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Татарстан Республикасы Финанс 

министрлыгының “30”сентябрь, 2016 

ел, № 02-116 боерыгы белән расланды 

 

Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының 30.12.2015 ел, № 02-144 

боерыгы белән расланган Татарстан Республикасы бюджетына һәм Татарстан 

Республикасы Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль фонды 

бюджетына кагылышлы өлешендә Россия Федерациясе бюджет классификациясен 

билгеләү, аныклау һәм аны куллану тәртибен тәгаенләү турында күрсәтмәләргә 

кертелә торган үзгәрешләр 

 

1. “Тиешле максатчан статьяларга Татарстан Республикасы бюджеты һәм 

Татарстан Республикасы Мәҗбүри медлицина иминиятләштерүенең территориаль 

фонды бюджетына чыгымнар исемлеге һәм аларны кертү кагыйдәләре” 2 пунктта: 

 

а) “2020 елга кадәр Татарстан Республикасында сәламәтлек саклауны үстерү” 

дәүләт программасы” 2.1. пунктчасында: 

“011 01 00000 “Йогышлы булмаган авыруларга карата медицина  

профилактикасы системасын үстерү һәм сәламәт тормыш рәвешен формалаштыру, 

шул исәптән балаларда” төп чарасына түбәндәге чыгымнар юнәлешен өстәргә 

“- 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар”; 

 

 “012 07 00000 “Ашыгыч ярдәмне, шул исәптән махсуслашкан медицина 

ярдәмен, медицина эвакуациясен камилләштерү. Сырхауларны өч дәрәҗәдә 

маршрутлаштыру. Ашыгыч медицина ярдәменең бердәм диспетчерлык хезмәтен 

булдыру» төп чарасына түбәндәге чыгымнар юнәлешен өстәргә: 

“- 54920 Федераль бюджет средстволары хисабына, күчереп утырту 

максатында кеше органнары донорлыгы белән бәйле медицина эшчәнлеген финанс 

ягыннан тәэмин итү  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча күчереп утырту максатында кеше 

органнары донорлыгы белән бәйле медицина эшчәнлеген финанс ягыннан тәэмин 

итүгә федераль бюджеттан башка бюджетара трансфертлар хисабына хәл ителә 

торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга башка бюджетара трансфертларның керүе бюджетларын 

керемнәре классификациясенең “Күчереп утырту максатында кеше органнары 

донорлыгы белән бәйле медицина эшчәнлеген финанс ягыннан тәэмин итүгә Россия 

Федерациясе субъектлары бюджетларына тапшырыла торган бюджетара 

трансфертлар” 000 2 02 04113 02 0000 151 коды буенча чагылдырыла.”; 
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“01 2 09 00000 “Башка авырулардан интегүчеләргә медицина ярдәмен күрсәтү 

системасын камилләштерү. Дәвалап җиткерүне һәм реабилитацияләүне оештыру” 

төп чарасы” максатчан статьясы текстын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

кече программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла:  

 

- 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар 

 

- 97050 Сәламәтлек саклау учреждениеләрен матди-техник яктан тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча сәламәтлек саклау учреждениеләрен 

матди-техник яктан тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла. 

 

- 97100 Ведомство учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча ведомство сәламәтлек саклау 

учреждениеләре эшчәнлеген тоту һәм тәэмин итүгә Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

 

- 97150 Махсус медицина ярдәме белән идарә итү”; 

 

“01Б 01 00000 “Татарстан Республикасының территориаль планлаштыру 

системасын камилләштерү” төп чарасы” максатчан статьясына түбәндәге чыгымнар 

юнәлешен өстәргә: 

 “- 55060 Федераль дәүләт учреждениеләре тарафыннан Мәҗбүри медицина 

иминиятләштерүенең база программасына кертелгән махсус, шул исәптән югары 

технологияле медицина ярдәмен күрсәтүне  өстәмә рәвештә финанс ягыннан тәэмин 

итүгә Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль фондлары бюджетларына 

башка бюджетара трансфертлар. 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Федераль дәүләт учреждениеләре 

тарафыннан Мәҗбүри медицина иминиятләштерүенең база программасына 

кертелгән махсус, шул исәптән югары технологияле медицина ярдәмен күрсәтүне  

өстәмә рәвештә финанс ягыннан тәэмин итүгә Татарстан Республикасы Мәҗбүри 

медицина иминиятләштерүе территориаль фонды бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла. 

Әлеге максатларга башка бюджетара трансфертларның керүе бюджетлар 

керемнәре классификациясенең “Мәҗбүри медицина иминиятләштерүенең база 

программасына кертелгән махсус, шул исәптән югары технологияле медицина 
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ярдәмен күрсәтүне  өстәмә рәвештә финанс ягыннан тәэмин итүгә мәҗбүри 

медицина иминиятләштерүе территориаль фондлары бюджетларына тапшырыла 

торган бюджетара трансфертлар 000 2 02 05814 09 0000 151” коды буенча 

чагылдырыла.”; 

 

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

саклауны үстерү” дәүләт программасы кысаларында социаль һәм инженерлык 

инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь ремонт” максатчан 

статьясына түбәндәге чыгымнар юнәлешен өстәргә:  

«- 72350 Татарстан Республикасында социаль тармакларны һәм иҗтимагый 

инфраструктураны үстерү”; 

 

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

дәүләт программасы” 2.2. пунктчасында 

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

өлкәсендә чаралар үткәрү” төп чарасы” максатчан статьясына  түбәндәге чыгымнар 

юнәлешен өстәргә: 

“-R0880 Иң яхшы укытучыларны кызыксындыруга финанслашыла торган 

чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына иң яхшы укытучыларны кызыксындыруга федераль 

бюджеттан субсидияләрне финанслашуга Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла.”; 

 

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

оештыру” төп чарасы” максатчан статьясына түбәндәге чыгымнар юнәлешен 

өстәргә: 

“- 50660 Федераль бюджет средстволары хисабына, Россия Федерациясе 

халык хуҗалыгы оешмалары өчен идарәи кадрлар әзерләү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Россия Федерациясе халык хуҗалыгы 

оешмалары өчен идарәче кадрлар әзерләүгә федераль бюджеттан субсидияләр 

хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләр керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең “Россия Федерациясе халык хуҗалыгы оешмалары өчен идарәи 

кадрлар әзерләүнең Дәүләт планы чараларын тормышка ашыруга Россия 

Федерациясе субъектлары бюджетларына субсидияләр” 000 2 02 02103 02 0000 151 

коды буенча чагылдырыла.”; 
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“02 4 03 00000 “Гомуми белем бирү системасын модернизацияләү, мәгариф 

өлкәсендә чаралар үткәрү” төп чарасы” максатчан статьясына түбәндәге чыгымнар 

юнәлешен өстәргә: 

“- 54980 Федераль бюджет средстволары хисабына, 2016-2020 елларга 

мәгарифне үстерүнең федераль максатчан программасы чараларын финанс ягыннан 

тәэмин итү 

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 “Федераль максатчан программаларны тормышка ашыруга 

бюджетларга субсидияләр” 000 2 02 02051 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле 

кодлары буенча чагылдырыла.”; 

 

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

фәнне үстерү” дәүләт программасы кысаларында социаль һәм инженерлык 

инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь ремонт” кече 

программасы” максатчан статьясына түбәндәге чыгымнар юнәлешләрен өстәргә: 

“- 55200 Федераль бюджет средстволары хисабына, Россия Федерациясе 

субъектларында гомуми белем бирү оешмаларында яңа урыннар булдыруга ярдәм 

итү буенча чараларны тормышка ашыру 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Россия Федерациясе субъектларында 

гомуми белем бирү оешмаларында яңа урыннар булдыруга ярдәм итү буенча 

чараларны тормышка ашыруга федераль бюджеттан субсидияләр хисабына хәл 

ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең “Россия Федерациясе субъектларында гомуми белем бирү 

оешмаларында яңа урыннар булдыруга ярдәм итү буенча чараларны тормышка 

ашыруга бюджетларга субсидияләр” 000 2 02 02284 00 0000 151  керемнәр төренең 

тиешле кодлары буенча чагылдырыла.”; 

“- 72350 Татарстан Республикасында социаль тармакларны һәм иҗтимагый 

инфраструктураны үстерү  

- R0970 Авыл җирлегендә урнашкан гомуми белем бирү оешмаларында физик 

культура һәм спорт дәресләре өчен шартлар тудыруга финанслашыла торган 

чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына, Россия Федерациясе субъектларында гомуми белем бирү 

оешмаларында физик культура һәм спорт дәресләре өчен шартлар тудыруга 
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федераль бюджеттан субсидияләрне финанслашуга Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

- R5200 Гомуми белем бирү оешмаларында яңа урыннар булдыруга 

финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына гомуми белем бирү оешмаларында яңа урыннар булдыруга 

федераль бюджеттан субсидияләрне финанслашуга Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла.”;  

 

в) “2014-2020 елларга Татарстан Республикасы гражданнарына социаль 

ярдәм” дәүләт программасы” 2.3. пунктчасында:  

“03 2 01 00000 “Өлкән яшьтәге гражданнарның социаль якланылышын 

көчәйтү чараларын тормышка ашыру” төп чарасы” максатчан статьясына түбәндәге 

чыгымнар юнәлешләрен өстәргә: 

“- 52090 Россия Федерациясе Пенсия фонды средстволары хисабына, халыкка 

социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләренең матди-техник базасын ныгытуга, 

эшләмәүче пенсионерларга адреслы социаль ярдәм күрсәтүгә, эшләмәүче 

пенсионерларны компьютерда эшләргә өйрәтүгә бәйле булган  Россия Федерациясе 

субъектларының социаль программаларын финанслашу  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча халыкка социаль хезмәт күрсәтү 

учреждениеләренең матди-техник базасын ныгытуга, эшләмәүче пенсионерларга 

адреслы социаль ярдәм күрсәтүгә, эшләмәүче пенсионерларны компьютерда 

эшләргә өйрәтүгә бәйле булган Россия Федерациясе субъектларының социаль 

программаларын финанслашуга юнәлдерелгән Россия Федерациясе Пенсия фонды 

бюджетыннан субсидияләр хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең “Халыкка социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләренең матди-

техник базасын ныгытуга, эшләмәүче пенсионерларга адреслы социаль ярдәм 

күрсәтүгә, эшләмәүче пенсионерларны компьютерда эшләргә өйрәтүгә бәйле булган  

Россия Федерациясе субъектларының социаль программаларын финанслашуга 

Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына субсидияләр”  000 2 02 02118 02 

0000 151 коды буенча чагылдырыла 

 

- R2090 Халыкка социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләренең матди-техник 

базасын ныгытуга, эшләмәүче пенсионерларга адреслы социаль ярдәм күрсәтүгә, 

эшләмәүче пенсионерларны компьютерда эшләргә өйрәтүгә бәйле булган  Россия 

Федерациясе субъектларының социаль программаларын тормышка ашыруга 

финанслашыла торган чыгымнар 
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Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына, халыкка социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләренең 

матди-техник базасын ныгытуга, эшләмәүче пенсионерларга адреслы социаль ярдәм 

күрсәтүгә, эшләмәүче пенсионерларны компьютерда эшләргә өйрәтүгә бәйле булган  

Россия Федерациясе субъектларының социаль программаларын тормышка ашыруга 

Россия Федерациясе Пенсия фондыннан алына торган субсидияләрне финанслашуга 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.”; 

 

“03 3 02 00000 “Дәүләт социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләренә матди-

техник базасын камилләштерүгә, шул исәптән капиталь ремонт үткәрүгә 

средстволар бирү” төп чарасы” максатчан статьясына түбәндәге чыгымнар 

юнәлешләрен өстәргә: 

“- 52090 Россия Федерациясе Пенсия фонды средстволары хисабына, халыкка 

социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләренең матди-техник базасын ныгытуга, 

эшләмәүче пенсионерларга адреслы социаль ярдәм күрсәтүгә, эшләмәүче 

пенсионерларны компьютерда эшләргә өйрәтүгә бәйле булган  Россия Федерациясе 

субъектларының социаль программаларын финанслашу  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча халыкка социаль хезмәт күрсәтү 

учреждениеләренең матди-техник базасын ныгытуга, эшләмәүче пенсионерларга 

адреслы социаль ярдәм күрсәтүгә, эшләмәүче пенсионерларны компьютерда 

эшләргә өйрәтүгә бәйле булган  Россия Федерациясе субъектларының социаль 

программаларын финанслашуга юнәлдерелгән Россия Федерациясе Пенсия фонды 

бюджетыннан субсидияләр хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре  

классификациясенең “Халыкка социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләренең матди-

техник базасын ныгытуга, эшләмәүче пенсионерларга адреслы социаль ярдәм 

күрсәтүгә, эшләмәүче пенсионерларны компьютерда эшләргә өйрәтүгә бәйле булган  

Россия Федерациясе субъектларының социаль программаларын финанслашуга 

Россия Федерациясе субъектларына субсидияләр” 000 2 02 02118 02 0000 151  коды 

буенча чагылдырыла. 

 

- R2090 Халыкка социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләренең матди-техник 

базасын ныгытуга, эшләмәүче пенсионерларга адреслы социаль ярдәм күрсәтүгә, 

эшләмәүче пенсионерларны компьютерда эшләргә өйрәтүгә бәйле булган  Россия 

Федерациясе субъектларының социаль программаларын тормышка ашыруга 

финанслашыла торган чыгымнар  
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Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына, халыкка социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләренең 

матди-техник базасын ныгытуга, эшләмәүче пенсионерларга адреслы социаль ярдәм 

күрсәтүгә, эшләмәүче пенсионерларны компьютерда эшләргә өйрәтүгә бәйле булган  

Россия Федерациясе субъектларының социаль программаларын тормышка ашыруга 

бүлеп бирелгән Россия Федерациясе Пенсия фонды бюджетыннан алына торган 

субсидияләрне финанслашуга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла.”;  

 

“03 К00 00000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасы гражданнарына 

социаль ярдәм”, Дәүләт программасы кысаларында социаль һәм инженерлык 

инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь ремонт” кече 

программасы” максатчан статьясына түбәндәге чыгымнар юнәлешен өстәргә: 

“- 72350 Татарстан Республикасында социаль тармакларны һәм иҗтимагый 

инфраструктураны үстерү”; 

 

г) “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында яшәүчеләрне сыйфатлы 

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

программасы” 2.4. пунктчасында  “04 К 00 00000 “2014-2020 елларга Татарстан 

Республикасында яшәүчеләрне сыйфатлы торак һәм торак-коммуналь хуҗалык 

хезмәтләре белән тәэмин итү” дәүләт программасы кысаларында социаль һәм 

инженерлык инфраструктурасына бюджет инвестицияләре  капиталь ремонт”   кече 

программасы” максатчан статьясына түбәндәге чыгымнар юнәлешен өстәргә:  

“- 72350 Татарстан Республикасында социаль тармакларны һәм иҗтимагый 

инфраструктураны үстерү”; 

 

д) “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында иҗтимагый тәртипне һәм 

җинаятьчелеккә каршы көрәшүне тәэмин итү” дәүләт программасы” 2.6. 

пунктчасында  “06 1 01 00000 “Хокук бозуларны җинаятьләрне кисәтү буенча 

эшчәнлекне камилләштерү” 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: 

 

- 10990 Программага кертелгән чараларны тормышка ашыру 

- 72310 Татарстан Республикасы дәүләт (муниципаль) милкендәге социаль һәм 

инженерлык инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь ремонт”; 
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е) “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында халыкны һәм 

территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән саклау, янгын куркынычсызлыгын һәм су 

объектларында кешеләрнең иминлеген тәэмин итү” дәүләт программасы 2.7. 

пунктчасына түбәндәге максатчан статьяны өстәргә: 

  

“07 К 00 00000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында халыкны һәм 

территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән саклау, янгын куркынычсызлыгын һәм су 

объектларында кешеләрнең иминлеген тәэмин итү” дәүләт программасы 

кысаларында социаль һәм инженерлык инфраструктурасына бюджет 

инвестицияләре һәм капиталь ремонт” кече программасы 

 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча кече 

программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 72310 Татарстан Республикасы дәүләт (муниципаль) милкендәге социаль һәм 

инженерлык инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь ремонт”; 

 

ж) “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында мәдәниятне үстерү” дәүләт 

программасы” 2.8. пунктчасында: 

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

максатчан статьясына түбәндәге чыгымнар юнәлешен өстәргә:  

“- 56100 Федераль бюджет средстволары хисабына, дәүләти һәм муниципаль 

китапханәләр фондларын балалар һәм яшьләр өчен китаплар белән комплектлау 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча дәүләти һәм муниципаль китапханәләр 

пунктларын балалар һәм яшьләр өчен китаплар белән комплектлауга федераль 

бюджеттан башка бюджетара трансфертлар хисабына хәл ителә торган Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга башка бюджетара трансфертларның керүе бюджетлар 

керемнәре классификациясенең “Россия Федерациясе Президентының резерв фонды 

средстволары хисабына, дәүләти һәм муниципаль китапханәләр пунктларын балалар 

һәм яшьләр өчен китаплар белән комплектлауга Россия Федерациясе субъектлары 

бюджетларына тапшырыла торган бюджетара трансфертлар” 000 2 02 04120 02 0000 

151 коды буенча чагылдырыла.”; 

 

“08 К 00 00000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында мәдәниятне 

үстерү” дәүләт программасы кысаларында социаль һәм инженерлык 

инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь ремонт” кече 

программасы” максатчан статьясы текстын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
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“Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

кече программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла: 

 

- 72310 Татарстан Республикасы дәүләт (муниципаль) милкендәге социаль һәм 

инженерлык инфраструктурасына бюджет инвестицияләрен һәм капиталь ремонт 

 

- 72350 Татарстан Республикасында социаль тармакларны һәм иҗтимагый 

инфраструктураны үстерү”;   

 
 

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

культура һәм спортны үстерү” дәүләт программасы” 2.10. пунктчасында:   

“10 К 0000000 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында яшьләр 

сәясәтен, физик культура һәм спортны үстерү” дәүләт программасы кысаларында 

социаль һәм инженерлык инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм 

капиталь ремонт” кече программасы” максатчан статьясына түбәндәге чыгымнар 

юнәлешен өстәргә: 

“- 72350 Татарстан Республикасында социаль тармакларны һәм иҗтимагый 

инфраструктураны үстерү”; 

 “10 Ф 00 00000 “2018 елда футбол буенча дөнья чемпионатын үткәрүгә 

әзерләнү” 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: 

 

- 51540 Федераль бюджет средстволары хисабына, 2018 елда футбол буенча 

дөнья чемпионатын үткәрүгә әзерләнү һәм аны үткәрү чараларын тормышка ашыру 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Россия Федерациясендә 2018 елда 

футбол буенча дөнья чемпионатын үткәрүгә әзерләнү һәм аны үткәрү чараларын 

тормышка ашыруга федераль бюджеттан башка бюджетара трансфертлар хисабына 

хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга башка бюджетара трансфертларның керүе бюджетлар 

керемнәре классификациясенең “Спорт объектларын төзү һәм/яки реконструкцияләү 

максатында, Россия Федерациясендә 2018 елда футбол буенча дөнья чемпионатын 

үткәрүгә әзерләнү һәм аны үткәрү чараларын тормышка ашыруга, шулай ук Санкт-

Петербург һәм Түбән Новгород шәһәрләрендә метрополитеннарны үстерүгә 
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бюджетларга тапшырыла торган бюджетара трансфертлар” 000 2 02 04060 00 0000 

151 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

 

- R0300 Россия Федерациясендә 2018 елда футбол буенча дөнья чемпионатын 

үткәрүгә әзерләнү һәм аны үткәрү чараларын тормышка ашыруга финанслашыла 

торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына, Россия Федерациясендә 2018 елда футбол буенча дөнья 

чемпионатын үткәрүгә әзерләнү һәм аны үткәрү чараларын тормышка ашыруга 

федераль бюджеттан субсидияләрне финанслашуга Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла.”; 

 

и) “2014-2020 елларга Татарстан Республикасының икътисадын үстерү һәм 

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

Татарстан Республикасы кече һәм урта эшмәкәрлек секторы өлешен арттыру” төп 

чарасы” максатчан статьясына түбәндәге чыгымнар юнәлешен өстәргә 

“- 54450 Федераль бюджет средстволары хисабына яшьләр эшмәкәрлегенә 

дәүләт ярдәме  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча яшьләр эшмәкәрлегенә дәүләт ярдәме 

өчен федераль бюджеттан субсидияләр хисабына хәл ителә торган Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең “Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына яшьләр 

эшмәкәрлегенә дәүләт ярдәме өчен субсидияләр”  000 2 02 02278 02 0000 151 коды 

буенча чагылдырыла.”;  

 

к) “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында транспорт системасын 

үстерү” дәүләт программасы” 2.13. пунктчасында: 

“134 01 00000 “Халыкның барлык катлаулары өчен тотрыклы эшли торган һәм 

чагыштырмача кыйммәт булмаган бердәм җәмәгать транспорты системасын 

булдыру” төп чарасы” максатчан статьясына түбәндәге чыгымнар юнәлешен 

өстәргә: 

“- 72350 Татарстан Республикасында социаль тармакларын һәм җәмәгатьчелек 

инфраструктурасын үстерү”; 

  

“13 6 01 00000 “Гомуми файдаланудагы автомобиль юлларын үстерү” төп 

чарасы” максатчан статьясына түбәндәге чыгымнар юнәлешен өстәргә:   

“- 72350 Татарстан Республикасында социаль тармакларны һәм иҗтимагый 

инфраструктураны үстерү”; 
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л) “2013-2020 елларга Татарстан Республикасында авыл хуҗалыгын үстерү 

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

дәүләт программасы” 2.14. пунктчасында: 

“141 06 00000 “Үсемлекчелек объектларын төзүгә дәүләт ярдәме” төп чарасы” 

максатчан статьясына  түбәндәге чыгымнар юнәлешен өстәргә: 

“- R0350 “2015-2016 елларга Татарстан Республикасында җитен комплексын 

үстерү” икътисадый әһәмиятле ведомство максатчан төбәк программасын тормышка 

ашыруда катнашучы авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә финанслашыла 

торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына, үсемлекчелек өлкәсендә икътисадый яктан әһәмиятле төбәк 

программаларына ярдәм итүгә федераль бюджеттан субсидияләрне финанслашу 

максатында Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.”; 

 

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

чарасы” максатчан статьясына чыгымнарның түбәндәге юнәлешләрен өстәргә: 

“- 50460 Федераль бюджет средстволары хисабына, терлекчелек өлкәсендә 

икътисадый әһәмиятле төбәк программаларына ярдәм итүгә субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча терлекчелек өлкәсендә икътисадый 

яктан әһәмиятле төбәк программаларына ярдәм итүгә федераль бюджеттан 

субсидияләр хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең “Терлекчелек өлкәсендә икътисадый яктан әһәмиятле төбәк 

программаларына ярдәм итүгә Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына 

субсидияләр” 000 2 02 02189 02 0000 151 коды буенча чагылдырыла.”; 

 

“- R0460 “2016-2018 елларга Татарстан Республикасы территориясендә 

дуңгызлар арасында Африка үләтен кертүне һәм таралуны кисәтү” икътисадый 

яктан әһәмиятле ведомство максатчан төбәк программасын тормышка ашыруда 

катнашучы авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә финанслашыла торган 

чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына, терлекчелек өлкәсендә икътисадый яктан әһәмиятле төбәк 

программаларына ярдәм итүгә федераль бюджеттан субсидияләрне финанслашу 

максатында Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.”;  
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“14 4 06 00000 “Шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга ярдәм” 

төп чарасы” максатчан статьясына түбәндәге чыгымнар юнәлешен өстәргә: 

“- 63350 Шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга савым сыерлар, 

кәҗә тәкәләре һәм ана кәҗәләр асрауга чыгымнарның бер өлешен каплауга 

субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына, шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга савым 

сыерлар, кәҗә тәкәләре һәм ана кәҗәләр асрауга чыгымнарның бер өлешен каплауга 

субсидияләр бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.”; 

 

“14 8 0100000 “Мелиорация эшләренә ярдәм итү” төп чарасы” максатчан 

статьясына түбәндәге чыгымнар юнәлешен өстәргә:   

“- 50760 Федераль бюджет средстволары хисабына, “2014-2020 елларга 

Россиянең авыл хуҗалыгы максатындагы җирләрен мелиорацияләүне үстерү” 

федераль максатчан программасы чараларын тормышка ашыру  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча “2014-2020 елларга Россиянең авыл 

хуҗалыгы максатындагы җирләрен мелиорацияләүне 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 “Бюджетларга федераль максатчан программаларны тормышка 

ашыруга субсидияләр” 000 2 02 02051 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле 

кодлары буенча чагылдырыла.”; 

“14 К 00 00000 “2013-2020 елларга Татарстан Республикасында авыл 

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

базарларын җайга салу” дәүләт программасы кысаларында социаль һәм инженерлык 

инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь ремонт” кече 

программасы” максатчан статьясы текстын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

кече программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла: 

 

- 72310 Татарстан Республикасы дәүләт (муниципаль- милкенең социаль һәм 

инженерлык инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь ремонт. 

- 72350 Татарстан Республикасында социаль тармакларны һәм иҗтимагый 

инфраструктураны үстерү”; 
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м) “20 0 01 00000 “Татарстан Республикасында дәүләт милли сәясәтен  

тормышка ашыру, Татарстан Республикасы территориясендә яшәүче халыклар 

вәкилләрен цивилизацияле үстерү, этникара һәм конфессияара тынычлык һәм 

татулыкны саклау, гомумроссия гражданлык хисләрен (Россия халкы булып тору 

хисләрен) ныгыту, мигрантларны уңышлы төстә социаль-мәдәни адаптацияләү һәм 

интеграцияләү” 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: 

 

- 10990 Программага кертелгән чараларны тормышка ашыру 

 

- 52360 Федераль бюджет средстволары хисабына, “Россия халкының 

бердәмлеген ныгыту һәм Россия халыкларын этномәдәни яктан үстерү (2014-2020 

елларга)” федераль максатчан программасы чараларын тормышка ашыру 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча “Россия халкының бердәмлеген ныгыту 

һәм Россия халыкларын этномәдәни яктан үстерү (2014-2020 елларга)” федераль 

максатчан программасы чараларын тормышка ашыруга федераль бюджеттан 

субсидияләр хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла 

Әлеге максатларга чыгымнарның керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең “Бюджетларга федераль максатчан программаларын тормышка 

ашыруга субсидияләр” 000 2 02 02051 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле 

кодлары буенча чагылдырыла.”;   

 

н) “2013-2023 елларга Татарстан Республикасында газ-мотор ягулыгы базарын 

үстерү” дәүләт программасы” 2.22. пунктчасында “230 01 00000 “Автомобиль 

транспортының әйләнә-тирә мохиткә һәм халык сәламәтлегенә тискәре йогынтысын 

акрынлап киметүне тәэмин итү һәм автотранспорт чаралары белән йөкләр-

пассажирлар ташуның иң зур икътисадый нәтиҗәсенә ирешү” төп чарасы” 

максатчан статьясына түбәндәге чыгымнар юнәлешен өстәргә: 

“- 71730 Транспорт чараларын газ-мотор ягулыгына күчерү чараларын 

башкару 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча транспорт чараларын газ-мотор 

ягулыгына күчерү чараларын башкаруга Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла.”; 

 

о) түбәндәге эчтәлектәге 2.29
2  

пунктчасын өстәргә: 
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«2.29
2
. “2016 – 2020 елларга Татарстан Республикасында архив эшен үстерү” дәүләт 

программасы 

 

“2016 – 2020 елларга Татарстан Республикасында архив эшен үстерү” дәүләт 

программасының максатчан статьялары үз эченә ала: 

33 0 00 00000 “2016 – 2020 елларга Татарстан Республикасында архив эшен үстерү” 

дәүләт программасы  

 

Әлеге максатчан статья буенча 31.12.2012 ел, № 1199 Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинеты карары белән расланган Татарстан Республикасы Дәүләт 

программалары исемлеге нигезендә эшләнгән “2016 – 2020 елларга Татарстан 

Республикасында архив эшен үстерү” дәүләт программасын тормышка ашыруга 

түбәндәге төп чара буенча хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла: 

  

 

33 0 01 00000  “Архив эше өлкәсендә дәүләт сәясәтен тормышка ашыру”  

төп чарасы 

 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 02040 Үзәк аппарат 

 

- 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түлә 

 

- 44020 Татарстан Республикасы архив фонды документларын һәм башка 

архив документларын саклауны, учетын алып баруны, комплектлау  һәм куллануны 

тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы архив фонды 

документларын һәм башка архив документларын саклауны, учетын алып баруны, 

комплектлау  һәм куллануны тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла.”; 

 

п) “Татарстан Республикасы бюджеты һәм Россия Федерациясе дәүләт 

бюджеттан тыш фондлары чыгымнарының программага кертелмәгән юнәлешләре” 

2.30. пунктчасында: 
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 “57 0 00 0000 “Татарстан Республикасында Кеше хокуклары буенча 

Вәкаләтле вәкил аппараты эшчәнлеген тәэмин итү”; 

 

“99 0 00 00000 “Чыгымнарның программага кертелмәгән юнәлешләре” 

максатчан статьясына түбәндәге чыгымнар юнәлешләрен өстәргә: 

“- 16490 Федераль бюджеттан субсидияләр бирү турында килешүләр 

(шартнамәләр) шартларын бозган өчен акча түләтү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча федераль бюджеттан Россия 

Федерациясе субъектлары бюджетларына субсидияләр бирү турында килешүләр 

(шартнамәләр) шартларын бозган өчен түләтелгән акчаны (штрафлар) федераль 

бюджет кеременә күчерү буенча Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла  

Әлеге максатларга федераль бюджет кеременә средстволарны күчерү 

бюджетлар керемнәре классификациясенең “Федераль бюджеттан Россия 

Федерациясе субъектлары бюджетларына субсидияләр бирү турында килешүләр 

(шартнамәләр) шартларын бозган өчен акча түләтү (штрафлар)”  000 1 16 49010 01 

0000 140 коды буенча чагылдырыла.”; 

 “- 21550 Социаль әһәмиятле чаралар үткәрү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча социаль әһәмиятле чаралар оештыру һәм 

үткәрүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.”; 

 

“- 60450 Авыл хуҗалыгы өлкәсендә башка чаралар”; 

 

“- 90430 Гидротехник корылмаларны тоту һәм ремонтлауга чыгымнар”. 

 

 

2. “Финанс белән тәэмин итү чыганагы булып узган елларда федераль 

бюджеттан (Россия Федерациясе бюджеттан тыш дәүләт фондлары бюджетлары) 

алынган, максатчан билгеләнешкә ия булган файдаланылмый калган субсидияләр 

калдыклары һәм башка бюджетара трансфертлар торган Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнарын чагылдыру өчен билгеләнгән чыгымнар юнәлешләре” 4 

пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

 

“4. Финанс белән тәэмин итү чыганагы булып узган елларда федераль 

бюджеттан (Россия Федерациясе бюджеттан тыш дәүләт фондлары бюджетлары) 

алынган, максатчан билгеләнешкә ия булган файдаланылмый калган субсидияләр 

калдыклары һәм башка бюджетара трансфертлар торган Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнарын чагылдыру өчен билгеләнгән чыгымнар юнәлешләре 
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- 58000 Узган еллардагы максатчан федераль бюджетара трансфертлар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше бюджет учетында бюджетлардан керемнәр 

буенча исәп-хисапларны һәм финанс елы башына максатчан федераль бюджетара 

трансфертлар калдыклары буенча исәп-хисаплар ягыннан аларны үзгәртү буенча 

операцияләрне чагылдыру максатында кулланыла – Россия Федерациясенең 

агымдагы финанс елында тиешле максатчан бюджетара трансфертлар бирү буенча 

чыгым йөкләмәләре булмаганда, шулай ук хисап датасына максатчан федераль 

бюджетара трансфертлар калдыклары хисабына чыгымнар ихтыяҗын раслау 

турында карар булмаганда, чыгымнарның тиешле юнәлеше буенча бу чыгымнарны 

аерып кую күздә тотылмаганда. 

 

 

3. Кушымтада 1 юлны  

“717 Татарстан Ресубликасы Министрлар Кабинеты каршындагы Баш архив 

идарәсе” 

 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“717 Татарстан Республикасы Архив эше буенча дәүләт комитеты”. 

 

 

4.  2 кушымтада: 

а) түбәндәге юлдан соң 

“01 1 01 97020 Сәламәтлек саклау өлкәсендә хезмәт күрсәтүләрне тәэмин итүче 

учреждениеләр” 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

“01 1 01 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар”; 

 

б) түбәндәге юлдан соң 

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

автоном сәламәтлек саклау учреждениесен модернизацияләү буенча 

чаралар” 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

“01 2 07 54920 Федераль бюджет средстволары хисабына, күчереп утырту максатында кеше 

органнары донорлыгы белән бәйле медицина эшчәнлеген финанс ягыннан 

тәэмин итү”; 
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в) түбәндәге юлдан соң 

“01 2 09 97050 Сәламәтлек саклау учреждениеләрен матди-техник яктан тәэмин итү” 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

“01 2 09 97100 Ведомство учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү”; 

 

г) түбәндәге юлдан соң 

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

инженерлык инфраструктурасына бджет инвестицияләре һәм капталь 

ремонт”; 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

 “01 К 00 72350 Татарстан Республикасында социаль тармакаларны һәм иҗтимагый 

инфраструктураны үстерү”; 

 

д) түбәндәге юлдан соң 

“02 2 09 54980 Федераль бюджет средстволары хисабына 2016-2020 елларга мәгарифне 

үстерүнең федераль максатчан программасы чараларын финанс ягыннан 

тәэмин итү”; 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

“02 2 09 R0880 Иң яхшы укытучыларны кызыксындыруга финанслашыла торган 

чыгымнар”; 

 

 

е) түбәндәге юлдан соң 

“02 4 02 42910 Кадрларны әзерләү, яңа һөнәргә өйрәтү һәм квалификациясен күтәрү”; 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

 “02 4 02 50660 Федераль бюджет средстволары хисабына, Россия Федерациясе халык 

хуҗалыгы оешмалары өчен идарәче кадрлар әзерләү”; 

 

ж) түбәндәге юлдан соң 

“02 4 03 43640 Талантлы яшьләргә дәүләт ярдәме” 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

 “02 4 03 54980 Федераль бюджет средстволары хисабына, 2016-2020 елларга мәгарифне 

үстерүнең федераль максатчан программасы чараларын финанс ягыннан 
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тәэмин итү”; 

 

з) түбәндәге юлдан соң 

“02 К 00 50970 Федераль бюджет средстволары хисабына, авыл җирлегендә урнашкан 

гомуми белем бирү оешмаларында физик культура һәм спорт дәресләре өчен  

шартлар тудыру”; 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

 “02 К 00 55200 Федераль бюджет средстволары хисабына, Россия Федерациясе 

субъектларында гомуми белем бирү оешмаларында яңа урыннар булдыруга 

ярдәм итү чараларын тормышка ашыру”; 

 

и) түбәндәге юлдан соң 

“02 К 00 72310 Татарстан Республикассы дәүләт (муниципаль) милкенең социаль һәм 

инженерлык инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һхәм капиталь 

ремонт”; 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 

 “02 К 00 72350 Татарстан Республикасында социаль тармакларны һәм иҗтимагый 

инфраструктураны үстерү 

“02 К 00 R0970 Авыл җирлегендә урнашкан гомуми белем бирү оешмаларында физик 

культура һәм спорт дәресләре өчен шартлар тудыруга финанслашыла торган 

чыгымнар 

“02 К 00 R5200 Гомуми белем бирү оешмаларында яңа урыннар булдыруга финанслашыла 

торган чыгымнар”; 

 

к) түбәндәге юлдан соң 

“03 2 01 49200 Татарстан Республикасы Конституция суды судьяларына ай саен, үлгәнче, 

айлык акча, пенсиягә чыкканда пособие түләү, шулай ук башка матди һәм 

социаль тәэминат чаралары белән тәэмин итү” 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

 “03 2 01 52090 Россия Федерациясе Пенсия фонды средстволары хисабына, халыкка 

социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләренең матди-техник базасын ныгытуга, 

эшләмәүче пенсионерларга адреслы социаль ярдәм күрсәтүгә, эшләмәүче 

пенсионерларны компьютерда  эшләргә өйрәтүгә бәйле Россия Федерациясе 

субъектларының социаль программаларын финанслашу 

“03 2 01 R2090 Халыкка социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләренең матди-техник базасын 

ныгытуга, эшләмәүче пенсионерларга адреслы социаль ярдәм күрсәтүгә, 

эшләмәүче пенсионерларны компьютерда  эшләргә өйрәтүгә бәйле Россия 
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Федерациясе субъектларының социаль программаларын тормышка ашыруга 

финанслашыла торган чыгымнар”; 

 

л) түбәндәге юлдан соң 

“03 3 02 05080 Халыкка социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләре” 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 

“03 3 02 52090 Россия Федерациясе Пенсия фонды средстволары хисабына, халыкка 

социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләренең матди-техник базасын ныгытуга, 

эшләмәүче пенсионерларга адреслы социаль ярдәм күрсәтүгә, эшләмәүче 

пенсионерларны компьютерда  эшләргә өйрәтүгә бәйле Россия Федерациясе 

субъектларының социаль программаларын финанслашу 

“03 3 02 R2090 Халыкка социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләренең матди-техник базасын 

ныгытуга, эшләмәүче пенсионерларга адреслы социаль ярдәм күрсәтүгә, 

эшләмәүче пенсионерларны компьютерда  эшләргә өйрәтүгә бәйле Россия 

Федерациясе субъектларының социаль программаларын тормышка ашыруга 

финанслашыла торган чыгымнар”; 

 

м) түбәндәге юлдан соң 

“03 К 00 72310 Татарстан Республикассы дәүләт (муниципаль) милкенең социаль һәм 

инженерлык инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь 

ремонт” 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

 “03 К 00 72350 Татарстан Республикасында социаль тармакларны һәм иҗтимагый 

инфраструктураны үстерү”; 

 

н) түбәндәге юлдан соң 

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

инженерлык инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һхәм капиталь 

ремонт”; 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

 “04 К 00 72350 Татарстан Республикасында социаль тармакларны һәм иҗтимагый 

инфраструктураны үстерү”; 

 

о) түбәндәге юлдан соң 

“06 1 01 10990 Программага кертелгән чараларны тормышка ашыру” 

 



21 

 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

 “06 1 01 72310 Татарстан Республикассы дәүләт (муниципаль) милкенең социаль һәм 

инженерлык инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һхәм капиталь 

ремонт”; 

 

п) түбәндәге юлдан соң 

“07 3 01 22940 Авария-коткару учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү” 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

 “07 К 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында халыкны һәм 

территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән саклау, янгын куркынычсызлыгын 

тәэмин итү һәм су объектларында кешеләрнең иминлеген тәэмин итү” 

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

инженерлык инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һхәм капиталь 

ремонт”; 

 

р) түбәндәге юлдан соң 

“08 3 01 51460 Федераль бюджет средстволары хисабына, мәгълүмати технологияләрне  

һәм санлы форматны киңәйтү бурычларыннан чыгып, Россия 

Федерациясенең барлык халык өчен билгеләнгән китапханәләрен Интернет 

челтәренә тоташтыру һәм китапханә эше системасын үстерү”  

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

 “08 3 01 56100 Федераль бюджет средстволары хисабына, балалар һәм яшьләр өчен дәүләт 

һәм муниципаль китапханәләре фондларын китаплар белән комплектлау”; 

 

с) түбәндәге юлдан соң 

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

инженерлык инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һхәм капиталь 

ремонт”; 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

“08 К 00 72350 Татарстан Республикасында социаль тармакларны һәм иҗтимагый 

инфраструктураны үстерү”; 

 

т) түбәндәге юлдан соң 

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

инженерлык инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һхәм капиталь 

ремонт”; 
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түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

 “10 К 00 72350 Татарстан Республикасында социаль тармакларны һәм иҗтимагый 

инфраструктураны үстерү”; 

 

у) түбәндәге юлдан соң 

“10 Ф 00 00000 2018 елда футбол буенча дөнья чемпионатына әзерләнү”  кече программасы 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

“10 Ф 00 51540 Федераль бюджет средстволары хисабына, 2018 елда Россия 

Федерациясендә футбол буенча дөнья чемпионатына әзерләнү һәм аны 

үткәрү чараларын тормышка ашыру”; 

 

ф) түбәндәге юлдан соң 

“11 2 01 51110 Федераль бюджет средстволары хисабына, Россия Федерациясе 

субъектларының дәүләт милкендәге объектларына капитал салуларны 

финанслашу” 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

 “11 2 01 54450 Федераль бюджет средстволары хисабына, яшьләр эшмәкәрлегенә дәүләт 

ярдәме”; 

 

х) түбәндәге юлдан соң 

“13 4 01 72340 Казан шәһәрендә метрополитен төзү 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

“13 4 01 72350 Татарстан Республикасында социаль тармакларны һәм иҗтимагый 

инфраструктураны үстерү”; 

 

ц) түбәндәге юлдан соң 

“13 6 01 54200 Федераль бюджет средстволары хисабына, юл хуҗалыгы өлкәсендә, 

дәүләти-хосусый партнерлык механизмнарын куллану нигезендә тормышка 

ашырыла торган проектларны кертеп,  төбәк программалары чараларын 

тормышка ашыру һәм Россия Федерациясе Хөкүмәте карарлары буенча 

тиңдәшсез ясалма юл корылмаларын төзү, реконструкцияләү һәм 

ремонтлау” 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

 “13 6 01 72350 Татарстан Республикасында социаль тармакларны һәм иҗтимагый 
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инфраструктураны үстерү”; 

 

ч) түбәндәге юлдан соң 

“14 1 06 54410 Федераль бюджет средстволары хисабына, теплица комплекслары 

объектларын тоту һәм модернизацияләүгә турыдан-туры сарыф ителгән 

чыгымнарның бер өлешен каплауга субсидияләр” 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

 “14 1 06 R0350 “2015 – 2016 елларга Татарстан Республикасында җитен комплексын үстерү” 

икътисадый яктан әһәмиятле ведомство максатчан төбәк программасын 

тормышка ашыруда катнашучы авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә 

финанслашыла торган чыгымнар”; 

 

ш) түбәндәге юлдан соң 

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

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

 “14 2 05 50460 Федераль бюджет средстволары хисабына, терлекчелек өлкәсендә 

икътисадый яктан әһәмиятле төбәк программаларына ярдәм итүгә 

субсидияләр”; 

 

щ) түбәндәге юлдан соң 

“14 2 05 63210 Татарстан Республикасы территориясенә дуңгызлар арасында Африка үләте 

кертү һәм таралуны кисәтү буенча чаралар” 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

 “14 2 05 R0460 “ 2016 – 2018 елларга  Татарстан Республикасы территориясенә дуңгызлар 

арасында Африка үләте кертү һәм таралуны кисәтү” икътисадый яктан 

әһәмиятле ведомство максатчан төбәк программасында катнашучы авыл 

хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә финанслашыла торган чыгымнар”; 

 

ы) түбәндәге юлдан соң 

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

буенча ветеринария профилактика чараларын үткәрүгә чыгымнарның бер 

өлешен каплауга субсидияләр” 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

 

 “14 4 06 63350 Шәхси ярдәмче худҗалык алып баручы гражданнарга савым сыерлар, кәҗә 
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тәкәләре һәм ана кәҗәләр асрауга чыгымнарның бер өлешен каплауга  

субсидияләр”;  

 

э) түбәндәге юлдан соң 

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

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

 “14 8 01 50760 Федераль бюджет средстволары хисабына, “2014-2020 елларга Россиянең 

авыл хуҗалыгы максатындагы җирләрен мелиорацияләүне үстерү” федераль 

максатчан программасы чараларын тормышка ашыру”; 

 

ю) түбәндәге юлдан соң 

“14 К 00 72310 Татарстан Республикассы дәүләт (муниципаль) милкенең социаль һәм 

инженерлык инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һхәм капиталь 

ремонт”; 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

 “14 К 00 72350 Татарстан Республикасында социаль тармакларны һәм иҗтимагый 

инфраструктураны үстерү”; 

 

я) түбәндәге юлдан соң 

“20 0 01 10990 Программага кертелгән чараларны тормышка ашыру” 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

 “20 0 01 52360 Федераль бюджет средстволары хисабына Россия халкының бердәмлеген 

ныгыту һәм Россия халыкларын этно-мәдәни яктан үстерү (2014 – 2020 

елларга) федераль максатчан программасы чараларын тормышка ашыру”; 

 

 

я
1
) түбәндәге юлдан соң 

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

затларга, хосусый эшмәкәрләгә һәм физик затларга чыгымнарының бер 

өлешен каплау өчен субсидиляәр”  

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

 “23 0 01 71730 Транспорт чараларын газ-мотор ягулыгына күчерү чараларын үткәрү”; 

 

я
2
) түбәндәге юлдан соң 
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“32 0 01 R4870 Сәнәгать предприятиеләрен модернизацияләү һәм үстерү буенча 

инвестицион проектларны тормышка ашыруга чыгымнарның бер өлешен 

каплауга финанслашыла торган чыгымнар” 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

 “33 0 00 00000 “2016 – 2020 елларга Татарстан Республикасында архив эшен үстерү” дәүләт 

программасы” 

“33 0 01 00000 “Архив эше өлкәсендә дәүләт сәяәстен тормышка ашыру” төп чарасы 

“33 0 01 02040 Үзәк аппарат 

“33 0 01 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү 

“33 0 01 44020 Татарстан Республикасы архив фонды документларын һәм башка архив 

документларын саклау, учетын алып бару, комплектлау һәм куллануны 

тәэмин итү”; 

 

я
3
) строку 

“57 0 00 00000 Татарстан Республикасында Кеше хокуклары буенча Вәкаләтле вәкил 

аппараты эшчәнлеген тәэмин итү” 

 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«57 0 00 00000 Татарстан Республикасында Кеше хокуклары буенча Вәкаләтле вәкил 

аппараты эшчәнлеген тәэмин итү”; 

 

я
4
) түбәндәге юлдан соң 

“99 0 00 08190 Фәнни учреждениеләр” 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

 “99 0 00 16490 Федераль бюджеттан Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына 

субсидияләр бирү турында килешүләр (шартнамәләр) шартларын бозган 

өчен акча түләтү”; 

 

я
5
) түбәндәге юлдан соң 

“99 0 00 21540 Татарстан Республикасы предприятиеләренең хезмәт җитештерүчәнлеген  

һәм эшчәнлеге нәтиҗәсен яхшырту чаралары” 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

 “99 0 00 21550 Социаль әһәмиятле чаралар үткәрү”; 

 

я
6
) түбәндәге юлдан соң 
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«99 0 00 59900 Федераль бюджет средстволары хисабына белем бирү сыйфатына 

контрольлек итү, мәгариф эшчәнлеген лицензияләү һәм дәүләт 

аккредитациясен үткәрү, мәгариф өлкәсендә законнар үтәлешенә күзәтчелек 

һәм контрольлек буенча Россия Федерациясе вәкаләтләрен тормышка 

ашыру” 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

 “99 0 00 60450 Авыл хуҗалыгы өлкәсендә башка чаралар”; 

 

я
7
) түбәндәге юлдан соң 

“99 0 00 72320 Тузган торактан күчерү, торак төзү системасын камилләштерү, инженерлык 

һәм транспорт инфраструктурасын үстерү” 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

 “99 0 00 90430 Гидротехник корылмаларны тоту һәм ремонтлауга чыгымнар”; 

 

я
8
) түбәндәге юлдан соң 

“01 Б 01 50930 Россия Федерациясе субъектлары территорияләрендә мәҗбүри медицина 

иминиятләштерүе оешмаларын финанс ягыннан тәэмин итү” 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

“01 Б 01 55060 Федераль дәүләт учреждениеләре тарафыннан махсус медицина ярдәме, шул 

исәптән мәҗбүри медицина иминиятләштерүенең база программасына 

кертелгән югары технологияле медицина ярдәме күрсәтүгә өстәмә финанс 

ярдәме өчен мәҗбүри медицина иминиятләштерү территориаль фондлары 

бюджетларына башка бюджетара трансфертлар”. 

 

 

 

 

 


