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Татарстан Республикасы Финанс 

министрлыгының  

«30» март 2016 ел № 02-32 

боерыгы белән расланды 

 

 

Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының 30.12.2015 ел, № 02-144 

боерыгы белән расланган Татарстан Республикасы бюджетына һәм Татарстан 

Республикасы Мәҗбүри медицина иминиятләштерүенең территориаль фонды 

бюджетына караган өлешендә, Россия Федерациясе бюджеты классификациясен 

куллану тәртибен ачыклау, тәгаенләү һәм билгеләү турында күрсәтмәләргә кертелә 

торган үзгәрешләр  

 

1. “Татарстан Республикасы бюджеты һәм Татарстан Республикасы Мәҗбүри 

медицина иминиятләштерүе территориаль фонды бюджеты чыгымнарын тиешле 

максатчан статьяларга кертү исемлеге һәм кагыйдәләре” 2 пунктта: 

 

а) “2020 елга кадәр Татарстан Республикасының сәламәтлек саклау өлкәсен 

үстерү” дәүләт программасы” 2.1 пунктчасында “01 1 04 00000  Беренчел 

медицина-санитария ярдәмен, шул исәптән авылларда яшәүчеләргә беренчел 

медицина-санитария ярдәмен үстерү. Халыкка, шул исәптән балаларга медицина 

тикшерүләре һәм диспансеризация уздыруны кертеп, авыруларны һәм патологик 

халәтләрне һәм аларның үсеш куркынычы факторларын алдан ук ачыклау 

системасын үстерү” төп чарасы” максатчан статьясыннан соң түбәндәге 

эчтәлектәге максатчан статьяны өстәргә: 

“01 1 05 00000 Амбулатория шартларында халыкны дару препаратлары, 

медицина кирәк-яраклары, инвалид балалар өчен шифалы махсус продуктлар белән 

тәэмин итү механизмнарын камилләштерү” төп чарасы  

 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча 

кече программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла: 

 

- 54600 Федераль бюджет средстволары хисабына, дару препаратларына 

рецептлар буенча медицина кулланышы өчен дару препаратлары белән тәэмин итү, 

медицина кирәк-ярагына рецептлар буенча медицина кирәк-ярагы белән тәэмин 
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итү, шулай ук инвалид балалар өчен шифалы махсус продуктлар белән тәэмин итү 

буенча гражданнарның аерым категорияләренә социаль хезмәт күрсәтү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча дару препаратларына рецептлар буенча 

медицина кулланышы өчен дару препаратлары белән тәэмин итү, медицина кирәк-

ярагына рецептлар буенча медицина кирәк-ярагы белән тәэмин итү, шулай ук 

инвалид балалар өчен шифалы махсус продуктлар белән тәэмин итү буенча 

гражданнарның аерым категорияләренә социаль хезмәт күрсәтүгә федераль 

бюджеттан субвенцияләр хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субвенцияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең “Дару препаратларына рецептлар буенча медицина 

кулланышы өчен дару препаратлары белән тәэмин итү, медицина кирәк-ярагына 

рецептлар буенча медицина кирәк-ярагы белән тәэмин итү, шулай ук инвалид 

балалар өчен шифалы махсус продуктлар белән тәэмин итү буенча гражданнарның 

аерым категорияләренә социаль хезмәт күрсәтүгә бюджетларга субвенцияләр” 000 

2 02 03128 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла.”;  

 

б) “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында мәгариф һәм фәнне 

үстерү” дәүләт программасы” 2.2 пунктында: 

 

“02 2 09 00000 Гомуми мәгариф системасын модернизацияләү, мәгариф 

өлкәсендә чаралар үткәрү” төп чарасы максатчан статьясына “-21110 Татарстан 

Республикасында мәгарифне үстерүгә юнәлдерелгән чаралар” чыгымнар 

юнәлешеннән соң түбәндәге чыгымнар юнәлешен өстәргә:  

«- 25160 Автоном һәм бюджет учреждениеләр эшчәнлеген тәэмин итүгә 

өстәмә чыгымнарны компенсацияләү  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча автоном һәм бюджет учреждениеләр 

эшчәнлеген тәэмин итүгә өстәмә чыгымнарга компенсация бирү 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 барлыкка килгән өстәмә чыгымнарны компенсацияләү өчен 

бюджетларга тапшырыла торган бюджетара трансфертлар” 000 2 02 04012 00 0000 

151 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла.”; 
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“02 3 03 00000 Өстәмә белем бирү системасын модернизацияләү, мәгариф 

өлкәсендә чаралар үткәрү” төп чарасы” максатчан статьясына “-21110 Татарстан 

Республикасында мәгарифне үстерүгә юнәлдерелгән чаралар” чыгымнар 

юнәлешеннән соң чыгымнарның түбәндәге юнәлешен өстәргә 

“- 25160 Автоном һәм бюджет учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итүгә 

өстәмә чыгымнарны компенсацияләү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча автоном һәм бюджет учреждениеләр 

эшчәнлеген тәэмин итүгә өстәмә чыгымнарга компенсация бирү 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 барлыкка килгән өстәмә чыгымнарны компенсацияләү өчен 

бюджетларга тапшырыла торган бюджетара трансфертлар” 000 2 02 04012 00 0000 

151керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла.”; 

 

в) “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында гражданнарга социаль 

ярдәм” дәүләт программасы” 2.3. пунктчасында “03 1 01 00000 Федераль һәм 

республика законнарында билгеләнгәнчә, гражданнарның аерым категорияләренә 

социаль ярдәм чаралары күрсәтү” төп чарасы” максатчан статьясына: 

“- 52200 Федераль бюджет средстволары хисабына, “Россиянең мактаулы 

доноры” күкрәккә тагу билгесе белән бүләкләнгән затларга айлык акчалата түләүне 

хәл итү” чыгымнар юнәлешеннән соң түбәндәге чыгымнар юнәлешен өстәргә.  

“- 52240 Федераль бюджет средстволары хисабына, Украина 

территориясеннән китәргә мәҗбүр булган һәм вакытлыча яшәү пунктларында 

яшәүче затларның вакытлыча социаль-көнкүрешен булдыру буенча чараларны 

финанс ягыннан тәэмин итү 

 Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Украина территориясеннән китәргә 

мәҗбүр булган һәм вакытлыча яшәү пунктларында яшәүче затларның вакытлыча 

социаль-көнкүрешен булдыру буенча чараларны финанс ягыннан тәэмин итүгә 

федераль бюджеттан башка бюджетара трансфертлар хисабына хәл ителә торган 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга башка бюджетара трансфертларның керүе “Украина 

территориясеннән китәргә мәҗбүр булган һәм вакытлыча яшәү пунктларында 

яшәүче затларның вакытлыча социаль-көнкүрешен булдыру буенча чараларны 

финанс ягыннан тәэмин итүгә бюджетларга тапшырыла торган бюджетара 
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трансфертлар” 000 2 02 04081 00 0000 151  керемнәр төренең тиешле кодлары 

буенча чагылдырыла.  

Шулай ук чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча әлеге максатларга Татарстан 

Республикасы бюджетына федераль бюджеттан бирелә торган башка бюджетара 

трансфертлар хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы муниципаль 

берәмлекләренең бюджетлары чыгымнары чагылдырыла.”; 

 

 “-59400 Федераль бюджет средстволары хисабына, үзбелдеклеләнеп 

гаиләләреннән киткән балигъ булмаганнарны китерү, ятим балалар һәм ата-ана 

тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар өчен, мәгариф оешмалары һәм башка 

оешмалар өчен китерүне оештыру” чыгымнар юнәлешеннән соң түбәндәге 

чыгымнар юнәлешен өстәргә: 

“- 62240 Украина территориясеннән китәргә мәҗбүр булган һәм вакытлыча 

яшәү пунктларында яшәүче затларның вакытлыча социаль-көнкүрешен булдыру 

буенча чараларны финанс ягыннан тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Украина территориясеннән китәргә 

мәҗбүр булган һәм вакытлыча яшәү пунктларында яшәүче затларның вакытлыча 

социаль-көнкүрешен булдыру буенча чараларны финанс ягыннан тәэмин итүгә 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга башка бюджетара трансфертларның муниципаль 

берәмлекләр бюджетларына керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең 

“Украина территориясеннән китәргә мәҗбүр булган һәм вакытлыча яшәү 

пунктларында яшәүче затларның вакытлыча социаль-көнкүрешен булдыру буенча 

чараларны финанс ягыннан тәэмин итүгә бюджетларга тапшырыла торган 

бюджетара трансфертлар 000 2 02 04081 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле 

кодлары буенча чагылдырыла.”;  

 

г) “2014 – 2020 елларга мәдәниятне үстерү” дәүләт программасы” 2.8 

пунктчасында “08 В 01 00000 Төбәкара һәм милләтара мәдәни хезмәттәшлекне 

үстерү” төп чарасы” максатчан статьясы текстын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

“Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 44050 Грантлар 
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- 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.”; 

д) “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында яшьләр сәясәтен, физик 

культура һәм спортны үстерү” дәүләт программасы” 2.10 пунктчасында “10 1 01 

00000 Татарстан Республикасында физик культура һәм спорт өлкәсендә дәүләт 

сәясәтен тормышка ашыру” төп чарасы” максатчан “-51270 Федераль бюджет 

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

физкультура спорт комплексын этаплап гамәлгә кертү чараларын тормышка 

ашыру” чыгымнар юнәлешеннән соң түбәндәге чыгымнар юнәлешен өстәргә:  

“- R0270 Спорт җиһазы, кирәк-ярагы һәм экипировка белән тәэмин итүгә 

субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча спорт җиһазы, кирәк-ярагы һәм 

экипировка белән тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла.”; 

 

е) “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасы икътисадын үстерү һәм 

инновацион икътисад” дәүләт программасы” 2.11 пунктчасында “11 2 01 00000 

Татарстан Республикасы кече һәм урта эшмәкәрле секторы күләмен арттыру” төп 

чарасы” максатчан “-50640 Федераль бюджет средстволары хисабына, крестьян 

(фермер) хуҗалыкларын кертеп, кече һәм урта эшмәкәрлеккә дәүләт ярдәме 

чаралары” чыгымнары юнәлешеннән соң түбәндәге чыгымнар юнәлешен өстәргә:  

“- 60640 Крестьян (фермер) хуҗалыкларын кертеп, кече һәм урта 

эшмәкәрлеккә дәүләт ярдәме чаралары  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча, крестьян (фермер) хуҗалыкларын 

кертеп, кече һәм урта эшмәкәрлеккә дәүләт ярдәме чараларын тормышка ашыруга 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.”;   
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ж) “ 2014 – 2022 елларга Татарстан Республикасы транспорт системасын 

үстерү” дәүләт программасы” 2.13 пунктчасында “13 6 01 00000  Гомуми 

файдаланудагы автомобиль юллары челтәрен үстерү” төп чарасы” максатчан 

статьясына  “- 03550 Татарстан Республикасы автомобиль юллары челтәрен 

камилләштерү, үстерү һәм саклау” чыгымнар юнәлешеннән соң түбәндәге 

чыгымнар юнәлешләрен өстәргә: 

“- 03560 Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына, Чаллы 

шәһәре сәнәгать зонасында гомуми файдаланудагы юл инфраструктурасын 

булдыру 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча  Чаллы шәһәре сәнәгать зонасында 

гомуми файдаланудагы юл инфраструктурасын булдыруга Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.   

 

- 03570 “Моношәһәрләрне үстерү фонды” коммерциясез оешма средстволары 

хисабына Чаллы шәһәре сәнәгать зонасында гомуми файдаланудагы юл 

инфраструктурасын булдыру  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Чаллы шәһәре сәнәгать зонасында 

гомуми файдаланудагы юл инфраструктурасын булдыруга “Моношәһәрләрне 

үстерү фонды” коммерциясез оешма средстволары хисабына хәл ителә торган 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга средстволарның Татарстан Республикасы бюджетына 

керүе “Социаль-икътисадый хәле аеруча катлаулы булган моношәһәрләр 

икътисадын модернизацияләүгә җибәрелгән инвестицион проектларны тормышка 

ашыру максатыннан чыгып, дәүләт (муниципаль) милкендәге инфраструктура 

объектларын реконструкцияләүгә һәм (яки) төзүгә Россия Федерациясе 

субъектлары бюджетларына “Моношәһәрләрне үстерү фонды” коммерциясез 

оешмасыннан керемнәр”  000 2 04 02040 02 0000 180 коды буенча чагылдырыла.”; 

 

з) “2013 – 2020 елларга Татарстан Республикасында авыл хуҗалыгын үстерү 

һәм авыл хуҗалыгы продукциясе, чималлы һәм азык-төлек базарларын җайга салу” 

дәүләт программасы” 2.14. пунктчасында: 

 

“14 1 03 00000 Үсемлекчелек, аның продукциясен эшкәртүнең кече 

тармакларын кредитлауга, үсемлекчелек продукциясе базарлары 

инфраструктурасын һәм логистика белән тәэмин итүне үстерүгә дәүләт ярдәме” 

төп чарасы” максатчан статьясына: 
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 “- 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” юнәлешеннән соң түбәндәге чыгымнар юнәлешен өстәргә:    

“- 54500 Федераль бюджет средстволары хисабына, күпләп сату-бүлү 

үзәкләрен үстерү өлкәсендә үсемлекчелек һәм терлекчелек продукциясен 

эшкәртүгә кыска сроклы кредитлар (заемнар) буенча процент ставкасының  бер 

өлешен каплауга субсидияләр  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча күпләп сату-бүлү үзәкләрен үстерү 

өлкәсендә үсемлекчелек һәм терлекчелек продукциясен эшкәртүгә 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 керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең “Күпләп сату-бүлү үзәкләрен үстерү өлкәсендә үсемлекчелек 

һәм терлекчелек продукциясен эшкәртүгә кыска сроклы кредитлар (заемнар) 

буенча процент ставкасының  бер өлешен каплауга бюджетларга субсидияләр 000 2 

02 02253 00 0000 151 тиешле коды буенча 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” чыгымнар 

юнәлешеннән соң түбәндәге чыгымнар юнәлешен өстәргә: 

“-R4500 “Күпләп сату-бүлү үзәкләрен үстерү өлкәсендә үсемлекчелек һәм 

терлекчелек продукциясен эшкәртүгә кыска сроклы кредитлар (заемнар) буенча 

процент ставкасының  бер өлешен каплауга финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына, күпләп сату-бүлү үзәкләрен үстерү өлкәсендә 

үсемлекчелек һәм терлекчелек продукциясен эшкәртүгә кыска сроклы кредитлар 

(заемнар) буенча процент ставкасының  бер өлешен каплауга федераль бюджеттан 

субсидияләрне финанслашу максатында Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла.”;  

 



9 

 

 

 

“14 2 04 00000 Үсемлекчелекне, үсемлекчелек продукциясен эшкәртү һәм 

үсемлекчелек продукциясе базарлары инфраструктурасын һәм логистика белән 

тәэмин итүне үстерүне кредитлауга дәүләт ярдәме” төп чарасы” максатчан 

статьясында:   

“- 54444 Федераль бюджет средстволары хисабына, сөт терлекчелеге өчен 

объектлар төзүгә һәм реконструкцияләүгә инвестицион кредитлар (заемнар) буенча 

процент ставкасының бер өлешен каплауга субсидияләр” чыгымнар юнәлеше 

атамасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“-54440 Федераль бюджет средстволары хисабына, сөт терлекчелеге өчен 

объектлар төзүгә һәм реконструкцияләүгә инвестицион кредитлар (заемнар) буенча 

процент ставкасының бер өлешен каплауга субсидияләр” 

һәм шуннан соң түбәндәге эчтәлектәге чыгымнар юнәлешен өстәргә: 

“- 54500 Федераль бюджет средстволары хисабына, күпләп сату-бүлү 

үзәкләрен үстерү өлкәсендә үсемлекчелек һәм терлекчелек продукциясен 

эшкәртүгә кыска сроклы кредитлар (заемнар) буенча процент ставкасының  бер 

өлешен каплауга субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча күпләп сату-бүлү үзәкләрен үстерү 

өлкәсендә үсемлекчелек һәм терлекчелек продукциясен эшкәртүгә 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 керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең “Күпләп сату-бүлү үзәкләрен үстерү өлкәсендә үсемлекчелек 

һәм терлекчелек продукциясен эшкәртүгә кыска сроклы кредитлар (заемнар) 

буенча процент ставкасының  бер өлешен каплауга бюджетларга субсидияләр” 000 

2 02 02253 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле коды буенча чагылдырыла.”; 

 

“-R4440 Сөт терлекчелеге объектларын төзүгә һәм реконструкцияләүгә 

инвестицион кредитлар (заемнар) буенча процент ставкасының бер өлешен 

каплауга финанслашыла торган чыгымнар” чыгымнар юнәлешеннән соң түбәндәге 

эчтәлектәге чыгымнар юнәлешен өстәргә:  

«-R4500 Күпләп сату-бүлү үзәкләрен үстерү өлкәсендә үсемлекчелек һәм 

терлекчелек продукциясен эшкәртүгә кыска сроклы кредитлар (заемнар) буенча 

процент ставкасының  бер өлешен каплауга финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына, күпләп сату-бүлү үзәкләрен үстерү өлкәсендә 
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үсемлекчелек һәм терлекчелек продукциясен эшкәртүгә кыска сроклы кредитлар 

(заемнар) буенча процент ставкасының  бер өлешен каплауга федераль бюджеттан 

субсидияләрне финанслашу максатында Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла.”; 

 

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

итү” төп чарасы” максатчан статьясы текстын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

– 63270 Шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга сөтчелек  

юнәлешендәге мини-фермалар төзүгә чыгымнарның бер өлешен каплауга 

субсидияләр 

Чыгымнарны әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына, шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга 

сөтчелек  юнәлешендәге мини-фермалар төзүгә чыгымнарның бер өлешен каплауга 

субсидияләр бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

– 63290 Шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга товарлыклы һәм 

нәселле башмак тана һәм тана сыерлар сатып алуга чыгымнарның бер өлешен 

каплауга субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча, Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына, шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга 

товарлыклы һәм нәселле башмак тана һәм тана сыерлар сатып алуга чыгымнарның 

бер өлешен каплауга субсидияләр бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла.  

 

– 63300 Шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга товарлыклы һәм 

нәселле ана кәҗәләр сатып алуга чыгымнарның бер өлешен каплауга субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча, Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына, шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга 

товарлыклы һәм нәселле ана кәҗәләр сатып алуга чыгымнарның бер өлешен 

каплауга субсидияләр бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла.  
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– 63310 Шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга яшь кош-корт 

(казлар, үрдәкләр, күркәләр, бройлер чебиләре сатып алуга чыгымнарның бер 

өлешен каплауга субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча, Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына, шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга яшь 

кош-корт (казлар, үрдәкләр, күркәләр, бройлер чебиләре сатып алуга чыгымнарның 

бер өлешен каплауга субсидияләр бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла.  

 

– 63320 Шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга сыерларны 

ясалма орлыкландыру хезмәте күрсәтүгә чыгымнарның бер өлешен каплауга 

субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча, Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына, шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга 

сыерларны ясалма орлыкландыру хезмәте күрсәтүгә чыгымнарның бер өлешен 

каплауга субсидияләр бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла. 

 

- 63330 Шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга өч яшьтән 

зуррак бияләр асрау өчен терлек азыгы сатып алуга чыгымнарның бер өлешен 

каплауга субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча, Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына, шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга өч 

яшьтән зуррак бияләр асрау өчен терлек азыгы сатып алуга чыгымнарның бер 

өлешен каплауга субсидияләр бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла. 

 

– 63340 Шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга сыерларны 

карау буенча ветеринария профилактика чараларын үткәрүгә чыгымнарның 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 үткәрүгә 

чыгымнарның бер өлешен каплауга субсидияләр бирүгә Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла.”; 
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“14 6 04 00000 Авыл хуҗалыгы продукциясен беренчел һәм шуннан соң 

эшкәртүне хәл итүче авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә һәм оешмаларга 

дәүләт ярдәме” төп чарасы” максатчан статьясыннан соң түбәндәге максатчан 

статьяны өстәргә: 

“14 7 00 00000 “Авыл территорияләрен тотрыклы үстерү” кече программасы 

 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чаралар буенча кече 

программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

14 7 01 00000 “Авыл җирлегендәге яшәүче гражданнарның, шул исәптән яшь 

гаиләләрнең һәм яшь белгечләрнең тормыш шартларын яхшырту” төп чарасы  

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге чыгымнар юнәлешләре буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 50180 Федераль бюджет средстволары хисабына, “Авыл территорияләрен 

тотрыклы үстерү” кече программасы чараларын тормышка ашыру 

“14 7 01 00000” төп чарасы кысаларында чыгымнарның әлеге юнәлеше 

буенча, авыл җирлегендә яшәүче гражданнарның, шул исәптән яшь гаиләләрнең 

һәм яшь белгечләрнең тормыш шартларын яхшырту ягыннан “Авыл 

территорияләрен тотрыклы үстерү”  кече программасы чараларын тормышка 

ашыруга федераль бюджеттан субсидияләр хисабына хәл ителә торган Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең “Бюджетларга федераль максатчан программаларны 

тормышка ашыруга субсидияләр 000 2 02 02051 00 0000 151 керемнәр төренең 

тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

Шулай ук чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча әлеге максатларга Татарстан 

Республикасы бюджетына федераль бюджеттан бирелә торган субсидияләр 

хисабына Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләр бюджетлары 

чыгымнары чагылдырыла. 

 

– R0180 “Авыл территорияләрен тотрыклы үстерү” кече программасы 

чараларын тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 

“14 7 01 00000” төп чарасы кысаларында чыгымнарның әлеге юнәлеше 

буенча, авыл җирлегендә яшәүче гражданнарның, шул исәптән яшь гаиләләрнең 
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һәм яшь белгечләрнең тормыш шартларын яхшырту ягыннан “Авыл 

территорияләрен тотрыклы үстерү”  кече программасы чараларын тормышка 

ашыруга федераль бюджеттан субсидияләрне финанслашу максатында Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

   Әлеге максатларга субсидияләрнең муниципаль берәмлекләр 

бюджетларына керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең “Федераль 

максатчан программаларны тормышка ашыру өчен бюджетларга субсидияләр” 000 

2 02 02051 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

Шулай ук чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча әлеге максатларга Татарстан 

Республикасы бюджетыннан субсидияләр хисабына хәл ителә торган Татарстан 

Республикасы муниципаль берәмлекләре бюджетлары чыгымнары чагылдырыла. 

 

14 7 02 00000 “Авыл җирлегендә социаль һәм инженерлык 

инфраструктурасын үстерү һәм автомобиль юллары белән тәэмин итү” төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге чыгымнар юнәлешләре буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 50180 Федераль бюджет средстволары хисабына, “Авыл территорияләрен 

тотрыклы үстерү” кече программасы чараларын тормышка ашыру 

“14 7 02 00000” төп чарасы кысаларында чыгымнарның әлеге юнәлеше 

буенча, авыл җирлегендә социаль һәм инженерлык инфраструктурасын үстерү һәм 

автомобиль юллары белән тәэмин итү” ягыннан, “Авыл территорияләрен тотрыклы 

үстерү” кече программасы чараларын тормышка ашыруга федераль бюджеттан 

субсидияләр хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең “Дәүләт (муниципаль) милектәге объектларга капитал 

салуларны финанслашуга бюджетларга субсидияләр” 000 2 02 02077 00 0000 151 

керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

Шулай ук чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча әлеге максатларга Татарстан 

Республикасы бюджетына федераль бюджеттан бирелә торган субсидияләр 

хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре 

бюджетлары чыгымнары чагылдырыла. 
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– R0180 “Авыл территорияләрен тотрыклы үстерү” кече программасы 

чараларын тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 

“14 7 02 00000” төп чарасы кысаларында чыгымнарның әлеге юнәлеше 

буенча,   авыл җирлегендә социаль һәм инженерлык инфраструктурасын үстерү 

һәм автомобиль юллары белән тәэмин итү” ягыннан, “Авыл территорияләрен 

тотрыклы үстерү” кече программасы чараларын тормышка ашыруга федераль 

бюджеттан субсидияләрне финанслашу максатында  Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең муниципаль берәмлекләр бюджетларына 

керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең “Дәүләт (муниципаль) милектәге 

объектларга капитал салуларны финанслашуга бюджетларга субсидияләр” 000 2 02 

02077 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

Шулай ук чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча әлеге максатларга Татарстан 

Республикасы бюджетыннан субсидияләр хисабына хәл ителә торган Татарстан 

Республикасы муниципаль берәмлекләре бюджетлары чыгымнары чагылдырыла. 

 

14 7 03 00000 “Компактлы торак төзелеше өчен мәйданчыкларны 

комплекслы төзекләндерү” төп чарасы 

 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге чыгымнар юнәлешләре буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

– 50180 Федераль бюджет средстволары хисабына, “Авыл территорияләрен 

тотрыклы үстерү” кече программасы чараларын тормышка ашыру 

“14 7 03 00000” төп чарасы кысаларында чыгымнарның әлеге юнәлеше 

буенча компактлы торак төзелеше өчен мәйданчыкларны комплекслы 

төзекләндерү ягыннан, “Авыл территорияләрен тотрыклы үстерү” кече 

программасы чараларын тормышка ашыруга федераль бюджеттан субсидияләр 

хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла. 

 Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең “Дәүләт (муниципаль) милек объектларына  капитал 

салуларны финанслашуга бюджетларга субсидияләр” 000 2 02 02077 00 0000 151 

керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

Шулай ук чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча әлеге максатларга федераль 

бюджеттан Татарстан Республикасы бюджетына бирелә торган субсидияләр 
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хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләренең 

бюджетлары чыгымнары чагылдырыла. 

 

– R0180 “Авыл территорияләрен тотрыклы үстерү” кече программасы 

чараларын тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 

“14 7 03 00000” төп чара кысаларында чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча 

компактлы торак төзелеше өчен мәйданчыкларны комплекслы төзекләндерү 

ягыннан, “Авыл территорияләрен тотрыклы үстерү” кече программасы чараларын 

тормышка ашыруга федераль бюджеттан субсидияләрне финанслашу максатында 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең муниципаль берәмлекләр бюджетларына 

керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең “Дәүләт (муниципаль) милектәге 

объектларга капитал салуларны финанслашуга бюджетларга субсидияләр” 000 2 02 

02077 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

Шулай ук чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча әлеге максатларга Татарстан 

Республикасы бюджетыннан субсидияләр хисабына хәл ителә торган Татарстан 

Республикасы муниципаль берәмлекләренең бюджетлары чыгымнары 

чагылдырыла. 

 

14 7 04 00000 “Авыл җирлегендә яшәүче гражданнарның җирле 

инициативаларына грант ярдәме” төп чарасы 

 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге чыгымнар юнәлешләре буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

– 50180 Федераль бюджет средстволары хисабына, “Авыл территорияләрен 

тотрыклы үстерү” кече программасын чараларын тормышка ашыру 

“14 7 04 00000” төп чарасы кысаларында чыгымнарның әлеге юнәлеше 

буенча авыл җирлегендә яшәүче гражданнарның җирле инициативаларына грант 

ярдәме күрсәтү ягыннан, “Авыл территорияләрен тотрыклы үстерү” кече 

программасы чараларын тормышка ашыруга федераль бюджеттан субсидияләр 

хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

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

02051 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

Шулай ук чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча әлеге максатларга Татарстан 

Республикасы бюджетына федераль бюджеттан бирелә торган  субсидияләр 

хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләренең 

бюджетлары чыгымнары чагылдырыла. 

 

– R0180 “Авыл территорияләрен тотрыклы үстерү” кече программасы 

чараларын тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 

“14 7 04 00000” төп чарасы кысаларында чыгымнарның әлеге юнәлеше 

буенча  авыл җирлегендә яшәүче гражданнарның җирле инициативаларына грант 

ярдәме күрсәтү ягыннан, “Авыл территорияләрен тотрыклы үстерү” кече 

программасы чараларын тормышка ашыруга федераль бюджеттан субсидияләрне 

финанслашу максатында Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең муниципаль берәмлекләр бюджетларына 

керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең “Федераль максатчан 

программаларны тормышка ашыруга бюджетларга субсидияләр”  000 2 02 02051 00 

0000 151 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

Шулай ук чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча әлеге максатларга Татарстан 

Республикасы бюджетыннан субсидияләр хисабына хәл ителә торган Татарстан 

Республикасы муниципаль берәмлекләренең бюджетлары чыгымнары 

чагылдырыла.”; 

 

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

статьясында “- R1840 Мелиорация эшләрен башкаруга бәйле чыгымнарны 

каплауга финанслашыла торган чыгымнар” чыгымнар юнәлеше атамасын 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“- R0760 Мелиорация эшләрен башкаруга чыгымнарны каплауга 

финанслашыла торган чыгымнар.”; 

и) “2013 – 2023 елларга Татарстан Республикасында газ-мотор ягулыны 

базарын үстерү” дәүләт программасы” 2.22.  пунктчасында “23 0 01 00000 

автомобиль транспортының әйләнә-тирә мохиткә һәм кешеләрнең сәламәтлегенә 

тискәре йогынтысын тотрыклы киметүне тәэмин итү һәм автомобиль 

транспортында йөк ташуларның зуррак икътисадый нәтиҗәсенә ирешү” төп 

чарасы”н түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 



17 

 

 

 

“Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

 

- 71710 Торак-коммуналь хуҗалык өчен газ-мотор ягулыгында эшләүче 

автобуслар һәм техника сатып алуга кредитлар һәм заемнар буенча процент 

ставкасының бер өлешен каплауга субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча торак-коммуналь хуҗалык өчен газ-

мотор ягулыгында эшләүче автобуслар һәм техника сатып алуга кредитлар һәм 

заемнар буенча процент ставкасының бер өлешен каплауга субсидияләр бирүгә 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

 

- 71720 Транспорт чараларын газ-мотор ягулыгына күчергән юридик 

затларга, хосусый эшмәкәрләргә һәм физик затларга чыгымнарының бер өлешен 

каплау өчен субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча транспорт чараларын газ-мотор 

ягулыгына күчергән юридик затларга, хосусый эшмәкәрләргә һәм физик затларга 

чыгымнарының бер өлешен каплау өчен субсидияләр бирүгә Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла”.;  

 

к) “Татарстан Республикасы бюджеты һәм Россия Федерациясе дәүләт 

бюджеттан тыш фондлары чыгымнарының программага кертелмәгән юнәлешләре” 

2.30. пунктчасында:  

 

“73 2 00 00000 Россия Федерациясе дәүләт бюджеттан тыш фондлары 

аппаратлары тарафыннан функцияләр башкару”: 

“-00590 Россия Федерациясе бюджеттан тыш дәүләт фондлары аппаратлары 

тарафыннан Россия Федерациясе бюджеттан тыш дәүләт фондлары идарәсе 

органнары эшчәнлегенең программага кертелмәгән юнәлешләре буенча 

функцияләрен башкару кысаларында дәүләт учреждениеләре эшчәнлеген 

(хезмәтләр күрсәтү) тәэмин итүгә чыгымнар” чыгымнар юнәлешен төшереп 

калдырырга:  

чыгымнарның түбәндәге юнәлешен өстәргә:  

“- 50930 Россия Федерациясе субъектлары территорияләрендә мәҗбүри 

медицина иминиятләштерүе оешмаларын финанс ягыннан тәэмин итү 
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Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе 

федераль фонды бюджетыннан трансфертлар хисабына хәл ителә торган, 

Татарстан Республикасы территориясендә мәҗбүри медицина иминиятләштерүе 

оешмаларын финанс белән тәэмин итүгә Татарстан Республикасы Мәҗбүри 

медицина иминиятләштерүе территориаль фонды чыгымнары чагылдырыла.  

Әлеге максатларга субвенцияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең “Россия Федерациясе субъектлары территорияләрендә 

мәҗбүри медицина иминиятләштерүе оешмаларын финанс ягыннан тәэмин итүгә 

мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль фондлары бюджетларына 

субвенцияләр”  000 2 02 05812 09 0000 151 коды буенча чагылдырыла.”; 

“99 0 00 00000 Чыгымнарның программага кертелмәгән юнәлешләре” 

максатчан статьясына “- 25150 башка дәрәҗәдәге хакимият органнары тарафыннан 

кабул ителгән карарлар нәтиҗәсендә килеп туган өстәмә чыгымнарны 

компенсацияләү өчен тапшырыла торган средстволар” чыгымнар юнәлешеннән 

соң чыгымнарның түбәндәге юнәлешен өстәргә:  

“- 25160 Автоном һәм бюджет учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итүгә 

өстәмә чыгымнарны компенсацияләү  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча автоном һәм бюджет учреждениеләр 

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 органнары тарафыннан кабул ителгән карарлар 

нәтиҗәсендә килеп туган өстәмә чыгымнарны компенсацияләү өчен бюджетларга 

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

төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла.”.  

 

2.  2 нче кушымтада: 

а) 

“01 1 4 97100 Ведомство учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү”  

юлыннан соң түбәндәге эчтәлектәге юллар өстәргә: 

 “01 1 05 00000 Амбулатория шартларында халыкны дарулар, медицина кирәк-яраклары, 

инвалид балалар өчен шифалы махсус продуктлар белән тәэмин итү 

механизмнарын камилләштерү” төп чарасы  

01 1 05 54600 Федераль бюджет средстволары хисабына, гражданнарның аерым 

категорияләренә даруларга рецептлар буенча медицина кулланылышына 

дарулар белән, медицина кирәк-ярагына рецептлар буенча медицина кирәк-
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яраклары белән. шулай ук инвалид балаларны шифалы махсус продуктлар 

белән тәэмин итү буенча соци аль хезмәт күрсәтү”;  

 

б)  

“02 2 09 21110 Татарстан Республикасында мәгарифне үстерүгә юнәлдерелгән чаралар”  

 

юлыннан соң түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

«02 2 09 25160 Автоном һәм бюджет учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итүгә өстәмә 

чыгымнарны компенсацияләү”;  

 

в)  

“02 3 03 21110 Татарстан Республикасында мәгарифне үстерүгә юнәлдерелгән чаралар” 

юлыннан соң түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

 “02 3 03 25160 Автоном һәм бюджет учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итүгә өстәмә 

чыгымнарны компенсацияләү”; 

 

г) 

“03 1 01 52200 Федераль бюджет средстволары хисабына “Россиянең мактаулы доноры” 

күкрәккә тагу билгесе белән бүләкләнгән затларга еллык акчалата түләүне 

хәл итү” 

юлыннан соң түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

“03 1 01 52240 Федераль бюджет средстволары хисабына, Украина территориясеннән 

китәргә мәҗбүр булган һәм вакытлыча яшәү пунктларында яшәүче 

затларның вакытлыча социаль-көнкүреш шартларын тәэмин итү буенча 

чараларны финанс ягыннан тәэмин итү” 

 

д)  

“03 1 01 59400 Федераль бюджет средстволары хисабына, гаиләләреннән үзбелдеклеләнеп 

киткән балигъ булмаганнарны китерү, ятим балалар һәм ата-ана 

тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар  оешмалары, мәгариф оешмалары һәм 

башка оешмалар өчен китерүне оештыру”    

юлыннан соң түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә:  

“03 1 01 62240 Украина территориясеннән китәргә мәҗбүр булган һәм вакытлыча яшәү 

пунктларында яшәүче затларның вакытлыча социаль-көнкүреш шартларын 

тәэмин итү буенча чараларны финанс ягыннан тәэмин итү”;  

 

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

 

юлыннан соң түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

“08 В 01 44050 Грантлар”; 

 

ж)  

“10 1 01 51270 Федераль бюджет средстволары хисабына, “Хезмәткә һәм оборонага әзер” 

(ГТО) Бөтенроссия физкультура-спорт комплексын этаплап гамәлгә кертү 

чараларын тормышка ашыру 

 

юлыннан соң түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә:  

“10 1 01 R0270 Спорт җиһазы, кирәк-ярагы һәм экипировка белән тәэмин итүгә 

субсидияләр”; 

 

з)  

“11 2 01 50640 Федераль бюджет средстволары хисабына крестьян  (фермер) хуҗалыкларын 

кертеп, кече һәм урта эшмәкәрлеккә дәүләт ярдәме буенча чаралар”  

 

юлыннан соң түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә:  

“11 2 01 60640 Крестьян  (фермер) хуҗалыкларын кертеп, кече һәм урта эшмәкәрлеккә 

дәүләт ярдәме буенча чаралар”; 

 

и)  

«13 6 01 03550 Татарстан Республикасында автомобиль юллары челтәрен камилләштерү, 

үстерү һәм саклау”    

 

юлыннан соң түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә:  

“13 6 01 03560 Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисапбына, Чаллы шәһәре 

сәнәгать зонасында гомуми файдаланудагы юл инфраструктурасын булдыру 

13 6 01 03570 “Моношәһәрләрне үстерү фонды” коммерциясез оешма средстволары 

хисабына, Чалы шәһәре сәнәгать зонасында гомуми файдаланудагы юл 

инфраструктурасын булдыру; 

 

к)  

“14 1 03 50390 Фендераль бюджет средстволары хисабына, үсемлекчелекне, үсемлекчелек 

продукциясен эшкәртү һәм инфраструктурасын үстерү һәм үсемлекчелек 

продукция базаларларын логистика белән тәэмин итүне үстерүгә 

инвестицион кредитлар (заемнар) буенча процент ставкасының бер өлешен 
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каплауга субсидияләр  

 

юлыннан соң түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә:  

«14 1 03 54500 Федераль бюджет средстволары хисабына, күпләп сату – бүлү үзәкләрен 

үстерү өлкәсендә үсемлекчелек һәм терлекчелек продукциясен эшкәртүгә 

кыска сроклы кредитлар (заемнар) буенча процент ставкасының бер өлешен 

каплауга субсидияләр”;   

 

л)  

“14 1 03 R0390 Үсемлекчелекне, үсемлекчелек продукциясен эшкәртү һәм 

инфраструктурасын үстерү һәм үсемлекчелек продукция базаларларын 

логистика белән тәэмин итүне үстерүгә инвестицион кредитлар (заемнар) 

буенча процент ставкасының бер өлешен каплауга финанслашыла торган 

чыгымнар  

 

юлыннан соң түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

“14 1 03 R4500 Күпләп сату – бүлү үзәкләрен үстерү өлкәсендә үсемлекчелек һәм 

терлекчелек продукциясен эшкәртүгә кыска сроклы кредитлар (заемнар) 

буенча процент ставкасының бер өлешен каплауга финанслашыла торган 

чыгымнар”;   

 

м)  

“14 1 05 54370 Федераль бюджет средстволары хисабына, җиләк-җимеш саклагычларын 

булдыру һәм модернизациляәүә турыдан-туры тотылган чыгымнарның бер 

өлешен каплауга субсидияләр  

14 1 05 54400 Федераль бюджет средстволары хисабына, бәрәңге саклагычларны һәм 

яшелчә саклагычларны булдыру һәм модернизацияләүгә  турыдан-туры 

тотылган чыгымнарның бер өлешен каплауга субсидияләр 

14 1 05 54410 Федераль бюджет средстволары хисабына, теплица комплекслары 

объектларын булдыру һәм модернизацияләүгә  турыдан-туры тотылган 

чыгымнарның бер өлешен каплауга субсидияләр 

14 1 05R4370 Җиләк-җимеш саклагычларын булдыру һәм модернизациляәүә турыдан-

туры тотылган чыгымнарның бер өлешен каплауга финанслашыла торган 

чыгымнар  

14 1 05R4400 Бәрәңге саклагычларны һәм яшелчә саклагычларны булдыру һәм 

модернизацияләүгә  турыдан-туры тотылган чыгымнарның бер өлешен 

каплауга финанслашыла торган чыгымнар 

14 1 05R4410 Теплица комплекслары объектларын булдыру һәм модернизацияләүгә  
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турыдан-туры тотылган чыгымнарның бер өлешен каплауга финанслашыла 

торган чыгымнар” 

 

юлларын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«14 1 06 54370 Федераль бюджет средстволары хисабына, җиләк-җимеш саклагычларын 

булдыру һәм модернизациляәүә турыдан-туры тотылган чыгымнарның бер 

өлешен каплауга субсидияләр 

14 1 06 54400 Федераль бюджет средстволары хисабына, бәрәңге саклагычларны һәм 

яшелчә саклагычларны булдыру һәм модернизацияләүгә  турыдан-туры 

тотылган чыгымнарның бер өлешен каплауга субсидияләр 

14 1 06 54410 Федераль бюджет средстволары хисабына, теплици комплекслары 

объектларын булдыру һәм модернизацияләүгә  турыдан-туры тотылган 

чыгымнарның бер өлешен каплауга субсидияләр 

14 1 06 R4370 Җиләк-җимеш саклагычларын булдыру һәм модернизациляәүә турыдан-

туры тотылган чыгымнарның бер өлешен каплауга финанслашыла торган 

чыгымнар 

14 1 06 R4400 Бәрәңге саклагычларны һәм яшелчә саклагычларны булдыру һәм 

модернизацияләүгә  турыдан-туры тотылган чыгымнарның бер өлешен 

каплауга финанслашыла торган чыгымнар 

14 1 06 R4410 Теплица комплекслары объектларын булдыру һәм модернизацияләүгә  

турыдан-туры тотылган чыгымнарның бер өлешен каплауга финанслашыла 

торган чыгымнар”; 

 

н)   

“14 2 04 54444 Федераль бюджет средстволары хисабына, сөтчелек юнәлешендәге 

терлекчелек өчен объектлар төзүгә һәм реконструкциляәүгә инвестицион 

кредитлар (заемнар) буенча процент ставкасының бер өлешен каплауга 

субсидияләр” 

 

юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“14 2 04 54440 Федераль бюджет средстволары хисабына, сөтчелек юнәлешендәге 

терлекчелек өчен объектлар төзүгә һәм реконструкциляәүгә инвестицион 

кредитлар (заемнар) буенча процент ставкасының бер өлешен каплауга 

субсидияләр” 

һәм шуннан соң түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

 “14 2 04 54500 Федераль бюджет средстволары хисабына, күпләп сату-бүлү үзәкләрен 

үстерү өлкәсендә үсемлекчелек һәм терлекчелек продукциясен эшкәртүгә 

кыска вакытлы кредитлар (заемнар) буенча процент ставкасының бер 



23 

 

 

 

өлешен каплауга субсидияләр”; 

 

о)  

“14 2 04 R4440 Сөтчелек юнәлешендәге терлекчелек өчен объектлар төзүгә һәм 

реконструкцияләүгә инвестицион кредитлар (заемнар) буенча процент 

ставкасының бер өлешен каплауга финанслашыла торган чыгымнар” 

 

юлыннан соң түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

“14 2 04 R4500 Күпләп сату-бүлү үзәкләрен үстерү өлкәсендә үсемлекчелек һәм терлекчелек 

продукциясен эшкәртүгә кыска вакытлы кредитлар (заемнар) буенча процент 

ставкасының бер өлешен каплауга финанслашыла торган чыгымнар”; 

 

п)   

“14 4 06 63270 Шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга сөтчелек юнәлешендәге 

мини-фермалар төзү буенча чыгымнарның бер өлешен каплауга субсидияләр 

 

юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

“14 4 06 63270 Шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга сөтчелек юнәлешендәге 

мини-фермалар төзүгә чыгымнарның бер өлешен каплауга субсидияләр”; 

 

р)  

“14 4 06 63300 Шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга нәселле ана кәҗәләр 

сатып алуга чыгымнарның бер өлешен каплауга субсидияләр 

14 4 06 63310 Шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга яшь кош-корт 

(күркәләр, казлар, үрдәкләр, бройлер чебиләре) сатып алуга чыгымнарның 

бер өлешен каплауга субсидияләр 

14 4 06 63320 Шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга сыерларны ясалма 

орлыклыландыру хезмәте күрсәтүнең бер өлешен каплауга субсидияләр”; 

юлларын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 “14 4 06 63300 Шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга товарлыклы һәм 

нәселле ана кәҗәләр сатып алуга чыгымнарның бер өлешен каплауга 

субсидияләр 

14 4 06 63310 Шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга яшь кош-корт (казлар, 

үрдәкләр, күркәләр, бройлер чебиләре) сатып алуга чыгымнарның бер 

өлешен каплауга субсидияләр 

14 4 06 63320 Шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга сыерларны ясалма 

орлыклыландыру хезмәте күрсәтүгә чыгымнарның бер өлешен каплауга 
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субсидияләр”; 

 

с)  

“14 4 06 63340 Шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга сыерларны карау 

буенча ветеринария-профилактика чараларын үткәрү буенча чыгымнарның 

бер өлешен каплауга субсидияләр” 

 

юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“14 4 06 63340 Шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга сыерларны карау 

буенча ветеринария-профилактика чараларын үткәрүгә чыгымнарның бер 

өлешен каплауга субсидияләр”; 

 

т)   

“14 6 04 60160 Икмәк пешерү предприятиеләренә социаль икмәк җитештерү белән бәйле 

чыгымнарның бер өлешен каплауга субсидияләр” 

 

юлыннан соң түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 

“14 7 00 00000 “Авыл территорияләрен тотрыклы үстерү” кече программасы 

14 7 01 00000 “Авыл җирендә яшәүче гражданнарнң, шул исәптән яшь гаиләләрнең һәм 

яшь белгелчәрнең тормыш шартларын яхшырту” төп программасы 

14 7 01 50180 Федераль бюджет средстволары хисабына, “Авыл территорияләрен 

тотрыклы үстерү” кече программасы чараларын тормышка ашыру 

14 7 01 R0180 “Авыл территорияләрен тотрыклы үстерү” кече программасы чараларын 

тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 

14 7 02 00000 “Авыл җирлегендә соци аль һәм инженерлык инфраструктурасын үстерү һәм 

автомобиль юллары белән тәэмин итү” төп чарасы 

14 7 02 50180 Федераль бюджет средстволары хисабына, “Авыл территорияләрен 

тотрыклы үстерү” кече программасы чараларын тормышка ашыру 

14 7 02 R0180 Федераль бюджет средстволары хисабына, “Авыл территорияләрен 

тотрыклы үстерү” кече программасы чараларын тормышка ашыруга 

финанслашыла торган чыгымнар 

14 7 03 00000 “Компактлы торак төзелешенә мәйданчыкларны комплекслы төзекләндерү” 

төп чарасы 

14 7 03 50180 Федераль бюджет средстволары хисабына, “Авыл территорияләрен 

тотрыклы үстерү” кече программасы чараларын тормышка ашыру 

14 7 03 R0180 “Авыл территорияләрен тотрыклы үстерү” кече программасы чараларын 

тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 
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14 7 04 00000 “Авыл җирлегендә яшәүче гражданнарның җирле инициативаларына грант 

ярдәме” төп чарасы  

14 7 04 50180 Федераль бюджет средстволары хисабына, “Авыл территорияләрен 

тотрыклы үстерү” кече программасы чараларын тормышка ашыру 

14 7 04 R0180  “Авыл территорияләрен тотрыклы үстерү” кече программасы чараларын 

тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар”; 

 

у)   

“14 8 01 R1840 “Мелиорация эшләрен үткәрүгә бәйле чыгымнарның бер өлешен каплауга 

финанслашыла торган чыгымнар” 

 

юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“14 8 01 R0760 “Мелиорация эшләрен үткәрүгә бәйле чыгымнарның бер өлешен каплауга 

финанслашыла торган чыгымнар”; 

 

ф)   

“23 0 01 71710 Торак-коммуналь хуҗалык өчен газ-мотор ягулыгында эшләүче автобуслар 

һәм техника сатып алуга кредитлар һәм заемнар буенча процент 

ставкасының бер өлешен каплауга субсидияләр 

 

юлыннан соң түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

“23 0 01 71720 Транспорт чараларын газ-мотор ягулыгына күчерүне хәл иткән юридик 

затларга, хосусый эшмәкәрләргә һәм физик затларга чыгымнарның бер 

өлешен каплауга субсидияләр”; 

 

х)   

“99 0 00 25150 Башка дәрәҗәдәге хакимият органнары тарафыннан кабул ителгән карарлар 

нәтиҗәсендә килеп туган өстәмә чыыгмнарны компенсацияләү өчен 

тапшырыла торган средстволар”   

 

юлыннан соң түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

“99 0 00 25160 Автоном һәм бюджет учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итүгә өстәмә 

чыгымнарны компенсацияләү”; 

 

ц)  

“73 2 00 00590 Россия Федерациясе бюджеттан тыш дәүләт фондлары аппаратлары 

тарафыннан функцияләр башкару кысаларында Россия Федерациясе 

бюджеттан тыш дәүләт фондлары идарәсе органнары эшчәнлегенең 
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программага кертелмәгән юнәлешләре буенча дәүләт учреждениеләре 

эшчәнлеген (хезмәтләр күрсәтү) тәэмин итүгә чыгымнар” 

 

юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

73 2 00 50930 Россия Федерациясе субъектлары территорияләрендә мәҗбүри медицина 

иминиятләштерүе оешмаларын финанс ягыннан тәэмин итү”.   

 

 

 


