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Татарстан Республикасы Финанс 

министрлыгының 30.12.2015 № 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 

тәгаенләү турында күрсәтмәләргә 

үзгәрешләр кертү хакында 

 

 

Боерык бирәм: 

 

Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының 30.12.2015 № 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 тәгаенләү 

турында күрсәтмәләргә (Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының 

30.03.2016 ел, № 02-32, 29.06.2016 ел, № 02-73, 30.09.2016 ел, № 02-116, 

27.12.2016 ел, № 02-157, 29.12.2016 ел, № 02-159 боерыклары нигезендә 

кертелгән үзгәрешләр белән) кертелә торган үзгәрешләрне (кушымта итеп 

бирелә) расларга. 

 

Министр                                                                                     Р.Р.Гайзатуллин 

 

Начальник бюджетного отдела Г.Ю.Герасимова 



 

 

 

Татарстан Республикасы Финанс 

министрлыгының 30 март, 2017 ел, 

№ 02-30 боерыгы белән расланды 

 

Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының 30.12.2015 № 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 тәгаенләү турында күрсәтмәләргә кертелә торган 

үзгәрешләр 
 

1. «Гомуми нигезләмәләр» 1 пунктында: 

а) егерме беренче абзацта «бюджетара трансфертлар» дигән сүзләрне 

«субвенцияләр һәм башка бюджетара трансфертлар» дигән сүзләргә 

алыштырырга; 

б) егерме икенче – егерме бишенче абзацларда түбәндәге редакциядә 

бәян итәргә: 

«R0000 - R9990 юнәлешләр кодлары Татарстан республикасы бюджеты 

чыгымнарын, шул исәптән финанс белән тәэмин итү чыганагы булып 

федераль бюджеттан (Россия Федерациясе бюджеттан тыш дәүләт фондлары 

бюджетларыннан) бирелә торган субсидияләр торган, Татарстан 

Республикасы муниципаль берәмлекләре бюджетларына бюджетара 

трансфертлар бирүгә чыгымнарны, шулай ук финанслашу максатында 

Татарстан Республикасы бюджетына федераль бюджеттан субсидияләр 

бирелә торган, Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарын чагылдыру 

өчен кулланыла;   

L0000 - L9990 юнәлешләр кодлары Россия Федерациясе субъектлары 

бюджетларыннан финанслашу максатында федераль бюджеттан субсидияләр 

хисабына бюджетара трансфертлар бирелә торган, Татарстан Республикасы 

муниципаль берәмлекләре бюджетлары чыгымнарын чагылдыру өчен 

кулланыла;  

S0000 - S9990 юнәлешләр кодлары финанслашу максатында Татарстан 

Республикасы бюджетларыннан Татарстан Республикасы муниципаль 

берәмлекләре бюджетларына субсидияләр бирелә торган, Татарстан 

Республикасы муниципаль берәмлекләр бюджетлары чыгымнарын 

чагылдыру өчен кулланыла;  

R0000 - R9990, L0000 - L9990, S0000 - S9990 Татарстан Республикасы 

бюджеты һәм Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләр 

бюджетлары чыгымнары юнәлешләреннән торган чыгымнарның максатчан 

статьялары кодларын булдырганда, чыгымнар юнәлешләренең икенче – 

бишенче разрядлары дәрәҗәсендә, тиешле субсидия бирүче Россия 

Федерациясе бюджет системасының бюджет чыгымнары юнәлешләре 



 

 

 

кодлары белән, Татарстан Республикасы бюджеты (муниципаль берәмлекләр 

бюджетлары) чыгымнарының әлеге кодлары белән бәйләнеш тәэмин ителә.»;  

в) егерме алтынчы абзацта «бюджетара трансфертлар» дигән сүзләрне 

«субвенцияләр һәм башка бюджетара трансфертлар» дигән сүзләргә 

алыштырырга. 

 

2. «Татарстан Республикасы бюджеты һәм Татарстан Республикасы 

Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль фонды бюджеты 

чыгымнары исемлеге һәм аларны тиешле максатчан статьяларга кертү 

кагыйдәләре» 2 пунктта: 

а) «2020 елга кадәр Татарстан Республикасында сәламәтлек саклау 

өлкәсен үстерү» дәүләт программасы» 2.1 пунктчасында: 

«01 1 03 00000 «ВИЧ, В һәм С вируслы гепатитларны 

профилактикалау» 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: 

- 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар 

 

- R3820 «Сәламәтлек саклау өлкәсен үстерү» дәүләт программасының 

аерым чараларын тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча  «Сәламәтлек саклау өлкәсен 

үстерү» дәүләт программасының аерым чараларын тормышка ашыруга 

федераль бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджет 

чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы 

бюджетына керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең «Сәламәтлек 

саклау өлкәсен үстерү» дәүләт программасының аерым чараларын тормышка 

ашыруга Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына субсидияләр»  000 

2 02 25382 02 0000 151 коды буенча чагылдырыла.»;  

«01 1 05 00000 «Амбулатория шартларында халыкны дару 

препаратлары, медицина кирәк-яраклары, инвалид балалар өчен сихәтле  

махсус продуктлар белән тәэмин итү механизмнарын камилләштерү» төп 

чарасы» максатчан статьясында   «-54600 федераль бюджет средстволары 

хисабына, гражданнарның аерым категорияләрен дару препаратларына 

рецептлар буенча медицина максатында кулланылу өчен дару препаратлары 

белән, шулай ук   инвалид балалар өчен сихәтле махсус ризыклар белән 

тәэмин итү буенча социаль хезмәт күрсәтү» чыгымнар юнәлешендә өченче 

абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

 

«Әлеге максатларга субвенцияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең  «Гражданнарның аерым категорияләрен дару 



 

 

 

препаратларына рецептлар буенча медицина максатында кулланылу өчен 

дару препаратлары белән, шулай ук   инвалид балалар өчен сихәтле махсус 

ризыклар белән тәэмин итү буенча социаль хезмәт күрсәтүгә бюджетларга 

субвенцияләр» 000 2 02 35460 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле кодлары 

буенча чагылдырыла.»; 

 

«01 2 01 00000 «Туберкулез авыруыннан интегүчеләргә медицина 

ярдәме күрсәтү системасын камилләштерү. Сырхауларны өч дәрәҗә 

маршрутлау. Дәвалап җиткерү һәм реабилитацияләүне оештыру» төп 

чарасы» максатчан статьясында «- R3820 «Сәламәтлек саклау өлкәсен 

үстерү» дәүләт программасының аерым чараларын тормышка ашыруга 

финанслашыла торган чыгымнар» чыгымнар юнәлешен түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 

«Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча  «Сәламәтлек саклау өлкәсен 

үстерү» дәүләт программасының аерым чараларын тормышка ашыруга 

федераль бюджеттан һәм Татарстан Республикасы бюджетыннан 

субсидияләр хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла».  

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы 

бюджетына керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең «Сәламәтлек 

саклау өлкәсен үстерү» Россия Федерациясе дәүләт программасының аерым 

чараларын тормышка ашыруга Россия Федерациясе субъектлары 

бюджетларына субсидияләр» 000 2 02 25382 02 0000 151 коды буенча 

чагылдырыла.»; 

 

«01 2 02 00000 «Кешенең иммунодефицит вирусын, В һәм С 

гепатитлары вирусын йоктырган затларга медицина ярдәме күрсәтүне 

камилләштерү. Сырхауларны өч дәрәҗә маршрутлау. Дәвалап җиткерү һәм 

реабилитацияне оештыру. Анадан яралгыга ВИЧ вертикаль күчүне 

профилактикалау ысулларын камилләштерү» төп чарасы» максатчан 

статьясында «- R3820 «Сәламәтлек саклау өлкәсен үстерү» дәүләт 

программасының аерым чараларын тормышка ашыруга финанслашыла 

торган чыгымнар» чыгымнар юнәлешен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча «Сәламәтлек саклау өлкәсен 

үстерү» дәүләт программасының аерым чараларын тормышка ашыруга 

федераль бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы 

бюджетына керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең «Сәламәтлек 

саклау өлкәсен үстерү» Россия Федерациясе дәүләт программасының аерым 

чараларын тормышка ашыруга Россия Федерациясе субъектлары 

бюджетларына субсидияләр» 000 2 02 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:  

түбәндәге чыгымнар юнәлешен өстәргә: 

  «- R3820 «Сәламәтлек саклау өлкәсен үстерү» дәүләт 

программасының аерым чараларын тормышка ашыруга финанслашыла 

торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча «Сәламәтлек саклау өлкәсен 

үстерү» дәүләт программасының аерым чараларын тормышка ашыруга 

федераль бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы 

бюджетына керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең «Сәламәтлек 

саклау өлкәсен үстерү» Россия Федерациясе дәүләт программасының аерым 

чараларын тормышка ашыруга Россия Федерациясе субъектлары 

бюджетларына субсидияләр» 000 2 02 25382 02 0000 151 коды буенча 

чагылдырыла.»; 

 

«- R4020 Россия Федерациясе гражданнарына мәҗбүри медицина 

иминиятләштерүенең база программасына кертелмәгән югары технологияле 

медицина ярдәме күрсәтүгә финанслашыла торган чыгымнар» чыгымнарның 

юнәлешен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Россия Федерациясе 

гражданнарына мәҗбүри медицина иминиятләштерүенең база 

программасына кертелмәгән югары технологияле медицина ярдәме күрсәтүгә 

федераль бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы 

бюджетына керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең «Россия 

Федерациясе гражданнарына мәҗбүри медицина иминиятләштерүенең база 

программасына кертелмәгән югары технологияле медицина ярдәме 

күрсәтүдә килеп чыгучы чыгымнарны финанслашуга Россия Федерациясе 

субъектлары бюджетларына субсидияләр» 000 2 02 25402 02 0000 151 коды 

буенча чагылдырыла.»; 

«01 2 12 00000 «Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе системасы аша 

медицина оешмаларын башлыча бер каналлы финанслауны тормышка ашыру 

(югары технологияле медицина ярдәме күрсәтүдән тыш)» төп чарасы» 

максатчан статьясына түбәндәге чыгымнар юнәлешен өстәргә: 

«- R5540 Авиациядән файдалану нигезендә медицина ярдәме күрсәтү 

өчен Россия Федерациясе субъектларының дәүләт хакимияте органнары 

тарафыннан авиация хезмәтләре күрсәтүне сатып алуга финанслашыла 

торган чыгымнар 



 

 

 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча  авиациядән файдалану нигезендә 

медицина ярдәме күрсәтү өчен Россия Федерациясе субъектларының дәүләт 

хакимияте органнары тарафыннан авиация хезмәтләре күрсәтүне сатып алуга 

федераль бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы 

бюджетына керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең «Авиациядән 

файдалану нигезендә медицина ярдәме күрсәтү өчен Россия Федерациясе 

субъектларының дәүләт хакимияте органнары тарафыннан авиация 

хезмәтләре күрсәтүне сатып алуга Россия Федерациясе субъектлары 

бюджетларына субсидияләр» 000 2 02 25554 02 0000 151 коды буенча 

чагылдырыла.»; 

 

«01 8 01 00000 «Дарулар белән тәэмин итү системасын камилләштерү, 

шул исәптән амбулатория шартларында» төп чарасы» максатчан статьясына 

түбәндәге чыгымнар юнәлешен өстәргә: 

«- R3820 «Сәламәтлек саклау өлкәсен үстерү» дәүләт программасының 

аерым чараларын тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча «Сәламәтлек саклау өлкәсен 

үстерү» дәүләт программасының аерым чараларын тормышка ашыруга 

федераль бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы 

бюджетына керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең «Сәламәтлек 

саклау өлкәсен үстерү» Россия Федерациясе дәүләт программасының аерым 

чараларын тормышка ашыруга Россия Федерациясе субъектлары 

бюджетларына субсидияләр»  000 2 02 25382 02 0000 коды буенча 

чагылдырыла.»; 

 

б) «2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында мәгариф һәм 

фәнне үстерү» дәүләт программасы» 2.2. пунктчасында: 

«02 2 05 00000 «Гомуми белем бирү системасында кадрларга курслар 

үткәрү һәм аларны һөнәри яктан яңадан әзерләү» төп чарасы» максатчан 

статьясында: 

«- R4980 «2014 – 2020 елларга мәгарифне үстерү» федераль максатчан  

программасы чараларын финанс ягыннан тәэмин итүгә финанслашыла торган 

чыгымнар» юнәлешен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча «2014 – 2020 елларга мәгарифне 

үстерүнең федераль максатчан программасы чараларын финанс ягыннан 

тәэмин итүгә федераль бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан Республикасы 

бюджеты средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 



 

 

 

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең «Федераль максатчан программаларны тормышка  

ашыруга бюджетларга субсидияләр 000 2 02 20051 00 0000 151 керемнәр 

төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла.»; 

түбәндәге чыгымнар юнәлешен өстәргә: 

«- R4982 Конкрет өлкәләрне модернизацияләү, мәгарифне үстерүне 

төбәк программаларына һәм челтәр методик берләшмәләренә ярдәм итү 

концепцияләрен эшләү юлы белән яңа федераль дәүләт мәгариф стандарты 

нигезендә белем бирү технологияләрен һәм эчтәлеген модернизацияләү»;  

 

«02 2 09 00000 «Гомуми белем бирү системасын  модернизацияләү, 

мәгариф өлкәсендә чаралар үткәрү» төп чарасы» максатчан статьясында: 

 «-R4980 «2016 – 2020 елларга мәгарифне үстерүнең федераль 

максатчан программасы чараларын финанс ягыннан тәэмин итүгә 

финанслашыла торган чыгымнар» чыгымнар юнәлешен түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча 2016 – 2020 елларга мәгарифне 

үстерүнең федераль максатчан программасы чараларын финанс ягыннан 

тәэмин итүгә федераль бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан Республикасы 

бюджеты средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең «Федераль максатчан программаларны тормышка 

ашыруга бюджетларга субсидияләр» 000 2 02 20051 00 0000 151 керемнәр 

төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла.»; 

 

түбәндәге чыгымнар юнәлешен өстәргә: 

«- R4982 Конкрет өлкәләрне модернизацияләү, мәгарифне үстерүне 

төбәк программаларына һәм челтәр методик берләшмәләренә ярдәм итү 

концепцияләрен эшләү юлы белән яңа федераль дәүләт мәгариф стандарты 

нигезендә белем бирү технологияләрен һәм эчтәлеген модернизацияләү»;  

 

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

мәгариф өлкәсендә чаралар үткәрү» төп чарасы» максатчан статьясында: 

«-R4980 2016 – 2020 елларга мәгарифне үстерүнең федераль максатчан 

программасы чараларын финанс ягыннан тәэмин итүгә финанслашыла торган 

чыгымнар» чыгымнар юнәлешен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча 2016 – 2020 елларга мәгарифне 

үстерүнең федераль максатчан программасы чараларын финанс ягыннан 

тәэмин итүгә федераль бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан Республикасы 

бюджеты средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең «Федераль максатчан программаларын тормышка 



 

 

 

ашыруга бюджетларга субсидияләр» 000 2 02 20051 00 0000 151 керемнәр 

төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла.»; 

 

чыгымнарның түбәндәге юнәлешләрен өстәргә: 

«- R4982 Конкрет өлкәләрне модернизацияләү, мәгарифне үстерүне 

төбәк программаларына һәм челтәр методик берләшмәләренә ярдәм итү 

концепцияләрен эшләү юлы белән яңа федераль дәүләт мәгариф стандарты 

нигезендә белем бирү технологияләрен һәм эчтәлеген модернизацияләү  

 

- R4983 Балаларга өстәмә белем бирү системасында заманча идарә һәм 

оештыру-икътисадый механизмнарын булдыру»;  

 

«02 4 02 00000 «Дәүләт мәгариф оешмаларында өстәмә һөнәри белем 

бирүне оештыру» төп чарасы» максатчан статьясында «- R0660 Россия 

Федерациясе халык хуҗалыгы оешмалары өчен идарәче кадрлар әзерләүгә 

финанслашыла торган чыгымнар» чыгымнар юнәлешен түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә 

«Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча халык хуҗалыгы оешмалары 

өчен идарәче кадрлар әзерләүгә федераль бюджеттан субсидияләр һәм 

Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына хәл ителә торган 

Татарстан республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең «Россия Федерациясе халык хуҗалыгы оешмалары өчен 

идарәче кадрлар әзерләүгә Россия Федерациясе 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: 

«-54630 Федераль бюджет средстволары хисабына, 2019 елда Казан 

шәһәрендә «Ворлдскиллс» стандартлары буенча һөнәри осталык буенча 

дөнья чемпионатына әзерләнү ягыннан төп чараларны тормышка ашыру» 

чыгымнар юнәлешендә өченче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы 

бюджетына керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең «2019 елда 

Казан шәһәрендә «Ворлдскиллс» стандартлары буенча һөнәри осталык 

буенча дөнья чемпионатына әзерләнү ягыннан төп чараларны тормышка 

ашыруга Татарстан Республикасы бюджетына тапшырыла торган бюджетара 

трансфертлар»   000 2 02 45463 02 0000 151 коды буенча чагылдырыла.»; 

 

түбәндәге чыгымнар юнәлешләрен өстәргә:  

«- R0270 Татарстан Республикасында уңайлы мохит булдыру 

чараларын тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасында 

уңайлы мохит булдыру чараларын тормышка ашыруга федераль бюджет 



 

 

 

субсидияләре һәм Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына 

хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең «2011 – 2020 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. 

 

- R4980 2016 – 2020 елларга мәгарифне үстерүнең федераль максатчан 

программасы чараларын финанс ягыннан тәэмин итүгә финанслашыла  

торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча 2016 – 2020 елларга мәгарифне 

үстерүнең федераль максатчан программасы чараларын финанс ягыннан 

тәэмин итүгә федераль бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан Республикасы 

бюджеты средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең «Федераль максатчан программаларны тормышка 

ашыруга бюджетларга субсидияләр» 000 2 02 20051 00 0000 151 керемнәр 

төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла.  

 

- R4984 Урта һөнәри һәм югары белем бирү системаларында яңа 

мәгариф технологияләрен, мәгариф процессын оештыру формаларын эшләү 

һәм җәелдерү»;  

 

«02 5 01 00000 «Белем бирүнең сыйфатын бәяләү системасын эшләү 

һәм гамәлгә кертү» төп чарасы» максатчан статьясына түбәндәге чыгымнар 

юнәлешләрен өстәргә: 

«- R4980 2016 – 2020 елларга мәгарифне үстерүнең федераль максатчан 

программасы чараларын финанс ягыннан тәэмин итүгә финанслашыла  

торган чыгымнар  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча 2016 – 2020 елларга мәгарифне 

үстерүнең федераль максатчан программасы чараларын финанс ягыннан 

тәэмин итүгә федераль бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан Республикасы 

бюджеты средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең «Федераль максатчан программаларны тормышка 

ашыруга бюджетларга субсидияләр 000 2 02 20051 00 0000 151 керемнәр 

төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

 

- R4981 Белем бирү нәтиҗәләре түбән булган мәктәпләрдә һәм уңайсыз 

социаль шартларда эшләүче мәктәпләрдә төбәк проектларын тормышка 



 

 

 

ашыру һәм аларның нәтиҗәләрен тарату юлы белән белем бирү сыйфатын 

яхшырту 

 

- R4985 Пилот төбәк проектларын тормышка ашыру һәм сыйфатын 

бәяләүнең илкүләм механизмнарын булдыру аша гомуми белем бирү 

сыйфатын бәйсез бәяләүнең илкүләм-төбәк системасын үстерү»; 

 

«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: 

түбәндәге чыгымнар юнәлешен өстәргә: 

«- R0270 Татарстан Республикасында уңайлы мохит булдыру буенча 

чараларны тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасында 

уңайлы мохит булдыру буенча чараларны тормышка ашыруга федераль 

бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан республикасы бюджеты средстволары 

хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең «2011 – 2020 елларга «Уңайлы мохит» Россия 

Федерациясе дәүләт программасын чараларын тормышка ашыруга 

бюджетларга субсидияләр»  000 2 02 25027 00 0000 151 керемнәр төренең 

тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

 

«- R0970 Авыл җирлегендә урнашкан гомуми белем бирү 

оешмаларында физик культура һәм спорт белән шөгыльләнү өчен шартлар 

тудыруга финанслашыла торган чыгымнар» чыгымнар юнәлешен түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 

«Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча авыл җирлегендә урнашкан 

гомуми белем бирү оешмаларында физик культура һәм спорт белән 

шөгыльләнү өчен шартлар тудыруга федераль бюджеттан субсидияләр һәм 

Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына хәл ителә торган 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

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.»; 

түбәндәге чыгымнар юнәлешләрен өстәргә: 

«- R4980 2016 – 2020 елларга мәгарифне үстерүнең федераль максатчан 

программасы чараларын финанс ягыннан тәэмин итүгә финанслашыла торган 

чыгымнар 



 

 

 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча 2016 – 2020 елларга мәгарифне 

үстерүнең федераль максатчан программасы чараларын финанс ягыннан 

тәэмин итүгә федераль бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан Республикасы 

бюджеты средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең «Федераль максатчан программаларны тормышка 

ашыруга бюджетларга субсидияләр» 000 2 02 20051 00 0000 151 керемнәр 

төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

  

- R4984 Урта һөнәри һәм югары белем бирү системаларында белем 

бирүнең яңа технологияләрен, белем бирү процессын оештыру формаларын 

эзләү һәм тарату»; 

 

«- R5200 Гомуми белем бирү оешмаларында яңа урыннар булдыруга 

финанслашыла торган чыгымнар» чыгымнар юнәлешен түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 

 «- R5200 Россия Федерациясе субъектларында гомуми белем бирү 

оешмаларында яңа урыннар булдыруга ярдәм итү буенча чараларны 

тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча  Россия Федерациясе 

субъектларында гомуми белем бирү оешмаларында яңа урыннар булдыруга 

ярдәм итү буенча чараларны тормышка ашыруга федераль бюджеттан 

субсидияләр һәм Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына 

хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең Россия Федерациясе субъектлары 

бюджетларына керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең «Россия 

Федерациясе субъектларында гомуми белем бирү оешмаларында яңа 

урыннар булдыруга ярдәм итү буенча чараларны тормышка ашыруга 

бюджетларга субсидияләр» 000 2 02 25520 00 0000 151 керемнәр төренең  

тиешле кодлары буенча чагылдырыла.»; 

в) «03 6 00 00000 «2014 – 2018 елларга «Уңайлы мохит» кече 

программасы» максатчан статьясында «2014 – 2020 елларга «Татарстан 

Республикасы гражданнарына социаль ярдәм» дәүләт программасы» 2.3. 

пунктчасында «- R0270 Татарстан Республикасында уңайлы мохит булдыру 

чараларын тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар» чыгымнар 

юнәлешен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасында 

уңайлы мохит булдыру чараларын тормышка ашыруга федераль бюджеттан 

средстволар һәм Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына 

хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең «2011 – 2020 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 « - R0200 

Татарстан Республикасында яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итүгә 

финанслашыла торган чыгымнар» чыгымнар юнәлешен түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 

«Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасында яшь 

гаиләләрне торак белән тәэмин итүгә федераль бюджеттан субсидияләр һәм 

Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына хәл ителә торган 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең «Федераль максатчан программаларны тормышка 

ашыруга бюджетларга субсидияләр» 000 2 02 20051 00 0000 151 керемнәр 

төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла.»; 

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

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

балалар арасыннан затларга Татарстан Республикасы махсус торак 

фондыннан торак бирү» төп чарасы» максатчан статьясында «- R0820 Ятим 

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

һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар арасыннан затларга махсус 

торакның найм килешүләре буенча торак бирүне тәэмин итүгә 

финанслашыла торган чыгымнар» чыгымнар юнәлешен түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 

«Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы 

бюджеты средстволары хисабына, ятим балаларны һәм ата-ана тәрбиясеннән 

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

калган балалар арасыннан затларны торак белән тәэмин итүгә  федераль 

бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла. 

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 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 «- R0210 «2015 – 2020 

елларга «Торак» Федераль максатчан программасының «Россия Федерациясе 

субъектларының торак төзелеш үстерү программаларына этәргеч бирү» кече 

программасы чараларын тормышка ашыруга финанслашыла торган 

чыгымнар» чыгымнар юнәлешен түбәндәге редакциядә бәян итәргә:   

«Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы 

бюджеты средстволары хисабына,  2015 – 2020 елларга «Торак» Федераль 

максатчан программасының «Россия Федерациясе субъектларының торак 

төзелеш үстерү программаларына этәргеч бирү» кече программасы 

чараларын тормышка ашыруга федераль бюджеттан субсидияләр һәм 

Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына хәл ителә торган 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең «Федераль максатчан программаларны тормышка 

ашыруга бюджетларга субсидияләр» 000 2 02 20051 00 0000 151 керемнәр 

төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла.»; 

 

д) «2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында мәдәниятне 

үстерү» дәүләт программасы» 2.8. пунктчасында: 

«08 2 01 00000 «Театрлар челтәрен үстерү» төп чарасы» максатчан 

статьясына түбәндәге чыгымнар юнәлешләрен өстәргә: 

«- R5580 Халкы 300 меңгә кадәр булган шәһәрләрдә муниципаль 

театрларның иҗат эшчәнлегенә ярдәм итүгә финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча халкы 300 меңгә кадәр булган 

шәһәрләрдә муниципаль театрларның иҗат эшчәнлегенә ярдәм итүгә 

федераль бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең  «Муниципаль мәдәният йортларының матди-техник 

базасын үстерүне һәм ныгытуны тәэмин итүгә, халкы 300 меңгә кадәр булган 

шәһәрләрдә муниципаль театрларның иҗат эшчәнлегенә ярдәм итүгә 

бюджетларга субсидияләр»  000 2 02 25558 00 0000 151 керемнәр төренең 

тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

 

- R5581 Стационар шартларда муниципаль театрларның спектакльләр 

куюы һәм яңа сәхнәләштерүләр 

 

- R5582 Муниципаль театрларның матди-техник базасын ныгыту»; 

 



 

 

 

«08 3 01 00000 «Китапханә хезмәте күрсәтү системасын үстерү» төп 

чарасы» максатчан статьясына түбәндәге чыгымнар юнәлешләрен өстәргә: 

«- R5190 Мәдәният тармагына ярдәм итүгә финанслашыла торган 

чыгымнар  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча  мәдәният тармагына ярдәм итүгә 

федераль бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең «Мәдәният тармагына ярдәм итүгә бюджетларга 

субсидия» 2 02 25519 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча 

чагылдырыла. 

 

- R5191 Мәгълүмати технологияләрне һәм санлы форматны киңәйтү 

бурычыннан чыгып, Россия Федерациясе гомуми мөмкинлекле 

китапханәләрне «Интернет» челтәренә тоташтыру һәм китапханә эшен 

үстерү 

 

- R5192 Россия Федерациясе субъектлары муниципаль гомум 

мөмкинлекле китапханәләренең һәм дәүләт үзәк китапханәләренең китап 

фондларын комплектлау»; 

 

«08 7 01 00000 «Матди булмаган мәдәни мирасны саклау һәм 

популярлаштыру» төп чарасы» максатчан статьясына түбәндәге чыгымнар 

юнәлешләрен өстәргә: 

«- R5190 Мәдәният тармагына ярдәм итүгә финанслашыла торган 

чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча мәдәният тармагына ярдәм итүгә 

федераль бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең «Мәдәният тармагына ярдәм итүгә» бюджетларга 

субсидия» 2 02 25519 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча 

чагылдырыла. 

 

- R5193 Авыл җирлекләре территориясендә урнашкан муниципаль 

мәдәният учреждениеләренең иң яхшы хезмәткәрләренә дәүләт ярдәме 

 

- R5194 Авыл җирлекләре территориясендә урнашкан муниципаль 

мәдәният учреждениеләренә дәүләт ярдәме»; 

 

«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 статьясына түбәндәге чыгымнар юнәлешләрен өстәргә: 

«- R5190 Мәдәният тармагына ярдәм итүгә финанслашыла торган 

чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча мәдәният тармагына ярдәм итүгә 

федераль бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенә «Мәдәният тармагын үстерүгә бюджетларга субсидия»  2 

02 25519 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча 

чагылдырыла. 

 

- R5195 Балалар сәнгать мәктәпләренең матди-техник базасын ныгыту 

һәм аларны җиһазлар белән тәэмин итү»; 

 

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

мохитне саклау, табигый байлыкларны ишәйтү һәм алардан файдалану» 

дәүләт программасы» 2.9. пунктчасында:   

«09 2 00 00000 «2014 – 2016 елларга Татарстан Республикасында 

җитештерү һәм куллану калдыклары белән эш итү өлкәсендә дәүләт идарәсе» 

кече программасы» максатчан статьясы атамасын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

 

«09 2 00 00000 «2014 – 2016 елларга Татарстан Республикасында 

җитештерү һәм куллану калдыклары белән эш итү өлкәсендә дәүләт идарәсе» 

кече программасы»; 

 

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

тискәре йогынтыны кисәтү һәм әйләнә-тирә мохитне пычратуның аянычлы 

нәтиҗәләрен бетерү» төп чарасы» максатчан статьясына түбәндәге чыгымнар 

юнәлешен өстәргә: 

«- R5070 Калдыклар белән эш итү һәм экологик зыянны бетерү 

өлкәсендә төбәк проектларына ярдәм итүгә финанслашыла  торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча калдыклар белән эш итү һәм 

экологик зыянны бетерү өлкәсендә төбәк проектларына ярдәм итүгә 

федераль бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы 

бюджетына керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең «Калдыклар 

белән эш итү һәм экологик зыянны бетерү өлкәсендә төбәк проектларына 

ярдәм итүгә Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына субсидияләр» 

000 2 02 25507 02 0000 151 коды буенча чагылдырыла.»; 



 

 

 

  

«09 4 02 00000 «Суларга тискәре йогынтыны кисәтү» төп чарасы» 

максатчан статьясында «- R0160 «2012 – 2020 елларга Россия 

Федерациясендә су хуҗалыгы комплексын үстерү» федераль максатчан 

программасы чараларына финанслашыла торган чыгымнар» чыгымнар 

юнәлешен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы 

бюджеты средстволары хисабына, «2012 – 2020 елларга Россия 

Федерациясендә су хуҗалыгы комплексын үстерү» федераль максатчан 

программасы чараларын тормышка ашыруга федераль бюджеттан 

субсидияләр һәм Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына 

хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең «Федераль максатчан программаларны тормышка 

ашыруга бюджетларга субсидияләр»  000 2 02 20051 00 0000 151 керемнәр 

төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла.»; 

«09 4 03 00000 «Су объектларын саклауны тәэмин итү» төп чарасы» 

максатчан статьясында  «- R0160 « 2012 – 2020 елларда Россия Федерациясе 

су хуҗалыгы комплексын үстерү» федераль максатчан программасы 

чараларына финанслашыла торган чыгымнар» чыгымнар юнәлешен 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы 

бюджеты средстволары хисабына, 2012 – 2020 елларда Россия Федерациясе 

су хуҗалыгы комплексын үстерү» федераль максатчан программасы 

чараларын тормышка ашыруга федераль бюджеттан субсидияләр һәм 

Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына хәл ителә торган 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең «Федераль максатчан программаларны тормышка 

ашыруга бюджетларга субсидияләр»   000 2 02 20051 00 0000 151 керемнәр 

төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла.»; 

 

ж) «2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында яшьләр сәясәтен, 

физик культура һәм спортны үстерү» дәүләт программасы» 2.10. 

пунктчасында:   

«10 1 01 00000  «Татарстан Республикасында физик культура һәм спорт 

өлкәсендә дәүләт сәясәтен тормышка ашыру» төп чарасы» максатчан 

статьясында: 

«-R0810 Россия Федерациясе җыелма командалары өчен спорт 

резервын әзерләүне хәл итүче спорт оешмаларына адреслы финанс ярдәменә 

финанслашыла торган чыгымнар» чыгымнар юнәлешен түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 



 

 

 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы 

бюджеты средстволары хисабына, Россия Федерациясе җыелма командалары 

өчен спорт резервын әзерләүне хәл итүче спорт оешмаларына адреслы 

финанс ярдәменә федераль бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан 

Республикасы бюджеты средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенә «Россия Федерациясе җыелма командалары өчен спорт 

резервын әзерләүне хәл итүче спорт оешмаларына адреслы финанс ярдәменә 

бюджетларга субсидияләр» 000 2 02 25081 00 0000 151 керемнәр төренең 

тиешле кодлары буенча чагылдырыла.»; 

 

«- R4950 «2016 – 2020 елларга Россия Федерациясендә физик культура 

һәм спорт үстерү» федераль максатчан программасы чараларын финанс 

ягыннан тәэмин итүгә финанслашыла торган чыгымнар» чыгымнар 

юнәлешен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы 

бюджеты средстволары хисабына, «2016 – 2020 елларга Россия 

Федерациясендә физик культура һәм спорт үстерү» федераль максатчан 

программасы чараларын финанс ягыннан тәэмин итүгә федераль бюджеттан 

субсидияләр һәм Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына 

хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең «Федераль максатчан программаларны тормышка 

ашыруга бюджетларга субсидияләр» 000 2 02 20051 00 0000 151 керемнәр 

төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла.»; 

түбәндәге чыгымнар юнәлешен өстәргә: 

«- R4953 Олимпия резервы балалар-яшьләр махсус спорт мәктәпләре 

һәм олимпия резервы училищелары өчен спорт җиһазлары сатып алу»; 

«10К 0000000 «2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында 

яшьләр сәясәтен, физик культура һәм спортны үстерү» дәүләт программасы 

кысаларында социаль һәм инженерлык инфраструктурасына бюджет 

инвестицияләре һәм капиталь ремонт» кече программасы» максатчан 

статьясында: 

«- R4950 «2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында яшьләр 

сәясәтен, физик культура һәм спортны үстерү» федераль максатча 

программасы чараларын финанс ягыннан тәэмин итүгә финанслашыла торган 

чыгымнар» чыгымнар юнәлешен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы 

бюджеты средстволары хисабына, 2014 – 2020 елларга Татарстан 

Республикасында яшьләр сәясәтен, физик культура һәм спортны үстерү» 

федераль максатчан программасы чараларын финанс ягыннан тәэмин итүгә 

федераль бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан Республикасы бюджеты 



 

 

 

средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең «Федераль максатчан программаларны тормышка 

ашыруга бюджетларга субсидияләр» 000 2 02 20051 00 0000 151 керемнәр 

төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла.»; 

түбәндәге чыгымнар юнәлешләрен өстәргә: 

 

«- R4951 Балалар-яшьләр спорт мәктәпләренең футбол кырлары өчен 

ясалма түшәмәләр комплектларын сатып алу 

 

- R4952 Россия Федерациясе субъектларында (шул исәптән төп гомуми 

белем бирү программаларын тормышка ашыручы мәгариф оешмаларында)  

якындагы аз бюджетлы физкультура-спорт объектларын төзү һәм 

реконструкцияләү»;  

 

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

әзерләнү» кече программасы» максатчан статьясында «- 55300 Федераль 

бюджет средстволары хисабына, 2018 елда Россия Федерациясендә FIFA 

футбол буенча дөнья чемпионатын үткәрүгә, спорт  ярышларына әзерләнү 

һәм үткәрү өчен вакытлыча билгеләнештәге һәм (яки) ярдәмче куллану өчен 

корылмалар җибәрүгә, монтажлау һәм сүтүгә бәйле рәвештә, әзерләнү буенча 

чараларны тормышка ашыру» чыгымнар юнәлешендә өченче абзацны 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә. 

Әлеге максатларга башка бюджетара трансфертларның Татарстан 

Республикасы бюджетына керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең 

«2018 елда Россия Федерациясендә FIFA футбол буенча дөнья чемпионатын 

үткәрүгә, спорт  ярышларына әзерләнү һәм үткәрү өчен вакытлыча 

билгеләнештәге һәм (яки) ярдәмче куллану өчен корылмалар җибәрүгә, 

монтажлау һәм сүтүгә бәйле рәвештә, әзерләнү буенча чараларны 

финанслашуга Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына тапшырыла 

торган бюджетара трансфертлар» 000 2 02 45530 02 0000 151 коды буенча 

чагылдырыла.»; 

 

з) «11 2 01 00000 «Татарстан Республикасында кече һәм урта 

эшмәкәрлек секторы күләмен үстерү» төп чарасы» максатчан статьясында 

«2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында икътисадны үстерү һәм 

инновацион икътисад» дәүләт программасы» 2.11. пунктчасына түбәндәге 

чыгымнар юнәлешләрен өстәргә: 

 «- 65270 Крестьян (фермер) хуҗалыкларын кертеп, кече һәм урта 

эшмәкәрлеккә дәүләт ярдәме 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча крестьян (фермер) хуҗалыкларын 

кертеп, кече һәм урта эшмәкәрлеккә дәүләт ярдәменә Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла 



 

 

 

 

- 65271 Учреждениеләр эшчәнлеген тәэмин итү 

 

- 65272 Крестьян (фермер) хуҗалыкларын кертеп, кече һәм урта 

эшмәкәрлеккә дәүләт ярдәме чаралары»; 

 

«- R5270 Крестьян (фермер) хуҗалыкларын кертеп, кече һәм урта 

эшмәкәрлеккә дәүләт ярдәменә, шулай ук яшьләр эшмәкәрлегенә ярдәм итү 

чараларын тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча крестьян (фермер) хуҗалыкларын 

кертеп, кече һәм урта эшмәкәрлеккә дәүләт ярдәменә, шулай ук яшьләр 

эшмәкәрлегенә ярдәм итү чараларын тормышка ашыруга федераль 

бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең «Крестьян (фермер) хуҗалыкларын кертеп, кече һәм 

урта эшмәкәрлеккә дәүләт ярдәменә, шулай ук яшьләр эшмәкәрлегенә ярдәм 

итү чараларын тормышка ашыруга субсидияләр» 000 2 02 25527 00 0000 151 

керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла.»; 

 

и) «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 01 00000  «Элита орлыкчылыгын үстерү» төп чарасы» максатчан 

статьясына түбәндәге чыгымнар юнәлешен өстәргә: 

«- R5430 Агросәнәгать комплексын үстерүнең төбәк 

программаларының максатчан күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм итүгә 

финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча агросәнәгать комплексын 

үстерүнең төбәк программаларының максатчан күрсәткечләренә ирешүгә 

ярдәм итүгә федераль бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан Республикасы 

бюджеты средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы 

бюджетына керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең «Агросәнәгать 

комплексын үстерүнең төбәк программаларының максатчан күрсәткечләренә 

ирешүгә ярдәм итүгә Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына 

субсидияләр» 000 2 02 25543 02 0000 151 коды буенча чагылдырыла.»; 

 

«14 1 02 00000  «Күпьеллык үсентеләр утырту һәм аларны карауга 

ярдәм итү» төп  чарасы» максатчан статьясына түбәндәге чыгымнар  

юнәлешен өстәргә: 



 

 

 

«- R5430 Агросәнәгать комплексын үстерүнең төбәк программалары 

максатчан күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм итүгә финанслашыла торган 

чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәелеш буенча агросәнәгать комплексын 

үстерүнең төбәк программалары максатчан күрсәткечләренә ирешүгә 

федераль бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы 

бюджетына керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең «Агросәнәгать 

комплексын үстерүнең төбәк программалары максатчан күрсәткечләренә 

ирешүгә ярдәм итүгә Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына 

субсидияләр» 000 2 02 25543 02 0000 151 коды буенча чагылдырыла»; 

 

«14 1 04 00000  «Үсемлекчелекнең кече тармакларында хәтәрләр белән 

идарә итү» төп чарасы» максатчан статьясына түбәндәге чыгымнар 

юнәлешен өстәргә: 

«- R5430 Агросәнәгать комплексын үстерүнең төбәк программалары 

максатчан күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм итүгә финанслашыла торган 

чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча агросәнәгать комплексын 

үстерүнең төбәк программалары максатчан күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм 

итүгә федераль бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан Республикасы 

бюджеты средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы 

бюджетына керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең «Агросәнәгать 

комплексын үстерүнең төбәк программалары максатчан күрсәткечләренә 

ирешүгә ярдәм итүгә Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына 

субсидияләр» 000 2 02 25543 02 0000 151 коды буенча чагылдырыла.»; 

 

«14 1 05 00000  «Туфракның уңдырышлылыгын арттыру һәм 

файдаланылмый торган авыл хуҗалыгы биләмәләре җирләрен авыл 

хуҗалыгы әйләнешенә җәлеп итү» төп чарасы» максатчан статьясына: 

түбәндәге чыгымнар юнәлешен өстәргә: 

«- 65410 Үсемлекчелек өлкәсендә авыл хуҗалыгы товар 

җитештерүчеләренә бәйле булмаган ярдәм итүгә субсидияләр 

 Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы 

бюджеты средстволары хисабына, үсемлекчелек өлкәсендә авыл хуҗалыгы 

товар җитештерүчеләренә бәйле булмаган ярдәм итүгә субсидияләр бирүгә 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.»; 

 



 

 

 

«- R5410 Үсемлекчелек өлкәсендә авыл хуҗалыгы товар 

җитештерүчеләренә бәйле булмаган ярдәм итүгә финанслашыла торган 

чыгымнар» чыгымнар юнәлешен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча үсемлекчелек өлкәсендә авыл 

хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә бәйле булмаган ярдәм итүгә 

субсидияләр федераль бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан Республикасы 

бюджеты средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы 

бюджетына керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең «Үсемлекчелек 

өлкәсендә авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә бәйле булмаган ярдәм 

итүгә Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына субсидияләр» 000 2 

02 25541 02 0000 151 коды буенча чагылдырыла.»; 

  

«14 1 07 00000 «Агросәнәгать комплексын үстерүнең төбәк 

программалары максатчан күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм итү» төп чарасы» 

максатчан статьясында: 

«- 55430 Федераль бюджет средстволары хисабына, агросәнәгать 

комплексын үстерүнең төбәк программалары максатчан күрсәткечләренә 

ирешүгә ярдәм итүгә субсидияләр» чыгымнар юнәлешен төшереп 

калдырырга; 

түбәндәге чыгымнар юнәлешен өстәргә: 

«- R5430 Агросәнәгать комплексын үстерүнең төбәк программалары 

максатчан күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм итүгә финанслашыла торган 

чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча агросәнәгать комплексын 

үстерүнең төбәк программалары максатчан күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм 

итүгә федераль бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан Республикасы 

бюджеты средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы 

бюджетына керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең «Агросәнәгать 

комплексын үстерүнең төбәк программалары 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 юнәлешендәге терлекчелекне үстерү» төп 

чарасы максатчан статьясында  «- R5420 Сөтчелек юнәлешендәге мөгезле эре 

терлекнең продукт бирүчәнлеген арттыруга финанслашыла торган 

чыгымнар» чыгымнар юнәлешен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

Сөтчелек юнәлешендәге мөгезле эре терлекнең продукт бирүчәнлеген 

арттыруга федераль бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан Республикасы 

бюджеты средстволары хисабына хәл 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,»; 

 

«14 2 02 00000 «Нәселле терлекчелеккә дәүләт ярдәме» төп чарасы» 

максатчан статьясына түбәндәге чыгымнар юнәлешен өстәргә: 

« R5430 Агросәнәгать комплексын үстерүнең төбәк программалары 

максатчан күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм итүгә финанслашыла торган 

чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча аросәнәгать комплексын 

үстерүнең төбәк программалары максатчан күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм 

итүгә федераль бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан Республикасы 

бюджеты средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы 

бюджетына керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең «Агросәнәгать 

комплексын үстерүнең төбәк программалары максатчан күрсәткечләренә 

ирешүгә Россия Федерациясе субъектлары бюджетларының субсидияләр» 

000 2 02 25543 02 0000 151 коды буенча чагылдырыла.»; 

 

«4 2 03 00000 «Терлекчелекнең кече тармакларында хәтәрләр белән 

идарә итү» төп чарасы» максатчан статьясына түбәндәге чыгымнар 

юнәлешен өстәргә: 

 

«- R5430 Агросәнәгать комплексын үстерүнең төбәк программалары 

максатчан күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм итүгә финанслашыла торган 

чыгымнар  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча агросәнәгать комплексын 

үстерүнең төбәк программалары максатчан күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм 

итүгә федераль бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан Республикасы 

бюджеты средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы 

бюджетына керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең «Агросәнәгать 

комплексын үстерүнең төбәк программалары максатчан күрсәткечләренә 

ирешүгә Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына субсидияләр» 000 

2 02 25543 02 0000 151 коды буенча чагылдырыла.»; 

 

түбәндәге максатчан статьяны өстәргә: 

«14 2 08 00000 «Сарыклар һәм кәҗәләрнең баш санын арттыру» төп чарасы» 

 



 

 

 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше 

буенча төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла: 

 

- R5430 Агросәнәгать комплексын үстерүнең төбәк программалары 

максатчан күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм итүгә финанслашыла торган 

чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча агросәнәгать комплексын 

үстерүнең төбәк программалары максатчан күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм 

итүгә федераль бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан Республикасы 

бюджеты средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы 

бюджетына керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең «Агросәнәгать 

комплексын үстерүнең төбәк программалары максатчан күрсәткечләренә 

ирешүгә ярдәм итүгә Россия Федерациясе субъектлары бюджетларыннан 

субсидияләр 000 2 02 25543 02 0000 151 коды буенча чагылдырыла.»; 

 

 

 

«14 4 01 00000 «Кече хуҗалыкларга ярдәм итү» төп чарасы максатчан 

статьясына түбәндәге чыгымнар юнәлешен өстәргә: 

 «- R5430 Агросәнәгать комплексын үстерүнең төбәк программалары 

максатчан күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм итүгә финанслашыла торган 

чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча агросәнәгать комплексын 

үстерүнең төбәк программалары максатчан күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм 

итүгә федераль бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан Республикасы 

бюджеты средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы 

бюджетына керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең «Агросәнәгать 

комплексын үстерүнең төбәк программалары максатчан күрсәткечләренә 

ирешүгә ярдәм итүгә Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына 

субсидияләр» 000 2 02 25543 02 0000 151 коды буенча чагылдырыла.»; 

  

«14 4 02 00000 «Крестьян (фермер) хуҗалыклары базасында гаилә 

терлекчелек фермаларын үстерү төп чарасы» максатчан статьясына 

түбәндәге чыгымнар юнәлешен өстәргә: 

«- R5430 Агросәнәгать комплексын үстерүнең төбәк программалары 

максатчан күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм итүгә финанслашыла торган 

чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча агросәнәгать комплексын 

үстерүнең төбәк программалары максатчан күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм 



 

 

 

итүгә федераль бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан Республикасы 

бюджеты средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы 

бюджетына керүе бюджетлар керемнәре классификациясенә «Агросәнәгать 

комплексын үстерүнең төбәк программалары максатчан күрсәткечләренә 

ирешүгә ярдәм итүгә Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына 

субсидияләр» 000 2 02 25543 02 0000 151 коды буенча чагылдырыла.»; 

«14 4 03 00000  «Кече хуҗалыкларны кредитлауга дәүләт ярдәме» төп 

чарасы» максатчан статьясына түбәндәге чыгымнар юнәлешен өстәргә: 

 

«- R5430 Агросәнәгать комплексын үстерүнең төбәк программалары 

максатчан күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм итүгә финанслашыла торган 

чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча агросәнәгать комплексын 

үстерүнең төбәк программалары максатчан күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм 

итүгә федераль бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан Республикасы 

бюджеты средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан республикасы 

бюджетына керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең «Агросәнәгать 

комплексын үстерүнең төбәк программалары максатчан күрсәткечләренә 

ирешүгә ярдәм итүгә Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына 

субсидияләр»  000 2 02 25543 02 0000 151 коды буенча чагылдырыла.»; 

 

«14 4 05 00000 «Авыл хуҗалыгы куллану кооперативларына ярдәм 

итү» төп чарасы» максатчан статьясына түбәндәге чыгымнар юнәлешен 

өстәргә: 

 «- R5430 Агросәнәгать комплексын үстерүнең төбәк программалары 

максатчан күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм итүгә финанслашыла торган 

чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча агросәнәгать комплексын 

үстерүнең төбәк программалары максатчан күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм 

итүгә федераль бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан Республикасы 

бюджеты средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы 

бюджетына керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең «Агросәнәгать 

комплексын үстерүнең төбәк программалары максатчан күрсәткечләренә 

ирешүгә ярдәм итүгә Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына 

субсидияләр» 000 2 02 25543 02 0000 151 коды буенча чагылдырыла.»; 

 

түбәндәге максатчан статьяларны өстәргә: 



 

 

 

«14 6 05 00000 «Агросәнәгать комплексында кредитлауга ярдәм итү» төп 

чарасы» 

 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре 

буенча төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла: 

 

- 60380 Агросәнәгать комплексында кыска сроклы кредитлар (займнар) 

буенча процент ставкасының бер өлешен каплауга субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча агросәнәгать комплексында 

кыска сроклы кредитлар (займнар) буенча процент ставкасының бер өлешен 

каплауга субсидияләр бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла  

 

- 65440 Агросәнәгать комплексында инвестиция кредитлары (займнар) 

буенча процент ставкасының бер өлешен каплауга субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча агросәнәгать комплексында 

инвестиция кредитлары (займнар) буенча процент ставкасының бер өлешен 

каплауга субсидияләр бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла.  

 

- R5430 Агросәнәгать комплексын үстерүнең төбәк программаларының 

максатчан күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм итүгә финанслашыла торган 

чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча агросәнәгать комплексын 

үстерүнең төбәк программаларының максатчан күрсәткечләренә ирешүгә 

ярдәм итүгә федераль бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан Республикасы 

бюджеты средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы 

бюджетына керүе бюджетлар керемнәре классификаңиясенең «Агросәнәгать 

комплексын үстерүнең төбәк программаларының максатчан күрсәткечләренә 

ирешүгә ярдәм итүгә Россия федерациясе субъектлары бюджетларына 

субсидияләр» 000 2 02 25543 02 0000 151 коды буенча чагылдырыла; 

 

- R5440 Агросәнәгать комплексында инвестиция кредитлары (займнар) 

буенча процент ставкасының бер өлешен каплауга финанслашыла торган 

чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча агросәнәгать комплексында 

инвестиция кредитлары (займнар) буенча процент ставкасының бер өлешен 

каплауга федераль бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан Республикасы 

бюджеты средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 



 

 

 

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы 

бюджетына керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең «Агросәнәгать 

комплексында инвестиция кредитлары (займнар) буенча процент 

ставкасының бер өлешен каплауга Россия Федерациясе субъектлары 

бюджетларына субсидияләр» 000 2 02 25544 02 0000 151 коды буенча 

чагылдырыла. 

 

14 6 06 00000 «Агросәнәгать комплексы объектларын булдыру һәм 

модернизацияләүгә турыдан-туры тотылган чыгымнарын компенсацияләү» 

төп чарасы 

Әлее максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре 

буенча төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла: 

 

- 65450 Агросәнәгать комплексы объектларын булдыру һәм 

модернизацияләүгә, шулай ук техника һәм җиһазлар сатып алуга турыдан-

туры тотылган чыгымнарны каплауга субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча агросәнәгать комплексы 

объектларын булдыру һәм модернизацияләүгә, шулай ук техника һәм 

җиһазлар сатып алуга турыдан-туры тотылган чыгымнарны каплауга 

субсидияләр бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла 

 

- R5450 Агросәнәгать комплексы объектларын булдыру һәм 

модернизацияләүгә, шулай ук техника һәм җиһазлар сатып алуга турыдан-

туры тотылган чыгымнарны каплауга финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча агросәнәгать комплексы 

объектларын булдыру һәм модернизацияләүгә, шулай ук техника һәм 

җиһазлар сатып алуга турыдан-туры тотылган чыгымнарны каплауга 

федераль бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы 

бюджетына керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең «Агросәнәгать 

комплексы объектларын булдыру һәм модернизацияләүгә турыдан-туры 

тотылган чыгымнарны каплауга бюджетларга субсидияләр» 000 2 02 25545 

02 0000 151 коды буенча чагылдырыла»; 

 

 

«14 7 01 00000 «Авыл җирлегендә яшәүче гражданнарның, шул 

исәптән яшь гаиләләрнең һәм яшь белгечләрнең тормыш шартларын 

яхшырту» төп чарасы» максатчан статьясында «- R0180 «Авыл 

территорияләрен тотрыклы үстерү» кече программасын тормышка ашыруга 



 

 

 

финанслашыла торган чыгымнар» чыгымнар юнәлешен түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 

 «- R0180 «2014 – 2017 елларга һәм 2020 елга кадәр авыл 

территорияләрен тотрыклы үстерү» федераль максатчан программасы 

чараларын тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча, «14 7 01 00000» төп чарасы 

кысаларында, авыл җирлегендә яшәүче гражданнарның, шул исәптән яшь 

гаиләләрнең һәм яшь белгечләрнең тормыш шартларын яхшырту ягыннан, 

«Авыл территорияләрен тотрыклы үстерү» кече программасы чараларын 

тормышка ашыруга федераль бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан 

Республикасы бюджеты средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең «Федераль максатчан программаларны тормышка 

ашыруга бюджетларга субсидияләр» 000 2 02 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 «- R0180 «Авыл территорияләрен тотрыклы 

үстерү» кече программасы чараларын тормышка ашыруга финанслашыла 

торган чыгымнар» чыгымнар юнәлешен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 «- R0180 «2014 – 2017 елларга һәм 2020 елга кадәр авыл 

территорияләрен тотрыклы үстерү» федераль максатчан программасы 

чараларын тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 

 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча «14 7 02 00000» төп чарасы 

кысаларында, авыл җирлегендә социаль һәм инженерлык инфраструктурасын 

үстерү һәм автомобиль юллары белән тәэмин итү ягыннан, «Авыл 

территорияләрен тотрыклы үстерү» кече программасын тормышка ашыруга 

федераль бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла. 

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.»; 

«14 7 03 00000 «Мәйданчыкларны җыйнак торак төзелеше өчен 

комплекслы төзекләндерү» төп чарасы» максатчан статьясында «- R0180 

«Авыл территорияләрен тотрыклы үстерү» кече программасы чараларын 

тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар» чыгымнар юнәлешен 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 



 

 

 

 «- R0180 2014 – 2017 елларга һәм 2020 елга кадәрге чорга авыл 

территорияләрен тотрыклы үстерү» федераль максатчан программасы 

чараларын тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча, «14 7 03 00000» төп чарасы 

кысаларында, мәйданчыкларны җыйнак торак төзелеше өчен комплекслы 

төзекләндерү ягыннан, «Авыл территорияләрен тотрыклы үстерү» кече 

программасы чараларын тормышка ашыруга федераль бюджеттан 

субсидияләр һәм Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына 

хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла. 

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.»; 

 

 «14 7 04 00000 «Авыл җирлегендә яшәүче гражданнарның җирле 

инициативаларына грант ярдәме» төп чарасы» максатчан статьясында «-

R0180» Авыл территорияләрен тотрыклы үстерү» кече программасы 

чараларын тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар» чыгымнар 

юнәлешен түбәндәге редкациядә бәян итәргә: 

 «- R0180 2014 – 2017 елларга һәм 2020 елга кадәрге чорга авыл 

территорияләрен тотрыклы үстерү» федераль максатчан программасы 

чараларын тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча, «14 7 04 00000» төп чарасы 

кысаларында авыл җирлегендә яшәүче гражданнарның җирле 

инициативаларына грант ярдәме ягыннан, «Авыл территорияләрен тотрыклы 

үстерү» кече программасы чараларын тормышка ашыруга федераль 

бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең «Федераль максатчан программаларын 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» максатчан статьясына 

түбәндәге чыгымнар юнәлешен өстәргә: 

 «- 60760 Сугару эшләрен үткәрүгә бәйле чыгымнарны каплауга 

субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча сугару эшләрен үткәрүгә бәйле 

чыгымнарны каплауга  Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла»; 

 «- R0760 «2014 – 2020 елларга Россиянең авыл хуҗалыгы 

максатындагы җирләрен сугаруны үстерү» федераль максатчан программасы 



 

 

 

чараларын тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар» чыгымнар 

юнәлешен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча «2014 – 2020 елларга Россиянең 

авыл хуҗалыгы максатындагы җирләрен сугаруны үстерү» федераль 

максатчан программасы чараларын тормышка ашыруга федераль бюджеттан 

субсидияләр һәм Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына 

хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең «Федераль максатчан программаларын тормышка 

ашыруга бюджетларга субсидияләр» 000 2 02 20051 00 0000 151 керемнәр 

төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла.»; 

түбәндәге максатчан статьялар өстәргә:  

«14 8 05 00000 «Культура-техник чаралар» төп чарасы  

 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге чыгымнар юнәлеше буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары чагылдырыла:  

- R0760 «2014 – 2020 елларга Россиянең авыл хуҗалыгы максатындагы 

җирләрен сугаруны үстерү» федераль максатчан программасы чараларын 

тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча «2014 – 2020 елларга Россиянең 

авыл хуҗалыгы максатындагы җирләрен сугаруны үстерү» федераль 

максатчан программасы чараларын тормышка ашыруга федераль бюджеттан 

субсидияләр һәм Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына 

хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең «Федераль максатчан программаларын тормышка 

ашыруга бюджетларга субсидияләр» 000 2 02 20051 00 0000 151 керемнәр 

төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

 

14 8 06 00000 «Агроурман-сугару чаралары» төп чарасы 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге чыгымнар юнәлеше буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары чагылдырыла:  

 

- R0760 «2014 – 2020 елларга Россиянең авыл хуҗалыгы максатындагы 

җирләрен сугаруны үстерү» федераль максатчан программасы чараларын 

тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча «2014 – 2020 елларга Россиянең 

авыл хуҗалыгы максатындагы җирләрен сугаруны үстерү» федераль 

максатчан программасы чараларын тормышка ашыруга федераль бюджеттан 

субсидияләр һәм Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына 



 

 

 

хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең «Федераль максатчан программаларын тормышка 

ашыруга бюджетларга субсидияләр» 000 2 02 20051 00 0000 151 керемнәр 

төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

 

14 8 07 00000 «Гидромелиорация чаралары» төп чарасы 

 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге чыгымнар юнәлеше буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары чагылдырыла:  

 

- R0760 «2014 – 2020 елларга Россиянең авыл хуҗалыгы максатындагы 

җирләрен сугаруны үстерү» федераль максатчан программасы чараларын 

тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча «2014 – 2020 елларга Россиянең 

авыл хуҗалыгы максатындагы җирләрен сугаруны үстерү» федераль 

максатчан программасы чараларын тормышка ашыруга федераль бюджеттан 

субсидияләр һәм Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына 

хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең «Федераль максатчан программаларын тормышка 

ашыруга бюджетларга субсидияләр» 000 2 02 20051 00 0000 151 керемнәр 

төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

к) «20 0 01 00000  «Татарстан Республикасында дәүләт илкүләм 

сәясәтен тормышка ашыру, Татарстан Республикасы территориясендә 

яшәүче халыклар вәкилләрен цивилизацияле үстерү, этникара һәм 

конфессиара тынычлык һәм татулыкны саклау, гомумроссия гражданлык 

тәңгәллеген (Россиядә халыклар бердәмлеген) ныгыту, мигрантларны 

уңышлы төстә социаль-мәдәни шартларга җайлаштыру һәм интеграцияләү» 

төп чарасы» максатчан статьясында «2014 – 2020 елларга Татарстан 

Республикасында дәүләт милли сәясәтен тормышка ашыру» дәүләт 

программасы» 2.19.  пунктчасында:  

чыгымнар юнәлешләрен:  

«- 52360 Федераль бюджет средстволары хисабына, «Россия 

халыкларының бердәмлеген ныгыту һәм Россия халыкларын этно-мәдәни 

яктан үстерү (2014 – 2020 елларга)» федераль максатчан программасы 

чараларын тормышка ашыру 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча, «Россия халыкларының 

бердәмлеген ныгыту һәм Россия халыкларын этно-мәдәни яктан үстерү (2014 

– 2020 елларга)» федераль максатчан программасы чараларын тормышка 



 

 

 

ашыруга федераль бюджеттан субсидияләр хисабына хәл ителә торган 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең «Федераль максатчан программаларын тормышка 

ашыруга бюджетларга субсидияләр» 000 2 02 20051 00 0000 151 керемнәр 

төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

- R2360 «Россия халыкларының бердәмлеген ныгыту һәм Россия 

халыкларын этно-мәдәни яктан үстерү (2014 – 2020 елларга)» федераль 

максатчан программасы чараларын тормышка ашыруга финанслашыла 

торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы 

бюджеты срдестволары хисабына «Россия халыкларының бердәмлеген 

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

елларга)» федераль максатчан программасы чараларын тормышка ашыруга 

федераль бюджеттан субсидияләрне финанслашуга Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла.» төшереп калдырырга; 

түбәндәге чыгымнар юнәлешен өстәргә: 

 «- R5160 Россия халыкларының бердәмлеген ныгыту һәм Россия 

халыкларын этно-мәдәни яктан үстерү чараларын тормышка ашыруга 

финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Россия халыкларының 

бердәмлеген ныгыту һәм Россия халыкларын этно-мәдәни яктан үстерү 

программасы чараларын тормышка ашыруга федераль бюджеттан 

субсидияләр һәм Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына 

хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең «Россия халыкларының бердәмлеген ныгыту һәм Россия 

халыкларын этно-мәдәни яктан үстерү чараларын тормышка ашыруга 

бюджетларга субсидияләр 000 2 02 25516 00 0000 151» керемнәр төренең 

тиешле кодлары буенча чагылдырыла.»; 

л) «2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында туризм һәм 

кунакчыллык өлкәсен үстерү» дәүләт программасы» 2.25. пунктчасына 

түбәндәге максатчан статья өстәргә:  

 

«26 К 00 00000  «2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында 

туризм һәм кунакчыллык өлкәсен үстерү» дәүләт программасы кысаларында 

социаль һәм инженерлык инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм 

капиталь ремонт 

 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге чыгымнар юнәлеше буенча 

Татарстан Республикасы бюджеты средстволары чагылдырыла:  

 



 

 

 

- R1100 «Россия Федерациясендә эчке һәм тышкы туризмны үстерү 

(2011 - 2018 елларга)» федераль максатчан программасы чараларын 

тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча «Россия Федерациясендә эчке 

һәм тышкы туризмны үстерү» федераль максатчан программасы чараларын 

тормышка ашыруга федераль бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан 

Республикасы бюджеты средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

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.»; 

 

м) «Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының һәм Россия 

Федерациясе бюдҗеттан тыш дәүләт фондларының программага кертелмәгән 

юнәлешләре» 2.30. пунктчасында «99 0 00 00000 Программага кертелмәгән 

чыгымнар юнәлешләре» максатчан статьясына түбәндәге чыгымнар юнәешен 

өстәргә: 

 «- 57010 Җәмәгать тәртибенә һәм иҗтимагый иминлеккә яный торган 

административ хокук бозулар турында беркетмәләр тутыру буенча 

тапшырылган вәкаләтләрнең бер өлешен тормышка ашыруга федераль 

бюджетка субвенцияләр». 

 

3.  2нче кушымтада:  

 

а) юлдан соң 

«01 1 03 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар» 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 
«01 1 03 R3820 «Сәламәтлек саклау өлкәсен үстерү» дәүләт программасының аерым 

чараларын тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар; 

 

б) юлдан соң 

«01 2 10 54020 Федераль бюджет средстволары хисабына, Россия Федерациясе 

гражданнарына мәҗбүри медицина иминиятләштерүенең база 

программасына кертелмәгән югары технологияле медицина ярдәме 

күрсәтү» 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 
«01 2 10 R3820 «Сәламәтлек саклау өлкәсен үстерү» дәүләт программасының аерым 

чараларын тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар»; 

 

в) юлдан соң 

«01 2 12 05193 Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе системасы аша махсус медицина 



 

 

 

ярдәме, шул исәптән ашыгыч махсус медицина ярдәме күрсәтүне, 

медицина эвакуациясен хәл итүне башлыча бер каналлы финанслауны 

тормышка ашыру» 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 
«01 2 12 R5540 Авиация куллану нигезендә медицина ярдәме күрсәтү өчен Россия 

Федерациясе субъектлары дәүләт хакимияте органнары тарафыннан 

авиация хезмәтләре күрсәтүне сатып алуга финанслашыла торган 

чыгымнар»; 

 

г) юлдан соң 

«01 8 01 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар» 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 
«01 8 01 R3820 «Сәламәтлек саклау өлкәсен үстерү» дәүләт программасының аерым 

чараларын тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар»; 

 

д) юлдан соң 

 «02 2 05 R4980  «2016 – 2020 елларга мәгарифне үстерүнең федераль максатчан 

программасы чараларын финанс ягыннан тәэмин итүгә финанслашыла 

торган чыгымнар» 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 
«02 2 05 R4982 Конкрет өлкәләрне модернизацияләү концепцияләрен эшләү, мәгарифне 

үстерүнең төбәк программаларына ярдәм итү һәм челтәр методик 

берләшмәләренә ярдәм итү юлы белән, яңа федераль дәүләт мәгариф 

стандарты нигезендә, белем бирү технологияләрен һәм эчтәлеген 

модернизацияләү»; 

 

е) юлдан соң 

«02 2 09 R4980 2016 – 2020 елларга мәгарифне үстерүнең федераль максатчан 

программасы чараларын финанс ягыннан тәэмин итүгә финанслашыла 

торган чыгымнар» 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 
«02 2 09 R4982 Конкрет өлкәләрне модернизацияләү концепцияләрен эшләү, мәгарифне 

үстерүнең төбәк программаларына ярдәм итү һәм челтәр методик 

берләшмәләренә ярдәм итү юлы белән, яңа федераль дәүләт мәгариф 

стандарты нигезендә, белем бирү технологияләрен һәм эчтәлеген 

модернизацияләү»; 

 

ж) юлдан соң 

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

программасы чараларын финанс ягыннан тәэмин итүгә финанслашыла 

торган чыгымнар» 



 

 

 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 
«02 3 03 R4982 Конкрет өлкәләрне модернизацияләү концепцияләрен эшләү, мәгарифне 

үстерүнең төбәк программаларына ярдәм итү һәм челтәр методик 

берләшмәләренә ярдәм итү юлы белән, яңа федераль дәүләт мәгариф 

стандарты нигезендә, белем бирү технологияләрен һәм эчтәлеген 

модернизацияләү 

02 3 03 R4983 Балаларга өстәмә белем бирү системасында заманча идарә һәм оештыру-

икътисадый механизмнарны булдыру»;  

 

з) юлдан соң 

«02 4 03 54980 Федераль бюджет средстволары хисабына, 2016 – 2020 елларга 

мәгарифне үстерүнең федераль максатчан программасы чараларын 

финанс ягыннан тәэмин итү» 

түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 

 
 «02 4 03 R0270 Татарстан Республикасында уңайлы мохит булдыру чараларын 

тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 

02 4 03 R4980 2016 – 2020 елларга мәгарифне үстерүнең федераль максатчан 

программасы чараларын финанс ягыннан тәэмин итүгә финанслашыла 

торган чыгымнар 

02 4 03 R4984 Урта һөнәри һәм югары белем бирү системаларында белем бирүнең яңа 

технологияләрен, белем бирү процессын оештыру формаларын эшләү 

һәм тарату»; 

 

и) юлдан соң 

«02 5 01 43600 Балалар һәм яшьләр өчен чаралар үткәрү»  

 

түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 

 
«02 5 01 R4980 2016 – 2020 елларга мәгарифне үстерүнең федераль максатчан 

программасы чараларын финанс ягыннан тәэмин итүгә финанслашыла 

торган чыгымнар 

02 5 01 R4981 Белем бирүдә түбән нәтиҗәләргә ия булган мәктәпләрдә һәм уңайсыз 

социаль шартларда эшләүче мәктәпләрдә төбәк проектларын тормышка 

ашыру һәм аларның нәтиҗәләрен тарату юлы белән мәктәпләрдә белем 

бирүнең сыйфатын яхшырту 

02 5 01 R4985 Пилот төбәк проектларын тормышка ашыру һәм сыйфатны бәяләүнең 

илкүләм механизмнарын булдыру аша гомуми белем бирүнең сыйфатын 

бәйсез бәяләүнең илкүләм-төбәк системасын үстерү»; 

 

к) юлдан соң 

«02 К 00 72350 Татарстан Республикасында социаль тармакларны һәм иҗтимагый 

инфраструктураны үстерү» 

 



 

 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

 
«02 К 00 R0270 Татарстан Республикасында уңайлы мохит булдыру буенча чараларны 

тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар»; 

 

л) юлдан соң 

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

культура һәм спорт дәресләре өчен шартлар тудыруга финанслашыла 

торган чыгымнар»  

 

түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 

: 
«02 К 00 R4980 2016 – 2020 елларга мәгарифне үстерүнең федераль максатчан 

программасы чараларын финанс ягыннан тәэмин итүгә финанслашыла 

торган чыгымнар 

02 К 00 R4984 Урта һөнәри һәм югары белем бирү системаларында белем бирүнең яңа 

технологияләрен, белем бирү процессын оештыру формаларын эшләү 

һәм тарату»; 

 

м) юлны 

«02 К 00 R5200 Гомуми белем бирү оешмаларында яңа урыннар булдыруга 

финанслашыла торган чыгымнар» 

 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«02 К 00 R5200 Россия Федерациясе субъектларында гомуми белем бирү оешмаларында 

яңа урыннар булдыруга ярдәм итү буенча чараларны тормышка ашыруга 

финанслашыла торган чыгымнар»; 

 

н) юлдан соң 

«08 2 01 44100 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендә чаралар» 

түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 

 

 
«08 2 01 R5580 Халкы 300 мең кешегә кадәр булган шәһәрләрдә муниципаль 

театрларның иҗади эшчәнлегенә ярдәм итүгә финанслашыла торган 

чыгымнар 

08 2 01 R5581  Муниципаль театрлар тарафыннан стационар шартларда яңа 

сәхнәләштерүләр булдыру һәм спектакльләр күрсәтү 

08 2 01 R5582 Муниципаль театрларның матди-техник базасын ныгыту»; 

 

о) юлдан соң 

«08 3 01 56100 Федераль бюджет средстволары хисабына, дәүләт һәм муниципаль 

китапханәләр фондларын балалар һәм яшьләр өчен китаплар белән 

комплектлау» 



 

 

 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 
«08 3 01 R5190 Мәдәният тармагын үстерүгә финанслашыла торган чыгымнар   

08 3 01 R5191 Мәгълүмати технологияләрне һәм санлы форматны киңәйтү 

максатыннан чыгып, Россия Федерациясе гомум мөмкинлекле 

китапханәләрен «Интернет» челтәренә тоташтыру һәм китапханә эшен 

үстерү 

08 3 01 R5192 Россия Федерациясе субъектларының гомум мөмкинлекле муниципаль 

һәм дәүләт үзәк китапханәләренең китап фондларын комплектлау»; 

 

п) юлдан соң  
«08 7 01 44100 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендә чаралар»  

түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 
«08 7 01 R5190 Мәдәният тармагына ярдәм итүгә финанслашыла торган чыгымнар  

08 7 01 R5193 Авыл җирлекләре территориясендә урнашкан муниципаль мәдәният 

учреждениеләренең иң яхшы хезмәткәрләренә дәүләт ярдәме 

08 7 01 R5194 Авыл җирлекләре территориясендә урнашкан муниципаль мәдәният 

учреждениеләренә дәүләт ярдәме»; 

 

р) юлдан соң 

 
«08 Ж 01 59500 Федераль бюджет средстволары хисабына, федераль әһәмияттәге мәдәни 

мирас объектларын дәүләт саклавы буенча Россия Федерациясе 

вәкаләтләрен тормышка ашыру» 

түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 

 
«08 Ж 01 R5190 Мәдәният тармагына ярдәм итүгә финанслашыла торган чыгымнар 

08 Ж 01 R5195 Балалар сәнгать мәктәпләренең матди-техник базасын ныгыту һәм 

җиһазлар белән тәэмин итү»;  

 

с) юлны 

«09 2 00 00000 «2014 – 2016 елларга Татарстан Республикасында җитештерү һәм 

куллану калдыклары белән эш итү өлкәсендә дәүләт идарәсе» кече 

программасы 

 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«09 2 00 00000 2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында җитештерү һәм куллану 

калдыклары белән эш итү өлкәсендә дәүләт идарәсе» кече 

программасы»; 

 

т) юлдан соң 

 
«09 2 01 19220  Тупланган экологик зыян объектларын юкка чыгару»  



 

 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

 
«09 2 01 R5070 Калдыклар белән эш итү һәм тупланган экологик зыян объектларын 

юкка чыгару өлкәсендә төбәк проектларына ярдәм итүгә финанслашыла 

торган чыгымнар»; 

 

у) юлдан соң 

 
«10 1 01 R4950 «2016 – 2020 елларга Россия Федерациясендә физик культура һәм 

спортны үстерү» федераль максатчан программасы чараларын финанс 

ягыннан тәэмин итүгә финанслашыла торган чыгымнар 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

 
«10 1 01 R4953 Олимпия резервы балалар-яшьләр махсус спорт мәктәпләре һәм олимпия 

резервы училищелары өчен спорт җиһазлары сатып алу»; 

 

ф) юлдан соң 

 
«10 К 00 R4950 «2016 – 2020 елларга Россия Федерациясендә физик культура һәм 

спортны үстерү» федераль максатчан программасы чараларын финанс 

ягыннан тәэмин итүгә финанслашыла торган чыгымнар 

түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 

 
«10 К 00 R4951 Балалар-яшьләр спорт мәктәпләренең футбол кырлары өчен ясалма 

түшәмәләр комплектларын сатып алу 

10 К 00 R4952 Россия Федерациясе субъектларында (шул исәптән төп гомуми белем 

бирү программаларын тормышка ашыручы мәгариф оешмаларында) 

якында гына аз бюджетлы физкультура-спорт объектларын төзү һәм 

реконструкцияләү»; 

 

х) юлдан соң 

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

дәүләт ярдәме чаралары» 

түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 

 
«11 2 01 65270 Крестьян (фермер) хуҗалыкларын кертеп, кече һәм урта эшмәкәрлеккә 

дәүләт ярдәме  

11 2 01 65271 Учреждениеләр эшчәнлеген тәэмин итү  

11 2 01 65272 Крестьян (фермер) хуҗалыкларын кертеп, кече һәм урта эшмәкәрлеккә 

дәүләт ярдәме чаралары»; 

 

ц) юлдан соң 

 



 

 

 

«11 2 01 R4450 Яшьләр эшмәкәрлегенә дәүләт ярдәменә финанслашыла торган 

чыгымнар» 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

 
«11 2 01 R5270 Крестьян (фермер) хуҗалыкларын кертеп, кече һәм урта эшмәкәрлеккә 

дәүләт ярдәменә, шулай ук яшьләр эшмәкәрлегенә ярдәм итү буенча 

чараларны тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар»; 

 

ч) юлдан соң 

 
«14 1 01 R0310 Элита орлыкларын сатып алу чыгымнарының бер өлешен каплауга 

финанслашыла торган чыгымнар» 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

 
«14 1 01 R5430 Агросәнәгать комплексын үстерүнең төбәк программаларының 

максатчан күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм итүгә финанслашыла торган 

чыгымнар»;  

 

ш) юлдан соң 

 
«14 1 02 R0340 Күп еллык җимеш һәм җиләк үсентеләрен утыртуга һәм аларны карауга 

чыгымнарның бер өлешен каплауга финанслашыла торган чыгымнар» 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

 
«14 1 02 R5430 Агросәнәгать комплексын үстерүнең төбәк программаларының 

максатчан күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм итүгә финанслашыла торган 

чыгымнар»; 

 

щ) юлдан соң 

 
«14 1 04 R0400 Үсемлекчелек өлкәсендә авыл хуҗалыгы иминиятләштерүе килешүе 

буенча исәпләнгән иминиятләштерү премиясен түләүгә авыл хуҗалыгы 

товар җитештерүчеләре чыгымнарының бер өлешен каплауга 

финанслашыла торган чыгымнар» 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

 

 
«14 1 04 R5430 Агросәнәгать комплексын үстерүнең төбәк программаларының 

максатчан күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм итүгә финанслашыла торган 

чыгымнар»; 

 

ы) юлдан соң 

 
«14 1 05 63120 Үсемлекчелеккә ярдәм итүгә субсидияләр»  



 

 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

 

 
«14 1 05 65410 Үсемлекчелек өлкәсендә авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә 

бәйле булмаган ярдәм күрсәтүгә субсидияләр»; 

 

э) юлны 

«14 1 07 55430 Федераль бюджет средстволары хисабына, агросәнәгать комплексын 

үстерүнең төбәк программаларының максатчан күрсәткечләренә 

ирешүгә ярдәм итүгә субсидияләр» 

төшереп калдырырга; 

 

ю) юлдан соң 

 
«14 1 07 00000 «Агросәнәгать комплексын үстерүнең төбәк программаларының 

максатчан күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм итү» төп чарасы 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

 

 
«14 1 07 R5430 Агросәнәгать комплексын үстерүнең төбәк программаларының 

максатчан күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм итүгә финанслашыла торган 

чыгымнар»; 

 

я) юлдан соң 

 
«14 2 02 R4460 Сөтчелек юнәлешендәге токымлы мөгезле эре терлекчелеккә ярдәм 

итүгә финанслашыла торган чыгымнар» 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

 

 
«14 2 02 R5430 Агросәнәгать комплексын үстерүнең төбәк программаларының 

максатчан күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм итүгә финанслашыла торган 

чыгымнар»; 

 

я
1
) юлдан соң 

 
«14 2 03 R0490 Терлекчелек өлкәсендә авыл хуҗалыгы иминиятләштерүе килешүе 

буенча исәпләнгән иминиятләштерү премиясен түләүгә авыл хуҗалыгы 

товар җитештерүчеләре чыгымнарының бер өлешен каплауга 

финанслашыла торган чыгымнар» 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

 

 
«14 2 03 R5430 Агросәнәгать комплексын үстерүнең төбәк программаларының 

максатчан күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм итүгә финанслашыла торган 



 

 

 

чыгымнар»; 

 

я
2
) юлдан соң 

 
«14 2 07 R4420 Сөтчелек юнәлешендәге терлекчелек комплекслары (сөт фермалары) 

объектларын булдыру һәм модернизацияләүгә турыдан-туры тотылган 

чыгымнарның бер өлешен каплауга финанслашыла торган чыгымнар» 

түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 

 

 
«14 2 08 00000 «Сарыклар һәм кәҗәләрнең баш санын арттыру» төп чарасы 

14 2 08 R5430 Агросәнәгать комплексын үстерүнең төбәк программаларының 

максатчан күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм итүгә финанслашыла торган 

чыгымнар»; 

 

я
3
) юлдан соң 

 
«14 4 01 R0530 Яңа эш башлап җибәргән фермерларга ярдәм итүгә финанслашыла 

торган чыгымнар»  

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

 

 
«14 4 01 R5430 Агросәнәгать комплексын үстерүнең төбәк программаларының 

максатчан күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм итүгә финанслашыла торган 

чыгымнар»; 

 

я
4
) юлдан соң 

 
«14 4 02 R0540 Гаилә терлекчелек фермаларын үстерүгә финанслашыла торган 

чыгымнар» 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

 

 
«14 4 02 R5430 Агросәнәгать комплексын үстерүнең төбәк программаларының 

максатчан күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм итүгә финанслашыла торган 

чыгымнар»; 

 

я
5
) юлдан соң 

 
«14 4 03 R0550 Кече хуҗалыклар алган озак сроклы, урта сроклы һәм кыска сроклы 

кредитларның процент ставкасының бер өлешен каплауга 

финанслашыла торган чыгымнар» 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

 



 

 

 

 
«14 4 03 R5430 Агросәнәгать комплексын үстерүнең төбәк программаларының 

максатчан күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм итүгә финанслашыла торган 

чыгымнар»; 

 

я
6
) юлдан соң 

 
«14 4 05 R4380 Матди-техник базаны үстерү өчен авыл хуҗалыгы куллану 

кооперативларына грант ярдәменә финанслашыла торган чыгымнар»; 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

 

 
«14 4 05 R5430 Агросәнәгать комплексын үстерүнең төбәк программаларының 

максатчан күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм итүгә финанслашыла торган 

чыгымнар»; 

 

я
7
) юлдан соң 

 
«14 6 04 60160 Икмәк пешерү предприятиеләренә социаль икмәк җитештерүгә бәйле 

чыгымнарының бер өлешен каплауга субсидияләр» 

түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 

 

 
«14 6 05 00000 «Агросәнәгать комплексында кредитлауга ярдәм итү» төп чарасы 

14 6 05 60380 Агросәнәгать комплексында кыска сроклы кредитлар (займнар) буенча 

процент ставкасының бер өлешен каплауга субсидияләр 

14 6 05 65440 Агросәнәгать комплексында инвестиция кредитлары (займнар) буенча 

процент ставкасының бер өлешен каплауга субсидияләр 

14 6 05 R5430 Агросәнәгать комплексын үстерүнең төбәк программаларының 

максатчан күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм итүгә финанслашыла торган 

чыгымнар 

14 6 05 R5440 Агросәнәгать комплексында кыска сроклы кредитлар (займнар) буенча 

процент ставкасының бер өлешен каплауга финанслашыла торган 

чыгымнар  

14 6 06 00000 «Агросәнәгать комплексы объектларын төзүгә һәм модернизацияләүгә 

турыдан-туры тотылган чыгымнарны компенсацияләү» төп чарасы 

14 6 06 65450 Агросәнәгать комплексы объектларын төзүгә һәм модернизацияләүгә, 

шулай ук техника һәм җиһазлар сатып алуга турыдан-туры тотылган 

чыгымнарның бер өлешен каплауга субсидияләр 

14 6 06 R5450 Агросәнәгать комплексы объектларын төзүгә һәм модернизацияләүгә, 

шулай ук техника һәм җиһазлар сатып алуга турыдан-туры тотылган 

чыгымнарның бер өлешен каплауга финанслашыла торган чыгымнар»; 

 

я
8
) юлны 



 

 

 

«14 7 01 R0180 «Авыл хуҗалыгы территорияләрен тотрыклы үстерү» кече программасы 

чараларын тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар» 

 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«14 7 01 R0180 «2014 – 2017 елларга һәм 2020 елга кадәр авыл хуҗалыгы 

территорияләрен тотрыклы үстерү» федераль максатчан программасы 

чараларын тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар»; 

 

я
9
) ) юлны 

«14 7 02 R0180 «Авыл хуҗалыгы территорияләрен тотрыклы үстерү» кече программасы 

чараларын тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

 
«14 7 02 R0180 «2014 – 2017 елларга һәм 2020 елга кадәр авыл хуҗалыгы 

территорияләрен тотрыклы үстерү» федераль максатчан программасы 

чараларын тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар»; 

 

я
10

) ) юлны 

«14 7 03 R0180 «Авыл хуҗалыгы территорияләрен тотрыклы үстерү» кече программасы 

чараларын тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

 
«14 7 03 R0180 «2014 – 2017 елларга һәм 2020 елга кадәр авыл хуҗалыгы 

территорияләрен тотрыклы үстерү» федераль максатчан программасы 

чараларын тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар; 

 

я
11

) ) юлны 

«14 7 04 R0180 «Авыл хуҗалыгы территорияләрен тотрыклы үстерү» кече программасы 

чараларын тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

 
«14 7 04 R0180 «2014 – 2017 елларга һәм 2020 елга кадәр авыл хуҗалыгы 

территорияләрен тотрыклы үстерү» федераль максатчан программасы 

чараларын тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар; 

 

я
12

) юлдан соң 

«14 8 01 50760 Федераль бюджет средстволары хисабына, Россиянең авыл хуҗалыгы 

максатындагы җирләрен сугаруны үстерү» федераль максатчан 

программасы чараларын тормышка ашыру 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

 



 

 

 

«14 8 01 60760 Сугару эшләрен үткәрүгә бәйле чыгымнарның бер өлешен каплауга 

субсидияләр»; 

 

я
13

) юлдан соң 

 
«14 8 03 61830 Сугару объектларын техник яктан яңадан тәэмин итүгә субсидияләр»  

түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 

 
«14 8 05 00000 «Культура-техник чаралар» төп чарасы 

14 8 05 R0760 «2014 – 2020 елларга Россиянең авыл хуҗалыгы максатындагы 

җирләрен сугаруны үстерү» федераль максатчан программасы 

чараларын тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 

14 8 06 00000 «Агроурман-сугару чаралары» төп чарасы 

14 8 06 R0760 «2014 – 2020 елларга Россиянең авыл хуҗалыгы максатындагы 

җирләрен сугаруны үстерү» федераль максатчан программасы 

чараларын тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 

14 8 07 00000 «Гидромелиорация чаралары» төп чарасы  

14 8 07 R0760 «2014 – 2020 елларга Россиянең авыл хуҗалыгы максатындагы 

җирләрен сугаруны үстерү» федераль максатчан программасы 

чараларын тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар»; 

 

я
14

) юлларны 

«20 0 01 52360 Федераль бюджет средстволары хисабына, «Россия халыкларының 

бердәмлеген ныгыту һәм этно-мәдәни яктан үстерү (2014 – 2020 

елларга)»  федераль максатчан программасы чараларын тормышка 

ашыру 

20 0 01 R2360 «Россия халыкларының бердәмлеген ныгыту һәм этно-мәдәни яктан 

үстерү»  федераль максатчан программасы чараларын тормышка 

ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 

төшереп калдырырга; 

 

я
15

) юлдан соң 

 
«20 0 01 10990 Программ чараларны тормышка ашыру» 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

 
«20 0 01 R5160 Россия халыкларының бердәмлеген ныгыту һәм этно-мәдәни яктан 

үстерү  чараларын тормышка ашыруга финанслашыла торган 

чыгымнар»; 

 

я
16

) юлдан соң 

 
«26 0 02 13970 Турислык эшчәнлеге өлкәсендә чаралар»  



 

 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 

 
«26 К 00 00000 «2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында туризм һәм 

кунакчыллык өлкәсен үстерү» дәүләт программасы кысаларында 

социаль һәм инженерлык инфраструктурасына бюджет инвестицияләре 

һәм капиталь ремонт 

26 К 00 R1100 «Россия Федерациясендә эчке һәм тышкы туризмны үстерү (2011 – 2018 

елларга)» федераль максатчан программасын тормышка ашыруга 

финанслашыла торган чыгымнар»;  

 

я
17

) юлдан соң 

 
«99 0 00 55470 Федераль бюджет средстволары хисабына, шул исәптән «Интернет» 

аша, сурәтләрне видеокүзәтү һәм трансляцияләүне тәэмин итүгә 

тотылган чыгымнарны компенсацияләү» 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

 
«99 0 00 57010 Җәмәгать тәртибенә һәм иҗтимагый иминлеккә яный торган 

административ хокук бозулар турында беркетмәләр төзү буенча 

тапшырылган вәкаләтләрнең бер өлешен хәл итүгә федераль бюджетка 

субвенцияләр». 

 

 

 

 
 


