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Татарстан Республикасы  

Финанс министрлыгының  

29.06.2016 ел, №02-73 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 кагылышлы өлешендә Россия Федерациясе 

бюджет классификациясен ачыклау, тәгаенләү һәм билгеләү турында 

күрсәтмәләргә үзгәрешләр 

 

1. “Татарстан Республикасы бюджеты һәм Татарстан Республикасы 

Мәҗбүри медицина иминиятләштерү территориаль фонды бюджеты 

чыгымнары исемлеге һәм аларны тиешле максатчан статьяларга кертү 

кагыйдәләре” 2 пунктта: 

а) “2020 елга кадәр Татарстан Республикасында сәламәтлек саклау 

өлкәсен үстерү” дәүләт программасы» 2.1.  пунктчасында: 

“01 7 03 00000 “Медицина хезмәткәрләренең аерым категорияләренә 

социаль ярдәм” төп чарасы “-51360 Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе 

федераль фонды бюджеты средстволары хисабына медицина 

хезмәткәрләренә бер тапкыр түләнелә торган компенсация түләүләре” 

чыгымнар юнәлеше атамасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 “-51360 Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе федераль фонды 

бюджеты средстволары хисабына медицина хезмәткәрләренә бер тапкыр 

түләнелә торган түләүләр”; 
 

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

кертү ягыннан 2014 – 2016 елларга Татарстан Республикасында сәламәтлек 

саклау өлкәсен модернизацияләү” төп чарасы “- 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”  чыгымнар юнәлеше атамасын түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә:  

“- 58230 “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”; 
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б) “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында мәгариф һәм фәнне 

үстерү” дәүләт программасы” 2.2. пунктчасында:  

 “02 2 05 00000 “Гомуми белем бирү системасында кадрларны курслап 

әзерләү һәм башка һөнәргә өйрәтү” төп чарасы максатчан статьясы тестын 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

“Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре 

буенча төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла: 
 

- 42910 Кадрларны әзерләү, башка һөнәргә өйрәтү һәм 

квалификациясен күтәрү  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча кадрлар кадрларны әзерләү, 

башка һөнәргә өйрәтү һәм квалификациясен күтәрүне хәл итү өчен Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.   
 

- 54980 Федераль бюджет средстволары хисабына 2016 – 2020 елларга 

мәгарифне үстерү федераль максатчан программасы чараларын финанс 

ягыннан тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча 2016 – 2020 елларга мәгарифне 

үстерү федераль максатчан программасы чараларын финанс ягыннан тәэмин 

итүгә федераль бюджеттан субсидияләр хисабына хәл ителә торган татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең 000 2 02 02051 00 0000 151 “Федераль максатчан 

программаларны тормышка ашыруга бюджетларга субсидияләр” керемнәр 

төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла”; 
 

“02 2 09 00000 “Гомуми белем бирү системасын модернизацияләү 

мәгариф өлкәсендә чаралар үткәрү” төп чарасы” максатчан статьясына 

түбәндәге чыгымнар юнәлешләрен өстәргә: 

“- 50880 Федераль бюджет средстволары хисабына иң яхшы 

укытучыларны кызыксындыру  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча иң яхшы укытучыларны 

кызыксындыруга федераль бюджеттан субсидияләр хисабына хәл ителә 

торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең 000 2 02 02067 02 0000 151 “Федераль максатчан 

программаларны тормышка ашыруга бюджетларга субсидияләр” керемнәр 

төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла.”;  
 

- 54980 федераль бюджет средстволары хисабына 2016 – 2020 елларга 

мәгарифне үстерүнең федераль максатчан программасы чараларын финанс 

ягыннан тәэмин итү. 
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Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча  2016 – 2020 елларга мәгарифне 

үстерүнең федераль максатчан программасы чараларын финанс ягыннан 

тәэмин итүгә федераль бюджеттан субсидияләр хисабына хәл ителә торган 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең 000 2 02 02051 00 0000 151 “Федераль максатчан 

программаларны тормышка ашыруга бюджетларга субсидияләр” керемнәр 

төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла.”; 

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

мәгариф өлкәсендә чаралар үткәрү” төп чарасы” максатчан статьясына 

түбәндәге чыгымнар юнәлешләрен өстәргә:  

“- 54980 Федераль бюджет средстволары хисабына 2016 – 2020 елларга 

мәгарифне үстерү федераль максатчан программасы чараларын финанс 

ягыннан тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча 2016 – 2020 елларга мәгарифне 

үстерү федераль максатчан программасы чараларын финанс ягыннан тәэмин 

итүгә федераль бюджеттан субсидияләр хисабына хәл ителә торган Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.     

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең 000 2 02 02051 00 0000 151 “Федераль максатчан 

программаларны тормышка ашыруга бюджетларга субсидияләр” керемнәр 

төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла.  
 

-R4980 2016 – 2020 елларга мәгарифне үстерү федераль максатчан 

программасы чараларын финанс ягыннан тәэмин итүгә финанслашыла торган 

чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы 

бюджеты средстволары хисабына 2016 – 2020 елларга мәгарифне үстерү 

федераль максатчан программасы чараларын финанс ягыннан тәэмин итүгә 

федераль бюджеттан субсидияләрне финанслашуга Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла.”; 
 

“02К 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” максатчан статьясы текстын түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 

“Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре 

буенча кече программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 
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- 50970 Федераль бюджет средстволары хисабына, авыл җирлегендә 

урнашкан гомуми белем бирү оешмаларында физик культура һәм спорт 

белән шөгыльләнү өчен шартлар тудыру 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча авыл җирлегендә урнашкан 

гомуми белем бирү оешмаларында физик культура һәм спорт белән 

шөгыльләнү өчен шартлар тудыруга федераль бюджеттан субсидияләр 

хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла.  

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең 000 2 02 02215 00 0000 151 “Авыл җирлегендә 

урнашкан гомуми белем бирү оешмаларында физик культура һәм спорт 

белән шөгыльләнү өчен шартлар тудыруга бюджетларга субсидияләр” 

керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла.   
 

-  72310 Татарстан Республикасы дәүләт (муниципаль) милкенең 

социаль һәм инженерлык инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм 

капиталь ремонт”; 

в) “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасы гражданнарына 

социаль ярдәм” дәүләт программасы” 2.3 пунктчасына түбәндәге максатчан 

статьяны өстәргә: 

“03 6 00 00000  “2014 – 2016 елларга “Уңайлы мохит” кече программасы” 

 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре 

буенча кече программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 

- 50270 федераль бюджет средстволары хисабына Татарстан 

Республикасында уңайлы мохит булдыру буенча чаралар  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасында 

уңайлы мохит булдыру буенча чараларны торышка ашыруга федераль 

бюджеттан субсидияләр хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла.   

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең 000 2 02 02207 00 0000 151 “2011 – 2020 елларга 

“Уңайлы мохит” Россия Федерациясе дәүләт программасы чараларын 

тормышка ашыруга бюджетларга субсидияләр” керемнәр төренең тиешле 

кодлары буенча чагылдырыла. 
 

- R0270 Татарстан Республикасында уңайлы мохит булдыру буенча 

чараларны тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы 

бюджеты средстволары хисабына Татарстан Республикасында уңайлы мохит 

булдыру буенча чараларны тормышка ашыруга  федераль бюджеттан 
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субсидияләрне финанслашуга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла.”; 

 

г) “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында яшәүчеләрне 

сыйфатлы торак һәм торак-коммуналь хуҗалыгы хезмәтләре белән тәэмин 

итү” дәүләт программасы” 2.4 пунктчасында: 

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

социаль түләүләр бирү” 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: 

 

- 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 000 2 02 

02051 00 0000 151 “Федераль максатчан программаларны тормышка ашыруга 

бюджетларга субсидияләр” 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 

бюджетларының чыгымнары чагылдырыла.  

 

- 50200 Федераль бюджет средстволары хисабына Татарстан 

Республикасында яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү 

Чыгымнарының әлеге юнәлеше буенча яшь гаиләләрне торак белән 

тәэмин итүгә федераль бюджеттан субсидияләр хисабына хәл ителә торган 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең 000 2 02 02051 00 0000 151 “Федераль максатчан 

программаларны тормышка ашыруга бюджетларга субсидияләр” керемнәр 

төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла.  

Шулай ук чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан 

Республикасы бюджетына федераль бюджеттан бирелә торган субсидияләр 

хисабына хәл ителә торган, әлеге максатларга Татарстан Республикасы 

муниципаль берәмлекләренең бюджетлары чыгымнары чагылдырыла.”; 
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 “04К 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында 

яшәүчеләрне сыйфатлы торак һәм торак-коммуналь хезмәтләр белән тәэмин 

итү” дәүләт программасы кысаларында социаль һәм инженерлык 

инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь ремонт” кече 

программасы” максатчан статьясы текстын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

“Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре 

буена кече программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 
 

- 14160 Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләрендә парклар 

һәм скверлар булдыру һәм төзекләндерү буенча чараларын тормышка ашыру 

 

- 50210 Федераль бюджет средстволары хисабына, 2015 – 2020 елларга 

“Торак” федераль максатчан программасының “Россия Федерациясе 

субъектларында торак төзелешен үстерү программаларына этәргеч бирү” 

кече программасы чараларын тормышка ашыру 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча  2015 – 2020 елларга “Торак” 

федераль максатчан программасының “Россия Федерациясе субъектларында 

торак төзелешен үстерү программаларына этәргеч бирү” кече программасы 

чараларын тормышка ашыруга федераль бюджеттан субсидияләр хисабына 

хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла.   

 Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең 000 2 02 02051 00 0000 151 “Федераль максатчан 

программаларны тормышка ашыруга бюджетларга субсидияләр” керемнәр 

төренең тиешле коды буенча чагылдырыла.  

- 72310 Татарстан Республикасы дәүләти (муниципаль) милекнең 

социаль һәм инженерлык инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм 

капиталь ремонт  

 

- R0210  2015 – 2020 елларга “Торак” федераль максатчан 

программасының “Россия Федерациясе субъектларында торак төзелешен 

үстерү программаларына этәргеч бирү” кече программасы чараларын 

тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы 

бюджеты средстволары хисабына 2015 – 2020 елларга “Торак” федераль 

максатчан программасының “Россия Федерациясе субъектларында торак 

төзелешен үстерү программаларына этәргеч бирү” кече программасы 

чараларын тормышка ашыруга федераль бюджеттан субсидияләрне 

финанслашуга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла.”; 
 



8 

 

 

C:\Users\Elmira\Desktop\ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ\Приказ МФ РТ от 29.06.2016 № 

02-73 татарский.doc 

түбәндәге максатчан статья өстәргә: 

“04 Э 00 00000 “Торак-коммуналь хуҗалыкта энергияне сак тоту һәм 

энергиянең нәтиҗәсен арттыру” кече программасы  

 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чаралар буенча кече 

программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары чагылдырыла: 
 

04 Э 01 00000 “Торак фонды һәм социаль өлкә объектларында энергияне сак 

тоту буенча чаралар үткәрү” төп чарасы   
 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше 

буенча төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла:  

 

- 96010  Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына күп 

фатирлы йортларны капиталь төзекләндерү буенча чараларны тәэмин итү 

 

04 Э 02 00000 “Урамнарны яктырту системасын 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 энергиянең нәтиҗәсен арттыру 

өлкәсендә чараларны тәэмин итү 

 

04 Э 03 00000 “Җылылык энергиясен эшләп чыгару (тапшыру) өчен 

файдаланыла торган җиһазны модернизацияләү” төп чарасы 

 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше 

буенча төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла:  

 

- 72310 Татарстан Республикасы дәүләт (муниципааль) милкенең 

социаль һәм инженерлык инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм 

капиталь ремонт”; 

 

д) 2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында мәдәниятне үстерү” 

дәүләт программасы” 2.8 пунктчасында: 
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“08 4 01 00000 “Заманча музыка сәнгатен үстерү” төп чарасы” 

максатчан статьясына түбәндәге чыгымнар юнәлешен өстәргә:  

“- 53940 Федераль бюджет средстволары хисабына, иҗат проектларын 

тормышка ашыру өчен Россия Федерациясе субъектлары һәм муниципаль 

берәмлекләр карамагындагы театрларга һәм музыкаль оешмаларга дәүләт 

ярдәме күрсәтү (грантлар)  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча иҗат проектларын тормышка 

ашыру өчен Россия Федерациясе субъектлары һәм муниципаль берәмлекләр 

карамагындагы театрларга һәм музыкаль оешмаларга дәүләт ярдәме 

күрсәтүгә (грантлар) федераль бюджеттан башка бюджетара трансфертлар 

хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла.    

Әлеге максатларга башка бюджетара трансфертларның керүе 

бюджетлар кереме классификациясенең 000 2 02 04090 00 0000 151 “Иҗат 

проектларын тормышка ашыру өчен Россия Федерациясе субъектлары һәм 

муниципаль берәмлекләр карамагындагы театрларга һәм музыкаль 

оешмаларга дәүләт ярдәме күрсәтүгә (грантлар) бюджетларга тапшырыла 

торган бюджетара трансфертлар” керемнәр төренең тиешле кодлары буенча 

чагылдырыла.  

Шулай ук чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан 

Республикасы бюджетына федераль бюджеттан бирелә торган башка 

бюджетара трансфертлар хисабына хәл ителә торган, әлеге максатларга 

бирелә торган Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләренең 

бюджетлары чыгымнары чагылдырыла.”;   

 

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

объектларын саклау һәм куллану өлкәсендә дәүләт сәясәтен тормышка 

ашыруны һәм мөнәсәбәтләрне җайга салуны тәэмин итү” төп чарасына 

түбәндәге чыгымнар юнәлешләрен өстәргә: 

“- 51470 Федераль бюджет средстволары хисабына муниципаль 

мәдәният учреждениеләренә дәүләт ярдәме 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча муниципаль мәдәният 

учреждениеләренә дәүләт ярдәменә федераль бюджеттан башка бюджетара 

трансфертлар хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла.  

Әлеге максатларга средстволарның керүе бюджетлар кереме 

классификациясенең 000 2 02 04052 00 0000 151 “Авыл җирлекләре 

территорияләрендә урнашкан муниципаль мәдәният учреждениеләре өчен 

дәүләт ярдәменә бюджетларга тапшырыла торган бюджетара трансфертлар” 

керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла.  

Шулай ук чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан 

Республикасы бюджетына федераль бюджеттан бирелә торган башка 

бюджетара трансфертлар хисабына хәл ителә торган, әлеге максатларга 
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Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләренең бюджетлары 

чыгымнары чагылдырыла.  
 

- 51480 Федераль бюджет средстволары хисабына, авыл җирлекләре 

территорияләрендә урнашкан муниципаль мәдәният учреждениеләренең иң 

яхшы хезмәткәрләренә дәүләт ярдәме  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча авыл җирлекләре 

территорияләрендә урнашкан муниципаль мәдәният учреждениеләренең иң 

яхшы хезмәткәрләренә дәүләт ярдәменә федераль бюджеттан башка 

бюджетара трансфертлар хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла.   

Әлеге максатларга средстволарның керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең 000 2 02 04053 00 0000 151 “Авыл җирлекләре 

территорияләрендә урнашкан муниципаль мәдәният учреждениеләренең иң 

яхшы хезмәткәрләренә дәүләт ярдәме өчен бюджетларга тапшырыла торган  

бюджетара трансфертлар” керемнәр төренең тиешле кодлары буенча  

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 берәмлекләренең бюджетлары 

чыгымнары чагылдырыла.”; 
 

е) “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында әйләнә-тирә 

мохитне саклау, табигый байлыкларны ишәйтү һәм куллану” дәүләт 

программасы” 2.9 пунктчасына: 

түбәндәге максатчан статьяны өстәргә: 

“09 2 00 00000 “2014-2016 елларга Татарстан Республикасында җитештерү 

һәм куллану калдыклары белән эш итү өлкәсендә дәүләт идарәсе” кече 

программасы 

 

 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече 

программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла: 

 

09 2 01 00000  “Әйләнә-тирә мохитнең пычрануын һәм аңа башка тискәре 

йогынтыны кисәтү һәм аның аянычлы нәтиҗәләрен бетерү” төп чарасы  

 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның төп юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла:  
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- 19200 Җитештерү һәм куллану калдыклары өлкәсендә чараларны 

тормышка ашыру 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча җитештерү һәм куллану 

калдыклары өлкәсендә чараларны тормышка ашыруга Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

 

- 19220 Тупланган экологик зыян объектларын бетерү”; 

 

“09 4 02 00000 “Суларга тискәре йогынтыны кисәтү” 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.  

 

- 50160 Федераль бюджет средстволары хисабына, “2012 – 2020 

елларга Россия Федерациясендә су хуҗалыгы комплексын үстерү” федераль 

максатчан программасы чараларын тормышка ашыру 

 Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча “2012 – 2020 елларга Россия 

Федерациясендә су хуҗалыгы комплексын үстерү” федераль максатчан 

программасы чараларын тормышка ашыруга федераль бюджеттан 

субсидияләр хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла.  

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең 000 2 02 02051 00 0000 151 “Федераль максатчан 

программаларны тормышка ашыруга бюджетларга субсидияләр” керемнәр 

төренең тиешле коды буенча чагылдырыла.  

 

- 90400 Ярларны ныгыту һәм яр буйларын саклау корылмаларын төзү 

 

- 90420 Гидротехник корылмаларны капиталь ремонтлау  

 

- 90440 Елга юлларын турайту һәм чистарту 

 

- R0160 “2012-2020 елларга Россия Федерациясендә су хуҗалыгы 

комплексын үстерү” федераль максатчан программасы чараларына 

финанслашыла торган чыгымнар  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча татарстан Республикасы 

бюджеты средстволары хисабына “2012 – 2020 елларга Россия 

Федерациясендә су хуҗалыгы комплексын үстерү” федераль максатчан 

программасы чараларын тормышка ашыруга федераль бюджеттан 

субсидияләрне финанслашуга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла.”; 
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“09 4 03 00000 “Су объектларын саклауны тәэмин 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:  
 

- 50160  Федераль бюджет средстволары хисабына “2012 – 2020 

елларга Россия Федерациясендә су хуҗалыгы комплексын үстерү” федераль 

максатчан программасы чараларын тормышка ашыру  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча “2012– 2020 елларга Россия 

Федерациясендә су хуҗалыгы комплексын үстерү” федераль максатчан 

программасы чараларын тормышка ашыруга федераль бюджеттан 

субсидияләр хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла.”; 

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең 000 2 02 02051 00 0000 151 “Федераль максатчан 

программаларны тормышка ашыруга бюджетларга субсидияләр” керемнәр 

төренең тиешле коды буенча чагылдырыла.  
 

- 90460 Су объектларын торгызу һәм экологик реабилитацияләү 

 

- 90480 Су объектларын саклау өлкәсендә башка чаралар 

 

- R0160 “2012 – 2020 елларга Россия Федерациясендә су хуҗалыгы 

комплексын үстерү” федераль максатчан программасы чараларына 

финанслашыла торган чыгымнар 

 Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы 

бюджеты средстволары хисабына, “2012 – 2020 елларга Россия 

Федерациясендә су хуҗалыгы комплексын үстерү” федераль максатчан 

программасы чараларын тормышка ашыруга федераль бюджеттан 

субсидияләрне финанслашуга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла.”; 

 

түбәндәге максатчан статьяны өстәргә:  

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

мохитне саклау, табигый байлыкларны ишәйтү һәм куллану” 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:  
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- 72310 Татарстан Республикасы дәүләти муниципаль милкенең 

социаль һәм инженерлык инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм 

капиталь ремонт.”;  

ж) “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 

статьясына: 

түбәндәге чыгымнар юнәлешен өстәргә: 

“- 54950 Федераль бюджет средстволары хисабына, “2016 - 2020 

елларга Россия Федерациясендә физик культура һәм спортны үстерү” 

федераль максатчан программасы чараларын финанс ягыннан тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча “2016 - 2020 елларга Россия 

Федерациясендә физик культура һәм спортны үстерү” федераль максатчан 

программасы чараларын финанс ягыннан тәэмин итүгә федераль бюджеттан 

субсидияләр хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла.  

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең 000 2 02 02051 00 0000 151 “Федераль максатчан 

программаларны тормышка ашыруга бюджетларга субсидияләр” керемнәр 

төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла.  

Шулай ук чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан 

Республикасы бюджетына федераль бюджеттан бирелә торган субсидияләр 

хисабына хәл ителә торган, әлеге максатларга Татарстан Республикасы 

муниципаль берәмлекләренең бюджетлары чыгымнары чагылдырыла.”;  

 “- R0270  Спорт җиһазлары, кирәк-яраклары һәм экипировка белән 

тәэмин итүгә субсидияләр” чыгымнар юнәлешен төшереп калдырырга;  

түбәндәге чыгымнар юнәлешен өтәргә:  

 “-R4950 “2016 - 2020 елларга Россия Федерациясендә физик культура 

һәм спортны үстерү” федераль максатчан программасы чараларын финанс 

ягыннан тәэмин итүгә финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы 

бюджеты средстволары хисабына, “2016 - 2020 елларга Россия 

Федерациясендә физик культура һәм спортны үстерү” федераль максатчан 

программасы чараларын финанс ягыннан тәэмин итүгә федераль бюджеттан 

субсидияләрне финанслашуга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла.”;   

 

 “10 2 01 00000 “Балалар һәм яшьләрнең ялын, аларның сәламәтлеген 

ныгытуны оештыру, аларның мәшгульлеген тәэмин итү һәм савыктыру 

эффектын көчәйтү” төп чарасы” максатчан статьясы текстын түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә:  
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“Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре 

буенча төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла:  

- 21320 Балалар һәм яшьләрнең ялын сәламәтлеген ныгытуны, 

мәшгульлеген оештыру буенча чаралар.  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча балалар һәм яшьләрнең ялын 

сәламәтлеген ныгытуны, мәшгульлеген оештыру буенча чараларны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла.  

 

- 54570 Федераль бюджет средстволары хисабына, тормышта авыр 

хәлләрдә калган балаларның ялына һәм сәламәтлеген ныгытуга бәйле 

чараларны финанс ягыннан тәэмин итү  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча тормышта авыр хәлләрдә калган 

балаларның ялына һәм сәламәтлеген ныгытуга бәйле 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 

бюджетлар керемнәре классификациясен 000 2 02 04118 00 0000 151 

“Тормышта авыр хәлләрдә калган балаларның ялына һәм сәламәтлеген 

ныгытуга бәйле чараларны финанс ягыннан тәэмин итүгә бюджетларга 

тапшырыла торган бюджетара трансфертлар” керемнәр төренең тиешле 

кодлары буенча чагылдырыла.”; 
 

түбәндәге максатчан статьяны өстәргә:    

“10 8 00 00000 “2016 – 2018 елларга Татарстан балалары” кече 

программасы 

 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече 

программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла: 

 

10 8 01 00000  “Яшь буынны комплекслы үстерү  һәм аның тормыш 

сыйфатын яхшырту өчен шартлар тудыру” төп чарасы   

 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше 

буенча төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла: 

 

- 21330 Яшь буынны комплекслы үстерү  һәм аның тормыш сыйфатын 

яхшырту өчен шартлар тудыру буенча чаралар   
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Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча яшь буынны комплекслы үстерү  һәм 

аның тормыш сыйфатын яхшырту өчен шартлар тудыру буенча чараларны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла.”; 
 

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

сәясәтен, физик культура һәм спортны үстерүнең дәүләт программасы 

кысаларында социаль һәм инженерлык инфраструктурасына бюджет 

инвестицияләре һәм капиталь ремонт” кече программасы” максатчан 

статьясы текстын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше 

буенча төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла: 

 

- 54950 Федераль бюджет средстволары хисабына “2016 - 2020 елларга 

Россия Федерациясендә физик культура һәм спортны үстерү” федераль 

максатчан программасы чараларын финанс ягыннан тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча “2016 - 2020 елларга Россия 

Федерациясендә физик культура һәм спортны үстерү” федераль максатчан 

программасы чараларын финанс ягыннан тәэмин итүгә федераль бюджеттан 

субсидияләр хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең 000 2 02 02051 00 0000 151 “Федераль максатчан 

программаларны тормышка ашыруга бюджетларга субсидияләр” керемнәр 

төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла.  

Шулай ук чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан 

Республикасы бюджетына федераль бюджеттан бирелә торган субсидияләр 

хисабына хәл ителә торган, әлеге максатларга Татарстан Республикасы 

муниципаль берәмлекләренең бюджетлары чыгымнары чагылдырыла.  

 

- 72310 Татарстан Республикасы дәүләти (муниципаль) милкенең 

социаль һәм инженерлык инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм 

капиталь ремонт.  

 

-R4950 “2016 - 2020 елларга Россия Федерациясендә физик культура 

һәм спортны үстерү” федераль максатчан программасы чараларын финанс 

ягыннан тәэмин итүгә финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы 

бюджеты средстволары хисабына, “2016 - 2020 елларга Россия 

Федерациясендә физик культура һәм спортны үстерү” федераль максатчан 

программасы чараларын финанс ягыннан тәэмин итүгә федераль бюджеттан 
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субсидияләрне финанслашуга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла.”;  
 

з)  “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасының икътисадый 

үсеше һәм инновацион икътисады” дәүләт программасы” 2.11 пунктчасында  

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

секторы күләмен арттыру” төп чарасы” максатчан статьясына түбәндәге 

чыгымнар юнәлешен өстәргә: 

“- 51110 Федераль бюджет средстволары хисабына, Россия 

Федерациясе субъектларының дәүләт милкендәге объектларына капитал 

салуларны финанслашу  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Россия Федерациясе 

субъектларының дәүләт милкендәге объектларына капитал салуларны 

финанслашуга федераль бюджеттан субсидияләр хисабына хәл ителә торган 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең 000 2 02 02077 02 0000 151 “Россия Федерациясе 

субъектлары бюджетларына дәүләт (муниципаль) милектәге объектларына 

капитал салуларны финанслашуга субсидияләр” коды буенча чагылдырыла.”; 

 

и)  2014 – 2022 елларга Татарстан Республикасының транспорт 

системасын үстерү” дәүләт программасы” 2.13 пунктчасында: 

 

“13 3 01 00000 “Халыкның һәм хуҗалык итүче субъектларның авиация 

транспортына ихтыяҗын нәтиҗәле һәм сыйфатлы канәгатьләндерү” төп 

чарасы” максатчан статьясы текстын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

 

“Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше 

буенча төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла: 

 

- 03620 Идел буе федераль округында һава транспорты мөмкинлеген 

тәэмин итүгә субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Идел буе федераль округында 

һава транспорты мөмкинлеген тәэмин итүгә субсидияләр бирүгә Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

  

- 03630 Россия Федерациясе территориясендә төбәк һава 

транспортының мөмкинлеген тәэмин итүгә субсидияләр  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Россия Федерациясе 

территориясендә төбәк һава транспортының мөмкинлеген тәэмин итүгә 

субсидияләр бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла.”;  
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“13 6 01 00000 “Гомуми файдаланудагы  автомобиль юллары челтәрен 

үстерү” төп чарасы” максатчан статьясында:  

“- 53900 Федераль бюджет средстволары хисабына юл эшчәнлеген 

финанс ягыннан тәэмин итү” чыгымнар юнәлешен төшереп калдырырга; 

“- 54200 Федераль бюджет средстволары хисабына, Россия 

Федерациясе Хөкүмәте карарлары буенча юл хуҗалыгы өлкәсендә төбәк 

программалары чараларын тормышка ашыру” чыгымнар юнәлешен 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

“- 54200 Федераль бюджет средстволары хисабына, Россия 

Федерациясе Хөкүмәте карарлары буенча юл хуҗалыгы өлкәсендә, дәүләти-

хосусый партнерлык механизмнарын куллану нигезендә тормышка ашырыла 

торган проектларны һәм тиңдәшсез ясалма юл корылмаларын төзү, 

реконструкцияләү һәм  ремонтлауны кертеп, юл хуҗалыгы өлкәсендә төбәк 

программалары чараларын тормышка ашыру 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Россия Федерациясе Хөкүмәте 

карарлары буенча юл хуҗалыгы өлкәсендә, дәүләти-хосусый партнерлык 

механизмнарын куллану нигезендә тормышка ашырыла торган проектларны 

һәм тиңдәшсез ясалма юл корылмаларын төзү, реконструкцияләү һәм  

ремонтлауны кертеп, 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 керемнәре классификациясенең 

000 2 02 04095 02 0000 151 “Россия Федерациясе Хөкүмәте карарлары буенча 

юл хуҗалыгы өлкәсендә, дәүләти-хосусый партнерлык механизмнарын 

куллану нигезендә тормышка ашырыла торган проектларны һәм тиңдәшсез 

ясалма юл корылмаларын төзү, реконструкцияләү һәм  ремонтлауны кертеп, 

юл хуҗалыгы өлкәсендә төбәк программалары чараларын тормышка 

ашыруга Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына тапшырыла торган 

бюджетара трансфертлар” коды буенча чагылдырыла.”; 

 

к) “2013 – 2020 елларга Татарстан Республикасында авыл хуҗалыгын 

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

җайга салу” дәүләт программасы” 2.14 пунктчасында:  

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

чарасы” максатчан статьясында:  

“-54370 Федераль бюджет средстволары хисабына, җиләк-җимеш 

саклау объектларын булдыру һәм модернизацияләүгә тотылган турыдан-

туры чыгымнарның бер өлешен каплауга субсидияләр” чыгымнар юнәлешен 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  
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“- 54370 Федераль бюджет средстволары хисабына, җиләк-җимеш 

саклау объектларын булдыру һәм модернизацияләүгә тотылган турыдан-

туры чыгымнарның бер өлешен каплауга субсидияләр  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча җиләк-җимеш саклау 

объектларын булдыру һәм модернизацияләүгә тотылган турыдан-туры 

чыгымнарның бер өлешен каплауга федераль бюджеттан субсидияләр 

хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла.  

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең 000 2 02 02243 00 0000 151 “Җиләк-җимеш саклау 

объектларын булдыру һәм модернизацияләүгә, шулай ук субсидия бирү 

максатына техника һәм  җиһазлар сатып алуга тотылган турыдан-туры 

чыгымнарның бер өлешен каплауга бюджетларга субсидияләр” керемнәр 

төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла.”;   

 

“- 54400 Федераль бюджет средстволары хисабына, бәрәңге саклау һәм 

яшелчә саклау объектларын булдыру һәм модернизацияләүгә тотылган 

чыгымнарның бер өлешен каплауга субсидияләр” чыгымнар юнәлешен 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

“- 54400 Федераль бюджет средстволары хисабына, бәрәңге саклау һәм 

яшелчә саклау объектларын булдыру һәм модернизацияләүгә тотылган 

чыгымнарның бер өлешен каплауга субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча бәрәңге саклау һәм яшелчә саклау 

объектларын булдыру һәм модернизацияләүгә тотылган чыгымнарның бер 

өлешен каплауга федераль бюджеттан субсидияләр хисабына хәл ителә 

торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең 000 2 02 02246 00 0000 151 “Бәрәңге саклау һәм яшелчә 

саклау объектларын булдыру һәм модернизацияләүгә, шулай ук субсидия 

бирү максатына техника һәм  җиһазлар сатып алуга тотылган турыдан-туры 

чыгымнарның бер өлешен каплауга бюджетларга субсидияләр” керемнәр 

төренең тиешле коды буенча чагылдырыла.”;   

 

“- 54410 Федераль бюджет средстволары хисабына, теплица комплексы 

объектларын булдыру һәм модернизацияләүгә тотылган турыдан-туры 

чыгымнарның бер өлешен каплауга субсидияләр” чыгымнар юнәлешен 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“- 54410 Федераль бюджет средстволары хисабына, теплица комплексы 

объектларын булдыру һәм модернизацияләүгә тотылган турыдан-туры 

чыгымнарның бер өлешен каплауга субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча теплица комплексы объектларын 

булдыру һәм модернизацияләүгә тотылган турыдан-туры чыгымнарның бер 
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өлешен каплауга субсидияләр хисабына хәл ителә торган Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең 000 2 02 02247 00 0000 151 “Теплица комплексы 

объектларын булдыру һәм модернизацияләүгә, шулай ук субсидия бирү 

максатына техника һәм җиһазлар сатып алуга тотылган турыдан-туры 

чыгымнарның бер өлешен каплауга бюджетларга субсидияләр” керемнәр 

төренең тиешле коды буенча чагылдырыла.”;  

 

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

чарасы” максатчан статьясында “-54420 Федераль бюджет средстволары 

хисабына, сөтчелек юнәлешендәге терлекчелек комплекслары объектларын 

(сөт фермалары) булдыру һәм модернизацияләүгә тотылган турыдан-туры 

чыгымнарның бер өлешен каплауга субсидияләр” чыгымнар юнәлешен 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

“- 54420 Федераль бюджет средстволары хисабына, сөтчелек 

юнәлешендәге терлекчелек комплекслары объектларын (сөт фермалары) 

булдыру һәм модернизацияләүгә тотылган турыдан-туры чыгымнарның бер 

өлешен каплауга субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча сөтчелек юнәлешендәге 

терлекчелек комплекслары объектларын (сөт фермалары) булдыру һәм 

модернизацияләүгә тотылган турыдан-туры чыгымнарның бер өлешен 

каплауга федераль бюджеттан субсидияләр хисабына хәл ителә торган 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең 000 2 02 02248 00 0000 151 “Сөтчелек юнәлешендәге 

терлекчелек комплекслары объектларын (сөт фермалары) булдыру һәм 

модернизацияләүгә, шулай ук субсидия бирү максатына техника һәм 

җиһазлар сатып алуга тотылган турыдан-туры чыгымнарның бер өлешен 

каплауга бюджетларга субсидияләр” керемнәр төренең тиешле коды буенча 

чагылдырыла.”;  

 

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

максатчан статьясында “-R0760 Мелиорация эшләрен башкаруга бәйле 

чыгымнарның бер өлешен каплауга финанслашыла торган чыгымнар” 

чыгымнар юнәлешен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“-R0760 “2014 – 2020 елларга Россиянең авыл хуҗалыгы максатындагы 

җирләрендә мелиорацияне үстерү” федераль максатчан программасы 

чараларын тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы 

бюджеты средстволары хисабына, “2014 – 2020 елларга Россиянең авыл 

хуҗалыгы максатындагы җирләрендә мелиорацияне үстерү” федераль 

максатчан программасы чараларын тормышка ашыруга федераль бюджеттан 



20 

 

 

C:\Users\Elmira\Desktop\ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ\Приказ МФ РТ от 29.06.2016 № 

02-73 татарский.doc 

субсидияләрне финанслашу максатында Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла.”;  

 

л) “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында юстицияне үстерү” 

дәүләт программасы” 2.23 пунктчасында “24 1 01 00000 “Татарстан 

Республикасы вәкаләтләре чикләрендә юстиция өлкәсендә сәясәтне 

тормышка ашыру” төп чарасы” максатчан статьясына түбәндәге чыгымнар 

юнәлешен өстәргә:  

“- 51410 Федераль бюджет средстволары хисабына, Дәүләт Думасы 

депутатлары һәм аларның ярдәмчеләре эшчәнлеген тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча, “Россия Федерациясе Федераль 

Җыенының Федерация Советы әгъзасы статусы һәм Дәүләт Думасы 

депутаты статусы турында”  8 май, 1994 ел, № 3-ФЗ Федераль Закон 

нигезендә, Россия Федерациясе Федераль Җыены Дәүләт Думасы 

депутатлары һәм сайлау округларында аларның ярдәмчеләре эшчәнлеген 

матди яктан тәэмин итүгә бәйле рәвештә .башка дәрәҗәдәге хакимият 

органнары тарафыннан кабул ителгән карарлар нәтиҗәсендә килеп чыккан 

өстәмә чыгымнарны компенсацияләүгә федераль бюджеттан башка 

бюджетара трансфертлар хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

Әлеге максатларга башка бюджетара трансфертларның керүе  

бюджетлар керемнәре классификациясенең 000 2 02 04001 00 0000 151 

Дәүләт Думасы депутатларын һәм аларның ярдәмчеләрен тотуга 

бюджетларга тапшырыла торган бюджетара трансфертлар” керемнәр төренең 

тиешле кодлары буенча чагылдырыла.  

 

м) түбәндәге эчтәлектәге 2.27
1
. пунктчасын өстәргә: 

 

“2.27
1
.  “2016 елга, Татарстан Республикасы хезмәт базарында киеренкелекне 

киметүгә юнәлдерелгән, халыкны эш белән тәэмин итү өлкәсендә өстәмә 

чараларны тормышка ашыру” дәүләт программасы  

 

“2016 елга, Татарстан Республикасы хезмәт базарында киеренкелекне 

киметүгә юнәлдерелгән, халыкны эш белән тәэмин итү өлкәсендә өстәмә 

чараларны тормышка ашыру” дәүләт программасының максатчан статьялары 

түбәндәгеләрне үз эченә ала: 
 

29 0 00 00000 “2016 елга, Татарстан Республикасы хезмәт базарында 

киеренкелекне киметүгә юнәлдерелгән, халыкны эш белән тәэмин итү 

өлкәсендә өстәмә чараларны тормышка ашыру” дәүләт программасы 

 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча хәл ителә торган, 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 31.12.2012  ел, № 1199 
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карары белән расланган Татарстан Республикасы Дәүләт программалары 

исемлеге нигезендә эшләнгән “2016 елга, Татарстан Республикасы хезмәт 

базарында киеренкелекне киметүгә юнәлдерелгән, халыкны эш белән тәэмин 

итү өлкәсендә өстәмә чараларын тормышка ашыру” дәүләт программасын 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

 

29 0 01 00000  “Россия Федерациясе субъектларының халыкны эш белән 

тәэмин итү өлкәсендә  хезмәт базарында киеренкелекне киметүгә 

юнәлдерелгән өстәмә чараларны тормышка ашыру” төп чарасы  

 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре 

буенча төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла:   

- 54700 Федераль бюджет средстволары хисабына, Россия Федерациясе 

субъектларының халыкны эш белән тәэмин итү өлкәсендә  хезмәт базарында 

киеренкелекне киметүгә юнәлдерелгән өстәмә чараларны тормышка ашыру  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Россия Федерациясе 

субъектларының халыкны эш белән тәэмин итү өлкәсендә  хезмәт базарында 

киеренкелекне киметүгә юнәлдерелгән өстәмә чараларны тормышка ашыруга 

федераль бюджеттан субсидияләр хисабына хәл ителә торган Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе 000 2 02 02240 02 0000 151   

“Россия Федерациясе субъектларының халыкны эш белән тәэмин итү 

өлкәсендә  хезмәт базарында киеренкелекне киметүгә юнәлдерелгән өстәмә 

чараларны тормышка ашыруга Россия Федерациясе субъектлары 

бюджетларына субсидияләр” коды буенча чагылдырыла.  

 

- 54701 Эштән  җибәрелү куркынычы янаган хезмәткәрләрне 

вакытлыча эш белән тәэмин итү буенча өстәмә чараларны тормышка ашыру   

 

- 54702 Эштән җибәрелү куркынычы янаган оешмалар хезмәткәрләрен, 

шулай ук бетерелү яки хезмәткәрләр саны яисә штаты кыскартылу сәбәпле 

башка оешмалардан эштән җибәрелеп, даими эшкә кабул ителгән 

хезмәткәрләрне һәм эшсез гражданнарны һөнәргә өйрәтү һәм аларга 

стажировка уздыру буенча  өстәмә чараларны тормышка ашыру  

 

- 54703 Оешмаларны үстерү программасын тормышка ашыручы эш 

бирүчеләрнең бетерелүгә яки хезмәткәрләре санын яисә штатын киметүгә 

бәйле рәвештә башка оешмалардан эштән җибәрелгән хезмәткәрләрнең, 

һөнәри белем бирү оешмаларын тәмамлап чыгучыларның һәм эшсез 

гражданнарның хезмәтенә өлешчә түләүгә чыгымнарын каплау буенча 

өстәмә чараларны тормышка ашыру 
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- 54704 Эш бирүчеләрнең инвалидларны эшкә урнаштыруга бәйле 

чыгымнарын, эш урынында инфраструктура булдыруны, эшкә җайлашуны 

һәм остазлыкны кертеп, каплау буенча өстәмә чараларны тормышка ашыру 

 

- R4700 Татарстан Республикасы халыкны эш белән тәэмин итү 

өлкәсендә хезмәт базарында киеренкелекне киметүгә юнәлтелгән өстәмә 

чараларны тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар. 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы 

бюджеты средстволары хисабына халыкны эш белән тәэмин итү өлкәсендә 

хезмәт базарында киеренкелекне киметүгә юнәлтелгән өстәмә чараларны 

тормышка ашыруга федераль бюджеттан субсидияләрне финанслауга 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  
 

- R4701 Эштән җибәрелү куркынычы янаган хезмәткәрләрне 

вакытлыча эшкә урнаштыру буенча чаралар 

 

- R4702 Эштән җибәрелү куркынычы янаган оешмалар хезмәткәрләрен, 

шулай ук бетерелү яки хезмәткәрләр саны яисә штаты кыскартылу сәбәпле 

башка оешмалардан эштән җибәрелеп, даими эшкә кабул ителгән 

хезмәткәрләрне һәм эшсез гражданнарны һөнәргә өйрәтү һәм аларга 

стажировка уздыру буенча чаралар  

 

- R4703 Оешмаларны үстерү программасын тормышка ашыручы эш 

бирүчеләрнең бетерелүгә яки хезмәткәрләре санын яисә штатын киметүгә 

бәйле рәвештә башка оешмалардан эштән җибәрелгән хезмәткәрләрнең, 

һөнәри белем бирү оешмаларын тәмамлап чыгучыларның һәм эшсез 

гражданнарның хезмәтенә өлешчә түләүгә чыгымнарын каплау буенча 

чаралар   

 

- R4704 Эш бирүчеләрнең инвалидларны эшкә урнаштыруга бәйле 

чыгымнарын, эш урынында инфраструктура булдыруны, эшкә җайлашуны 

һәм остазлыкны кертеп, каплау буенча өстәмә чаралар     

 

н) түбәндәге эчтәлектәге 2.29
1
. пунктчасын өстәргә: 

“2.29
1
.  “2016 – 2020 елларга Татарстан Республикасында сәнәгатьнең 

эшкәртү тармакларын үстерү” дәүләт программасы  
 

“2016 – 2020 елларга Татарстан Республикасында сәнәгатьнең эшкәртү 

тармакларын үстерү” дәүләт программасының максатчан статьялары 

түбәндәгеләрне үз эченә ала 
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32 0 00 00000 “2016 – 2020 елларга Татарстан Республикасында сәнәгатьнең 

эшкәртү тармакларын үстерү” дәүләт программасы 

 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча түбәндәге төп чара буенча хәл ителә 

торган, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 31.12.2012 № 

1199 карары белән расланган Татарстан Республикасы Дәүләт 

программалары исемлеге нигезендә эшләнгән “2016 – 2020 елларга Татарстан 

Республикасында сәнәгатьнең эшкәртү тармакларын үстерү” дәүләт 

программасын тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла: 

 

32 0 01 00000  “Татарстан Республикасының озак срокка динамикалы үсеше 

мөмкинлекләренә ия булган һәм стратегик өстенлекле юнәлешләрен тәэмин 

итә торган, глобаль киңлектә көндәшлеккә сәләтле сәнәгатьне үстерү өчен 

шартлар тудыру” төп чарасы   

 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре 

буенча төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла: 

 

- 54870 Федераль бюджет средстволары хисабына сәнәгать 

предприятиеләрен модернизацияләү һәм үстерү буенча инвестицион 

проектларны тормышка ашыруга чыгымнарның бер өлешен каплау буенча 

чыгымнарны финанслашуга субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча сәнәгать предприятиеләрен 

модернизацияләү һәм үстерү буенча инвестицион проектларны тормышка 

ашыруга чыгымнарның бер өлешен каплауга федераль бюджеттан 

субсидияләр хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла.  

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең 000 2 02 02280 00 0000 151 “Сәнәгать предприятиеләрен 

модернизацияләү һәм үстерү буенча инвестицион проектларны тормышка 

ашыруга чыгымнарның бер өлешен каплау буенча чыгымнарны 

финанслашуга бюджетларга субсидияләр” керемнәр төренең тиешле коды 

буенча чагылдырыла.  

 

- R4870 Сәнәгать предприятиеләрен модернизацияләү һәм үстерү 

буенча инвестицион проектларны тормышка ашыруга чыгымнарның бер 

өлешен каплау буенча чыгымнарны каплауга финанслашыла торган 

чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы 

бюджеты средстволары хисабына сәнәгать предприятиеләрен 

модернизацияләү һәм үстерү буенча инвестицион проектларны тормышка 
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ашыруга чыгымнарның бер өлешен каплауга федераль бюджеттан 

субсидияләрне финанслашуга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла.”;  

о) “Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының һәм Россия 

Федерациясе дәүләт бюджеттан тыш фондларының программаларга 

кертелмәгән юнәлешләре” 2.30 пунктчасында: 
 

“56 0 00 0000 Татарстан Республикасы Үзәк сайлау комиссиясе 

эшчәнлеген тәэмин итү, сайлаулар үткәрү” максатчан статьясында “- 56 2 00 

02210 Сайлаучыларның хокукый культурасын үстерүгә, сайлауны 

оештыручыларны укыту-өйрәтүгә, “Сайлаулар” дәүләт мәгълүмат 

системасына чыгымнар” чыгымнар юнәлешен түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә:  

“- 56 2 00 02210 Сайлаучыларның хокукый культурасын үстерүгә, 

сайлауны оештыручыларны укыту-өйрәтүгә, “Сайлаулар” дәүләт мәгълүмат 

системасына чыгымнар”;  

 

“73 2 00 00000 Россия Федерациясе дәүләт бюджеттан тыш фондлары 

аппаратлары тарафыннан функцияләр башкару” максатчан статьясына 

түбәндәге чыгымнар юнәлешен өстәргә:  

“- 92350 Башка түләүләр”; 

 

“99 0 00 00000 Чыгымнарның программаларга кертелмәгән 

юнәлешләре” максатчан статьясына түбәндәге чыгымнар юнәлешләрен 

өстәргә:  

“- 25140 Муниципаль берәмлекләр бюджетларына гражданнардан 

средстволар җәлеп итү хисабына хәл ителә торган җирле әһәмияттәге 

мәсьәләләрне хәл кылуга тапшырыла торган бюджетара трансфертлар  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча муниципаль берәмлекләр 

бюджетларына гражданнардан средстволар җәлеп итү хисабына хәл ителә 

торган җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл кылуга башка бюджетара 

трансфертлар тапшыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла. 

Әлеге максатларга башка бюджетара трансфертларның муниципаль 

берәмлекләр бюджетларына керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең 000 2 02 04012 00 0000 151 “Башка дәрәҗәдәге 

хакимият органнары тарафыннан кабул ителгән карарлар нәтиҗәсендә килеп 

чыккан өстәмә чыгымнарны компенсацияләү өчен бюджетларга тапшырыла 

торган бюджетара трансфертлар” керемнәр төренең тиешле кодлары буенча 

чагылдырыла.”; 

 

“- 25400 Дәүләт милке буларак чикләнелмәгән җир кишәрлекләре белән 

эш итү буенча дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру 
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Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча дәүләт милке буларак 

чикләнелмәгән җир кишәрлекләре белән эш 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 000 2 02 

03024 00 0000 151 “Тапшырыла торган Россия Федерациясе субъектлары 

вәкаләтләрен үтәүгә җирле бюджетларга субвенцияләр” керемнәрнең 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. “; 

 

“- 51040 Гадәттән тыш хәлләрне һәм табигать афәтләренең аянычлы 

нәтиҗәләрен кисәтү һәм бетерү буенча Россия Федерациясе Хөкүмәтенең  

резерв фонды 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча гадәттән тыш хәлләрне һәм 

табигать афәтләренең аянычлы нәтиҗәләрен кисәтү һәм бетерү буенча 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең  резерв фондыннан федераль бюджетның 

башка бюджетара трансфертлары хисабына хәл ителә торган Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

Әлеге максатларга башка бюджетара трансфертларның керүе 

бюджетлар керемнәре классификациясенең 000 2 02 04999 00 0000 151 

“Бюджетларга тапшырыла торган башка бюджетара трансфертлар” керемнәр 

төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла.”; 
 

“- 51420 Федерация Советы әгъзаларын һәм аларның ярдәмчеләрен 

федераль бюджет средстволары хисабына тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча, “Россия Федерациясе Федераль 

Җыены Федерация Советы әгъзасы статусы һәм Дәүләт Думасы депутаты 

статусы турында” 8 май, 1994 ел, №3-ФЗ Федераль Закон нигезендә, Россия 

Федерациясе субъектларында Россия Федерациясе Федераль Җыены 

Федерация Советы әгъзалары һәм аларның ярдәмчеләре эшчәнлеген матди 

яктан тәэмин итүгә бәйле булган, башка дәрәҗәдәге хакимият органнары 

тарафыннан кабул ителгән карарлар нәтиҗәсендә килеп чыккан өстәмә 

чыгымнарны компенсацияләүгә федераль бюджеттан башка бюджетара 

трансфертлар хисабына хәле ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла.  

Әлеге максатларга башка бюджетара трансфертларның керүе 

бюджетлар керемнәре классификациясенең 000 2 02 04002 00 0000 151 

“Федерация Советы әгъзаларын һәм аларның ярдәмчеләрен тотуга 
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бюджетларга тапшырыла торган бюджетара трансфертлар” керемнәр төренең 

тиешле кодлары буенча чагылдырыла.”;   

 

“- 68100 Татарстан Республикасы бюджетыннан узган еллардагы 

бюджетара трансфертлар хисабына хәл ителә торган башка чаралар”. 

 

 

2.  № 2 кушымтада: 

а) юлны 

“01 7 03 51360 Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе федераль фонды бюджеты 

средстволары хисабына медицина хезмәткәрләренә бер тапкыр 

түләнелә торган компенсация түләүләре 

 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
“01 7 03 51360 Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе федераль фонды бюджеты 

средстволары хисабына медицина хезмәткәрләренә бер тапкыр 

түләнелә торган түләүләр”; 

 

б) юлны 

“01 В 01 52300 Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе федераль фонды бюджеты 

средстволарына медицина учреждениеләренең матди-техник базасын 

ныгыту ягыннан Россия Федерациясе субъектларының сәламәтлек 

саклау өлкәсен модернизацияләү программаларын тормышка ашыру  

 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
“01 В 01 58230 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 

 

в) юлдан соң 

“02 2 05 42910 Кадрларны әзерләү, башка һөнәргә өйрәтү һәм квалификациясен 

күтәрү” 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә:  
“02 2 05 54980 Федераль бюджет средстволары хисабына, 2016 – 2020 елларга 

мәгарифне үстерүнең федераль максатчан программасы чараларын 

финанс ягыннан тәэмин итү”; 

 

г) юлдан соң  
“02 2 09 43690 Дәүләт алдындагы аерым хезмәтләр өчен әдәбият, сәнгать, мәгариф, 

басма масскүләм мәгълүмат чаралары, фән һәм техник аөлкәсендә 
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премияләр һәм башка кызыксындырулар” 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 
“02 2 09 50880 Иң яхшы укытучыларны федераль бюджет средстволары хисабына 

кызыксындыру 

02 2 09 54980  Федераль бюджет средстволары хисабына, 2016 – 2020 елларга 

мәгарифне үстерүнең федераль максатчан программасы чараларын 

финанс ягыннан тәэмин итү”; 

 

д) юлдан соң  
“02 3 03 43610 Инвалид балаларны дистанция ысулы белән укыту” 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 
“02 3 03 54980 Федераль бюджет средстволары хисабына, 2016 – 2020 елларга 

мәгарифне үстерүнең федераль максатчан программасы чараларын 

финанс ягыннан тәэмин итү”; 

02 3 03 R4980 2016 – 2020 елларга мәгарифне үстерүнең федераль максатчан 

программасы чараларын финанс ягыннан тәэмин итүгә 

финанслашыла торган чыгымнар”; 

 

е) юлдан соң  
“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  

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 
“02 К 00 50970 Авыл җирлегендә урнашкан гомуми белем бирү оешмаларында 

федераль бюджет средстволары хисабына физик культура һәм спорт 

белән шөгыльләнү өчен шартлар тудыру”; 

 

ж) юлдан соң  
“03 5 04 05520 Халыкка социаль ярдәм чараларын тәэмин итү” 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 
“03 6 00 00000 2014 – 2016 елларга “Уңайлы мохит” кече программасы 

03 6 00 50270 Федераль бюджет средстволары хисабына, Татарстан 

Республикасында уңайлы мохит булдыру буенча чаралар 

03 6 00 R0270 Татарстан Республикасында уңайлы мохит булдыру буенча 

чараларны тормышка ашыруга  финанслашыла торган чыгымнар”; 

 

з) юлдан соң 
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“04 1 01 21780 Татарстан Республикасында яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү”  

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 
“04 1 01 50200 Федераль бюджет средстволары хисабына Татарстан 

Республикасында яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү”; 

 

и) юлдан соң 

“04 К 00 14160 Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләрендә парклар һәм 

скверлар булдыру һәм аларны төзекләндерү буенча чараларын 

тормышка ашыру” 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 
“04 К 00 50210 Федераль бюджет средстволары хисабына, 2015 - 2020 елларга 

“Торак” федераль максатчан програмамасының “Россия Федерацисе 

субъектларының торак төзелешен үстерү програмаларына этәргеч 

бирү” кече программасы чараларын тормышка ашыру”; 

 

к) юлдан соң 

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

инженерлык инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм 

капиталь ремонт”  

 

түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 
“04 К 00 R0210 2015 - 2020 елларга “Торак” федераль максатчан програмамасының 

“Россия Федерацисе субъектларының торак төзелешен үстерү 

програмаларына этәргеч бирү” кече программасы чараларын 

тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 

04 Э 00 00000 “Торак-коммуналь хуҗалыкта энергияне сак тоту һәм энергиянең 

нәтиҗәсен арттыру” кече программасы 

04 Э 01 00000 “Торак фонды һәм социаль өлкә объектларында энергияне сак тоту 

буенча чаралар үткәрү” төп чарасы 

04 Э 01 96010 Татарстан Республикасы бджеты средствоалры хисабына күп 

фатирлы йортларны капиталь төзекләндерү буенча чараларны тәэмин 

итү 

04 Э 02 00000 “Урамнарны яктырту системасын модернизацияләү” төп чарасы 

04 Э 02 66010 Энергияне сак тоту һәм энергиянең нәтиҗәсен арттыру өлкәсендә 

чараларны тәэмин итү 

04 Э 03 00000 “Җылылык энергиясен эшләп чыгару (тапшыру) өчен кулланыла 

торган җиһазларны модернизацияләү” төп чарасы 

04 Э 03 72310 Татарстан Республикасы дәүләт (муниципаль) милкенең социаль һәм 

инженерлык инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм 

капиталь ремонт” 
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л) юлдан соң 

“08 4 01 44100 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендә чаралар” 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә:  
“08 4 01 53940 Федераль бюджет средстволары хисабына, иҗат проектларын 

тормышка ашыру өчен Россия Федерациясе субъектлары һәм 

муниципааль берәмлекләр карамагындагы театрларга һәм музыкаль 

оешмаларга дәүләт ярдәме күрсәтү (грантлар) 

 

м) юлдан соң 

“08 Ж 01 44100 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендә чаралар” 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә:  
“08 Ж 01 51470 Федераль бюджет средстволары хисабына, муниципаль мәдәният 

учреждениеләренә дәүләт ярдәме  

08 Ж 01 51480 Федераль бюджет средстволары хисабына, авыл җирлелкәре 

территорияләрендә урнашкан муниципаль мәдәният учреждениеләре 

хезмәткәрләренә дәүләт ярдәме”; 

 

н) юлдан соң  
“09 1 02 19700 Экологик яктан белем бирү һәм агарту буенча чаралар”  

 

түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә:  
“09 2 00 00000 2014 – 2016 елларга Татарстан Республикасында җитештерү һәм 

куллану калдыклары белән эш итү өлкәсендә дәүләт  идарәсе” кече 

программасы  

09 2 01 00000 Әйләнә-тирә мохитне пычратуны һәм башка тискәре йогынтыны 

кисәтү һәм аянычлы нәтиҗәләрен бетерү” төп чарасы  

09 2 01 19200 Җитештерү һәм куллану калдыклары белән эш итү өлкәсендә 

чараларны тормышка ашыру 

09 2 01 19220 Тупланган экологик зыян объектларын бетерү”; 

 

о) юлдан соң 

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

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 
“09 4 02 50160  “2012 – 2020 елларда Россия Федерациясе су хуҗалыгы комплексын 

үстерү” федераль максатчан программасы чараларын тормышка 

ашыру”; 

 

п) юлдан соң  



30 

 

 

C:\Users\Elmira\Desktop\ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ\Приказ МФ РТ от 29.06.2016 № 

02-73 татарский.doc 

“09 4 02 90440 Елга юлларын турайту һәм чистарту 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә:  
“09 4 02 R0160 “2012 – 2020 елларда Россия Федерациясе су хуҗалыгы комплексын 

үстерү” федераль максатчан программасы чараларына финанслашыла 

торган чыгымнар”;  

 

р) юлдан соң 

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

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә:  
“09 4 03 50160 Федераль бюджет средстволары хисабына,  “2012 – 2020 елларда 

Россия Федерациясе су хуҗалыгы комплексын үстерү” федераль 

максатчан программасы чараларын тормышка ашыру”; 

 

с) юлдан соң 

“09 4 03 90480 “Су объектларын саклау өлкәсендә башка чаралар” 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә:  
“09 4 03 R0160  “2012 – 2020 елларда Россия Федерациясе су хуҗалыгы комплексын 

үстерү” федераль максатчан программасы чараларына финанслашыла 

торган чыгымнар”; 

 

т) юлдан соң  
“09 7 01 19910 Табигатьне саклау учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү” 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә:  
“09 К 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында әйләнә-тирә 

мохитне саклау, табигый ресурсларны ишәйтү һәм клулану” дәүләт 

программасы кысаларында соци аль һәм инженерлык 

инфраструктурасына бюджет инвестициляәре һәм капиталь ремонт” 

кече програмасы   

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

инженерлы инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм 

капиталь ремонт; 

 

 

у) юлдан соң  
“10 1 01 51270 Федераль бюджет средстволары хисабына, “Хезмәткә һхәм оборонага 

әзер” (ГТО) Бөтенроссия физкультура-спорт комплексын этаплап 

кертү буенча чараларны тормышка ашыру”  
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түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә:  
 “10 1 01 54950 Федераль бюджет средстволары хисабына, “2016 - 2020 елларга 

Россия Федерациясендә физик культура һәм спортны үстерү” 

федераль максатчан программасы чараларын финанс ягыннан тәэмин 

итү”;  

 

ф) юлны  
“10 1 01 R0270 Спорт җиһазлары, кирәк-яраклары һәм экипировка белән тәэмин 

итүгә субсидияләр”  

төшереп калдырырга; 

 

х) юлдан соң  
“10 1 01 R1270 Федераль бюджет средстволары хисабына, “Хезмәткә һәм оборонага 

әзер” (ГТО) Бөтенроссия физкультура-спорт комплексын этаплап 

кертү буенча чараларны тормышка ашыруга финанслашыла торган 

чыгымнар”  

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә:  
“10 1 01 R4950 Федераль бюджет средстволары хисабына, “2016 - 2020 елларга 

Россия Федерациясендә физик культура һәм спортны үстерү” 

федераль максатчан программасы чараларын финанс ягыннан тәэмин 

итүгә финанслашыла торган чыгымнар”; 

 

ц) юлдан соң 

“10 2 01 21320 Балалар һәм яшьләрнең ялын, сәламәтлеген ныгытуны, мәшгульлеген 

оештыру буенча чаралар” 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә:  
“10 2 01 54570 Федераль бюджет средстволары хисабына, тормышта авыр хәлләрдә 

калган балаларның ялы һәм сәламәтлеген ныгыту белән бәйле 

чараларны финанс ягыннан тәэмин итү”; 

 

ч) юлдан соң  
“10 6 01 45200 Укыту-методик кабинетлары, үзәкләштерелгән бухгалтерияләр,  

хуҗалык хезмәте күрсәтү төркемнәре, укыту-өйрәтү өчен 

фильмотекалар, мәктәпара укыту-производство комбинатлары, 

логопедия пунктлары” 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә:  
“10 8 00 00000 “2016 – 2018 елларга Татарстан балалары” кече программасы 

10 8 01 00000 “Яшь буынны комплекслы үстерү һәм тормыш сыйфатын яхшырту 

өчен шартлар тудыру” төп чарасы 

10 8 00 21330 Яшь буынны комплекслы үстерү һәм тормыш сыйфатын яхшырту 
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өчен шартлар тудыру буенча чаралар”; 

 

ш) юлдан соң 

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

физик культура һәм спортны үстерү” дәүләт программасы 

кысаларында соци аль һәм инженерлык инфраструктурасына бюджет 

инвестицияләре һәм капиталь ремонт” кече программасы  

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 
“10 К 00 54950 Федераль бюджет средстволары хисабына, “2016 - 2020 елларга 

Россия Федерациясендә физик культура һәм спортны үстерү” 

федераль максатчан программасы чараларын финанс ягыннан тәэмин 

итү”; 

 

щ) юлдан соң 

“10 К 00 72310 Татарстан Республикасы Татарстан Республикасы дәүләт 

(муниципаль) милкенең социаль һәм инженерлы инфраструктурасына 

бюджет инвестицияләре һәм капиталь ремонт” 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә:  
“10 К 00 R4950 Федераль бюджет средстволары хисабына, “2016 - 2020 елларга 

Россия Федерациясендә физик культура һәм спортны үстерү” 

федераль максатчан программасы чараларын финанс ягыннан тәэмин 

итүгә финанслашыла торган чыгымнар”; 

 

ы) юлдан соң  
“11 2 01 50640 Федераль бюджет средстволары хисабына, крестьян (фермер) 

хуҗалыкларын кертеп, кече һәм урта эшмәкәрлеккә дәүләт ярдәме 

буенча чаралар” 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә:  
 “11 2 01 51110 Федераль бюджет срведстволары хисабына, Россия Федерациясе 

субъектларының  дәүләт милкендәге объектларына капиталь 

салуларны финанслашу”  

 

э) юлдан соң  
“13 3 01 03620 Идел буе федераль округында һава транспорты мөмкинлеген тәэмин 

итүгә субсидияләр” 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә:  
“13 3 01 03630 Россия Федерациясе территориясендә төбәк һава транспорты 

мөмкинлеген тәэмин итүгә субсидияләр”; 
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ю) юлны  
“13 6 01 53900 Федераль бюджет средстволары хисабына, юл эшчәнлеген финанс 

ягыннан тәэмин итү”  

төшереп калдырырга; 

 

я) юлны  
“13 6 01 54200 Федераль бюджет средстволары хисабына, Россия Федерациясе 

Хөкүмәте карарлары буенча юл хуҗалыгы өлкәсендә төбәк 

программалары чараларын тормышка ашыру”   

 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
“13 6 01 54200 Федераль бюджет средстволары хисабына, Россия Федерациясе 

Хөкүмәте карарлары буенча, дәүләти-хосусый партнерлык 

механизмнарын куллану нигезендә тормышка ашырыла торган 

проектларны һәм тиңдәшсез ясалма юл корылмаларын төзү, 

реконструкцияләү һәм ремонтлауны кертеп, юл хуҗалыгы өлкәсендә 

төбәк программаларын чараларын тормышка ашыру”;  

 

я
1
) юлны  

“14 8 01 R0760 Мелиорация эшләртен башкаруга бәйле чыгымнарны каплауга 

финанслашыла торган чыгымнар” 

 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
“14 8 01 R0760 “2014 – 2020 елларга Россиядә авыл хуҗалыгы максатындагы 

җирләрне мелиорацияләүне үстерү” федераль максатчан программасы 

чараларын тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар”; 

 

я
2
) юлдан соң  

“24 1 01 25390 Татарстан Республикасы муниципаль-норматив хокукый актлар 

регистрын алып бару өчен кирәкле булган, муниципаль районга 

керүче җирлекләрдән мәгълүмат җыю буенча дәүләт вәкаләтләрен 

тормышка ашыру”  

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә:  
“24 1 01 51410 Федераль бюджет средстволары хисабына, Россия Федерациясе 

Хөкүмәте карарлары буенча Дәүләт Думасы депутатлары һәм 

аларның ярдәмчеләре эшчәнлеген тәэмин итү”; 

 

я
3
) юлдан соң  

“28 0 01 25360 Хайваннарда авыруларны кисәтү һәм бетерү, аларны дәвалау, сукбай 

хайваннарны аулау һәм карап тоту, халыкны кеше һәм хайваннар 

өчен уртак булган авырулардан саклау буенча чаралар үткәрүне 

оештыру өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру”    
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түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә:  
“29 0 00 00000 “2016 елга Татарстан Республикасы хезмәт базарында киеренкелекне 

киметүгә юнәлдерелгән халыкны эш белән тәэмин итү өлкәсендә 

өстәмә чараларны тормышка ашыру” дәүләт программасы 

29 0 01 00000 “Россия Федерациясе субъектларының хезмәт базарында 

киеренкелекне киметүгә юнәлдерелгән халыкны эш белән тәэмин итү 

өлкәсендә өстәмә чараларны тормышка ашыру” төп чарасы 

29 0 01 54700 Федераль бюджет средстволары хисабына, Россия Федерациясе 

субъектларының хезмәт базарында киеренкелекне киметүгә 

юнәлдерелгән халыкны эш белән тәэмин итү өлкәсендә өстәмә 

чараларны тормышка ашыру  

29 0 01 54701 Эштән җибәрелү куркынычы янаган хезмәткәрләрне вакытлыча эш 

белән тәэмин итү буенча өстәмә чараларны тормышка ашыру 

29 0 01 54702 Эштән җибәрелү куркынычы янаган оешмалар хезмәткәрләрен, шулай 

ук бетерелүгә, хезмәткәрләр санын яки штатын киметүгә бәйле 

рәвештә башка оешмалардан эштән җибәрелеп, даими эшкә кабул 

ителгән хезмәткәрләрне һәм эшсез гражданарны һөнәргә өйрәтү һәм 

аларга стажировка үткәрү буенча өстәмә чараларны тормышка ашыру    

29 0 01 54703 Оешмаларны үстерү программаларын тормышка ашыручы эш 

бирүчеләрнең бетерелүгә, хезмәткәрләр санын яки штатын киметүгә 

бәйле рәвештә башка оешмалардан эштән җибәрелгән 

хезмәткәрләрнең, һөнәри белем бирү оешмаларын тәмамлап 

чыгучыларның һәм эшсез гражданнарның хезмәтенә өлешчә түләүгә 

чыгымнарын каплау буенча өстәмә чараларны тормышка ашыру  

29 0 01 54704 Эш бирүчеләргә иналидларны эшкә урнаштыруга бәйле чыгымнарын, 

эш урынында инфраструктура булдыру, җайлашуны һәм остазлыкны 

кертеп, каплау буенча өстәмә чыгымнарны тормышка ашыру  

29 0 01 R4700 Татарстан Республикасы хезмәт базарында киеренкелекне киметүгә 

юнәлдерелгән халыкны эш белән тәэмин итү өлкәсендә өстәмә 

чараларны тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар  

29 0 01 R4701 Эштән җибәрелү куркынычы янаган хезмәткәрләрне вакытлыча эш 

белән тәэмин итү убенча чаралар  

29 0 01 R4702 Эштән җибәрелү куркынычы янаган оешмалар хезмәткәрләрен, шулай 

ук бетерелүгә, хезмәткәрләр санын яки штатын киметүгә бәйле 

рәвештә башка оешмалардан эштән җибәрелеп, даими эшкә кабул 

ителгән хезмәткәрләрне һәм эшсез гражданнарны һөнәргә өйрәтү һәм 

аларга стажировка үткәрү буенча чаралар    

29 0 01 R4703 Оешмаларны үстерү программаларын тормышка ашыручы эш 

бирүчеләрнең бетерелүгә, хезмәткәрләр санын яки штатын киметүгә 

бәйле рәвештә башка оешмалардан эштән җибәрелгән 

хезмәткәрләрнең, һөнәри белем бирү оешмаларын тәмамлап 

чыгучыларның һәм эшсез гражданнарның хезмәтенә өлешчә түләүгә 

чыгымнарын каплау буенча чаралар  
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29 0 01 R4704 Эш бирүчеләргә иналидларны эшкә урнаштыруга бәйле чыгымнарын, 

эш урынында инфраструктура булдыру, җайлашуны һәм остазлыкны 

кертеп, каплау буенча чаралар”; 

 

я
4
) юлдан соң  

“31 0 01 15700 “Чит илдә яшәүче ватандашларыбызга Татарстан Республикасына 

ихтыярый күчүләренә ярдәм итү буенча чаралар”   

 

түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә:  
“32 0 00 00000 “2016 – 2020 елларга Татарстан Республикасы сәнәгатенең эшкәртү 

тармакларын үстерү” дәүләт программасы  

32 0 01 00000 “Глобаль киңлектә көндәшлеккә сәләтле,  Татарстан 

Республикасының озак сроклы динамикалы үсеше мөмкинлекләренә 

ия булган һәм стратегик өстенлекле юнәлешләрне тормышка 

ашыруны тәэмин итәрдәй сәнәгатьне үстерү өчен шартлар тудыру” 

төп чарасы 

32 0 01 54870 Федераль бюджет средстволары хисабына, сәнәгать 

прдеприятиеләрен модернизацияләү һәм сүтерү буенча  инвестицион 

проектларны тормышка ашыруга чыгымнарның бер өлешен каплау 

буенча йфинанслашыла торган чыгымнарны субсидияләр  

32 0 01 R4870 Сәнәгать прдеприятиеләрен модернизацияләү һәм үстерү буенча 

инвестицион проектларны тормышка ашыруга чыгымнарның бер 

өлешен каплауга финанслашыла торган чыгымнар”; 

 

я
5
) юлны  

“56 2 00 02210 Сайлаучыларның хокукый культурасын үстерүгә, сайлауларны 

оештыручыларны укыту-өйрәтүгә, “Сайлаулар” дәүләт мәгълүмат 

системасына чыгымнар 

 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  
56 2 00 02210 Сайлаучыларның хокукый культурасын үстерүгә, сайлауларны 

оештыручыларны укыту-өйрәтүгә, “Сайлаулар” дәүләт мәгълүмат 

системасына чыгымнар”; 

 

я
6
) юлдан соң  

“99 0 00 22910 Икътисадның мобиль әзерлеген тәэмин итү буенча чаралар” 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә:  
“99 0 00 25140 Муниципаль берәмлекләр бюджетларына гражданнардан акча җыю 

нигезендә хәл ителә торган, җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл 

кылуга муниципаль берәмлекләрнең бюджетларына тапшырыла 

торган бюджетара трансфертлар”; 
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я
7
) юлдан соң 

“99 0 00 25380 Җәмәгатьчелек тәртибенә һәм җәмәгатьчелек иминлегенә яный 

торган административ хокук бозулар турында беркетмәләр төзү 

буенча Татарстан Республикасы дәүләт вәкаләтләрен тормышка 

ашыру”  

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә:  
“99 0 00 25400 Үзләренә карата дәүләт милке чикләнелмәгән җир кишәрлекләре 

белән эш итү буенча дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру”; 

 

я
8
) юлдан соң  

“99 0 00 50090 Бюджет өлкәсе хезмәткәрләренең хезмәтенә түләүне арттыруга 

өстәмә чыгымнарны компенсацияләүгә бәйле чаралар”  

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә:  
“99 0 00 51040 Гадәттән тыш хәлләрне һәм табигать афәтләренең аянычлы 

нәтиҗәләрен кисәтү һәм бетерү буенча Россия Федерациясе 

Хөкүмәтенең резерв фонды“; 

 

я
9
) юлдан соң  

“99 0 00 51200 Федераль бюджет средстволары хисабына, Россия Федерациясендә 

гомуми юрисдикциядәге федераль судларның присяжный 

утырышчыларына кандидатлар исемлекләрен төзү (үзгәртү)”   

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә:  
“99 0 00 51420 Федераль бюджет средстволары хисабына, Федерация Советы 

әгъзаларын һәм аларның ярдәмчеләрен тәэмин итү”; 

 

я
10

) юлдан соң  
“99 0 00 59900 Федераль бюджет средстволары хисабына, белем бирүнең сыйфатын, 

мәгариф эшчәнлеген лицензияләү һәм дәүләт аккредитациясен 

үткәрүне  контрольдә тоту, мәгариф өлкәсендә законнарның үтәлешен 

контрольдә тоту буенча Россия Федерацясе вәкаләтләрен тормышка 

ашыру”  

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә:  
“99 0 00 68100 Татарстан Республикасы бюджетыннан узган еллардагы бюджетара 

трансфертлар хисабына хәл ителә торган башка чаралар”; 

 

я
11

) түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә:  
“73 2 00 92350 Башка чаралар”. 
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