралары  

05 1 01 15230 Инвалидларның иҗтимагый берләшмәләре тарафыннан оештырылган 
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Чыгымнарның 

максатчан 

статьясы коды 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының максатчан статьясы 

атамасы 

предприятиеләргә ярдәм итү чаралары 

05 1 01 15250 Эшсез инвалидларны эшкә урнаштыруга ярдәм итү чаралары 

05 1 01 15300 Өч яшькә кадәрге баланы карау ялы чорында хатын-кызларны һөнәргә 

өйрәтүне һәм аларга өстәмә һөнәри белем бирүне оештыру чаралары 

05 1 01 15350 Халыкны эш белән тәэмин итү өлкәсендә Татарстан Республикасы 

вәкаләтләрен хәл итү чаралары 

05 1 01 15351 Халыкны эш белән тәэмин итүнең актив сәясәте чаралары 

05 1 01 15352 Ведомство учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү 

05 1 01 15400 Халыкны эш белән тәэмин итүгә ярдәм итү өлкәсендә программ чаралар 

05 1 01 15450 Эш урыннарын биләү өчен гражданнарны башка җирлеккә күчерүне 

оештыруны кертеп, шул исәптән федераль максатчан программаларны һәм 

инвестицион программаларны тормышка ашыру кысаларында оештырыла 

торган гражданнарга адреслы ярдәм күрсәтү чаралары 

05 1 02 00000 “Эшсез гражданнарга социаль ярдәм чараларын тормышка ашыру” төп 

чарасы 

05 1 02 52900 Федераль бюджет средстволары хисабына эшсез гражданнарга социаль 

түләүләр  

05 2 00 00000  “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында хезмәт шартларын һәм 

хезмәтне саклауны яхшырту” кече программасы 

05 2 01 00000 “Хезмәтне саклау өлкәсендә чараларны тормышка ашыру” төп чарасы  

05 2 01 15500 Татарстан Республикасында хезмәт шартларын һәм хезмәтне саклауны 

яхшырту чаралары  

05 3 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында эшче һәм инженер 

һөнәрләрен популярлаштыру” кече программасы  

05 3 01 00000 “Татарстан Республикасында эшче һәм инженер һөнәрләрен 

популярлаштыру” төп чарасы  

05 3 01 15600 Татарстан Республикасы предприятиеләренә белгечләр җәлеп итү һәм аларны 

шунда эшләргә калдыру максатыннан чыгып, эшче һәм инженер һөнәрләрен 

популярлаштыру чаралары  

06 0 00 00000  “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында иҗтимагый тәртипне һәм 

җинаятьчелеккә каршы эшчәнлекне тәэмин итү” дәүләт программасы 

06 1 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында хокук бозуларны һәм 

җинаятьләрне кисәтү эшчәнлеген оештыру” кече программасы 

06 1 01 00000 “Хокук бозуларны һәм җинаятьләрне кисәтү эшчәнлеген камилләштерү” төп 

чарасы 

06 1 01 10990 Программ чараларны тормышка ашыру  

06 2 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында юл хәрәкәте иминлеген 

арттыру” кече программасы 

06 2 01 00000 “Юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү, юл-транспорт вакыйгаларында үлем-

китем очракларын һәм кешеләргә  зыян килү белән тәмамланган юл-

транспорт вакыйгалары очракларын киметү” төп чарасы 

06 2 01 10990 Программ чараларны тормышка ашыру  

06 3 00 00000 “2014 – 2016 елларга Татарстан Республикасында террорчылыкны һәм 

экстремистлыкны кисәтү” кече программасы 

06 3 01 00000 “Террорчылыкны һәм экстремистлыкны кисәтү” төп чарасы 

06 3 01 10990 Программ чараларны тормышка ашыру  
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Чыгымнарның 

максатчан 

статьясы коды 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының максатчан статьясы 

атамасы 

06 4 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында яшәүчеләр арасында 

наркоманияне кисәтү” кече программасы  

06 4 01 00000 “Наркотиклар куллануга каршы эшчәнлекне көчәйтү буенча кисәтү 

чараларын үткәрү” төп чарасы 

06 4 01 10990 Программ чараларны тормышка ашыру  

06 6 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында кулланучылар хокукларын 

яклауның комплекслы системасын үстерү “ кече программасы 

06 6 01 00000 “Кулланучылар хокукларын яклау өлкәсендә эшчәнлекне камилләштерү” төп 

чарасы  

06 6 01 10990 Программ чараларны тормышка ашыру  

07 0 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында яшәүчеләрне һәм 

территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән саклау, янгын куркынычсызлыгын 

һәм су объектларында кешеләрнең иминлеген тәэмин итү” дәүләт 

программасы  

07 1 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында янгын куркынычсызлыгы” 

кече программасы 

07 1 01 00000 “Татарстан Республикасы территориясендә урнашкан Дәүләт янгынга каршы 

хезмәт подразделениеләре эшчәнлеген үстерү һәм камилләштерү, аларны 

техник яктан тәэмин итү” төп чарасы 

07 1 01 23670 Татарстан Республикасының янгынга каршы хезмәтен тоту  

07 1 01 23720 Татарстан Республикасы янгынга каршы хезмәтен махсус кием-салым белән 

тәэмин итү 

07 2 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында табигый һәм техноген 

характердагы гадәттән тыш хәлләрнең килеп чыгу куркынычын киметү һәм 

аларның аянычлы нәтиҗәләрен йомшарту” кече программасы 

07 2 01 00000 “Гражданлык оборонасы, гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм аларның 

аянычлы нәтиҗәләрен юка чыгару өлкәсендә идарә итүнең нәтиҗәсен 

арттыру” төп чарасы  

07 2 01 02040 Үзәк аппарат 

07 2 01 07420 Гадәттән тыш хәлләрне һәм табигать афәтләрен кисәтү һәм аларның аянычлы 

нәтиҗәләрен юкка чыгару чаралары  

07 2 01 22670 Гражданлык оборонасы һәм гадәттән тыш хәлләр килеп туган очракларда 

саклану өлкәсендә чараларны оештыру һәм үткәрү белән идарә итү  

07 2 02 00000 “Гражданлык оборонасы, гадәттән тыш хәлләр килеп туган очракларда 

саклану өлкәсендә халыкны өйрәтү” төп чарасы 

07 2 02 22930 Гражданлык оборонасы һәм гадәттән тыш хәлләр буенча укыту-методик 

үзәкләре эшчәнлеген тәэмин итү  

07 2 03 00000  “Татарстан Республикасының коткару көчләрен үстерү” төп чарасы 

07 2 03 22950 Эзләү учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү  

07 2 04 00000 “Экстремаль шартларда эшләүче һәм гадәттән тыш хәлләрдә зыян күргән 

затларны реабилитацияләү системасын камилләштерү” төп чарасы 

07 2 04 97250 Хастаханәләр, клиникалар, госпитальләр, медицина-санитария частьләре 

эшчәнлеген тәэмин итү  

07 3 00 00000 “2016 –  2020 елларга Татарстан Республикасында “Имин шәһәр” аппарат-

программ комплексын төзү һәм үстерү” кече программасы 

07 3 01 00000 “2016 –  2020 елларга Татарстан Республикасында “Имин шәһәр” аппарат-
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Чыгымнарның 

максатчан 

статьясы коды 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының максатчан статьясы 

атамасы 

программ комплексын төзү һәм үстерү” төп чарасы 

07 3 01 22920 Халыкны һәм оешмаларны тыныч вакытта һәм сугыш вакытында килеп туган 

гадәттән тыш хәлләр очракларында тиешле гамәлләргә әзерләү 

07 3 01 22940 Авария-коткару учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү 

08 0 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасы мәдәниятен үстерү” дәүләт 

программасы 

08 1 00 00000 “2014 – 2020 елларга музей эшен үстерү” кече программасы 

 

08 1 01 00000 “Музейларны комплекслы үстерү” төп чарасы  

08 1 01 44050 Грантлар 

08 1 01 44090 Ведомство мәдәният учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү 

08 1 01 44100 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендә чаралар 

08 1 01 44120 Татарстан Республикасы дәүләт музей-тыюлыклары эшчәнлеген тәэмин итү 

08 2 00 00000 “2014 – 2020 елларга театр сәнгатен үстерү” кече программасы  

08 2 01 00000 “Театрлар челтәрләрен үстерү” төп чарасы  

08 2 01 44050 Грантлар 

08 2 01 44090 Ведомство мәдәният учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү 

08 2 01 44100 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендә чаралар 

08 3 00 00000 “2014 – 2020 елларга китапханә эшен үстерү” кече программасы 

08 3 01 00000  “Китапханә хезмәте күрсәтү системасын үстерү” төп чарасы 

08 3 01 21750  Татарстан Республикасында китапханә эшен үстерү чаралары 

08 3 01 44010 Муниципаль берәмлекләр китапханәләрен китап фондлары белән 

комплектлау  

08 3 01 44050 Грантлар 

08 3 01 44090 Ведомство мәдәният учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү 

08 3 01 44100 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендә чаралар 

08 3 01 51440 Федераль бюджет средстволары хисабына муниципаль берәмлекләр 

китапханәләренең китап фондларын комплектлау  

08 3 01 51460 Федераль бюджет средстволары хисабына, Россия Федерациясе 

китапханәләрен “Интернет” челтәренә тоташтыру һәм, мәгълүмати 

технологияләрне һәм санлы форматны киңәйтү бурычларыннан чыгып, 

китапханә эше системасын үстерү  

08 4 00 00000 “2014 – 2020 елларга концерт оешмаларын һәм башкару сәнгатен үстерү” кече 

программасы 

08 4 01 00000 “Заманча музыка сәнгатен үстерү” төп чарасы  

08 4 01 44050 Грантлар 

08 4 01 44090 Ведомство мәдәният учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү  

08 4 01 44100 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендә чаралар 

08 5 00 00000 “2014 – 2020 елларга кинематографияне саклау һәм үстерү” кече 

программасы “Кинематографияне үстерү” төп чарасы  

08 5 01 00000 “Кинематографияне үстерү” төп чарасы  

08 5 01 44050 Грантлар 

08 5 01 44090 Ведомство мәдәният учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү  

08 5 01 44100 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендә чаралар 

08 6 00 00000 “2014 – 2020 елларга мәдәният һәм сәнгать өлкәсендә  белем бирүне үстерү” 

кече программасы 
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Чыгымнарның 

максатчан 

статьясы коды 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының максатчан статьясы 

атамасы 

08 6 01 00000 “Сәнгать белеме системасын камилләштерү” төп чарасы  

08 6 01 45200 Укыту-методика кабинетлары, үзәкләштерелгән бухгалтерияләр, хуҗалык 

хезмәте күрсәтү төркемнәре, укыту-өйрәтү өчен фильмотекалар, мәктәпара 

укыту-производство комбинатлары, логопедия пунктлары 

08 7 00 00000  “Халык иҗатына ярдәм итү. 2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасы 

төп халыкларының матди булмаган мәдәни мирасын саклау, торгызу һәм 

популярлаштыру” кече программасы   

08 7 01 00000  “Матди булмаган мәдәни мирасны саклау һәм популярлаштыру” төп чарасы 

08 7 01 44050 Грантлар 

08 7 01 44090 Ведомство мәдәният учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү  

08 7 01 44100 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендә чаралар 

08 8 00 00000 “2014 – 2020 елларга халык сәнгать кәсепләрен саклау, өйрәнү һәм үстерү” 

кече программасы  

08 8 01 00000 “Халык сәнгать кәсепләрен үстерү” төп чарасы 

08 8 01 44050 Грантлар 

08 8 01 44090 Ведомство мәдәният учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү  

08 8 01 44100 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендә чаралар 

08 9 00 00000 “2014 – 2020 елларга мәдәни мирас объектларын (тарихи һәм мәдәни 

ядкәрләр) саклау, куллану, популярлаштыру һәм дәүләти саклау” кече 

программасы 

08 9 01 00000 “Мәдәни мирас объектларын саклау һәм алардан нәтиҗәле файдалану” төп 

чарасы 

08 9 01 44040 “Мәдәни мирас – Свияжск утрау-шәһәрчеге һәм борынгы Болгар” 

комплекслы проектын тормышка ашыру буенча чаралар. 

08 9 01 44090 Ведомство мәдәният учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү  

08 9 01 44100 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендә чаралар 

08 9 01 51450 Федераль бюджет средстволары хисабына “Мәдәни мирас – Свияжск утрау 

шәһәрчеге һәм борынгы Болгар” комплекслы проектын тормышка ашыру 

буенча чаралар. 

08 Б 00 00000 “2014 – 2016 елларга Мирас – Наследие кече программасы” 

08 Б 01 00000 “Мәдәни кыйммәтләргә мөмкинлекне тәэмин итү” төп чарасы 

08 Б 01 10990 Программ чараларны тормышка ашыру 

08 В 00 00000 “2014 – 2020 елларга төбәкара һәм милләтара мәдәни хезмәттәшлекне үстерү” 

кече программасы 

08 В 01 00000  “Төбәкара һәм милләтара мәдәни хезмәттәшлекне үстерү” төп чарасы 

08 В 01 44090 Ведомство мәдәният учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү  

08 В 01 44100 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендә чаралар 

08 Г 00 00000 “2014 – 2020 елларга заманча сәнгатькә ярдәм итү” кече программасы 

08 Г 01 00000 “Заманча сәнгатькә дәүләт ярдәме” төп чарасы 

08 Г 01 43690  Дәүләт алдындагы аерым хезмәтләр өчен әдәбият һәм сәнгать, мәгариф, 

басма массакүләм мәгълүмат чаралары, фән һәм техника өлкәсендә 

премияләр һәм башка кызыксындыру чаралары 

08 Г 01 44100 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендә чаралар 

08 Д 00 00000 “2014 – 2020 елларга тармакның кадрлар потенциалын үстерү” кече 

программасы 

08 Д 01 00000 “Кадрлар белән идарә итү һәм аларны әзерләү” төп чарасы  
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Чыгымнарның 

максатчан 

статьясы коды 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының максатчан статьясы 

атамасы 

08 Д 01 42800  Өстәмә һөнәри белем бирү учреждениеләрен үстерү 

08 Д 01 42820 Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм башка коммерциясез оешмаларга 

субсидияләр бирү 

08 Д 01 44050 Грантлар 

08 Д 01 44100 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендә чаралар 

08 Е 00 00000 “2014 – 2020 елларга архив эшен үстерү” кече программасы 

08 Е 01 00000 “Архив эше өлкәсендә дәүләт сәясәтен тормышка ашыру” төп чарасы  

08 Е 01 44020 Татарстан Республикасы архив фонды документларын һәм башка архив 

документларын саклауны, учетка алуны, комплектлау һәм куллануны тәэмин 

итү 

08 Ж 00 00000  “2014 – 2020 елларга тармакка дәүләт идарәсе системасын үстерү” кече 

программасы  

08 Ж 01 00000 “Мәдәният, сәнгать, кинематография, мәдәни мирас объектларын саклау һәм 

куллану өлкәсендә дәүләт сәясәтен һәм мөнәсәбәтләрне җайга салуны 

тормышка ашыруны тәэмин итү” төп чарасы   

08 Ж 01 02040 Үзәк аппарат 

08 Ж 01 02950 Оешмалар мөлкәтенә салым һәм җир салымы түләү 

08 Ж 01 44090 Ведомство мәдәният учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү 

08 Ж 01 44100 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендә чаралар 

08 Ж 01 59500 Федераль бюджет средстволары хисабына федераль әһәмияттәге мәдәни 

мирас объектларын дәүләти саклау буенча Россия Федерациясе вәкаләтләрен 

тормышка ашыру 

08 К 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасы мәдәниятен үстерү” дәүләт 

программасы кысаларында социаль һәм инженерлык инфраструктурасына 

бюджет инвестицияләре һәм капиталь ремонт” кече программасы   

08 К 00 72310 Татарстан Республикасы дәүләт (муниципаль милкенең социаль һәм 

инженерлык инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь 

ремонт 

09 0 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында әйләнә-тирә мохитне 

саклау, табигый ресурсларны саклау һәм куллану” дәүләт программасы 

09 1 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында әйләнә-тирә мохитнең 

сыйфатын җайга салу” кече программасы 

09 1 01 00000 “Әйләнә-тирә мохитне саклауны тәэмин итү” төп чарасы   

09 1 01 19100 Әйләнә-тирә мохитнең сыйфатын җайга салу буенча чаралар 

09 1 01 19120 Төбәк дәүләт экологик күзәтчелеген тәэмин итү  

09 1 02 00000 “Әйләнә-тирә мохитне саклау өлкәсендә экологик мәгърифәтчелек, 

мәгълүмати тәэмин ителеш дәрәҗәсен арттыру” төп чарасы  

09 1 02 19700 Экологик мәгърифәтчелек һәм агарту чаралары 

09 3 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында җир асты байлыкларыннан 

файдалану өлкәсендә дәүләт идарәсе” кече программасы  

09 3 01 00000 “Җир асты байлыкларының дәүләт фонды белән идарә итү” төп чарасы  

09 3 01 85100 Җир асты биләмәләрен геологик өйрәнү һәм минераль-чимал базасын яңарту 

чаралары 

09 4 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасы су хуҗалыгы комплексын 

үстерү” кече программасы  

09 4 01 00000 “Татарстан Республикасы территориясендә су мөнәсәбәтләре өлкәсендә 
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Чыгымнарның 

максатчан 

статьясы коды 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының максатчан статьясы 

атамасы 

дәүләт сәясәтен тормышка ашыру” төп чарасы  

09 4 01 51280 Федераль бюджет средстволары хисабына су мөнәсәбәтләре өлкәсендә аерым 

вәкаләтләрне хәл итү  

09 4 02 00000  “Суларга тискәре йогынтыны кисәтү” төп чарасы  

09 4 02 90400 Ярларны ныгыту һәм җимерелүдән саклау корылмаларын төзү 

09 4 02 90420 Гидротехник корылмаларны капиталь төзекләндерү 

09 4 02 90440 Елга юлларын тигезләү һәм чистарту 

09 4 03 00000 “Су объектларын саклауны тәэмин итү” төп чарасы 

09 4 03 90460 Су объектларын торгызу һәм экологик реабилитацияләү 

09 4 03 90480  Су объектларын саклау өлкәсендә башка чаралар 

09 5 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында биологик төрлелекне 

саклап калу” кече программасы 

09 5 01 00000 “Татарстан Республикасында биологик төрлелекне саклау һәм торгызу 

өлкәсендә эшчәнлекне тәэмин итү” төп чарасы  

09 5 01 02040 Үзәк аппарат 

09 5 01 19500 Дәүләт табигый заказниклары эшчәнлеген тәэмин итү 

09 5 01 19520 Биологик төрлелекне саклау һәм торгызу чаралары 

09 6 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында ау ресурсларын ишәйтү һәм 

алардан файдалану” кече программасы 

09 6 01 00000  “Хайваннар дөньясы объектларын саклауны тәэмин итү” төп чарасы 

09 6 01 02040 Үзәк аппарат 

09 6 01 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү 

09 6 01 19620 Хайваннар дөньясы объектларыннан файдалану һәм аларны саклау өлкәсендә 

чаралар 

09 6 01 19910 Табигатьне саклау учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү 

09 6 01 59100 Федераль бюджет средстволары хисабына су биологик ресурсларын оештыру, 

җайга салу һәм саклау өлкәсендә Россия Федерациясе вәкаләтләрен 

тормышка ашыру 

09 6 01 59200 Федераль бюджет средстволары хисабына хайваннар дөньясы объектларын 

(ау ресурсларыннан һәм су биологик ресурсларыннан тыш) саклау һәм 

алардан файдалану өлкәсендә Россия Федерациясе вәкаләтләрен тормышка 

ашыру 

09 6 01 59600 Федераль бюджет средстволары хисабына федераль дәүләт ау күзәтчелеге, ау 

ресурсларын атуга рөхсәтләр бирү һәм ау хуҗалыклары килешүләрен төзү 

буенча ау ресурсларын саклау һәм алардан файдалану өлкәсендә Россия 

Федерациясе вәкаләтләрен тормышка ашыру 

09 6 01 92350 Башка түләүләр 

09 7 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында әйләнә тирә мохитне саклау 

һәм табигатьтән файдалану өлкәсендәге хезмәтләр эшчәнлеген 

координацияләү” кече программасы  

09 7 01 00000 “Әйләнә тирә мохитне саклау өлкәсендә дәүләт функцияләрен башкаруны 

тәэмин итү” төп чарасы 

09 7 01 02040 Үзәк аппарат 

09 7 01 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җиргә салым түләү 

09 7 01 19700 Экологик мәгърифәтчелек һәм агарту чаралары 

09 7 01 19910 Табигатьне сакау учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү 
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Чыгымнарның 

максатчан 

статьясы коды 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының максатчан статьясы 

атамасы 

10 0 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында яшьләр сәясәтен, физик 

культура һәм спортны үстерү” дәүләт программасы 

10 1 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында яшьләр сәясәтен, физик 

культура һәм спортны үстерү” кече программасы 

10 1 01 00000 “Татарстан Республикасында физик культура һәм спорт өлкәсендә дәүләт 

сәясәтен тормышка ашыру” төп чарасы   

10 1 01 12870 Массакүләм спорт өлкәсендә физик культура һәм спорт чаралары  

10 1 01 12970 Югары казанышлар спорты өлкәсендә физик культура һәм спорт чаралары 

10 1 01 42330 Балалар белән мәктәптән тыш эшләү учреждениеләрендә югары нәтиҗәләргә 

ирешү максатында эшләүче тренер-укытучыларга һәм спортчы-

инструкторларга ярдәм итүгә юнәлдерелгән чаралар 

10 1 01 43650 Балалар-яшьләр спортын үстерү 

10 1 01 48200  Ведомство спортка әзерләү учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү  

10 1 01 50810 Федераль бюджет средстволары хисабына Россия Федерациясе җыелма 

командалары өчен спорт резервын әзерләүне хәл итүче спорт оешмаларына 

адреслы финанс ярдәме 

10 1 01 51270 Федераль бюджет средстволары хисабына “Хезмәткә һәм оборонага әзер” 

(ГТО) Бөтенроссия физкультура-спорт комплексын этаплап гамәлгә кертү 

чараларын тормышка ашыру  

10 1 01 R0810 Россия Федерациясе җыелма командалары өчен спорт резервын әзерләүне хәл 

итүче спорт оешмаларына адреслы финанс ярдәме күрсәтүгә финанслашыла 

торган чыгымнар 

10 1 01 R1270 “Хезмәткә һәм оборонага әзер” (ГТО) Бөтенроссия физкультура-спорт 

комплексын этаплап гамәлгә кертү чараларын тормышка ашыруга 

финанслашыла торган чыгымнар  

10 2 00 00000 “2014 – 2020 елларга балалар һәм яшьләр ялын һәм аларның сәламәтлеген 

ныгытуны һәм аларны эш белән тәэмин итүне оештыру” кече программасы 

10 2 01 00000 “Балалар һәм яшьләр ялын, аларның сәламәтлеген ныгытуны оештыру, 

аларны эш белән тәэмин итү һәм савыктыру эффектын көчәйтү” төп чарасы  

10 2 01 21320  Балалар һәм яшьләр ялын, аларның сәламәтлеген ныгытуны, аларны эш 

белән тәэмин итүне оештыру чаралары  

10 3 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасының авыл яшьләре” кече 

программасы 

10 3 01 00000 “Авыл яшьләрен мәгълүмат белән тәэмин итүне, аларның социаль һәм 

икътисадый активлыгын көчәйтү өчен шартлар тудыру” төп чарасы 

10 3 01 21450 Авыл яшьләренең социаль һәм икътисадый активлыгын көчәйтү өчен 

шартлар тудыру буенча чаралар 

10 4 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан яшьләре” кече программасы 

10 4 01 00000 “Татарстан Республикасында дәүләт яшьләр сәясәтен үстерү” төп чарасы  

10 4 01 43100 Балалар һәм яшьләр өчен чаралар үткәрү 

10 4 01 43190 Яшьләр сәясәте учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү 

10 5 00 00000 “2014 – 2016 елларга яшьләрне ватанпәрвәрлек рухында тәрбияләү” кече 

программасы  

10 5 01 00000 “Татарстан Республикасында яшьләрне ватанпәрвәрлек рухында тәрбияләү 

системасын үстерү һәм модернизацияләү” төп чарасы  

10 5 01 10990 Программ чараларны тормышка ашыру 
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Чыгымнарның 

максатчан 

статьясы коды 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының максатчан статьясы 

атамасы 

10 6 00 00000 “2014 – 2020 елларга спорт өлкәсендә дәүләт яшьләр сәясәтен һәм дәүләт 

сәясәтен камилләштерү” кече программасы 

10 6 01 00000  “Татарстан Республикасында физик культура һәм спорт өлкәсендә дәүләт 

яшьләр сәясәтен һәм дәүләт сәясәтен үстерү” төп чарасы  

10 6 01 02040 Үзәк аппарат 

10 6 01 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү 

10 6 01 45200 Укыту-методика кабинетлары, үзәкләштерелгән бухгалтерияләр, хуҗалык 

хезмәте күрсәтү төркемнәре, укыту-өйрәтү өчен фильмотекалар, мәктәпара 

укыту-производство комбинатлары, логопедия пунктлары 

10 К 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында яшьләр сәясәтен, физик 

культура һәм спортны үстерү” дәүләт программасы кысаларында социаль һәм 

инженерлык инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь 

ремонт” кече программасы 

 

10 К 00 72310 Татарстан Республикасы дәүләт (муниципаль ) милектәге социаль һәм 

инженерлык инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь 

ремонт  

 

10 Ф 00 00000 “2018 елда дөнья чемпионатын үткәрүгә әзерләнү” кече программасы 

 

10 Ф 00 R0300 2018 елда Россия Федерациясендә футбол буенча дөнья чемпионатына 

әзерләнү һәм үткәрү чараларын тормышка ашыруга финанслашыла торган 

чыгымнар 

 

11 0 00 00000 . “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасының икътисадый үсеше һәм 

инновацион икътисады” дәүләт программасы 

11 1 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасының дәүләт икътисадый 

сәясәтен камилләштерү” кече программасы 

11 1 01 00000 00000  “Дәүләт идарәсенең нәтиҗәсен, Татарстан Республикасы иҗтимагый-

сәяси тормышында халыкның активлыгын арттыру, инновацион эшчәнлекне 

һәм сәнәгатьтә җитештерүне үстерү өчен шартлар тудыру” төп чарасы 

 

11 1 01 02040 Үзәк аппарат 

11 1 01 02410 Татарстан Республикасы вәкиллекләре эшчәнлеген тәэмин итү 

 

11 1 01 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү 

11 1 01 21550 Социаль әһәмиятле чаралар үткәрү 

11 1 01 25180 Татарстан Республикасы территориаль иҗтимагый үзидарә системасын 

үстерүгә юнәлдерелгән чаралар 

11 1 01 72320 Авария хәлендәге торактан күчерү, төзү, инженерлык, транспорт 

инфраструктурасын үстерү системасын камилләштерү 

11 1 01 79000 Татарстан Республикасында уңайлы инвестицион мохит булдыру чаралары 

 

11 1 01 92350 Башка түләүләр 

11 1 01 92370 Производство кооперациясен (субконтрактацияләр) үстерү 

11 1 01 92990 Ведомство учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү 
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Чыгымнарның 

максатчан 

статьясы коды 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының максатчан статьясы 

атамасы 

11 2 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында кече һәм урта 

эшмәкәрлекне үстерү” кече программасы 

11 2 01 00000 “Татарстан Республикасында кече һәм урта эшмәкәрлек секторы күләмен 

арттыру” төп чарасы 

11 2 01 50640 Федераль бюджет средстволары хисабына кече һәм урта эшмәкәрлеккә, 

крестьян (фермер) хуҗалыкларын кертеп, дәүләт ярдәме чаралары 

11 2 01 R0640 Кече һәм урта эшмәкәрлеккә, крестьян (фермер) хуҗалыкларын кертеп, 

дәүләт ярдәме буенча чараларга финанслашыла торган чыгымнар 

11 2 01 R0641 Кече һәм урта эшмәкәрлеккә, крестьян (фермер) хуҗалыкларын кертеп, 

дәүләт ярдәме буенча чаралар 

11 2 01 R0642 Учреждениеләр эшчәнлеген тәэмин итү  

11 3 00 00000 “2014 – 2016 елларга Татарстан Республикасында социаль юнәлешле 

коммерциясез оешмаларга ярдәм итү” кече программасы  

11 3 01 00000 “Социаль юнәлешле коммерциясез оешмалар эшчәнлегенә һәм аларның 

Татарстан Республикасы социаль-икътисадый үсешендә катнашуына этәргеч 

бирү” төп чарасы   

11 3 01 10010 Әйләнә-тирә мохитне саклау өлкәсендәге эшчәнлеккә ярдәм итү 

11 3 01 10020 Мәгариф өлкәсендәге эшчәнлеккә ярдәм итү 

11 3 01 10030 Яшьләр сәясәте өлкәсендәге эшчәнлеккә ярдәм итү 

11 3 01 10040 Иҗади  берлекләр эшчәнлегенә ярдәм итү 

11 3 01 10050 Социаль сәясәт өлкәсендәге эшчәнлеккә ярдәм итү 

11 3 01 10060 Физик культура һәм спорт өлкәсендәге эшчәнлеккә ярдәм итү 

11 3 01 10100 Мәдәният өлкәсендәге эшчәнлеккә ярдәм итү 

11 4 00 00000 “2015 – 2020 елларга Татарстан Республикасы предприятиеләрендә хезмәт 

җитештерүчәнлеген арттыру” кече программасы 

11 4 01 00000 “Хезмәт җитештерүчәнлеген, югары җитештерүчәнлекле эш урыннары санын 

арттыру, предприятиеләр эшчәнлеге нәтиҗәсен яхшырту, шул исәптән сакчыл 

производство методикалары ысулларыннан файдаланып” төп чарасы 

11 4 01 21540 Татарстан Республикасында хезмәт җитештерүчәнлеген һәм 

предприятиеләрнең эшчәнлеге нәтиҗәсен арттыру чаралары 

12 0 00 00000 . “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында “Ачык Татарстан” 

мәгълүмати һәм коммуникация технологияләрен үстерү” дәүләт программасы   

12 1 00 00000 “2014-2020 елларга Мәгълүмати Татарстан” кече программасы  

12 1 01 00000 “Татарстан Республикасында мәгълүмати һәм коммуникация 

технологияләрен үстерү һәм алардан файдалану” төп чарасы 

12 1 01 43900 Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнарында һәм Татарстан 

Республикасы җирле үзидарә органнарында мәгълүмати һәм коммуникация 

технологияләрен үстерү һәм алардан файдалану  

12 2 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасы территориясендә мәгълүмат-

телекоммуникация инфраструктурасын үстерү” кече программасы 

12 2 01 00000 00000  “Татарстан Республикасы территориясендә мәгълүмат-

телекоммуникация инфраструктурасын үстерү һәм  аны үстерүгә ярдәм итү” 

төп чарасы  

12 2 01 43900 Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнарында һәм Татарстан 

Республикасы җирле үзидарә органнарында мәгълүмати һәм коммуникация 

технологияләрен үстерү һәм алардан файдалану 
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Чыгымнарның 

максатчан 

статьясы коды 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының максатчан статьясы 

атамасы 

12 3 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасының мәгълүмати киңлеге 

инфраструктурасын үстерү һәм камилләштерү кече программасы  

12 3 01 00000 “Гомумхуҗалык эшчәнлеген тәэмин итү” төп чарасы 

12 3 01 02040 Үзәк аппарат 

12 3 01 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү 

12 3 02 00000 “Татарстан Республикасы мәгълүмати киңлегенә һәм массакүләм 

коммуникацияләргә дәүләт ярдәме һәм аларны үстерү” төп чарасы   

12 3 02 44410 Массакүләм мәгълүмат чаралары өлкәсендә чаралар 

12 3 02 44420 Массакүләм мәгълүмат чаралары өлкәсендә дәүләт ярдәме 

12 3 02 45310 Телерадиокомпанияләргә һәм теле-радио оешмаларга субсидияләр 

12 3 02 45510 Социаль әһәмиятле проектларны тормышка ашыруга, инвалидлар өчен 

китаплар, басмалар бастырып чыгаруга нәшриятларга һәм нәшер итүче 

оешмаларга субсидияләр 

12 3 02 45790 Нәшриятлар эшчәнлеген тәэмин итү 

12 3 02 47510 “Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарлары һәм боерыклары 

һәм республика дәүләт хакимияте органнарының норматив актлары 

җыентыгы” журналы редакциясе” автоном коммерциясез оешмасына 

субсидияләр  

12 4 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында мәгълүмати технологияләр 

өлкәсендә икътисадый мохитне һәм кеше капиталын үстерүгә дәүләт ярдәме” 

кече программасы 

12 4 01 00000 “Гомумхуҗалык эшчәнлеген тәэмин итү” төп чарасы  

12 4 01 02040 Үзәк аппарат 

12 4 01 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү 

12 4 02 00000 “Мәгълүматлаштыру һәм элемтә тармагының инвестицион кызыксындыру 

тудыруын арттыру” төп чарасы 

12 4 02 43910 Мәгълүматлаштыру һәм элемтә өлкәсендә грантлар 

12 4 02 43920 Мәгълүматлаштыру һәм элемтә өлкәсендә башка чаралар 

13 0 00 00000 “2014 – 2022 елларга Татарстан Республикасы транспорт системасын үстерү” 

дәүләт программасы 

13 1 00 00000 “2014 – 2022 елларга тимер юл инфраструктурасын үстерү” кече 

программасы  

13 1 01 00000 “Тимер юл транспорты эшенең тотрыклылыгын, аның мөмкинлекләрен, 

иминлеген һәм күрсәтелә торган хезмәтләре сыйфатын арттыру” төп чарасы  

13 1 01 03520 Тимер юл транспорты өлкәсендә аерым чаралар 

13 2 00 00000 “2014 – 2022 елларга елга транспортын, эчке су юлларын һәм елга портларын 

үстерү” кече программасы  

 

13 2 01 00000 “Елга транспортында пассажир-йөк ташуларны үстерү өчен өстенлекле 

шартлар тудыру” төп чарасы 

13 2 01 03110 Елга транспорты өлкәсендә аерым чаралар  

13 3 00 00000 “2014 – 2022 елларга һава транспортын һәм аэронавигацияне үстерү” кече 

программасы 

13 3 01 00000 00000  “Авиация транспортына халыкның һәм хуҗалык итүче субъектларның 

ихтыяҗын нәтиҗәле һәм сыйфатлы канәгатьләндерү” төп чарасы 

13 3 01 03620 Идел буе Федераль округында һава транспорты мөмкинлекләрен тәэмин 
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Чыгымнарның 

максатчан 

статьясы коды 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының максатчан статьясы 

атамасы 

итүгә субсидияләр 

13 4 00 00000 “2014 – 2022 елларга автомобиль, шәһәр электр транспортын, шул исәптән 

метроны үстерү” кече программасы 

13 4 01 00000 “Тотрыклы эшли торган һәм халыкның барлык катлаулары өчен файдалану 

мөмкин булган бердәм җәмәгать транспорты системасын булдыру” төп 

чарасы 

13 4 01 03170 Башка транспорт төрләре өлкәсендә аерым чаралар 

13 4 01 03400 Күчмә состав сатып алу 

13 4 01 05370 Җәмәгать транспорты хезмәтләре күрсәтүнең бертигез мөмкинлеген тәэмин 

итү  

13 4 01 72340 Казан шәһәрендә метрополитен төзү 

13 4 01 92990 Ведомство учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү 

13 5 00 00000 “2014 – 2022 елларга логистика һәм терминал-склад хезмәтләре күрсәтү 

базарын үстерү” кече программасы 

13 5 00 72550 Свияжск төбәкара мультимодаль логистика үзәген төзү 

13 5 00 72560 Свияжск төбәкара мультимодаль логистика үзәгенә автомобиль юллары салу 

13 5 00 72570 Ясалма корылмалар төзү һәм реконструкцияләү 

13 5 00 72580 Алдынгы технологияләр һәм материалларны гамәлгә кертү 

13 6 00 00000 “2014 – 2022 елларга автомобиль юллары челтәрен камилләштерү, үстерү һәм 

саклау” кече программасы 

13 6 01 00000 00000  “Гомуми файдаланудагы автомобиль юллары челтәрен үстерү” төп 

чарасы 

13 6 01 03150 Юл хуҗалыгын тоту һәм аның белән идарә итү 

13 6 01 03550 Татарстан Республикасы автомобиль юллары челтәрен камилләштерү, үстерү 

һәм саклау 

13 6 01 53900 Федераль бюджет средстволары хисабына юл эшчәнлеген финанс ягыннан 

тәэмин итү 

13 6 01 54200 Федераль бюджет средстволары хисабына Россия Федерациясе Хөкүмәте 

карарлары буенча юл хуҗалыгы өлкәсендә төбәк программалары чараларын 

тормышка ашыру 

 

13 7 00 00000 “2014 – 2022 елларга транспорт системасы куркынычсызлыгын арттыру” кече 

программасы 

13 7 01 00000 “Транспорт процессы куркынычсызлыгын һәм террорчылыкка каршы 

иминлекне тәэмин итү” төп чарасы 

13 8 00 00000 “2014 – 2022 елларга Татарстан Республикасы транспорт комплексында 

дәүләт сәясәтен камилләштерү” кече программасы  

13 8 01 00000 “Дәүләт транспорт-инфраструктура сәясәтен эшләү һәм тормышка ашыру” 

төп чарасы 

13 8 01 02040 Үзәк аппарат 

13 8 01 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү 

14 0 00 00000 “2013 – 2020 елларга Татарстан Республикасында авыл хуҗалыгын үстерү 

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

салу” дәүләт программасы 

14 1 00 00000 00000 “Үсемлекчелек, эшкәртү һәм үсемлекчелек продукциясен сату кече 

тармагын үстерү” кече программасы 
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Чыгымнарның 

максатчан 

статьясы коды 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының максатчан статьясы 

атамасы 

14 1 01 00000 “Элита орлыкчылыгын үстерү” төп чарасы 

14 1 01 50310 Федераль бюджет средстволары хисабына элита орлыкларын сатып алу 

чыгымнарының бер өлешен каплауга субсидияләр 

14 1 01 60310 Элита орлыкларын сатып алу чыгымнарының бер өлешен каплауга 

субсидияләр 

14 1 01 R0310 Элита орлыкларын сатып алу чыгымнарының бер өлешен каплауга 

финанслашыла торган чыгымнар 

14 1 02 00000 “Күпьеллык үсемлекләрне утырту һәм карауга ярдәм итү” төп чарасы 

14 1 02 50330 Федераль бюджет средстволары хисабына, файдаланудан чыгарылган иске 

бакчаларны төпләүгә һәм төпләнгән мәйданнарны рекультивацияләүгә 

чыгымнарның бер өлешен каплауга субсидияләр 

14 1 02 50340 Федераль бюджет средстволары хисабына, күпьеллык җимеш һәм җиләк 

үсентеләрен утыртуга һәм  карауга чыгымнарның бер өлешен каплауга 

субсидияләр 

14 1 02 60330 Файдаланудан чыгарылган иске бакчаларны төпләүгә һәм төпләнгән 

мәйданнарны рекультивацияләүгә чыгымнарның бер өлешен каплауга 

субсидияләр 

14 1 02 60340 Күпьеллык җимеш һәм җиләк үсентеләрен утыртуга һәм  карауга 

чыгымнарның бер өлешен каплауга субсидияләр 

14 1 02 R0330 Файдаланудан чыгарылган иске бакчаларны төпләүгә һәм төпләнгән 

мәйданнарны рекультивацияләүгә чыгымнарның бер өлешен каплауга 

финанслашыла торган чыгымнар 

14 1 02 R0340 Күпьеллык җимеш һәм җиләк үсентеләрен утыртуга һәм  карауга 

чыгымнарның бер өлешен каплауга субсидияләр 

14 1 03 00000 “Үсемлекчелек, аның продукциясен эшкәртү, үсемлекчелек продукциясе 

базарлары инфраструктурасын үстерү һәм логистика белән тәэмин итү кече 

тармагын кредитлауга дәүләт ярдәме” төп чарасы 

14 1 03 50380 Федераль бюджет средстволары хисабына, үсемлекчелекне, үсемлекчелек 

продукциясен эшкәртү һәм сатуны үстерүгә кыска сроклы кредитлар 

(заемнар) буенча процент ставкасының бер өлешен каплауга субсидияләр  

14 1 03 50390 Федераль бюджет средстволары хисабына, үсемлекчелекне, үсемлекчелек 

продукциясен эшкәртү һәм үсемлекчелек продукциясе базарлары 

инфраструктурасын һәм логистика белән тәэмин итүне үстерүгә инвестицион 

кредитлар (заемнар) буенча процент ставкасының бер өлешен каплауга 

субсидияләр 

14 1 03 60380 Үсемлекчелекне, үсемлекчелек продукциясен эшкәртү һәм сатуны үстерүгә 

кыска сроклы кредитлар (заемнар) буенча процент ставкасының бер өлешен 

каплауга субсидияләр 

14 1 03 60390 Үсемлекчелекне, үсемлекчелек продукциясен эшкәртү һәм үсемлекчелек 

продукциясе базарлары инфраструктурасын һәм логистика белән тәэмин 

итүне үстерүгә инвестицион кредитлар (заемнар) буенча процент 

ставкасының бер өлешен каплауга субсидияләр 

14 1 03 R0380 Үсемлекчелекне, үсемлекчелек продукциясен эшкәртү һәм сатуны үстерүгә 

кыска сроклы кредитлар (заемнар) буенча процент ставкасының бер өлешен 

каплауга финанслашыла торган чыгымнар 

14 1 03 R0390 Үсемлекчелекне, үсемлекчелек продукциясен эшкәртү һәм үсемлекчелек 
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Чыгымнарның 

максатчан 

статьясы коды 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының максатчан статьясы 

атамасы 

продукциясе базарлары инфраструктурасын һәм логистика белән тәэмин 

итүне үстерүгә инвестицион кредитлар (заемнар) буенча процент 

ставкасының бер өлешен каплауга финанслашыла торган чыгымнар  

14 1 04 00000 “Үсемлекчелек кече тармакларында зыян килүләр  ихтималы белән идарә 

итү” төп чарасы  

14 1 04 50400 Федераль бюджет средстволары хисабына, үсемлекчелек өлкәсендә авыл 

хуҗалыгын иминиятләштерүе килешүе буенча исәпләнгән иминиятләштерү 

премиясен түләүгә авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләре чыгымнарының 

бер өлешен каплауга субсидияләр 

14 1 04 60400 Үсемлекчелек өлкәсендә авыл хуҗалыгын иминиятләштерүе килешүе буенча 

исәпләнгән иминиятләштерү премиясен түләүгә авыл хуҗалыгы товар 

җитештерүчеләре чыгымнарының бер өлешен каплауга субсидияләр 

14 1 04 R0400 Үсемлекчелек өлкәсендә авыл хуҗалыгын иминиятләштерүе килешүе буенча 

исәпләнгән иминиятләштерү премиясен түләүгә авыл хуҗалыгы товар 

җитештерүчеләре чыгымнарының бер өлешен каплауга финанслашыла торган 

чыгымнар  

14 1 05 00000 “Туфракның уңдырышлылыгын арттыру һәм авыл хуҗалыгында 

файдаланылмый торган җирләрне авыл хуҗалыгы әйләнешенә кертү” төп 

чарасы  

14 1 05 50410 Федераль бюджет средстволары хисабына үсемлекчелек өлкәсендә авыл 

хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә бәйсез ярдәм күрсәтүгә субсидияләр 

14 1 05 54390 Федераль бюджет средстволары хисабына, ачык грунтта орлык бәрәңгесе һәм 

яшелчә җитештерүне үстерү өлкәсендә авыл хуҗалыгы товар 

җитештерүчеләренә бәйсез ярдәм күрсәтүгә субсидияләр 

14 1 05 60410 Үсемлекчелек өлкәсендә авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә бәйсез 

ярдәм күрсәтүгә субсидияләр 

14 1 05 63100 Территорияләрне зарарлы бөҗәкләргә каршы эшкәртүгә бәйле чыгымнарның 

бер өлешен каплауга субсидияләр 

14 1 05 63110 Әче туфракка известь кертүне финанслау 

14 1 05 63120 Үсемлекчелеккө ярдөм итүгә субсидияләр 

14 1 05 R0410 Үсемлекчелек өлкәсендә авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә бәйсез 

ярдәм күрсәтүгә финанслашыла торган чыгымнар 

14 1 05 R4390 Ачык грунтта орлык бәрәңгесен һәм яшелчә җитештерүне үстерү өлкәсендә 

авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә бәйсез ярдәм күрсәтүгә 

финанслашыла торган чыгымнар 

14 1 06 00000 “Үсемлекчелек объектларын төзүгә дәүләт ярдәме” төп чарасы 

14 1 06 50350 Федераль бюджет средстволары хисабына, үсемлекчелек өлкәсендә 

икътисадый яктан әһәмиятле төбәк программаларын тормышка ашыруга 

ярдәм итүгә субсидияләр 

14 1 05 54370 Федераль бюджет средстволары хисабына, җимеш саклагычлар объектларын 

булдыруга һәм модернизацияләүгә турыдан-туры тотылган чыгымнарның бер 

өлешен каплауга субсидияләр 

14 1 05 54400 Федераль бюджет средстволары хисабына, бәрәңге саклагыч һәм яшелчә 

саклагыч объектларын булдыруга һәм модернизацияләүгә турыдан-туры 

тотылган чыгымнарның бер өлешен каплауга субсидияләр 

14 1 05 54410 Федераль бюджет средстволары хисабына, теплица комплексы объектларын 
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Чыгымнарның 

максатчан 

статьясы коды 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының максатчан статьясы 

атамасы 

булдыруга һәм модернизацияләүгә турыдан-туры тотылган чыгымнарның бер 

өлешен каплауга субсидияләр 

14 1 05 R4370 Җимеш саклагыч объектларын булдыруга һәм модернизацияләүгә турыдан-

туры чыгымнарның бер өлешен каплауга финанслашыла торган чыгымнар 

14 1 05 R4400 Бәрәңге саклагыч һәм яшелчә саклагыч объектларын булдыруга һәм 

модернизацияләүгә турыдан-туры тотылган чыгымнарның бер өлешен 

каплауга финанслашыла торган чыгымнар 

14 1 05 R4410 Теплица комплексы объектларын булдыруга һәм модернизацияләүгә турыдан-

туры тотылган чыгымнарның бер өлешен каплауга финанслашыла торган 

чыгымнар 

14 2 00 00000 “Терлекчелек кече тармагын, терлекчелек продукциясен эшкәртү һәм сатуны 

үстерү” кече программасы 

14 2 01 00000 “Сөт терлекчелеген үстерү” төп чарасы 

14 2 01 50430 Федераль бюджет средстволары хисабына, сатылган һәм (яки) үзе 

тарафыннан эшкәртүгә төяп җибәрелгән сөтнең бер килограммына 

субсидияләр 

 

14 2 01 60430 Сатылган һәм (яки) үзе тарафыннан эшкәртүгә төяп җибәрелгән сөтнең бер 

килограммына субсидияләр 

14 2 01 R0430 Сатылган һәм (яки) үзе тарафыннан эшкәртүгә төяп җибәрелгән сөтнең бер 

килограммына финанслашыла торган чыгымнар 

14 2 02 00000 “Нәселле терлекчелеккә дәүләт ярдәме” төп чарасы 

14 2 02 50420 Федераль бюджет средстволары хисабына нәселле терлекчелеккә ярдәм итүгә 

субсидияләр  

14 2 02 54460 Федераль бюджет средстволары хисабына сөтчелек юнәлешендәге нәселле 

мөгезле эре терлек асрауга ярдәм итүгә субсидияләр 

14 2 02 60420 Нәселле терлекчелеккә ярдәм итүгә субсидияләр 

14 2 02 63230 Нәселле атлар үрчетүгә бәйле чыгымнарның бер өлешен каплауга 

субсидияләр 

14 2 02 R0420 Нәселле терлекчелеккә ярдәм итүгә финанслашыла торган чыгымнар 

14 2 02 R4460 Сөт юнәлешендәге нәселле мөгезле эре терлекне асрауга ярдәм итүгә 

финанслаша торган чыгымнар 

14 2 03 00000 “Терлекчелекнең кече тармакларында зыян килүләр ихтималы белән идарә 

итү” төп чарасы  

14 2 03 50490 Федераль бюджет средстволары хисабына, терлекчелек өлкәсендә авыл 

хуҗалыгы иминиятләштерүе килешүе буенча исәпләнгән иминиятләштерү 

премиясен түләүгә авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләре чыгымнарының  

бер өлешен каплауга субсидияләр 

14 2 03 60490 Терлекчелек өлкәсендә авыл хуҗалыгы иминиятләштерүе килешүе буенча 

исәпләнгән иминиятләштерү премиясен түләүгә авыл хуҗалыгы товар 

җитештерүчеләре чыгымнарының  бер өлешен каплауга субсидияләр 

14 2 03 R0490 Терлекчелек өлкәсендә авыл хуҗалыгы иминиятләштерүе килешүе буенча 

исәпләнгән иминиятләштерү премиясен түләүгә авыл хуҗалыгы товар 

җитештерүчеләре чыгымнарының  бер өлешен каплауга финанслашыла 

торган чыгымнар 

14 2 04 00000 “Терлекчелекнең кече тармагын, аның продукциясен эшкәртү, терлекчелек 
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Чыгымнарның 

максатчан 

статьясы коды 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының максатчан статьясы 

атамасы 

продукциясе базарлары инфраструктурасын һәм логистика белән тәэмин 

итүне үстерүне кредитлауга дәүләт ярдәме” төп чарасы 

14 2 04 50470 Федераль бюджет средстволары хисабына, терлекчелекне, терлекчелек 

продукциясен эшкәртүне һәм сатуны үстерүгә кыска сроклы кредитлар 

(заемнар) буенча процент ставкасының бер өлешен каплауга субсидияләр  

14 2 04 50480 Федераль бюджет средстволары хисабына, терлекчелекне, терлекчелек 

продукциясен эшкәртү һәм терлекчелек продукциясе базарлары 

инфраструктурасын һәм логистика белән тәэмин итүне үстерүгә инвестицион 

кредитлар (заемнар) буенча процент ставкасының бер өлешен каплауга 

субсидияләр  

14 2 04 54430 Федераль бюджет средстволары хисабына, сөт терлекчелеген үстерүгә кыска 

сроклы кредитлар (заемнар) буенча процент ставкасының бер өлешен 

каплауга субсидияләр 

14 2 04 54444 Федераль бюджет средстволары хисабына, сөт терлекчелеге өчен объектлар 

төзүгә һәм реконструкцияләүгә инвестицион кредитлар (заемнар) буенча 

процент ставкасының бер өлешен каплауга субсидяиләр 

14 2 04 60470 Терлекчелекне, терлекчелек продукциясен эшкәртү һәм сатуны үстерүгә 

кыска сроклы кредитлар (заемнар) буенча процент ставкасының бер өлешен 

каплауга субсидияләр 

14 2 04 60480 Терлекчелекне, терлекчелек продукциясен эшкәртү һәм терлекчелек 

продукциясе базарлары инфраструктурасын һәм логистика белән тәэмин 

итүне үстерүгә инвестицион кредитлар (заемнар) буенча процент 

ставкасының бер өлешен каплауга субсидияләр 

14 2 04 R0470 Терлекчелекне, терлекчелек продукциясен эшкәртү һәм сатуны үстерүгә 

кыска сроклы кредитлар (заемнар) буенча процент ставкасының бер өлешен 

каплауга финанслашыла торган чыгымнар 

14 2 04 R0480 Терлекчелекне, терлекчелек продукциясен эшкәртү һәм терлекчелек 

продукциясе базарлары инфраструктурасын һәм логистика белән тәэмин 

итүне үстерүгә инвестицион кредитлар (заемнар) буенча процент 

ставкасының бер өлешен каплауга финанслашыла торган чыгымнар 

14 2 04 R4430 Сөт терлекчелеген үстерүгә кыска сроклы кредитлар (заемнар) буенча 

процент ставкасының бер өлешен каплауга финанслашыла торган чыгымнар  

14 2 04 R4440 Сөт терлекчелеге объектларын төзүгә һәм реконструкцияләүгә инвестицион 

кредитлар (заемнар) буенча процент ставкасының бер өлешен каплауга 

финанслашыла торган чыгымнар  

14 2 05 00000 00000  “Эпизоотик хәлләргә каршы чаралар үткәрүне тәэмин итү” төп чарасы 

14 2 05 63200 Ветеринария-санитария ягыннан савыктыру чаралары 

14 2 05 63210 Татарстан Республикасы территориясенә дуңгызларның Африка чумасы 

керүен һәм таралуын кисәтү чаралары 

14 2 06 00000 “Терлекчелеккә дәүләт ярдәме” төп чарасы 

14 2 06 50440 Федераль бюджет средстволары хисабына, сарыкларның һәм ана кәҗәләрнең 

баш санын үстерүгә чыгымнарның бер өлешен каплауга субсидияләр  

14 2 06 54360 Федераль бюджет средстволары хисабына юка һәм ярым юка йон 

җитештерүгә һәм сатуга ярдәм итүгә субсидияләр  

14 2 06 63250 Терлекчелеккә ярдәм итүгә субсидияләр  

14 2 06 R0440 Сарыкларның  һәм ана кәҗәләрнең баш санын арттыру буенча чыгымнарның 
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атамасы 

бер өлешен каплауга субсидияләр 

14 2 06 R4360 Юка һәм ярым юка йон җитештерүгә һәм сатуга ярдәм итү өчен 

финанслашыла торган чыгымнар 

14 2 07 00000 “Терлекчелек объектларын төзүгә дәүләт ярдәме” төп чарасы 

14 2 07 54420 Федераль бюджет средстволары хисабына, сөтчелек юнәелешендәге 

терекчелек комплекслары объектларын (сөт фермалары) булдыруга һәм 

модернизацияләүгә турыдан-туры тотылган чыгымнарның бер өлешен 

каплауга субсидияләр 

14 2 07 R4420 Сөтчелек юнәлешендәге терлекчелек комплекслары объектларын (сөт 

фермалары) булдыруга һәм модернизацияләүгә турыдан-туры тотылган 

чыгымнарның бер өлешен каплауга финанслашыла торган чыгымнар 

14 3 00 00000 “Ит терлекчелеген үстерү” кече программасы 

14 3 01 00000 “Нәселле ит терлекчелеге базасын үстерү” төп чарасы 

14 3 01 50500 Федераль бюджет средстволары хисабына, ит юнәлешендәге  нәселле мөгезле 

эре терлек асрауга ярдәм итүгә субсидияләр 

14 3 01 60500 Ит юнәлешендәге  нәселле мөгезле эре терлек асрауга ярдәм итүгә 

субсидияләр 

14 3 01 R0500 Ит юнәлешендәге  нәселле мөгезле эре терлек асрауга ярдәм итүгә 

финанслашыла торган чыгымнар 

 

14 3 02 00000 “Ит терлекчелеге объектларын төзүгә һәм реконструкцияләүгә дәүләт ярдәме” 

төп чарасы 

14 3 02 50520 Федераль бюджет средстволары хисабына, ит терлекчелеге объектларын 

төзүгә һәм реконструкцияләүгә инвестиция кредитлары буенча процент 

ставкасының бер өлешен каплауга субсидияләр 

14 3 02 60520 Ит терлекчелеге  объектларын төзүгә һәм реконструкцияләүгә инвестицион 

кредитлар буенча процент ставкасының бер өлешен каплауга субсидияләр 

14 3 02 R0520 Ит терлекчелеге  объектларын төзүгә һәм реконструкцияләүгә инвестицион 

кредитлар буенча процент ставкасының бер өлешен каплауга финанслашыла 

торган чыгымнар 

14 3 03 00000 “Татарстан Республикасы икътисадый әһәмиятле программаларын эшләү” 

төп чарасы 

14 3 03 50510 Федераль бюджет средстволары хисабына, ит терлекчелеген үстерү буенча 

икътисадый әһәмиятле төбәк программаларын тормышка ашыруга ярдәм 

итүгә субсидияләр 

14 3 03 R0510 “2015 – 2017 елларга Татарстан Республикасында ит терлекчелеген үстерү” 

икътисадый әһәмиятле ведомство максатчан төбәк программасын тормышка 

ашыруда катнашучы авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләренең 

финанслашыла торган чыгымнары 

14 4 00 00000 “Хуҗалык итүнең кече формаларына ярдәм итү” кече программасы 

14 4 01 00000 “Хуҗалык итүнең кече формаларына ярдәм итү” төп чарасы 

14 4 01 50530 Федераль бюджет средстволары хисабына, яңа эшли башлаган  фермерларга 

ярдәм итүгә субсидияләр 

14 4 01 60530 Яңа эшли башлаган  фермерларга ярдәм итүгә субсидияләр 

14 4 01 R0530 Яңа эшли башлаган  фермерларга ярдәм итүгә финанслашыла торган 

чыгымнар 
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14 4 02 00000 “Крестьян (фермер) хуҗалыклары базасында гаилә терлекчелек фермаларын 

үстерү” төп чарасы 

14 4 02 50540 Федераль бюджет средстволары хисабына гаилә терлекчелек фермаларын 

үстерүгә субсидияләр 

14 4 02 60540 Гаилә терлекчелек фермаларын үстерүгә субсидияләр 

14 4 02 R0540 Гаилә терлекчелек фермаларын үстерүгә финанслашыла торган чыгымнар 

14 4 03 00000 “Хуҗалык итүнең кече формаларын кредитлауга дәүләт ярдәме” төп чарасы 

14 4 03 50550 Федераль бюджет средстволары хисабына, кече   хуҗалыклар алган озак 

сроклы, урта сроклы һәм кыска сроклы кредитлар буенча процент 

ставкасының бер өлешен каплауга субсидияләр 

14 4 03 60550 Кече   хуҗалыклар алган озак сроклы, урта сроклы һәм кыска сроклы 

кредитлар буенча процент ставкасының бер өлешен каплауга субсидияләр 

14 4 03 R0550 Кече   хуҗалыклар алган озак сроклы, урта сроклы һәм кыска сроклы 

кредитлар буенча процент ставкасының бер өлешен каплауга финанслашыла 

торган чыгымнар 

14 4 04 00000 “Крестьян (фермер) хуҗалыклары тарафыннан милеккә җир кишәрлекләрен 

рәсмиләштерү” төп чарасы 

14 4 04 50560 Федераль бюджет средстволары хисабына, крестьян (фермер) хуҗалыклары 

тарафыннан кулланыла торган  авыл хуҗалыгы максатындагы җирләрдән җир 

кишәрлекләрен рәсмиләштергәндә крестьян (фермер) хуҗалыклары, хосусый 

эшмәкәрләрне кертеп, чыгымнарының бер өлешен каплауга субсидияләр  

14 4 04 R0560 Крестьян (фермер) хуҗалыклары тарафыннан кулланыла торган  авыл 

хуҗалыгы максатындагы җирләрдән җир кишәрлекләрен рәсмиләштергәндә 

крестьян (фермер) хуҗалыклары, хосусый эшмәкәрләрне кертеп, 

чыгымнарының бер өлешен каплауга финанслашыла торган чыгымнар    

14 4 05 00000 “Авыл хуҗалыгы куллану кооперативларына ярдәм итү” төп чарасы 

14 4 05 54380 Федераль бюджет средстволары хисабына, матди-техник базаны үстерү өчен 

авыл хуҗалыгы куллану кооперативларына грант ярдәменә субсидияләр 

14 4 05 63240 Ит, йон һәм тире чималы сатып алу һәм сату буенча авыл хуҗалыгы әзерләү-

куллану кооперативлары, әзерләү оешмалары һәм  предприятиеләр 

чыгымнарының бер өлешен каплауга субсидияләр  

14 4 05 R4380 Матди-техник базаны үстерү өчен авыл хуҗалыгы куллану кооперативларына 

грант ярдәменә финанслашыла торган чыгымнар 

14 4 06 00000 “Шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга ярдәм итү” төп чарасы 

14 4 06 63270 Шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга сөтчелек юнәлешендәге 

мини-фермалар төзү чыгымнарының бер өлешен каплауга субсидияләр  

14 4 06 63290 Шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга товарлыклы һәм нәселле 

башмак таналар һәм тана сыерлар сатып алуга   чыгымнарының бер өлешен 

каплауга субсидияләр  

14 4 06 63300 Шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга нәселле ана кәҗәләр 

сатып алуга  чыгымнарының бер өлешен каплауга субсидияләр  

14 4 06 63310 Шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга яшь кош-корт (күркәләр, 

казлар, үрдәкләр, бройлер чебиләр) сатып алуга   чыгымнарының бер өлешен 

каплауга субсидияләр  

14 4 06 63320 Шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга сыерларны ясалма 

орлыклыландыру хезмәте күрсәтү чыгымнарының бер өлешен каплауга 
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14 4 06 63330 Шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга өч яшьтән зуррак 

бияләрне асрау өчен терлек азыгы сатып алуга чыгымнарының бер өлешен 

каплауга субсидияләр  

14 4 06 63340 Шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга сыерларны карау буенча 

ветеринария-профилактика чараларын үткәрү  чыгымнарының бер өлешен 

каплауга субсидияләр 

14 5 00 00000 “Техник һәм технологик модернизация, инновацион үсеш” кече программасы 

14 5 01 00000 Авыл хуҗалыгы техникасы паркын яңарту” төп чарасы 

14 5 01 63500 Авыл хуҗалыгы производствосын техник һәм технологик яктан 

модернизацияләү  

14 6 00 00000 “Дәүләт программасын тормышка ашыруны тәэмин итү” кече программасы 

14 6 01 00000 “Дәүләт программасын тормышка ашыруны идарәи яктан тәэмин итүне 

камилләштерү” төп чарасы 

14 6 01 60050 Авыл хуҗалыгын үстерү һәм авыл хуҗалыгы продукциясе, чимал һәм азык-

төлек базарларын җайга салу өлкәсендә аерым чаралар 

14 6 02 00000 “Дәүләт программасын  тормышка ашыруны кадрлар ягыннан тәэмин итү” 

төп чарасы 

14 6 02 60060 Татарстан Республикасы агросәнәгать комплексын кадрлар белән тәэмин 

итүгә дәүләт ярдәме чаралары 

14 6 03 00000 “Дәүләт программасын тормышка ашыруны фәнни яктан тәэмин итү” төп 

чарасы 

14 6 03 60070 Агросәнәгать комплексы өлкәсендә фәнни тикшеренүләргә һәм эшләнмәләргә 

дәүләт ярдәменә грантлар бирү 

14 6 04 00000 “Авыл хуҗалыгы продукциясен беренчел һәм шуннан соң эшкәртүне хәл 

итүче авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә һәм оешмаларга дәүләт 

ярдәме” төп чарасы 

14 6 04 60150 Оешмалар милкенә түләнгән салымның бер өлешен каплауга субсидияләр 

14 6 04 60160 Икмәк пешерү предприятиеләренә социаль икмәк пешерүгә бәйле 

чыгымнарның бер өлешен каплауга субсидияләр 

14 8 00 00000 “Авыл хуҗалыгы максатындагы җирләрне мелиорацияләүне үстерү” кече 

программасы 

14 8 01 00000 “Мелиорация эшләренә ярдәм итү” төп чарасы 

14 8 01 61800 Татарстан Республикасында туфракның ашалуына каршы һәм кырларны 

саклау өчен агачлар утырту чаралары 

14 8 01 R1840 Мелиорация эшләрен башкаруга бәйле чыгымнарны каплауга финанслашыла 

торган чыгымнар  

14 8 02 00000 00000  “Культуртехник, агроурманмелиорациясе чаралары” төп чарасы 

14 8 02 61810   “Культуртехник, агроурманмелиорациясе һәм фитомелиорация эшләре 

14 8 03 00000 “Мелиорация объектларын техник яктан үзгәртеп кору” төп чарасы  

 

14 8 03 61830 Мелиорация объектларын техник яктан үзгәртеп коруга субсидияләр  

14 К 00 00000 “2013 – 2020 елларга Татарстан Республикасында авыл хуҗалыгын үстерү 

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

салу” дәүләт программасы кысаларында социаль һәм инженерлык 

инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь ремонт” кече 
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атамасы 

программасы 

14 К 00 72310 Татарстан Республикасы дәүләт (муниципаль) милкенең социаль һәм 

инженерлык инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь 

ремонт 

15 0 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасы урман хуҗалыгын үстерү” 

дәүләт программасы 

15 1 00 00000 “2014 – 2020 елларга урманнарны саклау” кече программасы 

15 1 01 00000 Урманнарны янгыннардан саклау” төп чарасы 

15 1 01 51290 Федераль бюджет средстволары хисабына урман мөнәсәбәтләре өлкәсендә 

аерым вәкаләтләрне хәл итү 

15 1 01 51310 Федераль бюджет средстволары хисабына урман янгынын сүндерү өчен 

махсус техника һәм җиһазлар сатып алу  

15 1 01 80100 Урман янгыннарын сүндерү буенча махсус учреждениеләр эшчәнлеген 

тәэмин итү 

15 1 01 80130 Янгынга каршы чаралар 

15 1 01 80150 Янгынга каршы махсус җиһазлар һәм инвентарь сатып алу 

15 2 00 00000 “ 2014 – 2020 елларга урманнардан файдалану” кече программасы 

15 2 01 00000 “Урманнардан файдалану” төп чарасы 

15 2 01 51290 Федераль бюджет средстволары хисабына урман мөнәсәбәтләре өлкәсендә 

аерым вәкаләтләрне тормышка ашыру 

15 2 01 80200 Агач әзерләү машиналарын, агач кисү җиһазларын, транспорт чараларын 

сатып алу 

15 2 01 80250 Урман мөнәсәбәтләре өлкәсендә идарә итү 

15 3 00 00000 “2014 – 2020 елларга урманнарны калынайту” кече программасы 

15 3 01 00000 “Урманнарны калынайту һәм урманнар булдыру”  төп чарасы 

15 3 01 51290 Федераль бюджет средстволары хисабына  урман мөнәсәбәтләре өлкәсендә 

аерым вәкаләтләрне тормышка ашыру  

15 3 01 80300 Урманнарны калынайту өчен машиналар һәм җиһазлар сатып алу 

15 3 01 80330 Питомниклар өчен машиналар һәм җиһазлар, орлыклар җыю һәм эшкәртү 

өчен җиһазлар сатып алу 

15 3 01 80350 Урманнары торгызу һәм калынайту өчен стандарт утырту материалын үстерү 

15 4 00 00000 “2014 – 2020 елларга урман юллары салу һәм аларны карап тоту” кече 

программасы 

15 4 01 00000 “Урман юллары салу һәм аларны карап тоту” төп чарасы 

15 4 01 80400 Махсус техника һәм җиһазлар, юл түшәмәсе җайланмалары сатып алу 

15 5 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасы урман хуҗалыгын үстерү” 

Татарстан Республикасы Дәүләт программасын тормышка ашыруны тәэмин 

итү”  кече программасы 

15 5 01 00000 “Урман мөнәсәбәтләре өлкәсендә аерым вәкаләтләрне тормышка ашыруны 

тәэмин итү” төп чарасы 

15 5 01 51290 Федераль бюджет средстволары хисабына урман мөнәсәбәтләре өлкәсендә 

аерым вәкаләтләрне тормышка ашыру 

15 5 01 80500 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасы урман хуҗалыгын үстерү” 

Татарстан Республикасы Дәүләт программасын тормышка ашыруны тәэмин 

итү”  кече программасын тормышка ашыру чаралары 

16 0 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасы дәүләт милке белән идарә итү” 
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Чыгымнарның 

максатчан 

статьясы коды 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының максатчан статьясы 

атамасы 

дәүләт программасы 

16 0 01 00000 “Дәүләт милке һәм җир кишәрлекләре белән нәтиҗәле эшләүне һәм алардан 

файдалануны тәэмин итү” төп чарасы 

16 0 01 02040 Үзәк аппарат 

16 0 01 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү 

16 0 01 03440 Җир үлчәү эшләре һәм җирдән файдалану чаралары 

16 0 01 92350 Башка түләүләр 

16 0 02 00000 “Дәүләт милке составы һәм структурасын оптимальләштерү” төп чарасы 

16 0 02 92990 Ведомство учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү 

 

18 0 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасы дәүләт финанслары белән 

идарә итү” дәүләт программасы 

18 0 01 00000 “Бюджет системасының озак сроклы балансланышын һәм тотрыклылыгын 

тәэмин итү” төп чарасы 

18 0 01 02040 Үзәк аппарат 

18 0 01 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү 

18 0 02 00000 “Дәүләт бурычы белән нәтиҗәле идарә” төп чарасы 

18 0 02 27890 Татарстан Республикасы дәүләт бурычы буенча процент түләүләре 

18 0 03 00000 “Җирле бюджетлар белән бюджетара мөнәсәбәтләрнең нәтиҗәлелеген 

арттыру” төп чарасы 

18 0 03 80030 Муниципаль берәмлекләрнең бюджет белән тәэмин ителешен тигезләүгә 

дотацияләр бирү 

18 0 03 80040 Муниципаль районнар бюджетларына бюджет белән тәэмин ителешне 

тигезләүгә субсидияләр бирү һәм муниципаль район составына керүче 

җирлекләр бюджетларына башка бюджетара трансфертлар бирү 

18 0 03 80050 Муниципаль районнар һәм шәһәр округлары бюджетларына муниципаль 

мәгариф оешмаларында  барлык кеше өчен дә мөмкин булган һәм бушлай 

мәктәпкәчә, гомуми башлангыч, төп урта,  урта гомуми белем бирүне 

оештыруга, муниципаль мәгариф оешмаларында балаларга өстәмә белем 

бирүне оештыруга, муниципаль мәгариф оешмаларында балаларны карау һәм 

тәрбияләү, тоту өчен шартлар тудыруга, шулай ук каникул вакытында балалар 

ялын оештыруга  субсидияләр бирү  

18 0 03 80060 Муниципаль районнар бюджетларына  Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына шәһәр, авыл җирлекләре бюджетларына дотацияләр 

исәпләү һәм бирү буенча Татарстан Республикасы дәүләт вәкаләтләрен 

тормышка ашыруга субвенцияләр бирү  

19 0 00 00000 “2014 – 2016 елларга Татарстан Республикасында  Татарстан Республикасы 

дәүләти гражданлык хезмәте һәм муниципаль хезмәтне үстерү” дәүләт 

программасы 

19 0 01 00000 “Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнары һәм Татарстан 

Республикасында җирле үзидарә органнары тарафыннан үзләренә йөкләнгән 

вәкаләтләрне үтәүнең нәтиҗәсен арттыру” төп чарасы 

19 0 01 21910 Татарстан Республикасы дәүләти гражданлык хезмәтен һәм татарстан 

Республикасында муниципаль хезмәтне үстерү чаралары 

20 0 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында дәүләт илкүләм сәясәтен 

тормышка ашыру” дәүләт программасы  
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Чыгымнарның 

максатчан 

статьясы коды 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының максатчан статьясы 

атамасы 

20 0 01 00000 “Татарстан Республикасында дәүләт илкүләм сәясәтен тормышка ашыру, 

Татарстан Республикасы территориясендә яшәүче халыклар вәкилләрен 

цивилизацияле үстерү, этникара һәм конфессияара тынычлык һәм татулыкны 

саклау, гомумроссия гражданлык бердәмлеген (Россия халыклары 

бердәмлеген) ныгыту, мигрантларны уңышлы төстә социомәдәни мохиткә 

җайлаштыру һәм интеграцияләү” төп чарасы 

20 0 01 10990 Программ чараларны тормышка ашыру 

21 0 00 00000 “(2014 – 2016 елларга) татар халкының милли тәңгәллеген саклау” Татарстан 

Республикасы дәүләт программасы 

21 0 01 00000 “Татарстан Республикасында һәм аннан читтә татар халкының милли 

тәңгәллеген саклау һәм үстерү өчен шартлар тудыру” төп чарасы 

21 0 01 10990 Программ чараларны тормышка ашыру 

22 0 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында Татарстан Республикасы 

дәүләт телләрен һәм башка телләрне саклау, өйрәнү һәм үстерү” дәүләт 

программасы 

22 0 01 00000 “Татарстан Республикасында татар, рус һәм башка телләрне, шулай ук 

республикадан читтә татар телен саклау, өйрәнү һәм үстерү өчен шартлар 

тудыру” төп чарасы 

22 0 01 10990 Программ чараларны тормышка ашыру 

23 0 00 00000 “2013 – 2023  елларга Татарстан Республикасында газ-мотор ягулыгы базарын 

үстерү” дәүләт программасы 

23 0 01 00000 “Автомобиль транспортының әйләнә-тирә мохиткә һәм кешеләр 

сәламәтлегенә тискәре йогынтысы күләмен тотрыклы киметүне тәэмин итү 

һәм автомобиль средстволары белән йөк ташуның икътисадый нәтиҗәсенә 

күбрәк ирешү” төп чарасы 

23 0 01 71710 Газ-мотор ягулыгында эшләүче торак-коммуналь хуҗалык өчен автобуслар 

һәм техника сатып алуга алынган кредитлар һәм заемнар буенча процент 

ставкасының бер өлешен каплауга субсидияләр 

24 0 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында юстицияне үстерү” дәүләт 

программасы 

24 1 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында юстиция өлкәсендә дәүләт 

сәясәтен тормышка ашыру” кече программасы  

24 1 01 00000 “Юстиция өлкәсендә Татарстан Республикасы вәкаләтләре чикләрендә 

сәясәтне тормышка ашыру” төп чарасы 

24 1 01 02040 Үзәк аппарат 

24 1 01 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү 

24 1 01 23020 Судлар эшчәнлеген тәэмин итү 

24 1 01 23300 Татарстан Республикасы Иҗтимагый палатасы эшчәнлеген тәэмин итү 

24 1 01 25390 Муниципаль районга керүче җирлекләрдән Татарстан Республикасы 

муниципаль норматив-хокукый актлар регистрын алып бару өчен кирәкле 

мәгълүматлар җыю буенча дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру 

24 1 01 92350 Башка түләүләр 

24 2 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында җәмәгать юстиция  

институтын үстерү” кече программасы 

24 2 01 00000 “Татарстан Республикасында җәмәгать юстиция институтын үстерү һәм 

ныгыту” төп чарасы 
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Чыгымнарның 

максатчан 

статьясы коды 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының максатчан статьясы 

атамасы 

24 2 01 23010 Судлар аппаратлары эшчәнлеген тәэмин итү 

24 2 01 23030 Татарстан Республикасында җәмәгать юстиция институтын үстерү 

25 0 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында энергияне сак тоту һәм 

энергия нәтиҗәсен арттыру” дәүләт программасы 

25 0 01 00000 “Торак фонды һәм социаль өлкә объектларында энергияне сак тоту буенча 

чаралар үткәрү” төп чарасы 

25 0 01 96010 Күп фатирлы йортларны капиталь төзекләндерү чараларын тәэмин итү 

25 0 02 00000 “Урамнарны яктыру системаларын модернизацияләү” төп чарасы 

25 0 02 66010 Энергияне сак тоту һәм энергияне нәтиҗәсен арттыру өлкәсендә чараларны 

тәэмин итү 

25 0 03 00000 Җылылык һәм электр энергиясен эшләү (тапшыру) өчен кулланыла торган 

җиһазларны модернизацияләү” төп чарасы 

25 0 03 66010 Энергияне сак тоту һәм энергияне нәтиҗәсен арттыру өлкәсендә чараларны 

тәэмин итү 

25 0 04 00000 “Энергетик тикшеренүләр үткәрү” төп чарасы 

25 0 04 66010 Энергияне сак тоту һәм энергетика нәтиҗәсен арттыру өлкәсендә чараларны 

тәэмин итү 

25 0 05 00000 Энергияне сак тоту һәм энергетика нәтиҗәсен арттыру өлкәсендә фәнни-

тикшеренү эшләре башкару” төп чарасы 

25 0 05 66010 Энергияне сак тоту һәм энергетика нәтиҗәсен арттыру өлкәсендә чараларны 

тәэмин итү 

25 0 06 00000 “Энергияне сак тоту һәм энергетика нәтиҗәсен арттыру өлкәсендә укыту-

өйрәтү чараларын үткәрү” төп чарасы 

25 0 06 66010 Энергияне сак тоту һәм энергетика нәтиҗәсен арттыру өлкәсендә чараларны 

тәэмин итү 

25 0 07 00000 “Энергияне сак тоту һәм энергетика нәтиҗәсен арттыру буенча мәгълүмати 

ярдәм һәм пропаганда” төп чарасы 

25 0 07 66010 Энергияне сак тоту һәм энергетика нәтиҗәсен арттыру өлкәсендә чараларны 

тәэмин итү 

26 0 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында туризмны һәм кунакчыллык 

өлкәсен үстерү” дәүләт программасы 

26 0 01 00000 “Туризм һәм кунакчыллык өлкәсендә дәүләт сәясәтен камилләштерүгә 

юнәлтелгән чаралар” төп чарасы 

26 0 01 02040 Үзәк аппарат 

26 0 01 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү 

26 0 02 00000 “Татарстан Республикасында туризм һәм кунакчыллык өлкәсен үстерүгә 

юнәлдерелгән чаралар” төп чарасы 

26 0 02 13970 Туристлык эшчәнлеге өлкәсендә чаралар 

27 0 00 00000 “2015 – 2020 елларга Татарстан Республикасы коррупциягә каршы сәясәтен 

тормышка ашыру” дәүләт программасы  

27 0 01 00000 “Коррупция сәбәпләрен ачыклау һәм юкка чыгару, аның күренешләренә 

ярдәм итәрдәй шартларга каршы көрәшү, җәмгыятьтә коррупциягә каршы 

күралмаучылык мөнәсәбәтен булдыру” төп чарасы 

27 0 01 10990 Программ чараларны тормышка ашыру 

28 0 00 00000 “2015 – 2020 елларга Татарстан Республикасының химик һәм биологик 

иминлеге системасы” дәүләт программасы 
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Чыгымнарның 

максатчан 

статьясы коды 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының максатчан статьясы 

атамасы 

28 0 01 00000 “Хайваннар авыруларын кисәтү һәм халыкны кеше һәм хайваннар өчен уртак 

булган авырулардан саклау” төп чарасы 

28 0 01 25360 Хайваннар авыруларын кисәтү һәм бетерү, аларны дәвалау, сукбай 

хайваннарны тоту һәм карау, халыкны кеше һәм хайваннар өчен уртак булган 

авырулардан саклау чараларын үткәрүне оештыру өлкәсендә дәүләт 

вәкаләтләрен тормышка ашыру 

30 0 00 00000 “2015 – 2020 елларга Татарстан Республикасында талантлар белән стратегик 

идарә итү” дәүләт программасы 

30 0 01 00000 “Татарстан Республикасын инновацион юлдан үстерү мәнфәгатьләрендә 

балаларның, яшьләрнең акыл-иҗат мөмкинлекләрен үстерү һәм талантлар 

белән стратегик идарә итүнең дәвамчанлык системасын җәелдерүне тәэмин 

итү” төп чарасы  

30 0 01 10990 Программ чараларны тормышка ашыру 

31 0 00 00000 “2016 – 2018 елларга чит илләрдә яшәүче ватандашларыбызны Татарстан 

Республикасына үз теләге белән күченүгә ярдәм итү” дәүләт программасы 

31 0 01 00000 “Чит илләрдә яшәүче ватандашларыбызның үз теләге белән күченүе 

хисабына Татарстан Республикасының социаль-икътисадый һәм демографик 

үсешенә ярдәм итү” төп чарасы 

31 0 01 15700 Чит илләрдә яшәүче ватандашларыбызга Татарстан Республикасына үз теләге 

белән күченүгә ярдәм итү чаралары  

51 0 00 00000 Татарстан Республикасы Президентының Эшләр идарәсен тотуга чыгымнар 

51 0 00 02040 Үзәк аппарат 

51 0 00 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү 

51 0 00 92350 Башка түләүләр 

52 0 00 00000 Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты Аппаратын тотуга чыгымнар 

52 0 00 02040 Үзәк аппарат 

52 0 00 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү 

53 0 00 00000 Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Аппаратын тотуга чыгымнар 

53 0 00 02040 Үзәк аппарат 

53 0 00 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү 

54 0 00 00000 Татарстан Республикасы Конституция суды эшчәнлеген тәэмин итү 

54 0 00 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү 

54 0 00 23100 Татарстан Республикасы Конституция судын тотуга чыгымнар 

55 0 00 00000 Татарстан Республикасы Хисап палатасы эшчәнлеген тәэмин итү 

55 0 00 02040 Үзәк аппарат 

55 0 00 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү 

56 0 00 00000 Татарстан Республикасы Үзәк сайлау комиссиясе эшчәнлеген тәэмин итү, 

сайлаулар үткәрү 

56 1 00 02010 Сайлаулар үткәрүгә чыгымнар 

56 2 00 02210 Сайлаучыларның хокукый культурасын үстерүгә, сайлауларны 

оештыручыларны укыту-өйрәтүгә, “Выборы” дәүләт мәгълүмат системасына 

чыгымнар  

56 3 00 00000 Татарстан Республикасы Үзәк сайлау комиссиясе эшчәнлеген тәэмин итү 

56 3 00 02040 Үзәк аппарат 

56 3 00 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү 

57 0 00 00000 Татарстан Республикасында Кеше хокуклары буенча Вәкаләтле вәкил 
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Чыгымнарның 

максатчан 

статьясы коды 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының максатчан статьясы 

атамасы 

эшчәнлеген тәэмин итү 

57 0 00 02040 Үзәк аппарат 

57 0 00 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү 

58 0 00 00000 Татарстан Республикасында Бала хокуклары буенча Вәкаләтле вәкил 

Аппараты эшчәнлеген тәэмин итү 

58 0 00 02040 Үзәк аппарат 

58 0 00 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү 

99 0 00 00000 Чыгымнарның программага кертелмәгән  юнәлешләре 

99 0 00 02040 Үзәк аппарат 

99 0 00 02150 Территориаль органнар 

99 0 00 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү 

99 0 00 03060 Халыкара хезмәттәшлек өлкәсендә чаралар 

99 0 00 05410 Социаль сәясәт өлкәсендә чаралар 

99 0 00 07410 Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының резерв фонды 

99 0 00 08110 Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты каршындагы Икътисадый 

һәм социаль тикшеренүләр үзәгенең гомумпрограмм эшчәнлеге 

99 0 00 08190 Фәнни учреждениеләр  

99 0 00 21310 Мәктәпкәчә мәгариф учреждениеләрен интрактив җиһазлар белән тәэмин итү 

чаралары 

99 0 00 21540 Татарстан Республикасы предприятиеләренең хезмәт җитештерүчәнлеген һәм 

эшчәнлеге нәтиҗәсен арттыру чаралары 

99 0 00 22910 Икътисадның мобилизацион әзерлеген тәэмин итү чаралары 

99 0 00 25150 Башка дәрәҗәдәге хакимият органнары тарафыннан кабул ителгән карарлар 

нәтиҗәсендә килеп чыккан өстәмә чыгымнарны компенсацияләү өчен 

тапшырыла торган средстволар 

99 0 00 25180 Татарстан Республикасы территориаль иҗтимагый үзидарә системасын 

үстерүгә юнәлдерелгән чаралар 

99 0 00 25190 Татарстан Республикасы авыл җирлекләренә грантлар бирүгә муниципаль 

берәмлекләр бюджетларына тапшырыла торган бюджетара трансфертлар 

99 0 00 25200 Башка бюджетара трансфертлар 

99 0 00 25220 Халыкка транспорт хезмәте күрсәтүне оештыру өлкәсендә дәүләт 

вәкаләтләрен тормышка ашыру 

99 0 00 25240 Яшьләр сәясәте өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру 

99 0 00 25260 Балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның хокукларын яклау буенча 

комиссияләр оештыру һәм аларның эшчәнлеген тәэмин итү буенча дәүләт 

вәкаләтләрен тормышка ашыру 

 

99 0 00 25270 Административ комиссияләрне оештыру һәм аларның эшчәнлеген оештыру 

буенча дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру 

99 0 00 25320 Күп фатирлы йортларны һәм (яки) башка күчемсез милек объектларын 

өлешкә кереп төзү өлкәсендә дәүләт контрольлеген һәм күзәтчелеген хәл итү 

буенча дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру 

99 0 00 25340 Архив эше өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру 

99 0 00 25350 Административ хокук бозулар турында беркетмәләр төзүгә вәкаләтле 

вазыйфаи затлар исемлеген билгеләү буенча дәүләт вәкаләтләрен тормышка 

ашыру 
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Чыгымнарның 

максатчан 

статьясы коды 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының максатчан статьясы 

атамасы 

99 0 00 25380 Җәмәгатьчелек тәртибенә һәм җәмәгатьчелек иминлегенә янаган 

административ хокук бозулар турында беркетмәләр төзү буенча Татарстан 

Республикасы дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру 

99 0 00 26310 Терлекчелек тармакларын: умартачылык, атчылык һәм нәсел эшен үстерү  

99 0 00 26320 Ветеринария хезмәте эшчәнлеген тәэмин итү 

99 0 00 42910 Кадрлар әзерләү, яңадан әзерләү һәм аларның квалификациясен күтәрү 

99 0 00 43670 Мәгариф учреждениеләре хезмәткәрләренең эш хакын арттыруга бәйле 

булган мәгариф өлкәсендәге чаралар  

99 0 00 45200 Укыту-методика кабинетлары, үзәкләштерелгән бухгалтерияләр, хуҗалык 

хезмәте күрсәтү төркемнәре, укыту-өйрәтү өчен фильмотекалар, мәктәпара 

укыту-производство комбинатлары, логопедия пунктлары  

99 0 00 45300 Социаль-мәдәни өлкә объектларын кабул итү һәм файдалануга тапшыру 

99 0 00 50090 Бюджет өлкәсе хезмәткәрләренә хезмәт хакын арттыруга өстәмә 

чыгымнарның компенсацияләүгә бәйле чаралар 

99 0 00 51180 Федераль бюджет средстволары хисабына, хәрби комиссариатлар булмаган 

территорияләрдә беренчел хәрби учетны хәл итү 

99 0 00 51200 Федераль бюджет средстволары хисабына, Россия Федерациясендә гомуми 

юрисдикциядәге федераль судларның присяжный утырышчыларына 

кандидатлар исемлекләрен төзү (үзгәртү)  

99 0 00 53910 Федераль бюджет средстволары хисабына, 2016 елда Бөтенроссия авыл 

хуҗалыгында сан алу үткәрү 

99 0 00 54850 Федераль бюджет средстволары хисабына, хәрби хезмәттән (хезмәт) 

җибәрелгән гражданнарны һәм аларга тигезләштерелгән затларны торак 

белән тәэмин итү 

99 0 00 59300 Федераль бюджет средстволары хисабына, гражданлык хәле актларын дәүләт 

теркәвенә алу 

99 0 00 59900 Федераль бюджет средстволары хисабына, белем бирү сыйфатына, мәгариф 

эшчәнлеген лицензияләүгә һәм дәүләт аккредитациясенә алуга контрольлек 

итү, мәгариф өлкәсендә законнарны үтәүгә күзәтчелек һәм контрольлек итү 

буенча Россия Федерациясе вәкаләтләрен тормышка ашыру 

99 0 00 72310 Татарстан Республикасы дәүләт (муниципаль) милкенең социаль һәм 

инженерлык инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь 

ремонт  

99 0 00 72320 Гражданнарны авария хәлендәге торактан күчерү, төзелеш системасын 

камилләштерү, инженерлык, транспорт инфраструктурасын үстерү 

системасын камилләштерү 

99 0 00 92310 “Татарстан Республикасы дәүләти гражданлык хезмәткәрләрен мәҗбүри 

дәүләт иминиятләштерүе турында” 14 июль, 2012 ел, № 55-ТРЗ Татарстан 

Республикасы Законын тормышка ашыру 

99 0 00 92350 Башка түләүләр 

99 0 00 92360 Татарстан Республикасы территориясендә федераль программаларны 

финанслашу  

99 0 00 92380 Дәүләт (муниципаль) учреждениеләре хезмәткәрләренең хезмәт хакын 

арттыруга бәйле чаралар 

99 0 00 92990 Ведомство учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү 
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статьясы коды 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының максатчан статьясы 

атамасы 

99 0 00 93990 Хуҗалык хезмәте күрсәтүне тәэмин итү буенча учреждениеләр 

 

 

Чыгымнарның 

максатчан статьясы 

коды  

Татарстан Республикасы Мәҗбүри медицина иминиятләштерүенең 

территориаль фонды бюджеты чыгымнарының максатчан статьясы атамасы  

01 0 00 00000 “2020 елга Татарстан Республикасында сәламәтлекне саклау” дәүләт 

программасы 

01 2 00 00000 “Югары технологияле медицина ярдәмен кертеп, махсус ашыгыч медицина 

ярдәмен, шул исәптән медицина эвакуациясе ярдәмен камилләштерү” кече 

программасы 

01 2 10 00000 “Югары технологияле медицина ярдәмен камилләштерү, дәвалауның яңа 

нәтиҗәле ысулларын үстерү” төп чарасы 

01 2 10 05190 Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе системасы аша медицина оешмаларын 

башлыча бер каналлы финанслауны тормышка ашыру  

01 2 10 05192 Мәҗбүри медицина  иминиятләштерүе системасы аша югары технологияле 

медицина ярдәмен күрсәтүне башлыча бер каналлы финанслауны тормышка 

ашыру 

01 2 12 00000 “Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе системасы аша медицина 

оешмаларын (югары технологияле медицина ярдәмен күрсәтүдән тыш) 

башлыча бер каналлы финанслауны тормышка ашыру” төп чарасы  

01 2 12 05190 Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе системасы аша медицина оешмаларын 

башлыча бер каналлы финанслауны тормышка ашыру 

01 2 12 05193 Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе системасы аша махсус медицина 

ярдәме күрсәтү, ашыгыч ярдәм, шул исәптән ашыгыч махсус медицина 

ярдәме күрсәтүне, медицина эвакуациясен башлыча бер каналлы 

финанслауны тормышка ашыру  

01 Б 00 00000 “Татарстан Республикасы территориаль поанлаштыру системасын 

камилләштерү” кече программасы  

01 Б 01 00000 “Татарстан Республикасы территориаль поанлаштыру системасын 

камилләштерү” төп чарасы 

01 Б 01 05190 Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе системасы аша медицина оешмаларын 

башлыча бер каналлы финанслауны тормышка ашыру 

01 Б 01 05191 Мәҗбүри медицина иминиятләштерүенең база программасы чикләрендә 

мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль программасын тормышка 

ашыруны финанс ягыннан өстәмә тәэмин итү  

01 Б 01 50930 Россия Федерациясе субъектлары территорияләрендә мәҗбүри медицина 

иминиятләштерүе оешмаларын финанс ягыннан тәэмин итү  

03 0 00 00000  “2014 – 2020 елларга татарстан Республикасында гражданнарга социаль 

ярдәм” дәүләт программасы 

03 2 00 00000  “2014 – 2020 елларга өлкән яшьтәге гражданнарның тормыш сыйфатын 

яхшырту” кече программасы 

03 2 01 00000 “Өлкән яшьтәге гражданнарның социаль якланылышын ныгыту чараларын 

тормышка ашыру” төп чарасы  

03 2 01 05210 Хезмәт ветераннарын социаль ярдәм чаралары белән тәэмин итү  

03 2 01 05220 Тыл хезмәтчәннәрен социаль ярдәм чаралары белән тәэмин итү 
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Чыгымнарның 

максатчан статьясы 

коды  

Татарстан Республикасы Мәҗбүри медицина иминиятләштерүенең 

территориаль фонды бюджеты чыгымнарының максатчан статьясы атамасы  

03 2 01 05310 Реабилитацияләнгән затларны һәм сәяси репрессияләрдән зыян күргән дип 

танылган затларны социаль ярдәм чаралары белән тәэмин итү  

03 2 01 05510 Башка социаль ярдәм төрләрен күрсәтү  

73 0 00 00000 Россия Федерациясе дәүләт бюджеттан тыш фондлары белән идарә итү 

эшчәнлегенең программага кертелмәгән юнәлешләре  

73 2 00 00000 Россия Федерациясе дәүләт бюджеттан тыш фондлары аппаратлары 

тарафыннан функцияләр башкару  

73 2 00 00590 Россия Федерациясе дәүләт бюджеттан тыш фондлары идарәсе органнары 

эшчәнлегенең программага кертелмәгән юнәлешләре буенча Россия 

Федерациясе дәүләт бюджеттан тыш фондлары аппаратлары тарафыннан 

функцияләрен үтәве кысаларында дәүләт учреждениеләре эшчәнлеген 

(хезмәтләр күрсәтү) тәэмин итүгә чыгымнар  
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Татарстан Республикасы бюджетына 

һәм Татарстан Республикасы Мәҗбүри 

медицина иминиятләштерүе территориаль фонды 

бюджетына караган өлешендә, Россия 

Федерациясе бюджет классификациясен 

куллану тәртибен билгеләү, аныклау һәм ачыклау турында 

күрсәтмәләргә № 3 кушымта 

 30.12.2015 № 02-144 

                                                                 

 

Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләренә файдалануга тәкъдим ителә 

торган  чыгымнарның максатчан статьялары исемлеге 

 

 
Чыгымнарның 

максатчан статьясы 

коды 

 

Чыгымнарның максатчан статьясы атамасы 

 Мәгариф 

02 0 00 00000 Мәгарифне үстерү программасы 

02 1 00 00000 Мәктәпкәчә белем бирүне үстерү кече программасы 

02 1 01 00000 Муниципаль мәктәпкәчә белем бирү оешмаларында бертигез мөмкинлектә 

һәм бушлай мәктәпкәчә белем алу хокукларын тормышка ашыруның дәүләт 

гарантияләрен тәэмин итү төп чарасы 

 

02 1 01 25370 Муниципаль мәктәпкәчә белем бирү оешмаларында бертигез мөмкинлектә 

һәм бушлай мәктәпкәчә белем алу хокукларын тормышка ашыруның дәүләт 

гарантияләрен тәэмин итүгә дәүләт гарантияләрен тормышка ашыру 

02 1 02 00000 Мәктәпкәчә белем бирү системасын модернизацияләү, мәгариф өлкәсендә 

чаралар үткәрү төп чарасы 

02 1 02 21110 Мәгарифне үстерүгә юнәлдерелгән чаралар 

02 1 02 43600 Балалар һәм яшьләр өчен чаралар үткәрү  

02 1 03 00000 Мәктәпкәчә белем бирүне тормышка ашыру төп чарасы 

02 1 03 42000  

Мәктәпкәчә белем бирү оешмаларын үстерү   

02 1 04 00000 Мәктәпкәчә белем бирү оешмаларына яшь белгечләрне җәлеп итү төп 

чарасы 

02 1 04 43625 Мәгариф өлкәсендә мәктәпкәчә белем бирү оешмаларында яшь белгечләргә 

ярдәм итүгә юнәлдерелгән чаралар 

02 2 00 00000 Гомуми белем бирүне үстерү кече программасы 

02 2 01 00000 Гомуми белем бирү оешмаларына яшь белгечләрне җәлеп итү төп чарасы 

02 2 01 43624 Мәгариф өлкәсендә гомуми белем бирү оешмаларында яшь белгечләргә 
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Чыгымнарның 

максатчан статьясы 

коды 

 

Чыгымнарның максатчан статьясы атамасы 

ярдәм итүгә юнәлдерелгән чаралар 

02 2 02 00000 Гомуми белем бирүне тормышка ашыру төп чарасы 

02 2 02 42100 Гомуми белем бирү оешмаларын үстерү, мәктәпләр – балалар бакчаларын 

кертеп  

02 2 02 42200 Интернатка ия булган гомуми белем бирү оешмаларын үстерү  

02 2 04 00000 Адаптацияләнгән мәгариф программаларын тормышка ашыручы гомуми 

белем бирү оешмаларын үстерү  төп чарасы 

02 2 04 43300 Адаптацияләнгән мәгариф программаларын тормышка ашыручы гомуми 

белем бирү оешмаларын үстерү  төп чарасы 

02 2 08 00000 Муниципаль гомуми белем бирү учреждениеләрендә бертигез мөмкинлектә 

һәм бушлай мәктәпкәчә, башлангыч гомуми, төп гомуми, урта гомуми белем 

алуга хокукларны тормышка ашыруның дәүләт гарантияләрен тәэмин итү, 

муниципаль гомуми белем бирү учреждениеләрендә балаларга өстәмә белем 

бирүне тәэмин итү төп чарасы  

02 2 08 25280 Муниципаль гомуми белем бирү учреждениеләрендә бертигез мөмкинлектә 

һәм бушлай мәктәпкәчә, башлангыч гомуми, төп гомуми, урта гомуми белем 

алуга хокукларны тормышка ашыруның дәүләт гарантияләрен тәэмин итү, 

муниципаль гомуми белем бирү учреждениеләрендә балаларга өстәмә белем 

бирүне тәэмин итү 

02 2 08 25301 Мәгълүмати-методик яктан тәэмин итү өлкәсендә дәүләт  вәкаләтләрен 

тормышка ашыру  

02 2 09 00000 Гомуми белем бирү системасын модернизацияләү, мәгариф өлкәсендә 

чараларны үстерү төп чарасы  

02 2 09 21110 Мәгарифне үстерүгә юнәлдерелгән чаралар  

02 2 09 43600 Балалар һәм яшьләр өчен чаралар үткәрү    

02 3 00 00000 Мәктәпкәчә белем бирүне үстерү кече программасы 

02 3 01 00000 Өстәмә белем бирүне оештыру төп чарасы 

02 3 01 42310 Өстәмә гомуми белем бирү программаларын тормышка ашыручы күп 

профильле өстәмә белем бирү оешмаларын үстерү  

02 3 01 42320 Өстәмә гомуми белем бирү программаларын тормышка ашыручы, сәнгать-

эстетика юнәлешендәге өстәмә белем бирү оешмаларын үстерү 

02 3 01 42330 Өстәмә гомуми белем бирү программаларын тормышка ашыручы, спорт 

юнәлешендәге өстәмә белем бирү оешмаларын (ДЮСШ) үстерү  

02 3 03 00000 Өстәмә белем бирү системасын модернизацияләү, мәгариф өлкәсендә 

чаралар үткәрү төп чарасы 

02 3 03 21110 Мәгарифне үстерүгә юнәлдерелгән чаралар 

02 3 03 43600 Балалар һәм яшьләр өчен чаралар үткәрү  

02 3 04 00000 Өстәмә белем бирү оешмаларына яшь белгечләр җәлеп итү төп чарасы 

02 3 04 43621 Мәгариф өлкәсендә күп профильле өстәмә белем бирү оешмаларында яшь 
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Чыгымнарның 

максатчан статьясы 

коды 

 

Чыгымнарның максатчан статьясы атамасы 

белгечләргә ярдәм итүгә юнәлдерелгән чаралар 

02 3 04 43622 Мәгариф өлкәсендә сәнгать-эстетика юнәлешендәге өстәмә белем бирү 

оешмаларында яшь белгечләргә ярдәм итүгә юнәлдерелгән чаралар  

02 3 04 43623 Мәгариф өлкәсендә спорт юнәлешендәге өстәмә белем бирү оешмаларында 

(ДЮСШ) яшь белгечләргә ярдәм итүгә юнәлдерелгән чаралар  

02 5 00 00000 Мәгариф сыйфатын бәяләү системасын үстерү кече программасы  

02 5 01 00000 Мәгариф сыйфатын бәяләү системасын эшләү һәм гамәлгә кертү төп чарасы 

02 5 01 21110 Мәгарифне үстерүгә юнәлдерелгән чаралар  

02 5 01 43500 Мәгариф эшчәнлеген, белем бирүнең сыйфатын бәяләүне тәэмин итүче 

оешмаларны үстерү  

02 5 01 43600 Балалар һәм яшьләр өчен чаралар үткәрү 

02 5 02 45200 Мәгариф оешмалары, укыту-методика кабинетлары, мәктәпара укыту-

производство комбинатлары, логопедия пунктлары эшчәнлеген тәэмин 

итүче оешмалар   

02 5 03 02040 Үзәк аппарат 

99 0 00 13200 Мәктәпкәчә белем бирү мәгариф программасын тормышка ашыручы 

мәгариф оешмаларында баланы карау һәм тәрбияләү өчен өстәмә 

компенсация 

  

 Мәдәният 

08 0 00 00000 Татарстан Республикасы мәдәниятен үстерүПрограмма развития культуры 

Республики Татарстан 

08 1 01 00000 “Музей эшен үстерү” төп чарасы 

08 1 01 44090 Музейлар эшчәнлеген тәэмин итү 

08 2 01 00000 «Театр сәнгатен үстерү” төп чарасы  

08 2 01 44090 Театрлар эшчәнлеген тәэмин итү 

08 3 01 00000 “Китапханә эшен үстерү” төп чарасы 

08 3 01 44090 Китапханәләр эшчәнлеген тәэмин итү  

08 3 01 44010 Муниципаль берәмлекләр китапханәләренең китап фондларын комплектлау 

08 3 01 51440 Федераль бюджет средстволары хисабына муниципаль берәмлекләр 

китапханәләренең китап фондларын комплектлау 

08 4 01 00000 “Клуб, концерт оешмаларын һәм башкару сәнгатен үстерү” төп чарасы 

08 4 01 44091 Клублар һәм мәдәни-ял үзәкләре эшчәнлеген тәэмин итү 

08 4 01 44092 Концерт оешмалары эшчәнлеген тәэмин итү 

08 5 01 00000 “Кинематографияне саклау һәм үстерү” төп чарасы 

08 5 01 44090 Кино учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү 

08 6 01 00000 «Мәдәният өлкәсендә башка чаралар үткәрү” төп чарасы 

08 6 01 10990 Мәдәният өлкәсендә чаралар 

08 Е 00 00000 Архив эшен үстерү кече программасы 

08 Е 01 00000 Архив эше өлкәсендә дәүләт сәясәтен тормышка ашыру төп чарасы  

08 Е 01 44020 Архив фонды документларын һәм башка архив документларын саклауны, 

учетын, комплектлауны һәм алардан файдалануны тәэмин итү 

08 Ж 01 00000 “Мәдәният өлкәсендә дәүләт ярдәме” төп чарасы 
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Чыгымнарның 

максатчан статьясы 

коды 

 

Чыгымнарның максатчан статьясы атамасы 

08 Ж 01 02040 Үзәк аппарат 

08 Ж 01 45200 Үзәкләштерелгән бухгалтерия (мәдәният) 

08 Ж 01 51470 Муниципаль мәдәният учреждениеләренә дәүләт ярдәме 

08 Ж 01 51480 Авыл җирлекләре территорияләрендә урнашкан муниципаль мәдәният 

учреждениеләренең иң яхшы хезмәткәрләренә дәүләт ярдәме 

  

 Дәүләт идарәсе 

99 0 00 00000 Чыгымнарның программага кертелмәгән юнәлешләре  

99 0 00 02030 Муниципаль берәмлек башлыгы 

99 0 00 02040 Үзәк аппарат 

99 0 00 02041 энергияне сак тоту һәм энергетиканың нәтиҗәсен арттыру программасы өчен 

99 0 00 02042 муниципаль хезмәткәрләрнең квалификациясен күтәрү программасы өчен 

99 0 00 02043 коррупциягә каршы программа өчен 

99 0 00 02044 мәгълүматлаштыру программасы өчен 

99 0 00 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү 

99 0 00 49100 Пенсияләргә өстәмәләр, пенсия белән өстәмә тәэмин итү 

 Татарстан Республикасы җирле бюджетларына дәүләт вәкаләтләрен 

тормышка ашыруга субвенцияләр 

02 2 08 25302 Мәгариф өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру 

99 0 00 25240 Яшьләр сәясәте өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру 

99 0 00 25220 Халыкка транспорт хезмәте күрсәтү өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен 

тормышка ашыру 

99 0 00 59300 Гражданлык хәле актларын дәүләт теркәвенә алу 

ХХ Х ХХ Х0000 Чыгымнарның программага кертелгән юнәлешләре 

ХХ Х ХХ Х2030 Муниципаль берәмлек башлыгы 

ХХ Х ХХ Х2040 Үзәк аппарат 

ХХ Х ХХ Х2041 энергияне сак тоту һәм энергетиканың нәтиҗәсен арттыру программасы өчен 

ХХ Х ХХ Х2042 муниципаль хезмәткәрләрнең квалификациясен күтәрү программасы өчен 

ХХ Х ХХ Х2043 коррупциягә каршы программа өчен 

ХХ Х ХХ Х2044 мәгълүматлаштыру программасы өчен 

ХХ Х ХХ Х2950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү 

  

 Суд системасы 

99 0 00 51200 Россия Федерациясендә гомуми юрисдикциядәге федераль судларның 

присяжный утырышчыларына кандидатлар исемлекләрен төзү (үзгәртү)  

  

 Гомумдәүләт мәсьәләләре 

03 1 01 52240 Украина территориясеннән китәргә мәҗбүр булып, вакытлыча яшәү 

урыннарына урнаштырылган затларга вакытлыча социаль-көнкүреш 

шартлары булдыру чараларын финанс ягыннан тәэмин итү  

99 0 00 25260 Балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның хокукларын яклау буенча 

комиссияләр булдыру һәм аларның эшчәнлеген оештыру буенча дәүләт 

программаларын тормышка ашыру 

99 0 00 25270 Административ комиссияләр булдыру һәм аларның эшчәнлеген оештыру 

буенча дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру 
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Чыгымнарның 
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99 0 00 25340 Административ хокук бозулар турында беркетмәләр төзүгә вәкаләтле затлар 

исемлеген билгеләү буенча дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру 

99 0 00 29900 Үзәкләштерелгән бухгалтерияләр эшчәнлеген тәэмин итү 

  

 Мобилизацион и гаскәри булмаган әзерлек 

99 0 00 51180 Хәрби комиссариатлар булмаган территорияләрдә беренчел хәрби учетны хәл 

итү  

  

 Яшьләр сәясәте 

10 1 01 42330 Мәктәптән тыш учреждениеләрендә балалар белән югары нәтиҗәләргә 

ирешү өчен эшләүче тренер-укытучыларга һәм спортчы-инструкторларга 

ярдәм итүгә юнәлдерелгән чаралар  

10 2 01 21320 Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына балалар һәм 

яшьләрнең ялын, сәламәтлекләрен ныгытуны, аларны эш белән тәэмин итүне 

оештыру чаралары 

10 2 01 21330 Ел башына Татарстан Республикасы бюджеты средстволары КАЛДЫКЛАРЫ 

хисабына балалар һәм яшьләрнең ялын, сәламәтлекләрен ныгытуны, аларны 

эш белән тәэмин итүне оештыру чаралары  

10 2 01 81320 Җирле бюджетлар средстволары хисабына балалар һәм яшьләрнең ялын, 

сәламәтлекләрен ныгытуны, аларны эш белән тәэмин итүне оештыру 

чаралары 

10 4 01 43100 Балалар һәм яшьләр өчен чаралар үткәрү 

10 4 01 43190 Яшьләр сәясәте учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү  

  

 Социаль тәэминат 

03 1 01 05410 Социаль сәясәт өлкәсендә чаралар 

03 1 02 05510 Башка социаль ярдәм төрләрен (укучыларны тукландыру) күрсәтү 

03 1 01 05520 Авыл җирлегендә, эшчеләр бистәләрендә (шәһәр тибындагы бистәләр) яшәп 

эшләүче гражданнарның аерым категорияләренә торакка һәм коммуналь 

хезмәтләр күрсәтүгә түләү буенча социаль ярдәм чаралары күрсәтү 

(эшләмәүче пенсионерларга түләүләр) 

03 1 01 05530 Матди ярдәм күрсәтү 

  

 Физик культура һәм спорт 

10 1 01 4820 0 Спорт әзерлеге буенча ведомство учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү  

10 1 01 1287 0 Массакүләм спорт өлкәсендә физик культура һәм спорт чаралары 

  

 Авыл хуҗалыгы 

14 1 01 71310 Элита орлыкларын сатып алу чыгымнарының бер өлешен каплауга 

субсидияләр 

14 1 05 71410 Үсемлекчелек өлкәсендә бәйсез ярдәм күрсәтүгә субсидияләр  

14 1 05 73100 Территорияләрне зарарлы корткычларга каршы эшкәртүгә бәйле 

чыгымнарның бер өлешен каплауга субсидияләр  

14 1 05 73110 Җирләрне тамырдан яхшырту 

14 2 02 71420 Нәселле терлекчелеккә ярдәм итүгә субсидияләр  
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14 2 05 73200 Ветеринария-санитария чаралары  

14 2 06 73250 Терлекчелеккә ярдәм итүгә субсидияләр 

14 4 01 71530 Яңа эшли башлаган фермерларга ярдәм итүгә субсидияләр 

14 4 02 71540 Гаилә терлекчелек фермаларын үстерүгә субсидияләр 

14 4 05 71900 Куллану кооперациясе предприятиеләренә ярдәм итү  

14 5 01 73500 Авыл хуҗалыгы производствосын техник һәм технологик яктан 

модернизацияләүгә субсидияләр 

14 6 01 71050 Агросәнәгать комплексы өлкәсендә башка чаралар 

14 8 01 71800 Мелиорация эшләре 

09 1 01 74460 Әйләнә-тирә мохитне саклау чаралары 

09 4 01 74480 Су хуҗалыгы комплексын үстерү чаралары 

16 0 01 73440 Җирләрне үлчәү һәм җирдән файдалану чаралары 

  

 Торак-коммуналь хуҗалык 

044 01 95020 Торак-коммуналь хуҗалыкны реформалауга ярдәм итү фонды средстволары 

хисабына гражданнарны авария хәлендәге   торак фондыннан күчерү 

чараларын тәэмин итү  

044 01 96020 Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына гражданнарны 

авария хәлендәге торак фондыннан күчерү чараларын тәэмин итү  

045 01 96010 Күп фатирлы йортларны капиталь төзекләндерү буенча республика 

программасы составына кертелгән күп фатирлы йортларны капиталь 

төзекләндерү чараларын тәэмин итү  

Ж1 0 00 76030 Күп фатирлы йортларны капиталь төзекләндерү буенча республика 

программасы составына кертелмәгән торак фондын капиталь төзекләндерү 

Ж1 0 00 76040 Торак хуҗалыгы өлкәсендә чаралар (муниципаль торак фондын 

инвентарьлаштыру) 

Ж1 0 00 75050 Коммуналь хуҗалык өлкәсендә чаралар (корылмаларны яңадан бәяләү, 

регистр алып бару)  

Б1 0 00 78010 Урамнарны яктырту 

Б1 0 00 78030 Яшелләндерү 

Б1 0 00 78040 Зиратларны карап тоту 

Б1 0 00 78050 Шәһәр округларын һәм шәһәр җирлекләрен төзекләндерү буенча башка 

чаралар  

Б1 0 00 78060 Каты көнкүреш калдыкларын утильләштерү һәм күмү урыннарын карап тоту 

99 0 00 44090 Ведомство учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү 

99 0 00 25320 Күп фатирлы йортларны һәм (яки) башка күчемсез милек объектларын 

өлешкә кереп төзү өлкәсендә дәүләт контрольлеген һәм күзәтчелеген хәл итү 

буенча дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру 

  

 Транспорт 

99 0 00 03170 Башка транспорт  төрләре өлкәсендә аерым чаралар  

  

 Юл хуҗалыгы 

Б1 0 00 78020 Төзекләндерү кысаларында шәһәр округлары һәм җирлекләре чикләрендә 

автомобиль юлларын һәм инженерлык корылмаларын төзү, карап тоту һәм 
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ремонтлау  

Д1 0 00  03650 Муниципаль Юл фонды хисабына автомобиль юлларын төзү, 

реконструкцияләү һәм ремонтлау (агымдагы һәм капиталь ремонт)    

  

 Бюджетара трансфертлар бирү  

99 0 00 00000 Чыгымнарның программага кертелмәгән юнәлешләре * 

99 0 00 80040 Үзләренең финанс белән тәэмин итү чыганагы Татарстан Республикасы 

бюджетыннан бирелә торган, җирлекләр бюджетларына бюджетара 

транфертлар бирүгә муниципаль районнар бюджетларына субсидияләр булып 

торган җирлекләрнең бюджет белән тәэмин ителешен тигеләүгә дотацияләр   

99 0 00 80060 Үзләрен финанс белән тәэмин итү чыганагы Татарстан Республикасы 

бюджетыннан бирелә торган, җирлекләргә финанс ярдәме төбәк фондыннан 

җирлекләргә дотацияләр исәпләү һәм бирү буенча дәүләт вәкаләтләрен 

тормышка ашыру өчен муниципаль районнар бюджетларына субвенцияләр 

булып торган җирлекләрнең бюджет белән тәэмин ителешен тигезләүгә 

дотацияләр  

99 0 00 25040 Үзләрен финанс белән тәэмин итү чыганагы муниципаль районнар 

бюджетлары средстволары булып торган җирлекләрнең бюджет белән тәэмин 

ителешен тигезләүгә дотацияләр   бюджетов муниципальных районов 

99 0 00 25400 Җирлекләргә финанс ярдәме төбәк фондын формалаштыру өчен җирле 

бюджетлардан Россия Федерациясе субъекты бюджетына субсидияләр 

(“тискәре” трансфертлар)  

99 0 00 25600 Төзелгән килешүләр нигезендә, җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл кылу 

өчен вәкаләтләрнең бер өлешен тормышка ашыруга муниципаль 

берәмлекләр бюджетларына тапшырыла торган бюджетара трансфертлар  

99 0 00 25700 Җирле әһәмияттәге мәсьәләләр буенча җирле үзидарә органнары 

вәкаләтләрен үтәү буенча чыгым йөкләмәләрен финанслашу өчен җирле 

бюджетларга бюджетара трансфертлар  

99 0 00 25151 Башка дәрәҗәдәге хакимият органнары тарафыннан кабул ителгән карарлар 

нәтиҗәсендә килеп чыккан өстәмә чыгымнарны компенсацияләү өчен 

муниципаль берәмлекләр бюджетларына тапшырыла торган бюджетара 

ттрансфертлар 

99 0 00 25141 Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына, гражданнарның 

үзара салым средстволарын җәлеп итү нигезендә хәл ителә торган җирле 

әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл кылу өчен җирлекләр бюджетларына 

тапшырыла торган бюджетара трансфертлар 

  

 Башкарма комитетларның резерв фондлары  

99 0 00 07411 Резерв фондлары 

 

*- муниципаль программалар кысаларында бюджетара трансфертлар бирелү 

очрагында максатчан статья кодының 1-5 разрядлары программа, кече программа 

һәм кече программаның төп чарасы кодын чагылдыра. 


