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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 

куллану тәртибен билгеләү, аныклау һәм 

тәгаенләштерү турында күрсәтмәләргә 

үзгәрешләр кертү хакында  

 

 

 

Боерык бирәм:  

1.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 

куллану тәртибен билгеләү, аныклау һәм тәгаенләштерү турында күрсәтмәләргә 

(Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының 30.03.2016 ел, № 02-32,  

29.06.2016 ел, № 02-73, 30.09.2016 ел, № 02-116 боерыклары нигезендә кертелгән 

үзгәрешләр белән) үзгәрешләрне (кушымта итеп бирелә) расларга.аместитель  

2. Күрсәтмәләргә бу боерык нигезендә кертелә торган үзгәрешләрнең 2017 елга 

һәм планда карлаган 2018, 2019 елларга Татарстан Республикасы бюджетыннан һәм 

Татарстан Республикасы  Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль 

фонды бюджетыннан башлап, Татарстан Республикасы бюджетын һәм Татарстан 

Республикасы Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль фонды 

бюджетын төзүдә һәм үтәүдә кулланылуын билгеләргә.   

 

Министр                                           Р.Р.Гайзатуллин
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Татарстан Республикасы 

Финанс 

министрлыгының  

« 29 »  декабрь, 2016  

№ 02-159 

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 куллану тәртибен 

билгеләү, аныклау һәм тәгаенләштерү турында күрсәтмәләргә кертелә торган 

үзгәрешләр   

 

 

  1.  “Гомуми нигезләмәләр” 1 пунктына түбәндәге эчтәлектәге абзацларны өстәргә:: 

“2017 елга һәм планда каралган 2018, 2019 елларга Татарстан Республикасы 

бюджетыннан башлап, Татарстан Республикасы бюджетын төзүдә һәм үтәүдә 630 

“Коммерциясез оешмаларга (дәүләт (муниципаль) учреждениеләрдән тыш) 

субсидияләр”  һәм 810 “Юридик затларга (коммерциясез оешмалардан тыш), 

хосусый эшмәкәрләргә, физик затларга – товарлар җитештерүчеләргә, эшләр 

башкаручыларга, хезмәтләр күрсәтүчеләргә субсидияләр” чыгымнар төрләренең 

кече төркемнәренә карата түбәндәге аныклауның кулланылуын билгеләргә:   

- 631 “Алынмый калган керемнәрне каплауга һәм товарлар җитештерүгә (сату), 

эшләр башкаруга, хезмәтләр күрсәтүгә бәйле рәвештә фактта тотылган чыгымнарны 

каплауга субсидияләр”;   

- 632  “Бирү кагыйдәләре, бирү шартлары һәм (яки) максатлары нигезендә, 

соңыннан алардан файдалануны раслау таләбе билгеләнгән, товарлар җитештерүгә 

(сату), эшләр башкаруга, хезмәтләр күрсәтүгә бәйле чыгымнарны финанс ягыннан 

тәэмин итүгә субсидияләр (субсидияләр формасындагы грантлар)”;    

- 633 “Бирү кагыйдәләре, бирү шартлары һәм (яки) максатлары нигезендә, 

соңыннан алардан файдалануны раслау таләбе билгеләнмәгән, товарлар 

җитештерүгә (сату), эшләр башкаруга, хезмәтләр күрсәтүгә бәйле чыгымнарны 

финанс ягыннан тәэмин итүгә субсидияләр (субсидияләр формасындагы грантлар)”;    

- 811 “Алынмый калган керемнәрне каплауга һәм товарлар җитештерүгә (сату), 

эшләр башкаруга, хезмәтләр күрсәтүгә бәйле рәвештә тотылган чыгымнарны 

каплауга субсидияләр”;   

 - 812 “Бирү кагыйдәләре, бирү шартлары һәм (яки) максатлары нигезендә, 

соңыннан алардан файдалануны раслау таләбе билгеләнгән, товарлар җитештерүгә 

(сату), эшләр башкаруга, хезмәтләр күрсәтүгә бәйле чыгымнарны финанс ягыннан 

тәэмин итүгә субсидияләр (субсидияләр формасындагы грантлар)”;    

- 813 “Бирү кагыйдәләре, бирү шартлары һәм (яки) максатлары нигезендә, 

соңыннан алардан файдалануны раслау таләбе билгеләнмәгән, товарлар 

җитештерүгә (сату), эшләр башкаруга, хезмәтләр күрсәтүгә бәйле чыгымнарны 
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финанс ягыннан тәэмин итүгә субсидияләр (субсидияләр формасындагы 

грантлар)”.”.    

2. “Татарстан Республикасы бюджеты һәм Татарстан Республикасы Мәҗбүри 

медицина иминиятләштерүе территориаль фонды бюджеты чыгымнары исемлеге 

һәм аларны тиешле максатчан статьяларга кертү кагыйдәләре”: 

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

дәүләт программасы” 2.1 пунктчасында:  

“01 1 02 00000 “Йогышлы авыруларны профилактикалау, 

иммунопрофилактиканы кертеп” төп чарасы” максатчан статьясында “- 02110 

йогышлы авырулар чыганакларында, шулай ук йогышлы авырулар килеп чыгуга яки 

таралуга шартлар булган һәм мондый шартлар сакланыла торган территорияләрдә, 

бүлмәләрдә лаборатория тикшеренү ысулларын куллану нигезендә үткәрелә торган 

дезинфекция,  дезинсекция һәм дератизация, санитария-эпидемиягә каршы 

(профилактика) чараларын уздыруны оештыру һәм үткәрү буенча дәүләт  

вәкаләтләрен тормышка ашыру” чыгымнар юнәлешендә өченче абзацны түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә:  

Әлеге максатларга субвенцияләрнең муниципаль берәмлекләр бюджетларына 

керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең “Россия Федерациясе 

субъектларына тапшырыла торган вәкаләтләрне үтәүгә җирле бюджетларга 

субвенцияләр “ 000 2 02 30024 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча 

чагылдырыла.”; 

 

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

авылда яшәүчеләргә. Чирләрне һәм патологик халәтләрне һәм аларның үсеш алу 

куркынычы факторларын иртәрәк ачыклау  системасын үстерү, халыкка медицина 

тикшерүләрен һәм диспансеризация үткәрүне кертеп, шул исәптән балаларга” төп 

чарасы” максатчан статьясында “- 51610 Федераль бюджет средстволары хисабына, 

дарулар белән тәэмин итү өлкәсендә аерым вәкаләтләрне тормышка ашыру” 

чыгымнар юнәлешендә өченче абзаңны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

“Әлеге максатларга башка бюджетара трансфертларның керүе бюджетлар 

керемнәре классификациясенең “Дарулар белән тәэмин итү өлкәсендә аерым 

вәкаләтләрне тормышка ашыруга бюджетларга тапшырыла торган бюджетара 

трансфертлар” 000 2 02 45161 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча 

чагылдырыла.”;  

 

“01 2 01 00000 “Туберкулездан интегүче сырхауларга медицина ярдәме күрсәтү 

системасын камилләштерү. Сырхауларны өч дәрәҗәдә маршрутизацияләү. Дәвалап 

җиткерүне һәм реабилитацияләүне оештыру” төп чарасы” максатчан статьясында “- 

53820 Федераль бюджет средстволары хисабына, “Сәламәтлек саклау өлкәсен 

үстерү” Россия Федерациясе дәүләт программасының аерым чараларын тормышка 

ашыру” чыгымнар юнәлешендә өченче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына 

керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең “Сәламәтлек саклау өлкәсен 

үстерү” Россия Федерациясе дәүләт программасының аерым чараларын тормышка 
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ашыруга Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына субсидияләр” 000 2 02 

25382 02 0000 151 коды буенча чагылдырыла.”;  

 

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

белән йогышланган затларга медицина ярдәме күрсәтүне камилләштерү. 

Сырхауларны өч дәрәҗәдә маршрутизацияләү. Дәвалап җиткерүне һәм 

реабилитацияләүне оештыру. ВИЧның анадан яралгыга вертикаль күчүен 

профилактикалау ысулларын камилләштерү” төп чарасы” максатчан статьясында  “- 

53820 Федераль бюджет средстволары хисабына, “Сәламәтлек саклау өлкәсен 

үстерү” Россия Федерациясе дәүләт программасының аерым чараларын тормышка 

ашыру” чыгымнар юнәлешендә өченче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына 

керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең “Сәламәтлек саклау өлкәсен 

үстерү” Россия Федерациясе дәүләт программасының аерым чараларын тормышка 

ашыруга Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына субсидияләр” 000 2 02 

25382 02 0000 151 коды буенча чагылдырыла.”; 

 

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

дәвалауның нәтиҗәле яңа ысулларын үстерү” төп чарасы” максатчан статьясында “- 

05192 мәҗбүри медицина иминиятләштерүе системасы аша югары технологияле 

медицина ярдәмен күрсәтүне башлыча бер каналлы финанслауны тормышка ашыру” 

чыгымнар юнәлешендә дүртенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

Әлеге максатларга бюджетара трансфертларның Татарстан Республикасы 

Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль фонды бюджетына керүе 

бюджетлар керемнәре классификациясенең “Россия Федерациясе субъектлары 

бюджетларыннан мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль фондларына 

кире кайтарылмый торган башка керемнәр”  000 2 02 90029 09 0000 151 коды буенча 

чагылдырыла.  

 

“01 2 12 00000 “Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе системасы аша 

медицина оешмаларын башлыча бер каналлы финанслауны тормышка ашыру” төп 

чарасы “Максатчан статьясында “- 05193 Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе 

системасы аша махсус медицина ярдәме күрсәтүне, шул исәптән ашыгыч, 

махсуслаштырылган ашыгыч медицина ярдәмен, медицина эвакуациясен, башлыча 

бер каналлы финанслауны тормышка ашыру” чыгымнар юнәлешендә өченче 

абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

“Әлеге максатларга бюджетара трансфертларның Татарстан Республикасы 

Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль фонды бюджетына керүе 

бюджетлар керемнәре классификациясенең “Россия Федерациясе субъектлары 

бюджетларыннан мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль фондларына 

кире кайтырылмый торган башка керемнәр” 000 2 02 90029 09 0000 151 коды буенча 

чагылдырыла.”; 

 

“01 7 03 00000 “Медицина хезмәткәрләренең аерым категорияләренә социаль 

ярдәм” төп чарасы” максатчан статьясында “- 51360 Мәҗбүри медицина 
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иминиятләштерүе федераль фонды бюджеты средстволары хисабына медицина 

хезмәткәрләренә бер тапкыр бирелә торган түләүләр” чыгымнар юнәлешендә:  

дүртенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

“Әлеге максатларга башка бюджетара трансфертларның Татарстан 

Республикасы бюджетына керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең 

“Медицина хезмәткәрләренә бер тапкыр бирелә торган компенсация түләүләрен хәл 

итүгә Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына тапшырыла торган 

бюджетара трансфертлар” 000 2 02 45136 02 0000 151 коды буенча чагылдырыла;”;  

алтынчы абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

 “Әлеге максатларга башка бюджетара трансфертларның Татарстан 

Республикасы Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль фонды 

бюджетына керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең “Медицина 

хезмәткәрләренә бер тапкыр бирелә торган компенсация түләүләрен хәл итүгә 

Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына тапшырыла торган бюджетара 

трансфертлар” 000 2 02 55136 09 0000 151 коды буенча чагылдырыла.”; 

 

“01 Б 01 00000 “Татарстан Республикасы территориаль планлаштыру 

системасын камилләштерү” төп чарасы” максатчан статьясында:  

“- 05191 Мәҗбүри  медицина иминиятләштерүе база программасы чикләрендә 

мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль программасын тормышка 

ашыруны өстәмә рәвештә финанс ягыннан тәэмин итү” чыгымнар юнәлешендә 

өченче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

“Әлеге максатларга бюджетара трансфертларның Татарстан Республикасы 

Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль фонды бюджетына керүе 

бюджетлар керемнәре классификациясенең “Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе 

территориаль фондларына, мәҗбүри медицина иминиятләштерүе база программасы 

ягыннан, мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль программасын 

тормышка ашыруны өстәмә рәвештә финанс ягыннан тәэмин итүгә тапшырыла 

торган Россия Федерациясе субъектлары бюджетларыннан бюджетара 

трансфертлар” 000 2 02 50202 09 0000 151 коды буенча чагылдырыла.”; 

“-55060 Федераль дәүләт учреждениеләре тарафыннан, мәҗбүри медицина 

иминиятләштерүе база программасына кертелгән махсуслаштырылган медицина 

ярдәме, шул исәптән югары технологияле медицина ярдәме күрсәтүне өстәмә 

рәвештә финанс ягыннан тәэмин итүгә мәҗбүри медицина иминиятләштерүе 

территориаль фондлары бюджетларына башка бюджетара трансфертлар” чыгымнар 

юнәлешендә өченче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:    

“Әлеге максатларга башка бюджетара трансфертларның керүе бюджетлар 

керемнәре классификациясенең “Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе база 

программасына кертелгән махсуслаштырылган медицина ярдәме, шул исәптән 

югары технологияле медицина ярдәме күрсәтүне өстәмә рәвештә финанс ягыннан 

тәэмин итүгә мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль фондлары 

бюджетларына тапшырыла торган бюджетара трансфертлар” 000 2 02 55506 09 0000 

151 коды буенча чагылдырыла.”; 

 “- 59800 Федераль бюджет средстволары хисабына гражданнарның 

сәламәтлеген саклау өлкәсендә Россия Федерациясенә тапшырылган вәкаләтләрне 
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тормышка ашыру” чыгымнар юнәлешендә өченче абзацны түбәндәге редакциядә 

бәян итәргә:  

“Әлеге максатларга субвенцияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына 

керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең “Россия Федерациясе субъектлары 

бюджетларына бердәм субвенция” 000 2 02 35900 02 0000 151 коды буенча 

чагылдырыла.”; 

 

 

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

үстерү” дәүләт программасы” 2.2 пунктчасында: 

“02 1 01 00000 “Муниципаль мәктәпкәчә мәгариф оешмаларында бертигез 

мөмкинлекле бушлай мәктәпкәчә белем алу хокукын тормышка ашыруның дәүләт 

гарантияләрен тәэмин итү” төп чарасы” максатчан статьясында “- 25370 

Муниципаль мәктәпкәчә мәгариф оешмаларында бертигез мөмкинлекле бушлай 

мәктәпкәчә белем алу хокукын тормышка ашыруның дәүләт гарантияләрен тәэмин 

итү” чыгымнар юнәлешендә өченче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

“Әлеге максатларга субвенцияләрнең муниципаль берәмлекләр бюджетларына 

керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең “Россия Федерациясе 

субъектларына тапшырыла торган вәкаләтләрне үтәүгә җирле бюджетларга 

субвенцияләр” 000 2 02 30024 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча 

чагылдырыла.”;  

 

“02 2 05 00000 “Гомуми белем бирү системасында курслар үткәрү һәм 

кадрларны башка һөнәргә өйрәтү” төп чарасы” максатчан статьясында “- 54980 

Федераль бюджет средстволары хисабына, 2016-2020 елларга мәгарифне үстерүнең 

федераль максатчан программасы чараларын финанс ягыннан тәэмин итү” 

чыгымнар юнәлешендә өченче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:      

 

“Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең “Федераль максатчан программаларны тормышка ашыруга 

бюджетларга субсидияләр” 000 2 02 20051 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле 

кодлары буенча чагылдырыла.”; 

 

02 2 08 00000 “Муниципаль гомуми белем бирү оешмаларында бертигез 

мөмкинлекле, бушлай мәктәпкәчә, гомуми башлангыч, гомуми төп, гомуми урта 

белем алуга хокукларны тормышка ашыруның дәүләт гарантияләрен тәэмин итү, 

муниципаль гомуми белем бирү оешмаларында балаларга өстәмә белем бирүне 

тәэмин итү” “төп чарасы” максатчан статьясында: 

“- 25280 “Муниципаль гомуми белем бирү оешмаларында бертигез 

мөмкинлекле, бушлай мәктәпкәчә, гомуми башлангыч, гомуми төп, гомуми урта 

белем алуга хокукларны тормышка ашыруның дәүләт гарантияләрен тәэмин итү, 

муниципаль гомуми белем бирү оешмаларында балаларга өстәмә белем бирүне 

тәэмин итү” чыгымнар юнәлешендә өченче абзацны түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 
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“Әлеге максатларга субвенцияләрнең муниципаль берәмлекләр бюджетларына 

керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең “Россия Федерациясе 

субъектларына тапшырыла торган вәкаләтләрне үтәүгә җирле бюджетларга 

субвенцияләр” 000 2 02 30024 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча 

чагылдырыла.”; 

“- 25300 Мәгариф өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру” 

чыгымнар юнәлешендә өченче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“Әлеге максатларга субвенцияләрнең муниципаль берәмлекләр бюджетларына 

керүе бюджетлар керемнәр классификациясенең “Россия Федерациясе 

субъектларына тапшырыла торган вәкаләтләрне үтәүгә җирле бюджетларга 

субвенцияләр” 000 2 02 30024 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча 

чагылдырыла.”; 

 

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

өлкәсендә чаралар үткәрү” төп чарасы” максатчан статьясында “- 54980 Федераль 

бюджет средстволары хисабына, 2016-2020 елларга мәгарифне үстерүнең федераль 

максатчан программасы чараларын финанс ягыннан тәэмин итү” чыгымнар 

юнәлешендә өченче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

“Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең “Федераль максатчан программаларны тормышка ашыруга 

бюджетларга субсидияләр”  000 2 02 20051 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле 

кодлары буенча чагылдырыла.”; 

 

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

өлкәсендә чаралар үткәрү” төп чарасы” максатчан статьясында “- 54980 Федераль 

бюджет средстволары хисабына, 2016-2020 елларга мәгарифне үстерүнең федераль 

максатчан программасы чараларына финанс ягыннан тәэмин итү” чыгымнар 

юнәлешендә өченче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

“Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең “Федераль максатчан программаларны тормышка ашыруга 

бюджетларга субсидияләр”  000 2 02 20051 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле 

кодлары буенча чагылдырыла.”; 

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

оештыру” төп чарасы” максатчан статьясында “- 50660 Федераль бюджет 

средстволары хисабына, Россия Федерациясе халык хуҗалыгы оешмалары өчен, 

идарәи кадрлар әзерләү” чыгымнар юнәлешендә өченче абзацны түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә:  

“Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең “Россия Федерациясе халык хуҗалыгы оешмалары өчен идарәи 

кадрлар әзерләүгә Россия субъектлары бюджетларына субсидияләр” 000 2 02 25066 

02 0000 151 коды буенча чагылдырыла.”; 

 

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

өлкәсендә чаралар үткәрү” төп чарасы” максатчан статьясында “- 54980 Федераль 

бюджет средстволары хисабына, 2016-2020 елларга мәгарифне үстерүнең федераль 
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максатчан программасы чараларын финанс ягыннан тәэмин итү” чыгымнар 

юнәлешендә өченче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

“Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең “Федераль максатчан программаларны тормышка ашыруга 

бюджетларга субсидияләр” 000 2 02 20051 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 статьясында:  

“– 50970 Федераль бюджет средстволары хисабына, авыл җирлегендә 

урнашкан гомуми белем бирү оешмаларында физик культура һәм спорт белән 

шөгыльләнү өчен шартлар тудыру” чыгымнар юнәлешендә өченче абзацны 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең “Авыл җирлегендә урнашкан гомуми белем бирү 

оешмаларында физик культура һәм спорт белән шөгыльләнү өчен шартлар тудыруга 

бюджетларга субсидияләр  000 2 02 25097 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле 

кодлары буенча чагылдырыла.”; 

“- 55200 Федераль бюджет средстволары хисабына, Россия Федерациясе 

субъектларында гомуми белем бирү оешмаларында яңа урыннар булдыруга ярдәм 

итү чараларын тормышка ашыру” чыгымнар юнәлешендә өченче абзацны түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә:    

 

“Әлеге максатларга субсидияләрнең Россия Федерациясе субъектлары 

бюджетларына керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең “Россия 

Федерациясе субъектларында гомуми белем бирү оешмаларында яңа урыннар 

булдыруга ярдәм итү чараларын тормышка ашыруга бюджетларга субсидияләр”  000 

2 02 25520 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла.”; 

 

 

в) “2014-2020 елларга Татарстан Республикасы гражданнарына социаль 

ярдәм” 2.3 пунктчасында:  

  

“03 1 01 00000 “Федераль һәм республика законнарында билгеләнгән 

гражданнарның аерым категорияләренә социаль ярдәм чараларын күрсәтү” төп 

чарасы” максатчан статьясында:  

  “- 51340 “Ветераннар турында” 12 гыйнвар, 1995 ел, №5-ФЗ Федераль 

Законда билгеләнгән гражданнарның аерым категорияләрен “1941-1945 елгы Бөек 

Ватан сугышы ветераннарын торак белән тәэмин итү турында” 7 май, 2008 ел, № 

714 Россия Федерациясе Президенты Указы нигезендә, торак белән тәэмин итү” 

юнәлешендә өченче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

“Әлеге максатларга субвенцияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең “Ветераннар турында” 12 гыйнвар, 1995 ел, №5-ФЗ Федераль 
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Законда билгеләнгән гражданнарның аерым категорияләрен “1941-1945 елгы Бөек 

Ватан сугышы ветераннарын торак белән тәэмин итү турында” 7 май, 2008 ел, № 

714 Россия Федерациясе Президенты Указы нигезендә, торак белән тәэмин итүгә 

вәкаләтләрне тормышка ашыруга бюджетларга субвенцияләр” 000 2 02 35134 00 

0000 151 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла.”; 

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

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

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

гражданнарның аерым категорияләрен торак белән тәэмин итү” чыгымнар 

юнәлешендә өченче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

“Әлеге максатларга субвенцияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

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

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

№18-ФЗ Федераль законнарда билгеләнгән гражданнарның аерым категорияләренә 

торак белән тәэмин итү буенча вәкаләтләрне тормышка ашыруга бюджетларга 

субвенцияләр” 000 2 02 35135 00 0000 151 керемнәр төре буенча чагылдырыла.”;  

“– 51370 Федераль бюджет средстволары хисабына, радиациягә дучар булган 

гражданнарга аерым социаль ярдәм чаралары күрсәтү” чыгымнар юнәлешендә 

өченче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“Әлеге максатларга субвенцияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең “Радиациягә дучар булган гражданнарга аерым социаль ярдәм 

чаралары күрсәтүгә тапшырылган Россия Федерациясе вәкаләтләрен тормышка 

ашыруга бюджетларга субвенцияләр” 000 2 02 35137 00 0000 151 керемнәр төренең 

тиешле кодлары буенча чагылдырыла.”; 

“-52200 Федераль бюджет средстволары хисабына, “Россиянең мактаулы 

доноры” күкрәккә тагы билгесе белән бүләкләнгән затларга еллык акчалата түләүне 

хәл итү” чыгымнар юнәлешендә өченче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

“Әлеге максатларга субвенцияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең “Россиянең мактаулы доноры” күкрәккә тагы билгесе белән 

бүләкләнгән затларга еллык акчалата түләүне хәл итүгә тапшырылган Россия 

Федерациясе вәкаләтләрен тормышка ашыруга бюджетларга субвенцияләр” 000 2 02 

35220 00 0000 151 керемнәрнең тиешле кодлары буенча чагылдырыла.”; 

“– 52400 Федераль бюджет средстволары хисабына, вакцина ясатылганнан соң 

хәле авырайган очракта гражданнарга бер тапкыр түләнелә торган дәүләт 

пособиеләре һәм айлык акчалата компенсацияләр” чыгымнар юнәлешендә өченче 

абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

“Әлеге максатларга субвенцияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең “Вакцина ясатылганнан соң хәле авырайган очракта 

гражданнарга бер тапкыр түләнелә торган дәүләт пособиеләре һәм айлык акчалата 

компенсацияләр түләүгә бюджетларга субвенцияләр” 000 2 02 35240 00 0000 151 

керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла.”;  

“– 52500 Федераль бюджет средстволары хисабына, гражданнарның аерым 

категорияләренә  торак-коммуналь хезмәтләр күрсәтүгә түләү” чыгымнар 

юнәлешендә өченче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  
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“Әлеге максатларга субвенцияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең “Гражданнарның аерым категорияләренә  торак-коммуналь 

хезмәтләр күрсәтүгә түләүгә бюджетларга субвенцияләр” 000 2 02 35250 00 0000 151 

керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла.”; 

“- 52800 Федераль бюджет средстволары хисабына, инвалидларга транспорт 

чаралары хуҗаларының гражданлык җаваплылыгын мәҗбүри иминиятләштерү 

килешүләре буенча иминиятләштерү премияләренә компенсацияләр түләү” 

чыгымнар юнәлешендә өченче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“Әлеге максатларга субвенцияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына 

керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең “Инвалидларга транспорт 

чаралары хуҗаларының гражданлык җаваплылыгын мәҗбүри иминиятләштерү 

килешүләре буенча иминиятләштерү премияләренә компенсацияләр түләүгә Россия 

Федерациясе субъектлары бюджетларына субвенцияләр” 000 2 02 35280 02 0000 151  

коды буенча чагылдырыла.”; 

“03 2 01 00000 “Өлкән яшьтәге гражданнарның социаль якланылышын 

көчәйтү чараларын тормышка ашыру” төп чарасы” максатчан статьясына түбәндәге 

чыгымнар юнәлешен өстәргә:  

 “- 05550 “Өлкән яшьтәге кешене карауга алган гаилә” проектын тормышка 

ашыру 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча “Өлкән яшьтәге кешене карауга алган 

гаилә” проектын тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла.”;  

 

“03 3 03 00000 “Дәүләтнеке булмаган учреждениеләрдә дәүләт социаль 

хезмәтләре күрсәтүгә дәүләт заказын урнаштыру яки социаль хезмәтләр күрсәтү 

белән тәэмин итүчеләргә компенсацияләр түләү юлы белән дәүләтнеке булмаган 

оешмалар тарафыннан социаль хезмәтләр күрсәтүне финанс ягыннан тәэмин итү” 

максатчан статьясы атамасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:   

“03 3 03 00000 “Дәүләтнеке булмаган оешмаларда дәүләт социаль хезмәтләр 

күрсәтү” төп чарасы 

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

чарасы” максатчан статьясында:  

“– 52700 Федераль бюджет средстволары хисабына, чакырылыш буенча хәрби 

хезмәт итүче хәрби хезмәткәрнең йөкле хатынына бер тапкыр түләнелә торган 

пособие, шулай ук чакырылыш буенча хәрби хезмәт үтүче хәрби хезмәткәрнең 

баласына айлык пособие” чыгымнар юнәлешендә  өченче абзацны түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә:  

“Әлеге максатларга субвенцияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең “Чакырылыш буенча хәрби хезмәт итүче хәрби хезмәткәрнең 

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

хәрби хезмәт үтүче хәрби хезмәткәрнең баласына айлык пособие түләүгә 

бюджетларга субвенцияләр” 000 2 02 35270 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле 

коды буенча чагылдырыла.”; 

 Чыгымнарның түбәндәге юнәлешләрен өстәргә:  
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“– 53800 Федераль бюджет средстволары хисабына, вакытлыча эшкә 

сәләтсезлек очрагында һәм ана булуга бәйле рәвештә мәҗбүри социаль 

иминиятләштерүгә карамаган затларга һәм оешмалар бетерелүгә (физик затларның 

эшчәнлеге, вәкаләтләре туктатылуга) бәйле рәвештә эшеннән киткән затларга дәүләт 

пособиеләре түләү   

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча, балалы гражданнарга дәүләт 

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

исәптән түбәндәге түләүләргә, вакытлыча эшкә сәләтсезлек очрагында һәм ана 

булуга бәйле рәвештә мәҗбүри социаль иминиятләштерүгә карамаган затларга һәм 

оешмалар бетерелүгә (физик затларның эшчәнлеге, вәкаләтләре туктатылуга) бәйле 

рәвештә эшеннән киткән затларга дәүләт пособиеләре түләүгә федераль бюджеттан 

субвенцияләр хисабына Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

–вакытлыча эшкә сәләтсезлек очрагында һәм ана булуга бәйле рәвештә 

мәҗбүри социаль иминиятләштерүгә карамаган гражданнарга, башлангыч, һөнәри, 

урта һөнәри һәм югары һөнәри белем бирүче мәгариф учреждениеләрендә көндез 

укучы затларны, оешмалар бетерелүгә, физик затларның эшчәнлеге (вәкаләтләре) 

билгеләнгән тәртиптә туктатылуга бәйле рәвештә йөклелек чорында, йөклелек һәм 

бала тудыру ялы чорында эшеннән киткән хатын-кызларны, бала карау ялы чорында 

эшеннән киткән затларны кертеп, яшь ярымга җиткәнче бала карау буенча айлык 

пособиеләр;    

– вакытлыча эшкә сәләтсезлек очрагында һәм ана булуга бәйле рәвештә 

мәҗбүри социаль иминиятләштерүгә карамаган гражданнарга бала тугач пособие; 

– оешмалар бетерелүгә, физик затларның эшчәнлеге (вәкаләтләре) билгеләнгән 

тәртиптә туктатылуга бәйле рәвештә эшеннән киткән, йөклелекнең иртәнге 

срокларында медицина учреждениеләренә учетка баскан хатын-кызларга 

пособиеләр;  

– оешмалар бетерелүгә, физик затларның эшчәнлеге (вәкаләтләре) билгеләнгән 

тәртиптә туктатылуга бәйле рәвештә эшеннән киткән хатын-кызларга йөклелек һәм 

бала тудыру буенча пособиеләр. 

Әлеге максатларга субвенцияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең “Вакытлыча эшкә сәләтсезлек очрагында һәм ана булуга бәйле 

рәвештә мәҗбүри социаль иминиятләштерүгә карамаган гражданнарга һәм 

билгеләнгән тәртиптә оешмалар бетерелүгә (физик затларның эшчәнлеге, 

вәкаләтләре туктатылуга) бәйле рәвештә эшеннән киткән затларга дәүләт 

пособиеләре түләүгә бюджетларга субвенцияләр” 000 2 02 35380 00 0000 151 

керемнәр төренең тиешле коды буенча чагылдырыла. 

 – 53801 вакытлыча эшкә сәләтсезлек очрагында һәм ана булуга бәйле рәвештә 

мәҗбүри социаль иминиятләштерүгә карамаган гражданнарга яшь ярымга җиткәнче 

бала карау буенча пособиеләр түләү 

– 53805 вакытлыча эшкә сәләтсезлек очрагында һәм ана булуга бәйле рәвештә 

мәҗбүри социаль иминиятләштерүгә карамаган гражданнарга бала тугач пособиеләр 

түләү 
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– 53806 Оешмалар бетерелүгә, физик затларның эшчәнлеге (вәкаләтләре) 

билгеләнгән тәртиптә туктатылуга бәйле рәвештә эшеннән киткән, йөклелекнең 

иртәнге срокларында медицина учреждениеләренә учетка баскан хатын-кызларга 

бер тапкыр түләнелә торган пособиеләр түләү  

  

– 53807 Оешмалар бетерелүгә, физик затларның эшчәнлеге (вәкаләтләре) 

билгеләнгән тәртиптә туктатылуга бәйле рәвештә эшеннән киткән хатын-кызларга 

йөклелек һәм бала тудыру буенча пособиеләр түләү 

 

–59400 Федераль бюджет средстволары хисабына, гаиләләреннән, ятим 

балалар һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар оешмаларыннан, мәгариф 

оешмаларыннан һәм башка оешмалардан үзбелдеклеләнеп киткән балигъ 

булмаганнарны китереп кую 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча, федераль бюджет средстволары 

хисабына, гаиләләреннән, ятим балалар һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган 

балалар оешмаларыннан, мәгариф оешмаларыннан һәм башка оешмалардан 

үзбелдеклеләнеп киткән балигъ булмаганнарны Россия Федерациясе субъектлары 

арасында, шулай ук Бәйсез Дәүләтләр бердәмлеге дәүләтләре территорияләре 

чикләрендә китереп куюга бәйле эшчәнлекне хәл кылу буенча, “Балигъ 

булмаганнарның сукбайлыгын һәм хокук бозуларын кисәтү системасы нигезләре 

турында” 24 июнь, 1999 ел, №120-ФЗ Федераль Законның 25 статьясындагы 3 

пункты нигезендә, Россия Федерациясе субъектлары дәүләт хакимиятләре 

органнарына тапшырылган Россия Федерациясе вәкаләтләрен тормышка ашыруга 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.   

 

Әлеге максатларга субвенциляәрнең Татарстан Республикасы бюджетына 

керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең “Россия Федерациясе субъектлары 

бюджетларына бердәм субвенция” 000 2 02 35900 02 0000 151 коды буенча 

чагылдырыла.”;  

 

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

балаларны гаиләгә тәрбиягә урнаштыру өчен уңай шартлар тудыру” төп чарасы” 

максатчан статьясында: 

“ -25330 Опека һәм попечительлек өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен тормышка 

ашыру” чыгымнар юнәлешендә өченче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

“Әлеге максатларга субвенцияләрнең муниципаль берәмлекләр бюджетларына 

керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең “Җирле бюджетларга  

тапшырылган Россия Федерациясе субъектлары вәкаләтләрен үтәүгә субвенцияләр” 

000 2 02 30024 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча 

чагылдырыла.”;  

 

“– 52600 Федераль бюджет средстволары хисабына ата-ана тәрбиясеннән 

мәхрүм калган балаларны гаиләгә урнаштыруның теләсә кайсы формасы очрагы 

өчен бер тапкыр түләнелә торган пособие түләү” чыгымнар юнәлешендә өченче 

абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:   
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“Әлеге максатларга субвенцияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең “Ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балаларны гаиләгә 

урнаштыруның теләсә кайсы формасы очрагы өчен бер тапкыр түләнелә торган 

пособие түләүгә бюджетларга субвенцияләр” 000 2 02 35260 00 0000 151 керемнәр 

төренең тиешле коды буенча чагылдырыла.”; 

 

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

максатчан статьясында:  

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

максатчан статьясы атамасында “2014 – 2016 елларга” дигән сүзләрне “2014 – 2018 

елларга” дигән сүзләргә алыштырырга;  

“– 50270 Федераль бюджет средстволары хисабына, Татарстан  

Республикасында уңайлы мохит булдыру буенча чаралар” чыгымнар юнәлешендә 

өченче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең “2014 – 2016 елларга “Уңайлы мохит” Россия Федерациясе 

дәүләт программасы чараларын тормышка ашыруга бюджетларга субсидияләр” 000 

2 02 25027 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла,”; 

 

г) “2014 – 2020 елларга” Татарстан Республикасында яшәүчеләрне сыйфатлы 

торак һәм торак-коммуналь хуҗалык 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 статьясында:  

“– 21780 Татарстан Республикасында яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү” 

чыгымнар юнәлешендә өченче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

“Әлеге максатларга субсидияләрнең муниципаль берәмлекләр бюджетларына 

керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең “Федераль максатчан 

программаларны тормышка ашыруга бюджетларга субсидияләр”  000 2 02 20051 00 

0000 151  керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла.”; 

“– 50200 Федераль бюджет средстволары хисабына, Татарстан 

Республикасында яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү” чыгымнар юнәлешендә 

өченче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең “Федераль максатчан программаларны тормышка ашыруга 

бюдҗетларга субсидияләр”  000 2 02 20051 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле 

кодлары буенча чагылдырыла.”; 

 

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

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

ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар арасыннан затларны торак белән 

тәэмин итү” кече программасы” максатчан статьясында “2014 – 2017 елларга” дигән 

сүзләрне “2014 – 2019 елларга” дигән сүзләргә алыштырырга; 

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

балаларга, ятим балалар һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар 
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арасыннан затларга  Татарстан Республикасы махсус торак фондыннан торак бирү” 

төп чарасы” максатчан статьясында “-50 820 Федераль бюджет средстволары 

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

ятим балалар һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар арасыннан затларны 

махсус торак наймы килешүләре буенча торак белән тәэмин итү” чыгымнар 

юнәлешендә өченче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына 

керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең “Ятим балаларны һәм ата-ана 

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

мәхрүм калган балалар арасыннан затларны махсус торак наймы килешүләре буенча 

торак белән тәэмин итүгә Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына 

субсидияләр” 000 2 02 25082 02 0000 151 коды буенча чагылдырыла.”; 

 

 “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 һәм капиталь ремонт” кече программасы” максатчан статьясында “- 

50210  2015 – 2020 елларга “Торак федераль максатчан программасының “Россия 

Федерациясе субъектларының торак төзелешен үстерү программаларына этәргеч 

бирү” кече программасын тормышка ашыру” чыгымнар юнәлешендә өченче 

абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

“Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең “Федераль максатчан программаларны тормышка ашыруга 

бюджетларга субсидияләр” 000 2 02 20051 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле 

кодлары буенча чагылдырыла.”; 

 

д) “2014 – 2020 елларга” Татарстан Республикасында яшәүчеләрнең 

мәшгульлегенә ярдәм итү” дәүләт программасы” 2.5 “05 1 02 00000 “Эшсез 

гражданнарга социаль ярдәм чараларын тормышка ашыру” төп чарасы” максатчан 

статьясында “- 52900 Федераль бюджет средстволары хисабына, эшсез гражданнарга 

социаль түләүләр” чыгымнар юнәлешендә өченче абзацны түбәндәге редакциядә 

бәян итәргә: 

“Әлеге максатларга субвенцияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең “Эшсез гражданнарга социаль түләүләрне хәл итү буенча 

Россия Федерациясе вәкаләтләрен тормышка ашыруга бюджетларга субвенцияләр”  

000 2 02 35290 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле коды буенча чагылдырыла.”; 

 

 

е) 2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында җәмәгатьчелек тәртибен 

тәэмин итү һәм җинаятьчелеккә каршы көрәшү” дәүләт программасы” 2.6 

пунктчасында “06 3 00 00000 2014 – 2016 елларга Татарстан Республикасында 

террорчылыкны һәм экстремистлыкны кисәтү” кече программасы” максатчан 

статьясында “2014 – 2016 елларга” дигән сүзләрне “2014 – 2020 елларга” дигән 

сүзләргә алыштырырга. 
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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:  

“- 55190 Федераль бюджет средстволары хисабына, мәдәният тармагына ярдәм 

итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча мәдәният тармагына ярдәм итүгә 

федераль бюджеттан субсидияләр хисабына хәл ителә торган Татарстан 

Республикасы бюдҗеты чыгымнары чагылдырыла.  

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең “Мәдәният тармагына ярдәм итүгә бюджетларга субсидия”  000 

2 02 25519 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла.”;  

 

“08 6 01 00000 “Сынлы сәнгать белеме системасын камилләштерү” төп 

чарасы: максатчан статьясын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

“Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

 

- 44100 “Мәдәният һәм кинематография өлкәсендә чаралар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча мәдәният һәм кинематография өлкәсендә 

чараларны хәл итүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

 

 - 45200 Укыту-методика кабинетлары, үзәкләштерелгән бухгалтерияләр, 

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

укыту-производство комбинатлары, логопедия пунктлары 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча укыту-методика кабинетларын, 

үзәкләштерелгән бухгалтерияләр, хуҗалык хезмәте күрсәтү төркемнәре, укыту-

өйрәтү өчен фильмотекалар, мәктәпара укыту-производство комбинатлары, 

логопедия пунктларын тоту һәм аларның эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.”;  

 

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

файдалану” төп чарасы” максатчан статьясында  “- 51450 Федераль бюджет 

средстволары хисабына, “Мәдәни мирас – Свияжск утрау-шәһәрчеге һәм борынгы 

Болгар” комплексы проектын тормышка ашыру чаралары” чыгымнар юнәлешендә 

өченче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“Әлеге максатларга башка бюджетара трансфертларның Татарстан 

Республикасы бюджетына керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең  

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

проектын тормышка ашыру буенча чаралар өчен Татарстан Республикасы 

бюджетына тапшырыла торган бюджетара трансфертлар” 000 2 02 45145 02 0000 151 

коды буенча чагылдырыла.”; 
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“08 Б 00 00000 “2014 – 2016 елларга “Мирас-Наследие”  кече программасында  

“2014 – 2016 елларга” дигән сүзләрне “2014 – 2019 елларга” дигән сүзләргә 

алыштырырга; 

 

“08 Б 01 00000 “Мәдәни кыйммәтләр белән танышуга мөмкинлекләрне тәэмин 

итү” төп чарасы” максатчан статьясын 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 

 

- 44100 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендә чаралар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча мәдәният һәм кинематография өлкәсендә 

чараларны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла.”;  

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

объектларын саклау һәм алардан файдалану өлкәсендә дәүләт сәясәтен тормышка 

ашыруны һәм мөнәсәбәтләрне җайга салуны тәэмин итү” төп чарасы” максатчан 

статьясында:  

түбәндәге эчтәлектәге чыгымнар юнәлешен өстәргә:  

“- 55190 Федераль бюджет средстволары хисабына, мәдәният тармагына ярдәм 

итү  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча мәдәният тармагына ярдәм итүгә 

федераль бюджеттан субсидияләр хисабына хәл ителә торган Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең “Мәдәният тармагына ярдәм итүгә бюджетларга субсидия” 000 

2 02 25519 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла.”; 

“- 59500 Федераль бюджет средстволары хисабына, федераль әһәмияттәге 

мәдәни мирас объектларын дәүләт саклавы буенча Россия Федерациясе вәкаләтләрен 

тормышка ашыру” чыгымнар юнәлешендә өченче абзацны түбәндәге редакциядә 

бәян итәргә: 

“Әлеге максатларга субвенцияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына 

керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең “Россия Федерациясе субъектлары 

бюджетларына бердәм субвенция” 000 2 02 35900 02 0000 151 коды буенча 

чагылдырыла.”; 

 

з) “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында әйләнә-тирә мохитне 

саклау, табигый байлыкларны ишәйтү һәм алардан файдалану” дәүләт программасы” 

2.9 пунктчасында: 

“09 4 01 00000 “Татарстан Республикасы территориясендә су мөнәсәбәтләре 

өлкәсендә дәүләт сәясәтен тормышка ашыру” төп чарасы” максатчан статьясында “- 

51280 Федераль бюджет средстволары хисабына, су мөнәсәбәтләре өлкәсендә аерым 
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вәкаләтләрне тормышка ашыру” чыгымнар юнәлешендә алтынчы абзацны түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 

“Әлеге максатларга субвенцияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең “Су мөнәсәбәтләре өлкәсендә аерым вәкаләтләрне тормышка 

ашыру” чыгымнар юнәлешендә алтынчы абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

“Әлеге максатларга субвенцияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең “Су мөнәсәбәтләре өлкәсендә аерым вәкаләтләрне тормышка 

ашыруга бюджетларга субвенцияләр” 000 2 02 35128 00 0000 151 керемнәр төренең 

тиешле кодлары буенча чагылдырыла.”; 

 

“09 4 02 00000  “Суга тискәре йогынтыны кисәтү” төп чарасы” максатчан 

статьясында “- 50160 Федераль бюджет средстволары хисабына, “2012 – 2020 

елларга Россия Федерациясендә су хуҗалыгы комплексын үстерү” Федераль 

максатчан программасы чараларын тормышка ашыру” чыгымнар юнәлешендә 

өченче абзаңны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең “Федераль максатчан программаларны тормышка ашыруга 

бюдҗетларга субсидияләр” 000 2 02 20051 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле 

кодлары буенча чагылдырыла.”; 

  

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

статьясында “- 50160 Федераль бюджет средстволары хисабына, “2012 – 2020 

елларда Россия Федерациясендә су хуҗалыгы комплексын үстерү” федераль 

максатчан программасы чараларын тормышка ашыру” чыгымнар юнәлешендә 

өченче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

“Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең “Федераль максатчан программаларны тормышка ашыруга 

бюдҗетларга субсидияләр” 000 2 02 20051 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле 

кодлары буенча чагылдырыла.”; 

 

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

чарасы” максатчан статьясында:  

“- 59100 “Федераль бюджет средстволары хисабына, су биологик ресурсларын 

оештыру, җайга салу һәм саклау өлкәсендә Россия Федерациясе вәкаләтләрен 

тормышка ашыру” чыгымнар юнәлешендә өченче абзацны түбәндәге редакциядә 

бәян итәргә:  

“Әлеге максатларга субвенцияләрнең Ттарстан Республикасы бюджетына 

керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең “Россия Федерациясе субъектлары 

бюджетларына бердәм субвенция” 000 2 02 35900 02 0000 151 коды буенча 

чагылдырыла.”; 

“- 59200 Федераль бюджет средстволары хисабына, хайваннар дөньясы 

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

алардан файдалану өлкәсендә Россия Федерациясе вәкаләтләрен тормышка           

ашыру” чыгымнар юнәлешендә өченче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  
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Әлеге максатларга субвенцияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына 

керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең “Россия Федерациясе субъектлары 

бюджетларына бердәм субвенция”  000 2 02 35900 02 0000 151 коды буенча 

чагылдырыла.”; 

“- 59600 Федераль бюджет средстволары хисабына, федераль дәүләт ау 

күзәтчелеге, ау ресурсларын  аулауга рөхсәтләр бирү һәм ау хуҗалыкларының 

килешүләрен төзү буенча ау һәм ау ресурсларыннан файдалану өлкәсендә Россия 

Федерациясе вәкаләтләрен тормышка ашыру” чыгымнар юнәлешендә өченче 

абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

“Әлеге максатларга субвенцияләрнең  Татарстан Республикасы бюджетына 

керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең “Россия Федерациясе субъектлары 

бюджетларына бердәм субвенция” 000 2 02 35900 02 0000 151 коды буенча 

чагылдырыла.”; 

 

и) “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 торышка ашыру”  төп чарасы” максатчан статьясында: 

“- 50810 Федераль бюджет средстволары хисабына, Россия Федерациясе 

җыелма командалары өчен спорт резервын әзерләүне хәл итүче спорт оешмаларына 

адреслы финанс ярдәме” чыгымнар юнәлешендә өченче абзацны түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә:  

“Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең “Россия Федерациясе җыелма командалары өчен спорт 

резервын әзерләүне хәл итүче спорт оешмаларына адреслы финанс ярдәме күрсәтүгә 

бюджетларга субсидияләр” 000 2 02 25081 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле 

кодлары буенча чагылдырыла.”; 

“- 54950 Федераль бюджет средстволары хисабына, “2014 – 2020 елларга” 

Россия Федерациясендә физик культура һәм спортны үстерү федераль максатчан 

программасы чараларын финанс ягыннан тәэмин итү” чыгымнар юнәлешендә 

өченче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең “Федераль максатчан программаларны тормышка ашыруга 

бюджетларга субсидияләр” 000 2 02 20051 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле 

кодлары буенча чагылдырыла.”;  

 

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

сәясәтен, физик культура һәм спортны үстерү дәүләт программасы кысаларында 

социаль һәм инженерлык инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм 

капиталь ремонт “ кече программасы” максатчан статьясында “- 54950 Федераль 

бюджет средстволары хисабына, 2016 – 2020 елларга Россия Федерациясендә физик 

культура һәм спортны үстерү” федераль максатчан программасы чараларын финанс 

ягыннан тәэмин итү” чыгымнар юнәлешендә өченче абзаңны түбәндәге редакциядә 

бәян итәргә:  
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“Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең “Федераль максатчан программаларны тормышка ашыруга 

бюджетларга субсидияләр” 000 2 02 20051 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле 

кодлары буенча чагылдырыла.”; 

 

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

әзерләнү” кече программасы” максатчан статьясында “- 51540 Федераль бюджет 

средстволары хисабына, 2018 елда Россия Федерациясендә футбол буенча дөнья 

чемпионатына әзерләнү һәм аны үткәрү буенча чараларны тормышка ашыру” 

чыгымнар юнәлешендә өченче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

“Әлеге максатларга башка бюджетара трансфертларның керүе бюджетлар 

керемнәре классификациясенең “2018 елда Россия Федерациясендә футбол буенча 

дөнья чемпионатына әзерләнү һәм аны үткәрү чараларын тормышка ашыру өчен, 

спорт объектларын төзү һәм/ яки төзекләндерү, шулай ук Санкт-Петербург һәм 

Түбән Новгород шәһәрләрендә метрополитеннарны үстерү  максатында, 

бюджетларга тапшырыла торган бюджетара трансфертлар”  000 2 02 45154 00 0000 

151 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла.”; 

 

к) “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында икътисадны үстерү һәм 

инновацион икътисад” дәүләт программасы” 2.11 пунктчасында:  

“11 2 00 00000 “2014 – 2016 елларга Татарстан Республикасында кече һәм урта 

эшмәкәрлекне үстерү” кече программасы” максатчан статьясында “2014 – 2016 

елларга” дигән сүзләрне 2014 – 2017 елларга” дигән сүзләргә алыштырырга;  

 

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

юнәлешле коммерциясез оешмаларга ярдәм итү” кече программасы” максатчан 

статьясында “2014 – 2016 елларга” дигән сүзләрне “2014 – 2020 елларга” дигән 

сүзләргә алыштырырга; 

түбәндәге максатчан статьяларны өстәргә:  

“11 5 00 00000 “2015 – 2018 елларга Кама инновацион территориаль-

производство кластерын үстерү” кече программасы”  

 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла:  

 

11 5 01 00000  “Кластерда катнашучыларга – предприятиеләр һәм оешмаларга 

дәүләт ярдәме” төп чарасы 

 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

 

- 60630 Кластерда катнашучылар – предприятиеләр һәм оешмаларга дәүләт 

ярдәме чаралары  
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Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча кластерда катнашучылар – 

предприятиеләр һәм оешмаларга дәүләт ярдәме чараларын тормышка ашыруга 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.   

 

 

11 6 00 00000 “2016 – 2020 елларга Татарстан Республикасында интеллектуаль 

милек базарын үстерү” кече программасы  

 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

11 6 01 00000 “Интеллектуаль милек булдыру, аны саклауны, аңа хокуклар 

булдыру һәм саклауны тәэмин итү  өчен шартлар тудыру” төп чарасы     

 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

 

- 10990 Программага кертелгән чараларны тормышка ашыру”; 

 

 

л) “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында транспорт системасын 

үстерү” дәүләт программасы” 2.13 пунктчасында “13 4 01 00000 “Җәмәгать 

транспортының бердәм системасының халыкның барлык катлаулары өчен тотрыклы 

эшләвен һәм мөмкинлеген булдыру” төп чарасы” максатчан статьясында  “- 05370 

җәмәгать транспорты хезмәте күрсәтүләрнең бертигез мөмкинлеген тәэмин итү” 

чыгымнар юнәлешендә өченче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

“Әлеге максатларга субвенцияләрнең муниципаль берәмлекләр бюджетларына 

керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең “Россия Федерациясе 

субъектларына тапшырылган вәкаләтләрне үтәүгә җирле бюджетларга 

субвенцияләр” 000 2 02 30024 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча 

чагылдырыла.”;  

 

м) “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 05 00000  туфракның уңдырышлылыгын арттыру һәм файдаланылмый 

килгән авыл хуҗалыгы җирләрен авыл хуҗалыгы әйләнешенә кертү” төп чарасы” 

максатчан статьясына түбәндәге чыгымнар юнәлешләрен өстәргә:  

“- 55410 Федераль бюджет средстволары хисабына, үсемлекчелек өлкәсендә 

авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә бәйле булмаган ярдәм күрсәтүгә 

субсидияләр  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча үсемлекчелек өлкәсендә авыл хуҗалыгы 

товар җитештерүчеләренә бәйле булмаган ярдәм күрсәтүгә федераль бюджеттан 
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субсидияләр хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюдҗеты 

чыгымнары чагылдырыла.  

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына керүе 

бюджетлар керемнәре классификациясенең “Үсемлекчелек өлкәсендә авыл 

хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә бәйле булмаган ярдәм күрсәтүгә Россия 

Федерациясе субъектлары бюджетларына субсидияләр” 000 2 02 25541 02 0000 151 

коды буенча чагылдырыла.”;  

“- R5410 Үсемлекчелек өлкәсендә авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә 

бәйле булмаган ярдәм күрсәтүгә финанслашыла торган чыгымнар   

 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча, Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына, үсемлекчелек өлкәсендә авыл хуҗалыгы товар 

җитештерүчеләренә бәйле булмаган ярдәм күрсәтүгә федераль бюджеттан  

субсидияләрне финанслашу максатыннан чыгып, Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла.”;  

  

түбәндәге максатчан статьяны өстәргә: 

 

“14 1 07 00000  “Агросәнәгать комплексын үстерүнең төп программаларын 

тормышка ашыруның максатчан күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм итү” төп чарасы  

 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

 

- 55430 Федераль бюджет средстволары хисабына, агросәнәгать комплексын 

үстерүнең төк программаларын тормышка ашыруның максатчан күрсәткечләренә 

ирешүгә ярдәм итүгә субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча агросәнәгать комплексын үстерүнең төк 

программаларын тормышка ашыруның максатчан күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм 

итүгә федераль бюджеттан субсидияләр хисабына хәл ителә торган Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына керүе 

бюджетлар керемнәре классификациясенең “Агросәнәгать комплексын үстерүнең 

төк программаларын тормышка ашыруның максатчан күрсәткечләренә ирешүгә 

ярдәм итүгә Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына субсидияләр” 000 2 02 

25543 02 0000 151 коды буенча чагылдырыла.”; 

 

“14 2 01 00000  “Сөтчелек юнәлешендә терлекчелекне үстерү” төп чарасы” 

максатчан статьясына түбәндәге чыгымнар юнәлешләрен өстәргә:  

“- 55420 Федераль бюджет средстволары хисабына, сөтчелек юнәлешендәге 

мөгезле эре терлекнең продукт бирүчәнлеген арттыруга субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча сөтчелек юнәлешендәге мөгезле эре 

терлекнең продукт бирүчәнлеген арттыруга федераль бюджеттан субсидияләр 
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хисабына һәм ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла.  

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына керүе 

бюджетлар керемнәре классификациясенең “Сөтчелек юнәлешендәге мөгезле эре 

терлекнең продукт бирүчәнлеген арттыруга Россия Федерациясе субъектлары 

бюджетларына субсидияләр 000 2 02 25542 02 0000 151 коды буенча чагылдырыла.”; 

“- R5420 Сөтчелек юнәлешендәге мөгезле эре терлекнең продукт бирүчәнлеген 

арттыруга финанслашыла торган чыгымнар  

 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча, Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына, сөтчелек юнәлешендәге мөгезле эре терлекнең продукт 

бирүчәнлеген арттыруга федераль бюджеттан субсидияләрне финанслашу 

максатыннан Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.”; 

түбәндәге максатчан статьяны өстәргә:  

 

“14 4 07 00000  “Гражданнарның бакчачылык ширкәтләренә һәм  дача коммерциясез 

берләшмәләренә ярдәм итү” төп чарасы 

 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

 

- 63650 Гражданнарның бакчачылык ширкәтләренең һәм  дача коммерциясез 

берләшмәләренең инфраструктурасын үстерү һәм карап тоту буенча чаралар  

 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча, Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына, гражданнарның бакчачылык ширкәтләренең һәм  дача 

коммерциясез берләшмәләренең инфраструктурасын үстерү һәм карап тоту буенча 

чараларны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла.”; 

 

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

гаиләләрнең һәм яшь белгечләрнең тормыш шартларын яхшырту” төп чарасы” 

максатчан статьясында:  

“- 50180 Федераль бюджет средстволары хисабына, “Авыл территорияләрен 

тотрыклы үстерү” кече программасы чараларын тормышка ашыру” чыгымнар 

юнәлешендә өченче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

“Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең “Федераль максатчан программаларны тормышка ашыруга 

бюджетларга субсидияләр”  000 2 02 20051 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле 

кодлары буенча чагылдырыла.”; 

“- R0180 “Авыл территорияләрен тотрыклы үстерү” кече программасы 

чараларын тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар” чыгымнар 

юнәлешендә өченче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
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“Әлеге максатларга субсидияләрнең муниципаль берәмлекләр бюджетларына 

керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең “Федераль максатчан 

программаларны тормышка ашыруга бюджетларга субсидияләр” 000 2 02 20051 00 

0000 151 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла.”;  

 

“14 7 02 00000 “Авыл җирлегендә социаль һәм инженерлык 

инфраструктурасын үстерү һәм автомобиль юллары белән тәэмин итү” төп чарасы” 

максатчан статьясында:  

“- 50180 Федераль бюджет средстволары хисабына, “Авыл территорияләрен 

тотрыклы үстерү” кече программасы чараларын тормышка ашыру” чыгымнар 

юнәлешендә өченче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

“Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең “Дәүләт (муниципаль) милкендәге объектларга капитал 

салуларны финанслашуга бюджетларга субсидияләр” 000 2 02 20077 00 0000 151 

керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла.”; 

 

“- R0180 “Авыл территорияләрен тотрыклы үстерү” кече программасы 

чараларын тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар” чыгымнар 

юнәлешендә өченче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

 

Әлеге максатларга субсидияләрнең муниципаль берәмлекләр бюджетларына 

керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең “Дәүләт (муниципаль) милкендәге 

объектларга капитал салуларны финанслашуга бюджетларга субсидияләр”  000 2 02 

20077 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла.”; 

 

“14 7 03 00000 “Җыйнак торак төзелеше өчен мәйданчыкларны комплекслы 

төзекләндерү” төп чарасы” максатчан статьясында”: 

    

“- 50180 Федераль бюджет средстволары хисабына, “Авыл территорияләрен 

тотрыклы үстерү” кече программасы чараларын тормышка ашыру” чыгымнар 

юнәлешендә өченче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең “Дәүләт (муниципаль) милкендәге объектларга капитал 

салуларны финанслашуга бюджетларга субсидияләр” 2 02 20077 00 0000 151 

керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла.”; 

 

“- R0180 “Авыл территорияләрен тотрыклы үстерү” кече программасы 

чараларын тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар” чыгымнар 

юнәлешендә өченче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“Әлеге максатларга субсидияләрнең муниципаль берәмлекләр бюджетларына 

керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең “Дәүләт (муниципаль) милкендәге 

объектларга капитал салуларны финанслашуга бюджетларга субсидияләр” 000 2 02 

20077 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла.”; 
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“14 7 04 00000 “Авыл җирлегендә яшәүче гражданнарның җирле 

инициативаларына грант ярдәме” төп чарасы” максатчан статьясында:  

“- 50180 Федераль бюджет средстволары хисабына, “Авыл территорияләрен 

тотрыклы үстерү” кече программасы чараларын тормышка ашыру” чыгымнар 

юнәлешендә өченче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

“Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең “Федераль максатчан программаларны тормышка ашыруга 

бюджетларга субсидияләр” 000 2 02 20051 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле 

кодлары буенча чагылдырыла.”; 

“- R0180 “Авыл территорияләрен тотрыклы үстерү” кече программасы 

чараларын тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар” чыгымнар 

юнәлешендә өченче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

 

“Әлеге максатларга субсидияләрнең муниципаль берәмлекләр бюджетларына 

керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең “Федераль максатчан 

программаларны тормышка ашыруга бюджетларга субсидияләр” 000 2 02 20051 00 

0000 151 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла.”; 

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

статьясында “- 50760 Федераль бюджет средстволары хисабына, “2014 – 2020 

елларга Россиянең авыл хуҗалыгы максатындагы җирләрен сугаруны үстерү” 

федераль максатчан программасы чараларын тормышка ашыру” чыгымнар 

юнәлешендә өченче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

“Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең “Федераль максатчан программаларны тормышка ашыруга 

бюджетларга субсидияләр”  000 2 02 20051 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле 

кодлары буенча чагылдырыла.”;  

 

н) “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында авыл хуҗалыгын үстерү” 

дәүләт программасы” 2.15 пунктчасында:  

“15 1 01 00000  “Урманнарны янгыннардан саклау” төп чарасы” максатчан 

статьясында “- 51290 “Федераль бюджет средстволары хисабына, урман 

мөнәсәбәтләре өлкәсендә аерым вәкаләтләрне тормышка ашыру” чыгымнар 

юнәлешендә өченче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

“Әлеге максатларга субвенцияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең “Урман мөнәсәбәтләре өлкәсендә аерым вәкаләтләрне 

тормышка ашыруга бюджетларга субвенцияләр” 000 2 02 35129 00 0000 151керемнәр 

төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла.”: 

 

“15 2 01 00000 “Урманнарны калынайту һәм ишәйтү” төп чарасы максатчан 

статьясында “- 51290 Федераль бюджет средстволары хисабына, урман 

мөнәсәбәтләре өлкәсендә аерым вәкаләтләрне тормышка ашыру” чыгымнар 

юнәлешендә өченче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:   
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“Әлеге максатларга субвенцияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең “Урман мөнәсәбәтләре өлкәсендә аерым вәкаләтләрне 

тормышка ашыруга бюджетларга субвенцияләр” 000 2 02 35129 00 0000 151 

керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла,”; 

 

“15 3 01 00000 “Урман мөнәсәбәтләре өлкәсендә аерым вәкаләтләрне 

тормышка ашыруны тәэмин итү” төп чарасы” максатчан статьясында “- 51290 

Федераль бюджет средстволары хисабына, урман мөнәсәбәтләре өлкәсендә аерым 

вәкаләтләрне тормышка ашыру” чыгымнар юнәлешендә өченче абзацны түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә:  

  

“Әлеге максатларга субвенцияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең “Урман мөнәсәбәтләре өлкәсендә аерым вәкаләтләрне 

тормышка ашыруга бюджетларга субвенцияләр” 000 2 02 35129 00 0000 151  

керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла.”;  

 

о) “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасы дәүләт финанслары белән 

идарә итү” дәүләт программасы” 2.17 пунктчасында “18 0 03 00000  “Җирле 

бюджетлар белән бюджетара мөнәсәбәтләрнең нәтиҗәсен арттыру” төп чарасы” 

максатчан статьясында:  

“- 80030 Муниципаль берәмлекләрнең бюджет белән тәэмин итешен 

тигезләүгә дотацияләр бирү” чыгымнар юнәлешендә өченче абзацны түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә:  

“Әлеге максатларга дотацияләрнең муниципаль берәмлекләр бюджетларына 

керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең “Бюджет белән тәэмин ителешне 

тигезләүгә дотацияләр” 000 2 02 15001 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле 

кодлары буенча чагылдырыла.”; 

 

“- 80040 “Муниципаль районнар бюджетларына бюджет белән тәэмин 

ителешне тигезләүгә субсидияләр бирү һәм муниципаль район составына керүче 

җирлекләр бюджетларына башка бюджетара трансфертлар бирү” чыгымнар 

юнәлешен түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

- 80040 Муниципаль районнар бюджетларына бюджет белән тәэмин ителешне 

тигезләүгә субсидияләр бирү һәм муниципаль район составына керүче җирлекләр 

бюджетларына башка бюджетара трансфертлар бирү  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча муниципаль районнар бюджетларына 

бюджет белән тәэмин ителешне тигезләүгә субсидияләр бирү һәм муниципаль район 

составына керүче җирлекләр бюджетларына башка бюджетара трансфертлар бирүгә 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

Әлеге максатларга субсидияләрнең муниципаль берәмлекләр бюджетларына 

керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең “Башка субсидияләр” 000 2 02 

29999 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

Шулай ук чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы 

бюджетыннан субсидияләр хисабына хәл ителә торган, әлеге максатларга Татарстан 
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Республикасы муниципаль берәмлекләренең бюджетлары чыгымнары 

чагылдырыла.”; 

“- 80050 Муниципаль районнар һәм шәһәр округлары бюджетларына 

муниципаль мәгариф оешмаларында төп гомуми белем бирү программалары буенча 

барлык кешегә тигез мөмкинлекле һәм бушлай мәктәпкәчә, башлангыч гомуми, төп 

гомуми, урта гомуми белем бирүне оештыруга, муниципаль мәгариф оешмаларында 

балаларга өстәмә белем бирүне оештыруга, муниципаль мәгариф оешмаларында 

балаларны тәрбияләү һәм карау, тотуны хәл итү өчен шартлар тудыруга, шулай ук 

каникул чорында балларның ялын оештыруга субсидияләр бирү” чыгымнар 

юнәлешен түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

“- 80050 Муниципаль районнар һәм шәһәр округлары бюджетларына 

муниципаль мәгариф оешмаларында төп гомуми белем бирү программалары буенча 

барлык кешегә тигез мөмкинлекле һәм бушлай мәктәпкәчә, башлангыч гомуми, төп 

гомуми, урта гомуми белем бирүне оештыруга, муниципаль мәгариф оешмаларында 

балаларга өстәмә белем бирүне оештыруга, муниципаль мәгариф оешмаларында 

балаларны тәрбияләү һәм карау, тотуны хәл итү өчен шартлар тудыруга, шулай ук 

каникул чорында балаларның ялын оештыруга субсидияләр бирү  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча муниципаль районнар һәм шәһәр 

округлары бюджетларына муниципаль мәгариф оешмаларында төп гомуми белем 

бирү программалары буенча барлык кешегә тигез ммөкинлекле һәм бушлай 

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

муниципаль мәгариф оешмаларында балаларга өстәмә белем бирүне оештыруга, 

муниципаль мәгариф оешмаларында балаларны тәрбияләү һәм карау, тотуны хәл итү 

өчен шартлар тудыруга, шулай ук каникул чорында балларның ялын оештыруга 

субсидияләр бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

Әлеге максатларга субсидияләрнең муниципаль берәмлекләр бюджетларына 

керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең “Башка субсидияләр” 000 2 02 

29999 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла.”; 

“- 80060 Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына, шәһәр, 

авыл җирлекләренә дотацияләр исәпләү һәм бирү буенча Татарстан Республикасы 

дәүләт вәкаләтләрен хәл кылуга муниципаль районнар бюджетларына  субвенцияләр 

бирү” чыгымнар юнәлешендә өченче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“Әлеге максатларга субвенцияләрнең муниципаль берәмлекләр бюджетларына 

керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең “Россия Федерациясе 

субъектларына тапшырыла торган вәкаләтләрне башкаруга җирле бюджетларга 

субвенцияләр” 000 2 02 30024 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча 

чагылдырыла.”;  

 

п) “2014 – 2016 елларга Татарстан Республикасы дәүләти гражданлык 

хезмәтен һәм Татарстан Республикасында муниципаль хезмәтне үстерү” дәүләт 

программасы” 2.18 пунктчасында “2014 – 2016 елларга” дигән сүзләрне “2014 – 

2019 елларга” дигән сүзләргә алыштырырга;  
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р) “Татар халкының миллилеген саклау (2014 – 2016 елларда)”  Татарстан 

Республикасы дәүләт программасы”  2.20 пунктчасында “(2014 – 2016 елларга)” 

дигән сүзләрне “(2014 – 2019 елларга)” дигән сүзләргә алыштырырга; 

 

с) “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 статьясында: 

 

“- 25390 Муниципаль районга керүче җирлекләрдән Татарстан Республикасы 

муниципаль  норматив-хокукый актлары регистрын алып бару өчен кирәкле  

мәгълүматларны җыю буенча дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру” чыгымнар 

юнәлешендә өченче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

“Әлеге максатларга субвенцияләрнең муниципаль берәмлекләр бюджетларына 

керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең “Россия Федерациясе 

субъектларына тапшырыла торган вәкаләтләрне үтәүгә җирле бюджетларга 

субвенцияләр”  000 2 02 30024 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча 

чагылдырыла.”; 

“- 51410 Федераль бюджет средстволары хисабына, Дәүләт Думасы 

депутатлары һәм аларның ярдәмчеләре эшчәнлеген тәэмин итү” чыгымнар 

юнәлешендә өченче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

“Әлеге максатларга башка бюджетара трансфертларның керүе бюджетлар 

керемнәре классификациясенең “Сайлау округларында Дәүләт Думасы депутатлары 

һәм аларның ярдәмчеләре эшчәнлеген тәэмин итүгә бюджетларга тапшырыла торган 

бюджетара трансфертлар” 000 2 02 45141 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле 

кодлары буенча чагылдырыла.”; 

“-24 2 01 00000 “Татарстан Республикасында җәмәгать юстициясе институтын 

үстерү һәм ныгыту” төп чарасы” максатчан статьясына түбәндәге эчтәлектәге 

чыгымнар юнәлешен өстәргә:  

“- 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салым түләү”; 

 

т) “2015 – 2020 елларга” Татарстан Республикасының химик һәм биологик 

куркынычсызлыгы” дәүләт программасы” 2.27 пунктчасында “28 0 01 00000  

хайваннар авыруларын кисәтү һәм халыкны кеше һәм хайван өчен уртак булган 

авырулардан саклау” төп чарасы” максатчан статьясында “- 25360 хайваннар 

авыруларын кисәтү һәм бетерү, аларны дәвалау, сукбай хайваннарны аулау һәм карау, 

халыкны кеше һәм хайван өчен уртак булган авырулардан саклау буенча чаралар 

оештыру өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру” чыгымнар юнәлешендә 

өченче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

“Әлеге максатларга субвенцияләрнең муниципаль берәмлекләр бюджетларына 

керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең “Россия Федерациясе 

субъектларына тапшырыла торган вәкаләтләрне үтәүгә җирле бюджетларга 

субвенцияләр” 000 2 02 30024 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча 

чагылдырыла.”;  
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у)  түбәндәге эчтәлектәге 2.29
3  

пунктчасын өстәргә: 

“2.29
3
. “2016 – 2018 елларга чит илләрдә яшәүче ватандашларыбызның Татарстан 

Республикасына ихтыярый күченүенә ярдәм итү” дәүләт программасы 

 

“2016 – 2018 елларга чит илләрдә яшәүче ватандашларыбызның Татарстан 

Республикасына ихтыярый күченүенә ярдәм итү” Татарстан Республикасы дәүләт 

программасының максатчан статьялары үз эченә ала:  

 

34 0 00 00000 “2016 – 2018 елларга чит илләрдә яшәүче ватандашларыбызның 

Татарстан Республикасына ихтыярый күченүенә ярдәм итү” Татарстан Республикасы  

дәүләт программасы  

 

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

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 31.12.2012 ел № 1199 карары 

белән расланган Татарстан Республикасы Дәүләт программалары исемлеге 

нигезендә эшләнгән “2016 – 2018 елларга чит илләрдә яшәүче ватандашларыбызның 

Татарстан Республикасына ихтыярый күченүенә ярдәм итү” Татарстан Республикасы 

дәүләт программасын тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла:  

 

34 0 01 00000  “Чит илләрдә яшәүче ватандашларыбызның ихтыярый күченүе 

хисабына Татарстан Республикасының социаль-икътисадый һәм демографик 

үсешенә ярдәм итү” төп чарасы  

 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге чыгымнар юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

- 15700 Чит илләрдә яшәүче ватандашларыбызның Татарстан Республикасына 

ихтыярый күченүенә ярдәм итү буенча чаралар  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча чит илләрдә яшәүче 

ватандашларыбызның Татарстан Республикасына ихтыярый күченүенә ярдәм итү 

чараларын тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла.”; 

 

ф) “Татарстан Республикасы бюджет чыгымнарының һәм Россия Федерациясе 

дәүләт бюджеттан тыш фондлары чыгымнарының программага кертелмәгән 

юнәлешләре” 2.30 пунктчасында:  

“73 2 00 00000 Россия Федерациясе дәүләт бюджеттан тыш фондлар 

аппаратлары функцияләрен башкару” максатчан статьясында “- 50930 Россия 

Федерациясе субъектлары территорияләрендә мәҗбүри медицина 

иминиятләштерүен оештыруны финанс ягыннан тәэмин итү” чыгымнар юнәлешендә 

өченче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

“Әлеге максатларга субвенцияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең “Россия Федерациясе субъектлары территорияләрендә 

мәҗбүри медицина иминиятләштерүен оештыруны финанс ягыннан тәэмин итүгә 
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мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль фондлары бюджетларына 

субвенцияләр”  000 2 02 55093 09 0000 151 коды буенча чагылдырыла.”;  

“99 0 00 00000 Чыгымнарның программага кертелмәгән юнәлешләре” 

максатчан статьясында  

“- 25140 муниципаль берәмлекләр бюджетларына гражданнардан үзара салым 

акчасын җәлеп итү хисабына хәл ителә торган, җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл 

кылуга тапшырыла торган бюджетара трансфертлар” чыгымнар юнәлешендә өченче 

абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

“Әлеге максатларга башка бюджетара трансфертларның муниципаль 

берәмлекләр бюджетларына керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең 

“Башка дәрәҗәдәге хакимият органнары тарафыннан кабул ителгән карарлар 

нәтиҗәсендә килеп чыккан өстәмә чыгымнарны компенсацияләү өчен бюджетларга 

тапшырыла торган бюджетара трансфертлар” 000 2 02 45160 00 0000 151 керемнәр 

төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла.”; 

“- 25150 Башка дәрәҗәдәге хакимият органнары тарафыннан кабул ителгән 

карарлар нәтиҗәсендә килеп чыккан өстәмә чыгымнарны компенсацияләү өчен  

тапшырыла торган средстволар” чыгымнар юнәлешендә өченче абзацны түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә:  

“Әлеге максатларга башка бюджетара трансфертларның муниципаль 

берәмлекләр бюджетларына керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең 

“Башка дәрәҗәдәге хакимият органнары тарафыннан кабул ителгән карарлар 

нәтиҗәсендә килеп чыккан өстәмә чыгымнарны компенсацияләү өчен бюджетларга 

тапшырыла торган бюджетара трансфертлар”  000 2 02 45160 00 0000 151 керемнәр 

төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла.”;  

“- 25160 Автоном һәм бюджет учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итүгә 

өстәмә чыгымнары компенсацияләү” чыгымнар юнәлешендә өченче абзацны 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

“Әлеге максатларга башка бюджетара трансфертларның муниципаль 

берәмлекләр бюджетларына керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең 

“Башка дәрәҗәдәге хакимият органнары тарафыннан кабул ителгән карарлар 

нәтиҗәсендә килеп чыккан өстәмә чыгымнарны компенсацияләү өчен бюджетларга 

тапшырыла торган бюджетара трансфертлар” 000 2 02 45160 00 0000 151 керемнәр 

төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла.”; 

“- 25200 Башка бюджетара трансфертлар” чыгымнар юнәлешен түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә:  

“- 25200 Җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне финанслашуга субсидияләр”; 

“- 25220 Халыкка транспорт хезмәтен күрсәтүне оештыру өлкәсендә дәүләт 

вәкаләтләрен   тормышка ашыру” чыгымнар юнәлешендә өченче абзацны түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә:  

“Әлеге максатларга субвенцияләрнең муниципаль берәмлекләр бюджетларына 

керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең “Россия Федерациясе 

субъектларына тапшырыла торган вәкаләтләрне үтәүгә җирле бюджетларга 

субвенцияләр” 000 2 02 30024 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча 

чагылдырыла.”; 
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“- 25240 Яшьләр сәясәте өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру” 

чыгымнар юнәлешендә өченче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“Әлеге максатларга субвенцияләрнең муниципаль берәмлекләр бюдҗетларына 

керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең “Россия Федерациясе 

субъектларына тапшырыла торган вәкаләтләрне үтәүгә җирле бюджетларга 

субвенцияләр” 000 2 02 30024 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча 

чагылдырыла.”; 

“- 25260 Балигъ булмаганнарның эшләре һәм аларның хокукларын яклау 

буенча комиссияләр булдыру һәм аларның эшчәнлеген оештыру буенча дәүләт 

вәкаләтләрен тормышка ашыру” чыгымнар юнәлешендә өченче абзацны түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә:  

“Әлеге максатларга субвенцияләрнең муниципаль берәмлекләр бюджетларына 

керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең “Россия Федерациясе 

субъектларына тапшырыла торган вәкаләтләрне үтәүгә җирле бюджетларга 

субвенцияләр” 000 2 02 30024 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча 

чагылдырыла.”; 

“- 25270 Административ комиссияләр булдыру һәм аларның эшчәнлеген 

оештыру буенча дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру” чыгымнар юнәлешендә 

өченче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

“Әлеге максатларга субвенцияләрнең муниципаль берәмлекләр бюджетларына 

керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең “Россия Федерациясе 

субъектларына тапшырыла торган вәкаләтләрне үтәүгә җирле бюджетларга 

субвенцияләр” 000 2 02 30024 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча 

чагылдырыла.”;  

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

объектларын өлешләп төзү өлкәсендә дәүләт контрольлеге һәм күзәтчелеген хәл итү 

буенча дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру” чыгымнар юнәлешендә өченче 

абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“Әлеге максатларга субвенцияләрнең муниципаль берәмлекләр бюджетларына 

керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең “Россия Федерациясе 

субъектларына тапшырыла торган вәкаләтләрне үтәүгә җирле бюджетларга 

субвенцияләр” 000 2 02 30024 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча 

чагылдырыла.”:  

“- 25340 Архив эше өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру”  

чыгымнар юнәлешендә өченче абзаңны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

“Әлеге максатларга субвенцияләрнең муниципаль берәмлекләр бюджетларына 

керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең “Россия Федерациясе 

субъектларына тапшырыла торган вәкаләтләрне үтәүгә җирле бюджетларга 

субвенцияләр” 000 2 02 30024 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча 

чагылдырыла.”; 

«- 25350 Административ хокук бозулар турында беркетмәләр төзүгә вәкаләтле 

вазыйфаи затлар исемлеген билгеләү буенча дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру” 

чыгымнар юнәлешендә өченче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“Әлеге максатларга субвенцияләрнең муниципаль берәмлекләр бюджетларына 

керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең “Россия Федерациясе 
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субъектларына тапшырыла торган вәкаләтләрне үтәүгә җирле бюджетларга 

субвенцияләр” 000 2 02 30024 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча 

чагылдырыла.”; 

“- 25400 Дәүләт милке буларак чикләнмәгән җир кишәрлекләре белән эш итү 

буенча дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру” чыгымнар юнәлешен түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 

 “- 25400 Дәүләт милке буларак чикләнмәгән җир кишәрлекләрен бирү буенча 

дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру”.  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча дәүләт милке буларак чикләнмәгән җир 

кишәрлекләрен бирү буенча дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыруга муниципаль 

берәмлекләр бюджетларына субвенцияләр бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субвенцияләрнең муниципаль берәмлекләр бюджетларына 

керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең “Россия Федерациясе 

субъектларына тапшырылган вәкаләтләрне тормышка ашыруга җирле бюджетларга 

субвенцияләр” 000 2 02 30024 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча 

чагылдырыла. 

Шулай ук чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы 

бюджетыннан субвенцияләр хисабына хәл ителә торган, әлеге максатларга Татарстан 

Республикасы муниципаль берәмлекләренең бюджетлары чыгымнары 

чагылдырыла.”; 

 “- 50090 Бюджет өлкәсендә эшләүчеләрнең хезмәт хакын арттыру өчен өстәмә 

чыгымнарны компенсацияләүгә бәйле чаралар” чыгымнар юнәлешендә өченче 

абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 “Әлеге максатларга дотацияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына керүе 

бюджетлар керемнәре классификациясенең “Бюджет өлкәсендә эшләүчеләрнең 

хезмәт хакын арттыру өчен өстәмә чыгымнарны өлешчә компенсацияләүгә Россия 

Федерациясе субъектлары бюджетларына дотацияләр” 000 2 02 15009 02 0000 151 

керем коды буенча чагылдырыла.”; 

 “- 51180 Федераль бюджет средстволары хисабына, хәрби комиссариатлар 

булмаган территорияләрдә беренчел хәрби учетны хәл итүгә бюджетларга 

субвенцияләр чыгымнар юнәлешендә өченче абзацны түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

“Әлеге максатларга субвенцияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең “Хәрби комиссариатлар булмаган территорияләрдә беренчел 

хәрби учетны хәл итүгә бюджетларга субвенцияләр” 000 2 02 35118 00 0000 151 

керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла.”; 

 “- 51200 Федераль бюджет средстволары хисабына, Россия Федерациясендә 

гомуми юрисдикциядәге федераль судларның присяжный утырышчыларына 

кандидатлар исемлекләрен төзү (үзгәртү)” чыгымнар юнәлешендә өченче абзацны 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 “Әлеге максатларга субвенцияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең “Россия Федерациясендә  гомуми юрисдикциядәге федераль 

судларның присяжный утырышчыларына кандидатлар исемлекләрен төзү (үзгәртү) 
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буенча вәкаләтләрне тормышка ашыруга бюджетларга субвенцияләр” 000 2 02 35120 

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

 “- 51420 Федераль бюджет средстволары хисабына, Федераль Совет 

әгъзаларын һәм аларның ярдәмчеләрен тәэмин итү” чыгымнар юнәлешендә өченче 

абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 “Әлеге максатларга башка бюджетара трансфертларның керүе бюджетлар 

керемнәре классификациясенең “Россия Федерациясе субъектларында Федераль 

Совет әгъзаларын һәм аларның ярдәмчеләрен тәэмин итүгә бюджетларга тапшырыла 

торган бюджетара трансфертлар” 000 2 02 45142 00 0000 151 керемнәр төренең 

тиешле кодлары буенча чагылдырыла.”; 

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

киткән гражданнарны һәм аларга тигезләштерелгән затларны торак белән тәэмин 

итү” чыгымнар юнәлешендә өченче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 “Әлеге максатларга субвенцияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең “Хәрби хезмәттән (хезмәт) киткән гражданнарны һәм аларга 

тигезләштерелгән затларны торак белән тәэмин итүгә бюджетларга субвенцияләр” 

000 2 02 35485 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча 

чагылдырыла.”; 

 “- 59300 Федераль бюджет средстволары хисабына, гражданлык хәле 

актларын дәүләт теркәвенә алу” чыгымнар юнәлешендә өченче һәм дүртенче 

абзацларны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 “Әлеге максатларга субвенцияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына 

керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең “Россия Федераңиясе субъектлары 

бюджетларына бердәм субвенция” 000 2 02 35900 02 0000 151 коды буенча 

чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субвенцияләрнең муниципаль берәмлекләр бюджетларына 

керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең “Гражданлык хәле актларын 

дәүләт теркәвенә алуга бюджетларга субвенцияләр” 000 2 02 35930 00 0000 151 

керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

 “- 59900 Федераль бюджет средстволары хисабына, белем бирүнең сыйфатын 

контрольдә тоту, мәгариф эшчәнлеген лицензияләү һәм дәүләт аккредитацияләвен 

уздыру, мәгариф өлкәсендә законнар үтәлешенә күзәтчелек һәм контрольлек итү 

буенча Россия Федерациясе вәкаләтләрен тормышка ашыру” чыгымнар юнәлешендә 

өченче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 “Әлеге максатларга субвенцияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына 

керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең “Россия Федерациясе 

бюджетларына бердәм субвенция”  000 2 02 35900 02 0000 151 коды буенча 

чагылдырыла.”; 

 

3. №2 кушымтада: 

а) юлдан соң 

«03 2 01 05520 Халыкны социаль ярдәм чаралары белән тәэмин итү” 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 
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«03 2 01 05550 “Өлкән кешене гаиләгә тәрбиягә алу” проектын тормышка ашыру;  

 

б) юлны 

«03 3 03 00000 “Дәүләтнеке булмаган учреждениеләрдә дәүләт социаль хезмәтләре 

күрсәтүгә дәүләт заказы урнаштыру яки социаль хезмәтләр күрсәтүчеләр 

белән тәэмин итүчеләргә компенсацияләр түләү юлы белән дәүләтнеке 

булмаган оешмалар тарафыннан социаль хезмәтләр күрсәтүне финанс 

ягыннан тәэмин итү” төп чарасы 

 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«03 3 03 00000 “Дәүләтнеке булмаган учреждениеләрдә дәүләт социаль хезмәтләре күрсәтү” 

төп чарасы 

 

в) юлдан соң 

«03 5 01 52702 Чакырылыш буенча хәрби хезмәт үтүче хәрби хезмәткәрнең баласына айлык 

пособие” 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 
«03 5 01 53800 Федераль бюджет средстволары хисабына, вакытлыча эшкә сәләтсезлек 

очрагына һәм ана булуга бәйле рәвештә мәҗбүри социаль иминиятләштерүгә 

карамаган затларга һәм оешма бетерелүгә  (физик затлар эшчәнлеге, 

вәкаләтләре туктатылуга) бәйле рәвештә эшеннән киткән затларга дәүләт 

пособиеләре түләү 

03 5 01 53801 Вакытлыча эшкә сәләтсезлек очрагына һәм ана булуга бәйле рәвештә 

мәҗбүри социаль иминиятләштерүгә карамаган гражданнарга яшь ярымга 

җиткәнче бала карау буенча пособиеләр түләү 

03 5 01 53805 Вакытлыча эшкә сәләтсезлек очрагына һәм ана булуга бәйле рәвештә 

мәҗбүри социаль иминиятләштерүгә карамаган гражданнарга баласы 

туганда пособиеләр түләү 

03 5 01 53806 Билгеләнгән тәртиптә оешма бетерелүгә, физик затлар эшчәнлеге 

(вәкаләтләре) туктатылуга бәйле рәвештә эшеннән киткән, йөклелекнең 

иртәнге срокларында медицина учреждениеләренә учетка баскан хатын-

кызларга бер тапкыр түләнелә торган пособиеләр түләү 

03 5 01 53807 Билгеләнгән тәртиптә оешма бетерелүгә, физик затлар эшчәнлеге 

(вәкаләтләре) туктатылуга бәйле рәвештә эшеннән киткән хатын-кызларга 

йөклелек һәм бала тудыру буенча пособиеләр түләү 

03 5 01 59400 Федераль бюджет средстволары хисабына, үзбелдеклеләнеп, гаиләләреннән, 

ятим балалар һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар өчен 

оешмалардан, мәгариф оешмаларыннан һәм башка оешмалардан киткән 

балигъ булмаганнарны китерү-йөртү”; 

 

г) юлны 

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

 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
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«03 6 00 00000 “2014 – 2018 елларга “Уңайлы мохит” кече программасы”; 

 

д) юлны 

«04 2 00 00000 “2014 – 2017 елларга Татарстан Республикасында ятим балаларны һәм ата-

ана тәрбиясеннән калган балаларны  һәм ятим балалар һәм ата-ана 

тәрбиясеннән калган балалар арасыннан затларны торак белән тәэмин итү” 

кече программасы 

 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«04 2 00 00000 “2014 – 2019 елларга Татарстан Республикасында ятим балаларны һәм ата-

ана тәрбиясеннән калган балаларны  һәм ятим балалар һәм ата-ана 

тәрбиясеннән калган балалар арасыннан затларны торак белән тәэмин итү” 

кече программасы; 

 

е) юлны 

«06 3 00 00000 “2014 – 2016 елларга Татарстан Республикасында террорчылыкны һәм 

экстремистлыкны кисәтү” кече программасы 

 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«06 3 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында террорчылыкны һәм 

экстремистлыкны кисәтү” кече программасы”; 

 

ж) юлдан соң 

«08 3 01 51460 Федераль бюджет средстволары хисабына, мөгълүмати технологияләрне һәм 

санлы форматны киңәйтү бурычыннан чыгып, Россия Федерациясенең 

барлык кешеләр өчен тигез мөмкинлекле китапханәләрен “Интернет” 

челтәренә тоташтыру һәм китапханә эше системасын үстерү 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 
«08 3 01 55190 Федераль бюджет средстволары хисабына, мәдәният тармагына ярдәм итү”;  

 

з) юлдан соң 

«08 6 01 00000   “Сынлы сәнгать белемен камилләштерү” төп чарасы 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 
«08 6 01 44100 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендә чаралар”;  

 

и) юлны 

«08 Б 00 00000 “2014 – 2016 елларга “Мирас – Наследие  кече программасы”  

 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«08 Б 00 00000 “2014 – 2016 елларга “Мирас – Наследие  кече программасы”; 

 

к) юлдан соң 
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«08 Б 01 10990 Программага кертелгән чараларны тормышка ашыру” 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 
«08 Б 01 44100 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендә чаралар”; 

 

л) юлдан соң 

«08 Ж 01 51480 Федераль бюджет средстволары хисабына, авыл җирлекләре 

территорияләрендә урнашкан муниципаль мәдәният учреждениеләренең иң 

яхшы хезмәткәрләренә дәүләт ярдәме” 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 
«08 Ж 01 55190 Федераль бюджет средстволары хисабына, мәдәният тармагына ярдәм итү”; 

 

м) юлны 

«11 2 00 00000 “2014 – 2016 елларга Татарстан Республикасында кече һәм урта 

эшмәкәрлекне үстерү” кече программасы   

 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«11 2 00 00000 “2014 – 2017 елларга Татарстан Республикасында кече һәм урта 

эшмәкәрлекне үстерү” кече программасы; 

 

н) юлны 

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

коммерциясез оешмаларга ярдәм итү” кече программасы 

 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«11 3 00 00000 “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында социаль юнәлешле 

коммерциясез оешмаларга ярдәм итү” кече программасы; 

 

о) юлдан соң 

«11 4 01 21540 Татарстан Республикасы предприятиеләрендә хезмәт җитештерүчәнлеген 

һәм эшчәнле нәтиҗәсен арттыру чаралары  

 

түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 
«11 5 00 00000 “2015  – 2018 елларга Кама инновацион территориаль-җитештерү кластерын 

үстерү” кече программасы  

11 5 01 00000 “Предприятиеләргә һәм кластерда катнашучы оешмаларга ярдәм итү” төп 

чарасы 

11 5 01 60630 Предприятиеләргә һәм кластерда катнашучы оешмаларга дәүләт ярдәме 

буенча чаралар 

11 6 00 00000 “2016 – 2020 елларга Татарстан Республикасында интеллектуаль милек 

базарын үстерү” кече программасы 

11 6 01 00000 “Интеллектуаль милекне булдыру, аны саклауны, аңа ярдәм итүне һәм аңа 
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хокукларны яклауны тәэмин итү өчен шартлар булдыру” төп чарасы 

11 6 01 10990 Программага кертелгән чараларны тормышка ашыру”;  

юлдан соң  
«14 1 05 54390 Федераль бюджет средстволары хисабына, орлык бәрәңгесен һәм ачык 

грунттагы яшелчәләрне җитештерүне үстерү өлкәсендә авыл хуҗалыгы 

товар җитештерүчеләренә бәйле булмаган ярдәм күрсәтүгә субсидияләр 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 
«14 1 05 55410 Федераль бюджет средстволары хисабына, үсемлекчелек өлкәсендә авыл 

хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә бәйле булмаган ярдәм күрсәтүгә 

субсидияләр”; 

 

р) юлдан соң 

«14 1 05 R4390 Орлык бәрәңгесен һәм ачык грунттагы яшелчәләрне җитештерүне үстерү 

өлкәсендә авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә бәйле булмаган ярдәм 

күрсәтүгә финанслашыла торган чыгымнар” 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 
«14 1 05 R5410 Үсемлекчелек өлкәсендә авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә бәйле 

булмаган ярдәм күрсәтүгә финанслашыла торган чыгымнар”; 

 

с) юлдан соң 

«14 1 06 R4410 Теплица комплекслары объектларын булдыру һәм модернизацияләү 

өлкәсендә турыдан-туры тотылган чыгымнарның бер өлешен каплауга 

финанслашыла торган чыгымнар” 

түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 
«14 1 07 00000 “Агросәнәгать комплексын үстерүнең төбәк программаларын тормышка 

ашыруда максатчан күрсәткечләргә ирешүгә ярдәм итү” төп чарасы 

14 1 07 55430 Федераль бюджет средстволары хисабына, агросәнәгать комплексын 

үстерүнең төбәк программаларын тормышка ашыруда максатчан 

күрсәткечләргә ярдәм итүгә субсидияләр”; 

 

т) юлдан соң 

«14 2 01 50430 Федераль бюджет средстволары хисабына, сатылган һәм (яки) үз эшкәртүенә 

төяп озатылган сөтнең бер килограммына субсидияләр” 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 
«14 2 01 55420 Федераль бюджет средстволары хисабына, сөтчелек юнәлешендәге мөгезле 

эре терлекнең продукт бирүчәнлеген арттыруга субсидияләр”; 

 

у) юлдан соң 

«14 2 01 R0430  Сатылган һәм (яки) үз эшкәртүенә төяп озатылган сөтнең бер килограммына 

финанслашыла торган чыгымнар 
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түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 
«14 2 01 R5420 Мөгезле эре терлекнең продукт бирүчәнлеген арттыруга финанслашыла 

торган чыгымнар”; 

 

ф) юлдан соң 

«14 4 06 63350 Ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга савым сыерларны, кәҗәләрне   

һәм ана кәҗәләрне асрауга чыгымнарның бер өлешен каплауга субсидияләр” 

 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 
«14 4 07 00000 “Гражданнарның бакча һәм дача коммерциясез берләшмәләренә ярдәм итү” 

төп чарасы 

14 4 07 63650 Гражданнарның бакча һәм дача коммерциясез берләшмәләре 

инфраструктурасын үстерү һәм карап тоту чаралары  

 

х) юлны 

«18 0 03 80040 Муниципаль район составына керүче җирлекләр бюджетларның бюджет 

белән тәэмин ителешен тигезләүгә һәм башка бюджетара трансфертлар 

бирүгә  муниципаль районнар бюджетларына субсидияләр бирү” 

 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«18 0 03 80040 Муниципаль район составына керүче җирлекләр бюджетларның бюджет 

белән тәэмин ителешен тигезләүгә һәм башка бюджетара трансфертлар 

бирүгә  муниципаль районнар бюджетларына субсидияләр бирү”; 

 

ц) юлны 

«18 0 03 80050 Муниципаль районнар һәм шәһәр округлары бюджетларына муниципаль 

мәгариф оешмаларында төп гомуми белем бирү  программалары буенча 

барлык кеше өчен бертигез мөмкинлекле һәм бушлай мәктәпкәчә, башлангыч 

гомуми, төп гомуми, урта гомуми белем бирүне оештыруга, муниципаль 

мәгариф оешмаларында балаларга өстәмә белем бирүне оештыруга, 

муниципаль мәгариф оешмаларында балаларны карау һәм тәрбияләүгә, 

тотуга, шулай ук каникул чорында балалар ялын оештыруга субсидияләр 

бирү” 

 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«18 0 03 80050 Муниципаль районнар һәм шәһәр округлары бюджетларына муниципаль 

мәгариф оешмаларында төп гомуми белем бирү  программалары буенча 

барлык кеше өчен бертигез мөмкинлекле һәм бушлай мәктәпкәчә, башлангыч 

гомуми, төп гомуми, урта гомуми белем бирүне оештыруга, муниципаль 

мәгариф оешмаларында балаларга өстәмә белем бирүне оештыруга, 

муниципаль мәгариф оешмаларында балаларны карау һәм тәрбияләүгә, 

тотуга, шулай ук каникул чорында балалар ялын оештыруга субсидияләр 

бирү”; 
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ч) юлны 

«19 0 00 00000 “2014 – 2016 елларга Татарстан Республикасында дәүләти гражданлык 

хезмәтен һәм муниципаль хезмәтне үстерү” дәүләт программасы  

 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«19 0 00 00000 2014 – 2019 елларга Татарстан Республикасында дәүләти гражданлык 

хезмәтен һәм муниципаль хезмәтне үстерү” дәүләт программасы; 

 

ш) юлны 

«21 0 00 00000 “Татар халкының миллилеген саклау (2014 – 2016 елларга)” дәүләт 

программасы  

 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«21 0 00 00000 “Татар халкының миллилеген саклау (2014 – 2019 елларга)” дәүләт 

программасы; 

 

щ) юлдан соң 

«24 2 01 00000 “Татарстан Республикасында җәмәгать юстициясе институтын үстерү һәм 

ныгыту” төп чарасы 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 
«24 2 01 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү”; 

 

ы) юлдан соң 

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

документларын саклауны, учетка алу, туплау һәм алардан файдалануны 

тәэмин итү” 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 
«34 0 00 00000 “2016 – 2018 елларга, чит илләрдә яшәүче ватандашларыбызның Татарстан 

Республикасына ихтыярый күченүенә ярдәм итү” Татарстан Республикасы 

дәүләт программасы 

34 0 01 00000 Чит илләрдә яшәүче ватандашларыбызның ихтыярый күченүе хисабына 

Татарстан Республикасының социаль-икътисадый һәм демографик үсешенә 

ярдәм итү” төп чарасы 

34 0 01 15700 Чит илләрдә яшәүче ватандашларыбызның Татарстан Республикасына 

ихтыярый күченүенә ярдәм итү буенча чаралар”; 

 

э) юлны 

«99 0 00 25200 Башка бюджетара трансфертлар” 

 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«99 0 00 25200 Җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне финанслашуга субсидияләр”;  
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ю) юлны 

«99 0 00 25400 Дәүләт милке буларак чикләнмәгән җир кишәрлекләре белән эш итү буенча 

дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру” 

 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«99 0 00 25400 Дәүләт милке буларак чикләнмәгән җир кишәрлекләрен бирү буенча дәүләт 

вәкаләтләрен тормышка ашыру”. 

 

 

 

 

 

 

 


