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Татарстан Республикасы 

Финанс 

министрлыгының  

 «30» июнь, 2017 ел 

№ 02-64 

боерыгы белән расланды 

 

Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының 30.12.2015 № 02-144 боерыгы 

белән расланган, Татарстан Республикасы бюджетына һәм  

Татарстан Республикасы Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе т 

ерриториаль фонды бюджетына кагылышлы өлешендә Россия Федерациясе бюджет 

классификациясен куллану тәртибен билгеләү, аныклау һәм тәгаенләү турында 

күрсәтмәләргә кертелә торган үзгәрешләр 

 

1. «Гомуми нигезләмәләр» 1 пунктында егерме беренче – егерме җиденче 

абзацларда һәм утызынчы абзацта тиешле килешләрдәге «Татарстан Республикасы 

муниципаль бермәлекләр бюджетлары» сүзләрен тиешле килешләрдә «җирле 

бюджетларга» 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 пунктында:  

 

а) «2020 елга кадәр Татарстан Республикасында сәламәтлек саклауны үстерү « 

дәүләт программасы» 2.1 пунктчасында:  

«01 1 02 00000 «Йогышлы авыруларны профилактикалау, 

иммунопрофилактиканы кертеп» төп чарасы» максатчан статьясында  «- 02110 

Йогышлы авырулар чыганакларында, шулай ук йогышлы авыруларның килеп чыгуы 

яки таралуы өчен шартлар булган территорияләрдә һәм биналарда лаборатор 

тикшеренү ысулларын кулланып үткәрелә торган дезинфекция, дезинсекция һәм 

дератизация, санитария-эпидемиягә каршы (профилактик) чаралар уздыру 

чараларын оештыру буенча дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру» чыгымнар 

юнәлешендә:  

икенче һәм өченче абзацларда тиешле килешләрдәге «муниципаль 

берәмлекләр бюджетлары» дигән сүзләрне тиешле килешләрдә «җирле 

бюджетларга» дигән сүзләргә алыштырырга; 

дүртенче абзацта «Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре 

бюджетлары» дигән сүзләрне «җирле бюджетлар» дигән сүзләргә алыштырырга».   
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«01 1 05 00000 «Амбулатория шартларында халыкны дару препаратлары, 

медицина кирәк-яраклары, инвалид балалар өчен махсус сихәтле ризыклар белән 

тәэмин итү механизмнарын камилләштерү» төп чарасы»максатчан статьясын 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

кече программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла:  

 

- 54600 Федераль бюджет средстволары хисабына, медицина максатында 

куллану өчен гражданнарның аерым категорияләрен рецептлар буенча дару 

препаратлары, медицина кирәк-яраклары рецептлары буенча медицина кирәк-

яраклары, шулай ук инвалид балалар өчен сихәтле махсус ризыклар белән тәэмин 

итү буенча социаль хезмәт күрсәтү  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча гражданнарның аерым категорияләрен 

медицина максатында куллану өчен рецептлар буенча дару препаратлары, медицина 

кирәк-яраклары рецептлары буенча медицина кирәк-яраклары, шулай ук инвалид 

балалар өчен сихәтле махсус ризыклар белән тәэмин итү буенча социаль хезмәт 

күрсәтүгә федераль бюджеттан субвенцияләр хисабына хәл ителә торган Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.   

Әлеге максатларга субвенцияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең «Гражданнарның аерым категорияләрен медицина максатында 

куллану өчен рецептлар буенча дару препаратлары, медицина кирәк-яраклары 

рецептлары буенча медицина кирәк-яраклары, шулай ук инвалид балалар өчен 

сихәтле махсус ризыклар белән тәэмин итү буенча социаль хезмәт күрсәтүгә 

бюджетларга субвенцияләр»  000 2 02 35460 00 0000 151 керемнәре төренең тиешле 

кодлары буенча чагылдырыла.   

 

- 97040 2018 елгы футбол буенча дөнья чемпионатын медицина ягыннан 

тәэмин итү  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча 2018 елгы футбол буенча дөнья 

чемпионатын медицина ягыннан тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла.»;   

 

«01 2 01 00000 Туберкулездан интегүчеләргә медицина ярдәме күрсәтү 

системасын камилләштерү. Сырхауларны өч дәрәҗәдә маршрутлаштыру. Дәвалап 

җиткерү һәм реабилитацияләүне оештыру» төп чарасы» максатчан статьясында «- 

53820 Федераль бюджет средстволары хисабына, «Сәламәтлек саклауны үстерү» 

Россия Федерациясе дәүләт программасының аерым чараларын тормышка ашыру» 

чыгымнар юнәлешен төшереп калдырырга; 
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«01 2 02 00000 «Кешедә иммунодефицит вирусы, В һәм С гепатитлары белән 

йогышланган затларга медицина ярдәме күрсәтүне камилләштерү. Дәвалап җиткерү 

һәм реабилитацияләүне оештыру. Анадан яралгыга ВИЧ авыруының вертикаль 

күчүен профилактикалау ысулларын камилләштерү» төп чарасы» максатчан 

статьясында «- 53820 Федераль бюджет средстволары хисабына, «Сәламәтлек 

саклауны үстерү» Россия Федерациясе дәүләт программасының аерым чараларын 

тормышка ашыру» чыгымнар юнәлешен төшереп калдырырга; 

 

«01 2 06 00000 «Яман шеш авыруларыннан интегүчеләргә медицина ярдәме 

күрсәтү системасын камилләштерү. Сырхауларны өч дәрәҗәдә маршрутлаштыру. 

Дәвалап җиткерү һәм реабилитацияләүне оештыру» максатчан статьясына түбәндәге 

чыгымнар юнәлешен өстәргә:  

«- 97200 Кан салу үзәкләре, станцияләре һәм бүлекләре  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча донор канын һәм аның компонентларын 

әзерләү, эшкәртү, транспортлау һәм саклауны хәл итүче сәламәтлек саклау 

учреждениеләрен  (яки аларның структур подразделениеләрен) тотуга һәм аларның 

эшчәнлеген  тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла.»;  

 

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

дәвалауның яңа нәтиҗәле ысулларын үстерү» төп чарасы» максатчан статьясында «- 

54020 Федераль бюджет средстволары хисабына, Россия Федерациясе 

гражданнарына мәҗбүри медицина иминиятләштерүенең база программасына 

кертелмәгән югары технологияле медицина ярдәме күрсәтү»   чыгымнар юнәлешен 

төшереп калдырырга;  

 

«01 Б 01 00000 «Татарстан Республикасының территориаль планлаштыру 

системасын камилләштерү» төп чарасы» максатчан статьясына түбәндәге чыгымнар 

юнәлешләрен өстәргә:  

«- 05290 Татарстан Республикасы Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе 

территориаль фондының нормалаштырылган иминиятләштерү запасы средстволары 

хисабына, квалификация күтәрү программалары буенча медицина хезмәткәрләренә 

өстәмә һөнәри белем бирүне оештыру, шулай ук медицина җиһазлары сатып алу һәм 

аларны ремонтлауны оештыру буенча чараларны финанс ягыннан тәэмин итү  

 

- 05390 Россия Федерациясенең башка субъектлары территорияләрендә 

иминиятләштерелгән затларга Татарстан Республикасы медицина оешмалары 

тарафыннан күрсәтелгән медицина ярдәме»; 

 

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

саклауны үстерү» дәүләт программасы кысаларында социаль һәм инженерлык 
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инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь ремонт» кече 

программасы» максатчан статьясы атамасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

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

саклауны үстерү» дәүләт программасы кысаларында социаль һәм инженерлык 

инфраструктурасын үстерү» кече программасы;  

 

б) «2014-2020 елларга Татарстан Республикасында мәгариф һәм фәнне үстерү» 

дәүләт программасы 2.2. пунктчасында:  

«02 1 01 00000 «Муниципаль мәктәпкәчә мәгариф оешмаларында гомум 

мөмкинлекле һәм бушлай мәктәпкәчә  белем алуга хокукларны тормышка 

ашыруның дәүләт гарантияләрен тәэмин итү» төп чарасы» максатчан статьясында  

«-25370 Муниципаль мәктәпкәчә мәгариф оешмаларында гомум мөмкинлекле һәм 

бушлай мәктәпкәчә белем алуга хокукларны тормышка ашыруның дәүләт 

гарантияләрен тәэмин итү» чыгымнар юнәлешендә»: 

икенче һәм өченче абзацларда тиешле килешләрдәге «муниципаль 

берәмлекләр бюджетлары» дигән сүзләрне тиешле килешләрдә «җирле 

бюджетларга» дигән сүзләргә алыштырырга;    

 

дүртенче абзацта «муниципаль берәмлекләр бюджетлары» дигән сүзләрне 

«җирле бюджетлар» дигән сүзләргә алыштырырга;    

 

«02 1 02 00000 «Мәктәпкәчә белем бирү системасын модернизацияләү, 

мәгариф өлкәсендә чаралар үткәрү» максатчан статьясында «- 25160 Автоном һәм 

бюджет учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итүгә өстәмә чыгымнарны 

компенсацияләү» чыгымнар юнәлешендә өченче абзацны түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә:  

«Әлеге максатларга башка бюджетара трансфертларның җирле бюджетларга 

керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең «Башка дәрәҗәдәге хакимият 

органнары тарафыннан кабул ителгән карарлар нәтиҗәсендә килеп чыккан өстәмә 

чыгымнарны компенсацияләү өчен бюджетларга тапшырыла торган бюджетара 

трансфертлар» 000 2 02 45160 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча 

чагылдырыла.»; 

 

«02 2 05 00000 «Гомуми белем бирү системасында кадрларга курс әзерлеге 

бирү һәм аларны һөнәри яктан яңадан әзерләү» төп чарасы» максатчан статьясында 

«- 54980 Федераль бюджет средстволары хисабына, 2016 – 2020 елларга мәгарифне 

үстерүнең федераль максатчан программасы чараларын финанс ягыннан тәэмин 

итү» чыгымнар юнәлешен төшереп калдырырга;  

 

«02 2 08 00000 «Муниципаль гомуми белем бирү оешмаларында 

гомуммөмкинлекле һәм бушлай мәктәпкәчә, башлангыч, башлангыч гомуми, төп 
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гомуми, урта гомуми белем алуга хокукларны тормышка ашыруның дәүләт 

гарантияләрен тәэмин итү» төп чарасы» максатчан статьясында:  

«- 25280 «Муниципаль гомуми белем бирү оешмаларында гомуммөмкинлекле 

һәм бушлай мәктәпкәчә, башлангыч, башлангыч гомуми, төп гомуми, урта гомуми 

белем алуга хокукларны тормышка ашыруның дәүләт гарантияләрен тәэмин итү» 

чыгымнар юнәлешендә:  

икенче һәм өченче абзацларда тиешле килешләрдәге «муниципаль 

берәмлекләр бюджетлары» дигән сүзләрне тиешле килешләрдә «җирле 

бюджетларга» дигән сүзләргә алыштырырга;    

 

дүртенче абзацта «Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләр 

бюджетлары» дигән сүзләрне  «җирле бюджетлар» дигән сүзләргә алыштырырга;    

«- 25300 Мәгариф өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру» 

чыгымнар юнәлешендә:  

икенче һәм өченче абзацларда тиешле килешләрдәге «муниципаль 

берәмлекләр бюджетлары» дигән сүзләрне тиешле килешләрдә «җирле 

бюджетларга» дигән сүзләргә алыштырырга;    

дүртенче абзацта «Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләр 

бюджетлары» дигән сүзләрне «җирле бюджетлар» дигән сүзләргә алыштырырга;    

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

өлкәсендә чаралар үткәрү» төп чарасы» максатчан статьясында: 

«- 25160 Автоном һәм бюджет учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итүгә 

өстәмә чыгымнарны компенсацияләү» чыгымнар юнәлешендә өченче абзацны 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«Әлеге максатларга башка бюджетара трансфертларның җирле бюджетларга 

керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең «Башка дәрәҗәдәге хакимият 

органнары тарафыннан кабул ителгән карарлар нәтиҗәсендә килеп чыккан өстәмә 

чыгымнарны компенсацияләү өчен бюджетларга тапшырыла торган бюджетара 

трансфертлар» 000 2 02 45160 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча 

чагылдырыла.»; 

чыгымнар юнәлешләрен: 

- 50880 Федераль бюджет средстволары хисабына, иң яхшы укытучыларны 

кызыксындыру»; 

  

- 54980 Федераль бюджет средстволары хисабына 2016 – 2020 елларга 

мәгарифне үстерүнең федераль максатчан программасы чараларын финанс ягыннан 

тәэмин итү» төшереп калдырырга; 

 

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

өлкәсендә чаралар үткәрү» төп чарасы» максатчан статьясында:  
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«- 25160 Автоном һәм бюджет учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итүгә 

өстәмә чыгымнарны компенсацияләү» чыгымнар юнәлешендә өченче абзацны 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«Әлеге максатларга башка бюджетара трансфертларның җирле бюджетларга 

керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең «Башка дәрәҗәдәге хакимият 

органнары тарафыннан кабул ителгән карарлар нәтиҗәсендә килеп чыккан өстәмә 

чыгымнарны компенсацияләү өчен бюджетларга тапшырыла торган бюджетара 

трансфертлар» 000 2 02 45160 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча 

чагылдырыла.»; 

«- 54980 Федераль бюджет средстволары хисабына 2016 – 2020 елларга 

мәгарифне үстерүнең федераль максатчан программасы чараларын финанс ягыннан 

тәэмин итү» чыгымнар юнәлешен төшереп калдырырга; 

 

түбәндәге максатчан статьяны өстәргә: 

 «02 3 07 00000 Муниципаль һәм дәүләт мәгариф оешмаларында янгынга каршы 

чаралар» төп чарасы» 

 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

 

- 43680 Мәгариф учреждениеләрендә янгынга каршы чаралар  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы мәгариф 

учреждениеләрендә янгынга каршы чараларны башкаруга Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла.»; 

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

оештыру» төп чарасы» максатчан статьясында «- 50660 Федераль бюджет 

средстволары хисабына, Россия Федерациясе халык хуҗалыгы оешмалары өчен 

идарәи кадрлар әзерләү» чыгымнар юнәлешен төшереп калдырырга;  

 

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

өлкәсендә чаралар үткәрү» төп чарасы» максатчан статьясында «- 54980 Федераль 

бюджет средстволары хисабына, 2016 – 2020 елларга мәгарифне үстерүнең федераль 

максатчан программасы чараларын финанс ягыннан тәэмин итү» чыгымнар 

юнәлешен төшереп калдырырга;  

 

түбәндәге максатчан статьяларны өстәргә: 

«02 4 07 00000 «Муниципаль һәм дәүләт мәгариф оешмаларында янгынга каршы 

чаралар» төп чарасы  
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Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

 

- 43680 Мәгариф учреждениеләрендә янгынга каршы чаралар  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы мәгариф 

учреждениеләрендә янгынга каршы чараларны үткәрүгә Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла.»; 

 

«02 5 07 00000 «Муниципаль һәм дәүләт мәгариф оешмаларында янгынга каршы 

чаралар» төп чарасы  

 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

 

- 43680 Мәгариф учреждениеләрендә янгынга каршы чаралар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы мәгариф 

учреждениеләрендә янгынга каршы чаралар үткәрүгә Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла.»; 

 

«02 К 00 00000 «2014 – 2020  елларга Татарстан Республикасында мәгариф һәм 

фәнне үстерү» дәүләт программасы кысаларында социаль һәм инженерлык 

инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь ремонт» кече 

программасы» максатчан статьясында:  

«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 статьясы атамасы түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«02 К 00 00000 «2014 – 2020  елларга Татарстан Республикасында мәгариф һәм 

фәнне үстерү» дәүләт программасы кысаларында социаль һәм инженерлык 

инфраструктурасын үстерү» кече программасы»;  

 

чыгымнар юнәлешләрен: 

«- 50970 Федераль бюджет средстволары хисабына, авыл җирлегендә 

урнашкан гомуми белем бирү оешмаларында физик культура һәм спорт белән 

шөгыльләнү өчен шартлар тудыру»; 

«- 55200 Федераль бюджет средстволары хисабына, Россия Федерациясе 

субъектларында гомуми белем бирү оешмаларында яңа урыннар булдыруга ярдәм 

итү чараларын тормышка ашыру» төшереп калдырырга;  
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в) «2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында гражданнарга социаль 

ярдәм» дәүләт программасы»: 

 

«03 1 01 00000 «Гражданнарның аерым категорияләренә федераль һәм 

республика законнары нигезендә билгеләнгән социаль ярдәм чараларын күрсәтү» 

төп чарасы» максатчан статьясында: 

«- 52240 Федераль бюджет средстволары хисабына, Украина 

территориясеннән китәргә мәҗбүр булып, вакытлыча урнашу пунктларында яшәүче 

затларның вакытлыча социаль-көнкүреш шартларын булдыру чараларын финанс 

ягыннан тәэмин итү» чыгымнар юнәлешендә: 

өченче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Әлеге максатларга башка бюджетара трансфертларның керүе бюджетлар 

керемнәре классификациясенең Украина территориясеннән китәргә мәҗбүр булып, 

вакытлыча урнашу пунктларында яшәүче затларның вакытлыча социаль-көнкүреш 

шартларын булдыру чараларын финанс ягыннан тәэмин итүгә бюджетларга 

тапшырыла торган бюджетара трансфертлар» 000 2 02 45224 00 0000 151 керемнәр 

төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла.»; 

дүртенче абзацта Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләр 

бюджетлары» дигән сүзләрне «җирле бюджетлар» дигән сүзләргә алыштырырга; 

«- 62240 Украина территориясеннән китәргә мәҗбүр булып, вакытлыча 

урнашу пунктларында яшәүче затларның вакытлыча социаль-көнкүреш шартларын 

булдыру чараларын финанс ягыннан тәэмин итү» чыгымнар юнәлешендә өченче 

абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:   

«Әлеге максатларга башка бюджетара трансфертларның җирле бюджетларга 

керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең «Украина территориясеннән 

китәргә мәҗбүр булып, вакытлыча урнашу пунктларында яшәүче затларның 

вакытлыча социаль-көнкүреш шартларын булдыру чараларын финанс ягыннан 

тәэмин итүгә бюджетларга тапшырыла торган бюджетара трансфертлар» 000 2 02 

45224 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла.»; 

 

03 2 01 00000 «Өлкән яшьтәге гражданнарның социаль якланылышын көчәйтү 

чараларын тормышка ашыру» төп чарасы максатчан статьясында:  

«- 52090 Россия Федерациясе Пенсия фонды средстволары хисабына, халыкка 

социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләренең матди-техник базасын ныгытуга, 

эшләмәүче пенсионерларга адреслы социаль ярдәм күрсәтүгә, эшләмәүче 

пенсионерларны компьютерда эшләргә өйрәтүгә бәйле Россия Федерациясе 

субъектларының социаль программаларын финанслашу» чыгымнар юнәлешен 

төшереп калдырырга; 

«- R2090 Халыкка социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләренең матди-техник 

базасын ныгытуга, эшләмәүче пенсионерларга адреслы социаль ярдәм күрсәтүгә, 

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

финанслашыла торган чыгымнар» чыгымнар юнәлешен түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә:  

 «- R2090 Халыкка социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләренең матди-техник 

базасын ныгытуга, эшләмәүче пенсионерларга адреслы социаль ярдәм күрсәтүгә, 

эшләмәүче пенсионерларны компьютерда эшләргә өйрәтүгә бәйле Россия 

Федерациясе субъектларының социаль программаларын тормышка ашыруга 

финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча халыкка социаль хезмәт күрсәтү 

учреждениеләренең матди-техник базасын ныгытуга, эшләмәүче пенсионерларга 

адреслы социаль ярдәм күрсәтүгә, эшләмәүче пенсионерларны компьютерда 

эшләргә өйрәтүгә Пенсия фонды бюджетыннан средстволар һәм Татарстан 

Республикасы бюджетыннан средстволар хисабына хәл ителә торган Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең «Халыкка социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләренең матди-

техник базасын ныгытуга, эшләмәүче пенсионерларга адреслы социаль ярдәм 

күрсәтүгә, эшләмәүче пенсионерларны компьютерда эшләргә өйрәтүгә бәйле Россия 

Федерациясе субъектларының социаль программаларын финанслашуга Россия 

Федерациясе субъектлары бюджетларына субсидияләр»  000 2 02 25209 02 0000 151 

коды буенча чагылдырыла.»; 

 

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

техник базаны камилләштерүгә, шул исәптән капиталь ремонт үткәрүгә средстволар 

бирү» төп чарасы» максатчан статьясында: 

«- 52090 Россия Федерациясе Пенсия фонды средстволары хисабына, халыкка 

социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләренең матди-техник базасын ныгытуга, 

эшләмәүче пенсионерларга адреслы социаль ярдәм күрсәтүгә, эшләмәүче 

пенсионерларны компьютерда эшләргә өйрәтүгә бәйле Россия Федерациясе 

субъектларының социаль программаларын финанслашу» чыгымнар юнәлешен 

төшереп калдырырга; 

«- R2090 Халыкка социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләренең матди-техник 

базасын ныгытуга, эшләмәүче пенсионерларга адреслы социаль ярдәм күрсәтүгә, 

эшләмәүче пенсионерларны компьютерда эшләргә өйрәтүгә бәйле Россия 

Федерациясе субъектларының социаль программаларын торышка ашыруга 

финанслашыла торган чыгымнар» чыгымнар юнәлешен түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

«- R2090 Халыкка социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләренең матди-техник 

базасын ныгытуга, эшләмәүче пенсионерларга адреслы социаль ярдәм күрсәтүгә, 

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

финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча халыкка социаль хезмәт күрсәтү 

учреждениеләренең матди-техник базасын ныгытуга, эшләмәүче пенсионерларга 

адреслы социаль ярдәм күрсәтүгә, эшләмәүче пенсионерларны компьютерда 

эшләргә өйрәтүгә бәйле Россия Федерациясе субъектларының социаль 

программаларын тормышка ашыруга Пенсия фонды бюджеты средстволары һәм 

Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына хәл ителә торган 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең «Халыкка социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләренең матди-

техник базасын ныгытуга, эшләмәүче пенсионерларга адреслы социаль ярдәм 

күрсәтүгә, эшләмәүче пенсионерларны компьютерда эшләргә өйрәтүгә бәйле Россия 

Федерациясе субъектларының социаль программаларын финанслашуга Россия 

Федерациясе бюджетларына субсидияләр» 000 2 02 25209 02 0000 151 коды буенча 

чагылдырыла.»; 

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

балаларны гаиләгә  тәрбиягә урнаштыру өчен уңайлы шартлар булдыру» төп 

чарасы» максатчан статьясында «-  25330 Опека һәм попечительлек өлкәсендә 

дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру» чыгымнар юнәлешендә:  

икенче һәм өченче абзацларда тиешле килешләрдәге «муниципаль 

берәмлекләр бюджетлары» дигән сүзләрне тиешле килешләрдә «җирле 

бюджетларга» дигән сүзләргә алыштырырга; 

дүртенче абзацта «Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләр 

бюджетлары» дигән сүзләрне «җирле бюджетлар» дигән сүзләргә алыштырырга; 

 

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

максатчан статьясын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча  

кече программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла:  

 

- 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 бюджет 

средстволары 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 



12 

 

дәүләт программасы чараларын тормышка ашыруга бюджетларга субсидияләр»  000 

2 02 25027 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла.»; 

 

түбәндәге максатчан статьяны өстәргә: 

«03 Д 00 00000 2017 – 2020 елларга «Татарстан Республикасында алдан ярдәм 

күрсәтүне үстерү» кече программасы  

 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла:  

 

03 Д 04 00000 «Максатчан төркемдәге балалар өчен кирәкле булган алдан ярдәм 

күрсәтүнең тулы спекторы мөмкинлеген тәэмин итү» төп чарасы 

 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча  кече 

программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

 

- 05080 Халыкка социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләре 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча халыкка социаль хезмәт күрсәтү 

учреждениеләрен тоту һәм аларның эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.»; 

 

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

гражданнарга социаль ярдәм» Дәүләт программасы кысаларында социаль һәм 

инженерлык инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь ремонт» 

кече программасы» максатчан статьясы атамасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

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

гражданнарга социаль ярдәм» Дәүләт программасы кысаларында социаль һәм 

инженерлык инфраструктурасын үстерү» кече программасы» 

 

г) «2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында яшәүчеләрне сыйфатлы 

торак һәм торак-коммуналь хуҗалык хезмәтләре күрсәтү белән тәэмин итү» дәүләт 

программасы» 2.4 пунктчасында: 

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

социаль түләүләр бирү» төп чарасы» максатчан статьясында:  

«- 21780 Татарстан Республикасында яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү» 

чыгымнар юнәлешендә:  

өченче абзацта «муниципаль берәмлекләр бюджетлары» дигән сүзләрне 

«җирле бюджетлар» дигән сүзләргә алыштырырга;  

дүртенче абзацта «Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләр 

бюджетлары» дигән сүзләрне «җирле бюджетлар» дигән сүзләргә алыштырырга; 
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«- 50200 Федераль бюджет средстволары хисабына Татарстан 

Республикасында яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү» чыгымнар юнәлешен 

төшереп калдырырга; 

 

«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 «- 50820 Федераль бюджет средстволары 

хисабына, ятим балаларга ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балаларга, алар 

арасыннан затларга махсус торак наймы килешүләре буенча торак бирүне тәэмин 

итү» чыгымнар юнәлешен төшереп калдырырга; 

 

«04 4 01 00000 «Авария хәлендә һәм яшәү чөен яраксыз дип танылган торак 

фондыннан гражданнарны күчерү; авария хәлендә һәм сүтелергә яки 

реконструкцияләнергә тиеш дип танылган күп фатирлы йортларны сүтү яки 

реконструкцияләү» төп чарасы» максатчан статьясында: 

«- 95020 Торак-коммуналь хуҗалыкны реформалауга ярдәм итү фонды 

средстволары хисабына гражданнарны авария хәлендәге торак фондыннан күчерү 

чараларын тәэмин итү» чыгымнар юнәлешен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Торак-коммуналь хуҗалыкны 

реформалауга ярдәм итү фонды средстволары хисабына гражданнарны авария 

хәлендәге торак фондыннан күчерү чараларын тәэмин итүгә Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга дәүләт корпорациясе – Торак-коммуналь хуҗалыкка ярдәм 

итү фондыннан Татарстан Республикасы бюджетына кире кайтарылмый торган 

акчаларның керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең «Дәүләт корпорациясе 

– Торак-коммуналь хуҗалыкны реформалауга ярдәм итү фондыннан   гражданнарны 

авария хәлендәге торак фондыннан күчерүгә, шул исәптән, аз катлы торак төзелешен 

үстерү зарурилыгыннан чыгып, гражданнарны авария хәлендәге торак фондыннан 

күчерүгә Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына кире кайтарылмый торган 

акчалар»  000 2 03 02040 02 0000 180 коды буенча чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең җирле бюджетларга керүе бюджетлар 

кереме классификациясенең  «Дәүләт корпорациясе – Торак-коммуналь хуҗалыкны 

реформалауга ярдәм итү фондыннан гражданнарны авария хәлендәге торак 

фондыннан күчерү, шул исәптән, аз катлы торак төзелешен үстерү зарурилыгыннан 

чыгып, гражданнарны авария хәлендәге торак фондыннан күчерү чараларын тәэмин 

итүгә муниципаль берәмлекләр бюджетларына субсидияләр» 000 2 02 20299 00 0000 

151 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла.  
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Шулай ук чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Торак-коммуналь хуҗалыкны 

реформалауга ярдәм итү фонды субсидияләре хисабына хәл ителә торган әлеге 

максатларга җирле бюджетларның чыгымнары чагылдырыла.»; 

 

«- 96020 Гражданнарны авария хәлендәге торак фондыннан күчерү чараларын 

тәэмин итү» чыгымнар юнәлешен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча гражданнарны авария хәлендәге торак 

фондыннан күчерү чараларын тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла.  

Әлеге максатларга субсидияләрнең җирле бюджетларга керүе бюджетлар 

керемнәре классификациясенең «Дәүләт корпорациясе – Торак-коммуналь 

хуҗалыкны реформалауга ярдәм итү фондыннан   гражданнарны авария хәлендәге 

торак фондыннан күчерү, шул исәптән, аз катлы торак төзелешен үстерү 

зарурилыгыннан чыгып, гражданнарны авария хәлендәге торак фондыннан күчерү 

чараларын тәэмин итүгә муниципаль берәмлекләр бюджетларына субсидияләр» 000 

2 02 20299 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла.  

Шулай ук чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы 

бюджетыннан субсидияләр хисабына хәл ителә торган әлеге максатларга җирле 

бюджетларның чыгымнары чагылдырыла.»; 

 

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

яшәүчеләрне сыйфатлы торак һәм торак-коммуналь хуҗалык хезмәтләре күрсәтү 

белән тәэмин итү» дәүләт программасы кысаларында социаль һәм инженерлык 

инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь ремонт» кече 

программасы» максатчан статьясында:  

«2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында яшәүчеләрне сыйфатлы 

торак һәм торак-коммуналь хуҗалык хезмәтләре күрсәтү белән тәэмин итү» дәүләт 

программасы кысаларында социаль һәм инженерлык инфраструктурасына бюджет 

инвестицияләре һәм капиталь ремонт»  кече программасы» максатчан статьясы 

атамасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә. 

«04 К 00 00000 «2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында яшәүчеләрне 

сыйфатлы торак һәм торак-коммуналь хуҗалык хезмәтләре күрсәтү белән тәэмин 

итү» дәүләт программасы кысаларында социаль һәм инженерлык 

инфраструктурасын үстерү» кече программасы»;  

«- 50210 Федераль бюджет средстволары хисабына, 2015 – 2020 елларга 

«Торак» федераль максатчан программасының «Россия Федерациясе 

субъектларының торак төзелешен үстерү программаларына этәргеч бирү» кече 

программасы чараларын тормышка ашыру» чыгымнар юнәлешен төшереп 

калдырырга; 

чыгымнарның түбәндәге юнәлешен өстәргә:  
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«- R555F Заманча шәһәр мохитен булдыру буенча Россия Федерациясе 

субъектларының дәүләт программаларына һәм муниципаль программаларга ярдәм 

итүгә финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча заманча шәһәр мохитен булдыру буенча 

Россия Федерациясе субъектларының дәүләт программаларына һәм муниципаль 

программаларга 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 «Заманча шәһәр мохитен булдыру буенча Россия Федерациясе 

субъектларының дәүләт программаларына һәм муниципаль программаларга ярдәм 

итүгә бюджетларга субсидияләр» 000 2 02 25555 00 0000 151 керемнәр төренең 

тиешле кодлары буенча чагылдырыла.»; 

 

д) «2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында халыкны һәм 

территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән саклау, янгын куркынычсызлыгын һәм 

кешеләрнең су объектларында иминлеген тәэмин итү» дәүләт программасының 2.7 

пунктчасында «07 К 00 00000 «2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында 

халыкны һәм территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән саклау, янгын 

куркынычсызлыгын һәм кешеләрнең су объектларында иминлеген тәэмин итү» 

дәүләт программасы кысаларында социаль һәм инженерлык инфраструктурасына 

бюджет инвестицияләре һәм капиталь ремонт» кече программасы» максатчан 

статьясы атамасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

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

территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән саклау, янгын куркынычсызлыгын һәм 

кешеләрнең су объектларында иминлеген тәэмин итү» дәүләт программасы 

кысаларында социаль һәм инженерлык инфраструктурасын үстерү» кече 

программасы; 

 

е) «2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында мәдәниятне үстерү» 

дәүләт программасы» 2.8 пунктчасында:  

 

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

максатчан статьясында чыгымнар юнәлешләрен: 

«- 51440 Федераль бюджет средстволары хисабына, муниципаль берәмлекләр 

китапханәләренең китап фондларын комплектлау»; 

«- 51460 Федераль бюджет средстволары хисабына, мәгълүмати 

технологияләрне һәм санлы форматны киңәйтү бурычыннан чыгып, Россия 

Федерациясе гомуммөмкинлекле китапханәләрен интернет челтәренә тоташтыру 

һәм китапханә эше системасы эшен үстерү»; 
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«- 55190 Федераль бюджет средстволары хисабына, мәдәният тармагына ярдәм 

итү» төшереп калдырырга; 

 

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

объектларын саклау һәм алардан файдалану өлкәсендә дәүләт сәясәтен тормышка 

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

статьясында чыгымнар юнәлешләрен: 

«- 51470 Федераль бюджет средстволары хисабына, муниципаль мәдәният 

учреждениеләренә дәүләт ярдәме»; 

«- 51480 Федераль бюджет средстволары хисабына, авыл җирлекләре 

территорияләрендә урнашкан муниципаль мәдәният учреждениеләренең иң яхшы 

хезмәткәрләренә дәүләт ярдәме»; 

«- 55190 Федераль бюджет средстволары хисабына, мәдәният тармагына ярдәм 

итү» төшереп калдырырга; 

 

«08 К 00 00000 «2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында мәдәниятне 

үстерү» дәүләт программасы кысаларында социаль һәм инженерлык 

инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь ремонт» кече 

программасы» максатчан статьясы атамасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«08 К 00 00000 «2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында мәдәниятне 

үстерү» дәүләт программасы кысаларында социаль һәм инженерлык 

инфраструктурасын үстерү» кече программасы»;  

 

ж) «2014  – 2020 елларга Татарстан Республикасында әйләнә-тирә мохитне 

саклау, табигый ресурсларны ишәйтү һәм алардан файдалану» 2.9 пунктчасында:  

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

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

елларда Россия Федерациясенең су хуҗалыгы комплексын үстерү» федераль 

максатчан программасы чараларын тормышка ашыру» чыгымнар юнәлешен 

төшереп калдырырга; 

 

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

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

елларда Россия Федерациясенең су хуҗалыгы комплексын үстерү» федераль 

максатчан программасы чараларын тормышка ашыру» чыгымнар юнәлешен 

төшереп калдырырга; 

 

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

мохитне саклау, табигый ресурсларны ишәйтү һәм алардан файдалану» дәүләт 

программасы кысаларында социаль һәм инженерлык инфраструктурасына бюджет 
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инвестицияләре һәм капиталь ремонт» кече программасы» максатчан статьясы 

атамасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

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

мохитне саклау, табигый ресурсларны ишәйтү һәм алардан файдалану» дәүләт 

программасы кысаларында социаль һәм инженерлык инфраструктурасын үстерү» 

кече программасы»; 

 

з) «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 

чыгымнар юнәлешләрен:  

 «- 50810 Федераль бюджет средстволары хисабына, Россия Федерациясе 

җыелма командалары өчен спорт резервын әзерләүче спорт оешмаларына адреслы 

финанс ярдәме»; 

«- 51270 Федераль бюджет средстволары хисабына, «Хезмәткә һәм оборонага 

әзер» (ГТО) Бөтенроссия физкультура-спорт комплексын этаплап гамәлгә кертү 

чараларын тормышка ашыру»; 

- 54950 Федераль бюджет средстволары хисабына, «2016 - 2020 елларга Россия 

Федерациясендә физик культура һәм спортны үстерү» федераль максатчан 

программасы чараларын финанс ягыннан тәэмин итү» төшереп калдырырга;  

 

«10 5 00 00000  2014 – 2016 елларга яшьләрне ватанпәрвәрлек рухында 

тәрбияләү» кече программасы» максатчан статьясы атамасында «2014 – 2016 

елларга» дигән сүзләрне «2014 – 2020 елларга» дигән сүзләргә алыштырырга;  

 

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

сәясәтен, физик культура һәм спортны үстерү» дәүләт программасы кысаларында 

социаль һәм инженерлык инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм 

капиталь ремонт» кече программасы» максатчан статьясында:  

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

сәясәтен, физик культура һәм спортны үстерү» дәүләт программасы кысаларында 

социаль һәм инженерлык инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм 

капиталь ремонт» кече программасы» максатчан статьясы атамасын түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә:  

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

сәясәтен, физик культура һәм спортны үстерү» дәүләт программасы кысаларында 

социаль һәм инженерлык инфраструктурасына инвестицияләрне үстерү һәм 

капиталь ремонт» кече программасы»;   

«- 54950 Федераль бюджет средстволары хисабына, «2016 – 2020 елларга 

Россия Федерациясендә физик культура һәм спортны үстерү» федераль максатчан 
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программасы чараларын финанс ягыннан тәэмин итү» чыгымнар юнәлешен төшереп 

калдырырга; 

 

и) «2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында икътисадны үстерү һәм 

инновацион икътисад дәүләт программасы» 2.11 пунктчасында:  

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

секторы күләмен арттыру» төп чарасы» максатчан статьясында: 

чыгымнар юнәлешләрен: 

«- 50640 Федераль бюджет средстволары хисабына, крестьян (фермер) 

хуҗалыкларын кертеп, кече һәм урта эшмәкәрлеккә дәүләт ярдәме чаралары; 

«- 51110 Федераль бюджет средстволары хисабына, Россия Федерациясе 

субъектларының дәүләт милкендәге объектларына капитал салуларны финанслашу»; 

«- 54450 Федераль бюджет средстволары хисабына, яшьләр эшмәкәрлегенә 

дәүләт ярдәме» төшереп калдырырга; 

Түбәндәге чыгымнар юнәлешен өстәргә: 

«- 65273 Кече эшмәкәрлек субъектлары өчен лизинг механизмын тормышка 

ашыру максатыннан чыгып, янә гамәлгә кую юлы белән оештырылучы акционерлык 

җәмгыятенең устав капиталына взнос»; 

 

түбәндәге максатчан статьяны өстәргә: 

«11 8 00 00000 «2017 – 2020 елларга» Татарстан Республикасы территориясендә 

муниципаль дәрәҗәдәге индустриаль (сәнәгать) паркларын һәм сәнәгать 

мәйданчыкларын булдыру һәм үстерү» кече программасы»  

 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла:  

 

 

11 8 01 00000  «Хосусый индустриаль (сәнәгать) паркларын һәм сәнәгать 

мәйданчыкларын булдыру» төп чарасы 

 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- 60770 «Алабуга-2» индустриаль паркы идарәче компаниясенә «Алабуга-2» 

индустриаль паркының инфраструктура объектларын булдыру, модернизацияләү яки 

реконструкцияләүгә чыгымнарның бер өлешен каплауга субсидияләр; 

 

к) 2014 – 2020 елларга» «Ачык Татарстан» Татарстан Республикасында 

мәгълүмати һәм коммуникацион технологияләрне үстерү» дәүләт программасы» 
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2.12 пунктчасында «12 1 01 00000 «Татарстан Республикасында мәгълүмати һәм 

коммуникация технологияләрен үстерү һәм алардан файдалану» 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: 

 

- 43900 Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнарында һәм 

Татарстан Республикасы җирле үзидарә органнарында мәгълүмати һәм 

коммуникацион технологияләрне үстерү һәм алардан файдалану  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы дәүләт 

хакимияте органнарында һәм Татарстан Республикасы җирле үзидарә органнарында 

мәгълүмати һәм коммуникацион технологияләрне үстерү һәм алардан файдалануга 

бәйле Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.   

 

- R0280 Мәгълүмати технологияләр өлкәсендә төбәк проектларына ярдәм 

итүгә финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча мәгълүмати технологияләр 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 керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең мәгълүмати технологияләр өлкәсендә төбәк проектларына 

ярдәм итүгә бюджетларга субсидияләр» 000 2 02 25028 00 0000 151 керемнәр 

төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла.»; 

 

л) «2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасы транспорт системасын 

үстерү» дәүләт программасы» 2.13 пунктчасында:  

«13 4 01 00000 «Халыкның барлык катлаулары өчен тотрыклы эшләүче һәм 

тигез мөмкинлекле бердәм җәмәгать транспорт системасын булдыру» төп чарасы» 

максатчан статьясында «- 05370 Җәмәгать транспорты хезмәте күрсәтүнең бертигез 

мөмкинлеген тәэмин итү» чыгымнар юнәлешендә: 

өченче абзацта «муниципаль берәмлекләр бюджетлары» дигән сүзләрне 

«җирле бюджетлар» дигән сүзләргә алыштырырга;  

дүртенче абзацта «татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре 

бюджетлары» дигән сүзләрне «җирле бюджетлар» дигән сүзләргә алыштырырга; 

 

«13 6 01 00000 «Гомуми файдаланудагы автомобиль юллары челтәрен үстерү» 

төп чарасы» максатчан статьясына түбәндәге чыгымнар юнәлешен өстәргә: 

 «- 53900 «Федераль бюджет средстволары хисабына, юл эшчәнлеген финанс 

ягыннан тәэмин итү 
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Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча федераль бюджет средстволары 

хисабына, юл эшчәнлеген финанс ягыннан тәэмин итүгә федераль бюджеттан башка 

бюджетара трансфертлар хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

Әлеге максатларга башка бюджетара трансфертларның керүе бюджетлар 

керемнәре классификациясенең «Юл эшчәнлеген финанс ягыннан тәэмин итүгә 

бюджетларга тапшырыла торган бюджетара трансфертлар» 000 2 02 45390 00 0000 

151 керемнәрнең тиешле коды буенча чагылдырыла.»; 

 

м) «2013 – 2020 елларга Татарстан Республикасында авыл хуҗалыгын үстерү 

һәм авыл хуҗалыгы продукциясе, чималы һәм азык-төлек базарларын җайга салу» 

дәүләт программасы» 2.14 пунктчасында:  

«14 1 01 00000  «Элита орлыкчылыгын үстерү» төп чарасы» максатчан 

статьясында:  

«- 50310 Федераль бюджет средстволары хисабына, элита орлыкларын сатып 

алуга чыгымнарның бер өлешен каплауга субсидияләр» чыгымнар юнәлешен 

төшереп калдырырга;  

«- 60310 Элита орлыкларын сатып алу чыгымнарының бер өлешен каплауга 

субсидияләр» чыгымнар юнәлешен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«- 60310 Татарстан Республикасында орлыкчылыкны үстерүне яхшыртуга 

юнәлдерелгән чаралар буенча чыгымнарның бер өлешен каплауга авыл хуҗалыгы 

товар җитештерүчеләренә субсидияләр  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасында 

орлыкчылыкны үстерүне яхшыртуга юнәлдерелгән чаралар буенча чыгымнарның 

бер өлешен каплауга авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә субсидияләр бирүгә 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.»; 

 

«14 1 02 00000  «Күпеллык үсемлекләрне утырту һәм карауга ярдәм итү» төп 

чарасы» максатчан статьясында чыгымнар юнәлешләре: 

«- 50330 Федераль бюджет средстволары хисабына, файдаланудан чыгарылган 

иске бакчаларны төпләүгә һәм төпләнгән мәйданнарны рекультивацияләүгә 

чыгымның бер өлешен каплауга субсидияләр»; 

«- 50340 Федераль бюджет средстволары хисабына, күпеллык җимеш һәм 

җиләк агач-куакларын утырту һәм карауга чыгымнарның бер өлешен каплауга 

субсидияләр» төшереп калдырырга;  

 

«14 1 03 00000  «Үсемлекчелекнең кече тармагын кредитлауга, аның 

продукциясен эшкәртүгә, үсемлекчелек продукциясе базарларын инфраструктура 

һәм логистика ягыннан тәэмин итүне үстерүгә дәүләт ярдәме» төп чарасы» 

максатчан статьясында чыгымнар юнәлешләрен: 
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«- 50380 Федераль бюджет средстволары хисабына, үсемлекчелекне үстерүгә, 

үсемлекчелек продукциясен эшкәртү һәм сатуга кыска сроклы кредитлар (займнар) 

буенча процент ставкасының бер өлешен каплауга субсидияләр); 

«- 50390 Федераль бюджет средстволары хисабына, үсемлекчелекне үстерүгә, 

үсемлекчелек продукциясен эшкәртү һәм үсемлекчелек продукциясе базарларының 

инфраструктурасын һәм логистика белән тәэмин ителешен үстерүгә инвестицион 

кредитлар (займнар) буенча процент ставкасының бер өлешен каплауга 

субсидияләр)»; 

«- 54500 Федераль бюджет средстволары хисабына, күпләп ату-бүлү үзәкләрен 

үстерү өлкәсендә үсемлекчелек һәм терлекчелек продукциясен эшкәртүгә кыска 

сроклы кредитлар (займнар) буенча процент ставкасының бер өлешен каплауга 

субсидияләр)» төшереп калдырырга; 

 

«14 1 04 00000  «Үсемлекчелекнең кече тармакларында хәтәрләр белән идарә 

итү» төп чарасы» максатчан статьясында «- 50400 Федераль бюджет средстволары 

хисабына, үсемлекчелек өлкәсендә авыл хуҗалыгын иминиятләштерү килешүе 

буенча исәпләнгән иминиятләштерү премиясен түләүгә авыл хуҗалыгы товар 

җитештерүчеләренең чыгымнарының бер өлешен каплауга субсидияләр» чыгымнар 

юнәлешен төшереп калдырырга; 

 

«14 1 05 00000  «Туфракның уңдырышлылыгын арттыру һәм файдаланылмый 

торган авыл хуҗалыгы җирләрен авыл хуҗалыгы әйләнешенә кертү» төп чарасы» 

максатчан статьясында: 

чыгымнар юнәлешләрен:  

«- 50410 Федераль бюджет средстволары хисабына, үсемлекчелек өлкәсендә 

авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә бәйле булмаган ярдәм күрсәтүгә 

субсидияләр»;  

«- 54390 Федераль бюджет средстволары хисабына, орлык бәрәңгесен һәм 

ачык грунтта яшелчә җитештерүне үстерү өлкәсендә авыл хуҗалыгы товар 

җитештерүчеләренә бәйле булмаган ярдәм күрсәтүгә субсидияләр»; 

«- 55410 Федераль бюджет средстволары хисабына, үсемлекчелек өлкәсендә 

авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә бәйле булмаган ярдәм күрсәтүгә 

субсидияләр» төшереп калдырырга;  

  

«- 60410 Үсемлекчелек өлкәсендә авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә 

бәйле булмаган ярдәм күрсәтүгә субсидияләр» чыгымнар юнәлеше атамасында 

«авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә» дигән сүзләрне төшереп калдырырга;  

«- 65410 Үсемлекчелек өлкәсендә авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә 

бәйле булмаган ярдәм күрсәтүгә субсидияләр» чыгымнар юнәлешен түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә:  
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«- 65410 Авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә үсемлекчелекне үстерүгә 

юнәлдерелгән чаралар буенча чыгымнарның бер өлешен каплауга субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына, авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә үсемлекчелекне 

үстерүгә юнәлдерелгән чаралар буенча чыгымнарның бер өлешен каплауга 

субсидияләр бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.»; 

түбәндәге чыгымнар юнәлешен өстәргә: 

«- 72350 Татарстан Республикасында социаль тармакларны һәм иҗтимагый 

инфраструктураны үстерү»; 

 

«- R5410 Үсемлекчелек өлкәсендә авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә 

бәйле булмаган ярдәм күрсәтүгә финанслашыла торган чыгымнар» чыгымнар 

юнәлешен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«- R5410 Үсемлекчелек өлкәсендә, орлык бәрәңгесе һәм ачык грунтта яшелчә 

җитештерүне үстерү өлкәсендә бәйле булмаган ярдәм күрсәтүгә финанслашыла 

торган чыгымнар» 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча үсемлекчелек өлкәсендә, орлык 

бәрәңгесе һәм ачык грунтта яшелчә җитештерүне үстерү өлкәсендә бәйле булмаган 

ярдәм 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 «Үсемлекчелек өлкәсендә авыл 

хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә бәйле булмаган ярдәм күрсәтүгә Россия 

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

коды буенча чагылдырыла.»; 

 

«14 1 06 00000 «Үсемлекчелек объектларын төзүгә дәүләт ярдәме» төп 

чарасы» максатчан статьясында чыгымнар юнәлешләрен:  

«- 50350 Федераль бюджет средстволары хисабына, үсемлекчелек өлкәсендә 

икътисадый әһәмиятле төбәк программаларына ярдәм итүгә субсидияләр»; 

 «- 54370 Федераль бюджет средстволары хисабына, җимеш саклау 

объектларын булдыру һәм модернизацияләүгә турыдан-туры тотылган 

чыгымнарның бер өлешен каплауга субсидияләр»; 

«- 54400 Федераль бюджет средстволары хисабына, бәрәңге саклау һәм яшелчә 

саклау объектларын булдыру һәм модернизацияләүгә турыдан-туры тотылган 

чыгымнарның бер өлешен каплауга субсидияләр»; 

«- 54410 Федераль бюджет средстволары хисабына, теплица комплекслары 

объектларын булдыру һәм модернизацияләүгә турыдан-туры тотылган 

чыгымнарның бер өлешен каплауга субсидияләр» төшереп калдырырга; 
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«14 1 07 00000  «Агросәнәгать комплексын үстерүнең төбәк программаларын 

тормышка ашыруның максатчан күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм итү» төп чарасы» 

максатчан статьясы атамасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«14 1 07 00000 «Киндер җитештерүне үстерү» төп чарасы»; 

 

түбәндәге максатчан статьяны өстәргә: 

«14 1 08 00000 «Агросәнәгать комплексын үстерүнең төбәк программаларын 

тормышка ашыруның максатчан күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм итү» төп чарасы  

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюдҗеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

 

- R5430 Агросәнәгать комплексын үстерүнең төбәк программаларын 

тормышка ашыруның максатчан күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм итүгә 

финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча агросәнәгать комплексын үстерүнең 

төбәк программаларын тормышка ашыруның 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 программаларын тормышка ашыруның максатчан күрсәткечләренә ирешүгә 

ярдәм итүгә Россия Федерациясе субъектлары бюджетларыннан субсидияләр»  000 2 

02 25543 02 0000 151 коды буенча чагылдырыла.»; 

 

«14 2 01 00000  «Сөтчелек юнәлешендәге терлекчелекне үстерү» төп чарасы» 

максатчан статьясында: 

чыгымнар юнәлешләрен: 

«- 50430 Федераль бюджет средстволары хисабына, сатылган һәм (яки) үзенең 

эшкәртүенә төяп озатылган сөтнең бер килограммына субсидияләр»;  

 

«- 55420 Федераль бюджет средстволары хисабына, сөтчелек юнәлешендәге 

мөгезле эре терлекнең продукт бирүчәнлеген арттыруга субсидияләр» төшереп 

калдырырга;  

«- R5420 Сөтчелек юнәлешендәге мөгезле эре терлекнең продукт 

бирүчәнлеген арттыруга финанслашыла торган чыгымнар» чыгымнар юнәлешен 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«- R5420 Сөтчелек юнәлешендә продукт бирүчәнлекне арттыруга 

юнәлдерелгән финанслашыла торган чыгымнар  
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Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча сөтчелек юнәлешендә продукт 

бирүчәнлекне 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 юнәлешендә продукт 

бирүчәнлекне арттыруга Россия Федерациясе субъектлары бюджетларыннан  

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

 

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

статьясында чыгымнар юнәлешләрен:  

«- 50420 Федераль бюджет средстволары хисабына, нәселле терлекчелеккә 

ярдәм итүгә субсидияләр»; 

«- 54460 Федераль бюджет средстволары хисабына, сөтчелек юнәлешендәге 

нәселле мөгезле эре терлекчелеккә ярдәм итүгә субсидияләр» төшереп калдырырга; 

 

«14 2 03 00000 Терлекчелекнең кече тармакларында хәтәрләр белән идарә итү» 

төп чарасы» максатчан статьясында «- 50490 Федераль бюджет средстволары 

хисабына, терлекчелек өлкәсендә авыл хуҗалыгы иминиятләштерүе килешүе буенча 

исәпләнгән иминиятләштерү премиясен түләүгә авыл хуҗалыгы товар 

җитештерүчеләренә чыгымнарының бер өлешен каплауга субсидияләр» чыгымнар 

юнәлешен төшереп калдырырга; 

«14 2 04 00000 «Терлекчелекнең кече тармагын кредитлауга, продукциясен 

эшкәртүгә, терлекчелек продукциясе базарларының инфраструктурасын һәм  

логистика белән тәэмин ителешен үстерүгә дәүләт ярдәме» төп чарасы» максатчан 

статьясында чыгымнар юнәлешләрен:  

«- 50470 Федераль бюджет средстволары хисабына, терлекчелекне үстерүгә,  

терлекчелек продукциясен эшкәртү һәм сатуга кыска сроклы кредитлар (займнар) 

буенча процент ставкасының бер өлешен каплауга субсидияләр»; 

«- 50480 Федераль бюджет средстволары хисабына, терлекчелекне үстерүгә,   

продукциясен эшкәртүгә, терлекчелек продукциясе базарларының 

инфраструктурасын һәм  логистика белән тәэмин ителешен үстерүгә инвестицион 

кредитлар (займнар) буенча процент ставкасының бер өлешен каплауга 

субсидияләр»; 

«- 54430 Федераль бюджет средстволары хисабына, сөтчелек юнәлешендәге 

терлекчелекне үстерүгә инвестицион кредитлар (займнар) буенча процент 

ставкасының бер өлешен каплауга субсидияләр»; 

«- 54440 Федераль бюджет средстволары хисабына, сөтчелек юнәлешендәге 

терлекчелек объектларын төзү һәм реконструкцияләүгә инвестицион кредитлар 

(займнар) буенча процент ставкасының бер өлешен каплауга субсидияләр»; 
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«- 54500 Федераль бюджет средстволары хисабына, күпләп сату-бүлү 

үзәкләрен үстерү өлкәсендә үсемлекчелек һәм терлекчелек продукциясен эшкәртүгә 

кыска сроклы кредитлар (займнар) буенча процент ставкасының бер өлешен 

каплауга субсидияләр» төшереп калдырырга;  

«14 2 05 00000 «Эпизоотик хәлләргә каршы чаралар үткәрүне тәэмин итү» төп 

чарасы» максатчан статьясында «- 50460 Федераль бюджет средстволары хисабына, 

терлекчелек өлкәсендә икътисадый әһәмиятле төбәк программаларына ярдәм итүгә 

субсидияләр» чыгымнар юнәлешен төшереп калдырырга;  

«14 2 06 00000  «Терлекчелеккә дәүләт ярдәме» төп чарасы» максатчан 

статьясында чыгымнар юнәлешләрен: 

«- 50440 Федераль бюджет средстволары хисабына, сарыклар һәм кәҗәләрнең 

баш санын арттыру чыгымнарын каплауга субсидияләр»; 

«- 54360 Федераль бюджет средстволары хисабына, нәзек һәм ярымнәзек йон 

җитештерү һәм сатуга ярдәм итүгә субсидияләр» төшереп калдырырга;  

 

«14 2 07 00000 «Терлекчелек объектларын төзүгә дәүләт ярдәме» төп чарасы» 

максатчан статьясын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:   

 

- R4420 Сөтчелек юнәлешендәге терлекчелек комплекслары объектларын 

(сөтчелек фермалары) булдыру һәм модернизацияләүгә турыдан-туры тотылган 

чыгымнарның бер өлешен каплауга финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына, сөтчелек юнәлешендәге терлекчелек комплекслары 

объектларын (сөтчелек фермалары) булдыру һәм модернизацияләүгә турыдан-туры 

тотылган чыгымнарның бер өлешен каплауга федераль бюджеттан субсидияләрне 

финанслашу максатында Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла.»;   

 

«14 3 01 00000 «Итчелек юнәлешендәге терлекчелекнең нәсел базасын үстерү»  

төп чарасы» максатчан статьясында «- 50500 Федераль бюджет средстволары 

хисабына, итчелек юнәлешендәге нәселле мөгезле эре терлекчелеккә ярдәм итүгә 

субсидияләр» чыгымнар юнәлешен төшереп калдырырга; 

 

«14 3 02 00000  «Итчелек юнәлешендәге терлекчелек объектларын төзү һәм 

реконструкцияләүгә дәүләт ярдәме» төп чарасы» максатчан статьясында «- 50520 

Федераль бюджет средстволары хисабына, итчелек юнәлешендәге терлекчелек 

объектларын төзү һәм реконструкцияләүгә инвестицион кредитлар буенча процент 
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ставкасының бер өлешен каплауга субсидияләр» чыгымнар юнәлешен төшереп 

калдырырга; 

«14 3 03 00000  «Татарстан Республикасының икътисадый әһәмиятле 

программаларын эшләү» төп чарасы» максатчан статьясын түбәндәге редакциядә 

бәян итәргә:  

«Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

 - R0510 «2015 – 2017 елларга Татарстан Республикасында итчелек 

юнәлешендәге терлекчелекне үстерү» ведомство максатчан икътисадый әһәмиятле 

төбәк программасын тормышка ашыруда катнашучы авыл хуҗалыгы товар 

җитештерүчеләренә финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына, итчелек юнәлешендәге терлекчелекне үстерү буенча 

икътисадый әһәмиятле төбәк программаларына ярдәм итүгә федераль бюджеттан 

субсидияләрне финанслашу максатында Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла.»; 

 

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

статьясында  «- 50530 Федераль бюджет средстволары хисабына, яңа эшли башлаган 

фермерларга ярдәм итүгә субсидияләр» чыгымнар юнәлешен төшереп калдырырга; 

 

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

фермаларын үстерү» төп чарасы» максатчан статьясында «- 50540 Федераль бюджет 

средстволары хисабына, гаилә терлекчелек фермаларын үстерүгә субсидияләр» 

чыгымнар юнәлешен төшереп калдырырга;  

 

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

максатчан статьясында  «- 50550 Федераль бюджет средстволары хисабына, кече 

хуҗалыклар алган озак сроклы, урта сроклы һәм кыска сроклы кредитлар буенча 

процент ставкасының бер өлешен каплауга субсидияләр» төшереп калдырырга;  

«14 4 04 00000 «Крестьян (фермер) хуҗалыкларына милеккә җир 

кишәрлекләрен рәсмиләштерү» төп чарасы» максатчан статьясын түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә:  

«Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

  

- R0560 Авыл хуҗалыгы максатындагы җирләрдән крестьян (фермер) 

хуҗалыкларының, хосусый эшмәкәрләрне кертеп, файдалануындагы җир 
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кишәрлекләрен үзләренә милеккә рәсмиләштергәндә чыгымнарның бер өлешен 

каплауга финанслашыла торган чыгымнар  

 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына, авыл хуҗалыгы максатындагы җирләрдән крестьян 

(фермер) хуҗалыкларының, хосусый эшмәкәрләрне кертеп, файдалануындагы җир 

кишәрлекләрен үзләренә милеккә рәсмиләштергәндә чыгымнарның бер өлешен 

каплауга федераль бюджеттан субсидияләрне финанслашу максатында Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.»; 

  

«14 4 05 00000 «Авыл хуҗалыгы куллану кооперативларына ярдәм итү» төп 

чарасы» максатчан статьясында:  

«- 54380 Федераль бюджет средстволары хисабына, матди-техник базаны 

үстерү өчен авыл хуҗалыгы куллану кооперативларына грант ярдәменә 

субсидияләр» чыгымнар юнәлешен төшереп калдырырга;  

«- 63240 Авыл хуҗалыгы әзерләү-куллану кооперативларының, әзерләү 

оешмалары һәм предприятиеләренең ит, йон һәм тире чималы сатып алу һәм сату 

чыгымнарының бер өлешен каплауга субсидияләр» чыгымнар юнәлешен түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә:  

«- 63240 Авыл хуҗалыгы әзерләү-куллану кооперативларының, әзерләү 

оешмалары һәм предприятиеләренең ит, йон һәм тире чималы сатып алу һәм сату 

чыгымнарының бер өлешен каплауга субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына, авыл хуҗалыгы әзерләү-куллану кооперативларының, 

әзерләү оешмалары һәм предприятиеләренең ит, йон һәм тире чималы сатып алу һәм 

сату чыгымнарының бер өлешен каплауга субсидияләр бирүгә Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.»; 

 

«14 5 01 00000  «Авыл хуҗалыгы техникасы паркын яңарту» 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.  

 

- 63500 Авыл хуҗалыгы производствосын техник һәм технологик яктан 

модернизацияләүгә чыгымнарның бер өлешен каплауга субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына, авыл хуҗалыгы производствосын техник һәм технологик 

яктан модернизацияләүгә чыгымнарның ер өлешен каплауга субсидияләр бирүгә 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.   
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- 72350 Татарстан Республикасында социаль тармакларын һәм иҗтимагый 

инфраструктураны үстерү»; 

«14 6 04 00000 «Авыл хуҗалыгы продукциясен беренчел  һәм шуннан соң 

эшкәртүне хәл итүче авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә һәм оешмаларга 

дәүләт ярдәме» төп чарасы» максатчан статьясын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

 

- 60150 Оештыру-хокукый формаларына бәйсез рәвештә, авыл хуҗалыгы 

товар җитештерүчеләренә (шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнардан 

тыш), агросәнәгать комплексы оешмаларына, крестьян (фермер) хуҗалыкларына 

оешмалар мөлкәтенә салым түләүгә бәйле чыгымнарның бер өлешен каплауга 

субсидияләр   

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына, оештыру-хокукый формаларына бәйсез рәвештә, авыл 

хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә (шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы 

гражданнардан тыш), агросәнәгать комплексы оешмаларына, крестьян (фермер) 

хуҗалыкларына оешмалар мөлкәтенә салым түләүгә бәйле чыгымнарның бер 

өлешен каплауга субсидияләр бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла.   

 

- 60160 Социаль икмәк пешерү белән шөгыльләнүче икмәк пешерү 

предприятиеләренә он сатып алу һәм (яки) җитештерүгә бәйле чыгымнарның бер 

өлешен каплауга субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча социаль икмәк пешерү белән 

шөгыльләнүче икмәк пешерү предприятиеләренә он сатып алу һәм (яки) 

җитештерүгә бәйле чыгымнарның бер өлешен каплауга субсидияләр бирүгә 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.»; 

 

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

гаиләләр һәм яшь белгечләрнең торак шартларын яхшырту» 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:  

 

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

тотрыклы үстерү» федераль максатчан программасы чараларын тормышка ашыруга 

финанслашыла торган чыгымнар 
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«14 7 01 00000» төп чарасы» кысаларында чыгымнарның әлеге юнәлеше 

буенча авыл җирлегендә яшәүче гражданнарның, шул исәптән яшь гаиләләр һәм яшь 

белгечләрнең торак 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 статьясын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

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

тотрыклы үстерү» федераль максатчан программасы чараларын тормышка ашыруга 

финанслашыла торган чыгымнар 

«14 7 02 00000» төп чарасы кысаларында чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча 

авыл җирлегендә социаль һәм инженерлык инфраструктурасын үстерү һәм 

автомобиль юллары белән тәэмин итү ягыннан, «Авыл территорияләрен тотрыклы 

үстерү» кече программасы чараларын тормышка ашыруга федераль бюджеттан 

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 статьясын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

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

тотрыклы үстерү» федераль максатчан программасы чараларын тормышка ашыруга 

финанслашыла торган чыгымнар 
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«14 7 03 00000» төп чарасы кысаларында чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча  

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 статьясын түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 

«Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

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

тотрыклы үстерү» федераль максатчан программасы чараларын тормышка ашыруга 

финанслашыла торган чыгымнар 

«14 7 04 00000» төп чарасы кысаларында чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча 

авыл җирлегендә яшәүче гражданнарның җирле инициативаларына грант ярдәме 

күрсәтү ягыннан, «Авыл территорияләрен тотрыклы үстерү» кече программасы 

чараларын тормышка ашыруга федераль бюджеттан 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 8 01 00000 «Мелиорация эшләренә ярдәм итү» төп чарасы» максатчан 

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

елларга Россиядә авыл хуҗалыгы максатындагы җирләрне мелиорацияләүне үстерү» 

федераль максатчан программасы чараларын тормышка ашыру» чыгымнар 

юнәлешен төшереп калдырырга;  

 

«14 8 02 00000 «Культура-техник, агро-урман-мелиорация чаралары» төп 

чарасы максатчан статьясында «- 61810  Татарстан Республикасында туфракның 

ашлануына каршы һәм кырларны саклау өчен агачлар утырту чаралары» чыгымнар 

юнәлешен түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  
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«- 61810 Татарстан Республикасында туфракның ашлануына каршы һәм 

кырларны саклау өчен агачлар булдыру һәм кырларда корыган агачлар урынына 

яңаларын утырту чаралары»;   

«14 К 00 00000 «2013 – 2020 елларга Татарстан Республикасында авыл 

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

базарларын җайга салу» дәүләт программасы кысаларында социаль һәм инженерлык 

инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь ремонт» кече 

программасы» максатчан статьясы атамасын түбәндәге редакция дә бәян итәргә: 

«14 К 00 00000 «2013 – 2020 елларга Татарстан Республикасында авыл 

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

базарларын җайга салу» дәүләт программасы кысаларында социаль һәм инженерлык 

инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь ремонт» кече 

программасы»; 

 

н) «2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасы урман хуҗалыгын үстерү» 

дәүләт программасы» 2.15 пунктчасында «15 1 01 00000  «Урманнарны янгыннардан 

саклау» төп чарасы» максатчан статьясында «- 51310 Федераль бюджет 

средстволары хисабына, урман янгыннарын сүндерү өчен махсус техника һәм 

җиһазлар сатып алу» чыгымнар юнәлешен төшереп калдырырга;  

 

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

идарә итү» дәүләт программасы» 2.17 пунктчасында «18 0 03 00000 «Җирле 

бюджетлар белән бюджетара мөнәсәбәтләрнең нәтиҗәсен арттыру» төп чарасы» 

максатчан статьясында:  

  

«- 80030 Муниципаль берәмлекләрнең бюджет акчасы белән тәэмин ителешен 

тигезләүгә дотацияләр бирү» чыгымнар юнәлешен түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә:  

«Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча муниципаль берәмлекләрнең бюджет 

акчасы белән тәэмин ителешен тигезләүгә җирле бюджетларга дотацияләр бирүгә 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

Әлеге максатларга дотацияләрнең җирле бюджетларга керүе бюджетлар 

керемнәре классификациясенең «Бюджет акчасы белән тәэмин ителешне тигезләүгә 

дотацияләр» 000 2 02 15001 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча 

чагылдырыла.  

Шулай ук чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы 

бюджетыннан дотацияләр хисабына хәл ителә торган әлеге максатларга җирле 

бюджетларның чыгымнары чагылдырыла.»; 

  

«- 80040 Муниципаль районнар бюджетларына бюджет акчасы белән тәэмин 

ителешне тигезләүгә субсидияләр бирү һәм муниципаль район составына керүче 
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җирлекләр бюджетларына башка  бюджетара трансфертлар бирү» чыгымнар 

юнәлешендә: 

өченче абзацта «муниципаль берәмлекләр бюджетлары» дигән сүзләрне 

«җирле бюджетлар»дигән сүзләргә алыштырырга; 

дүртенче абзацта «Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләр 

бюджетлары» дигән сүзләрне ««җирле бюджетлар» дигән сүзләргә алыштырырга;  

 

«- 80050 Муниципаль районнар һәм шәһәр округлары бюджетларына 

муниципаль мәгариф оешмаларында төп гомуми белем бирү программалары буенча 

гомуммөмкинлекле һәм бушлай мәктәпкәчә, башлангыч гомуми, төп гомуми, урта 

гомуми белем бирүне оештыруга, муниципаль мәгариф оешмаларында балаларга 

өстәмә белем бирүне оештыруга, муниципаль мәгариф оешмаларында балаларны 

карау һәм тәрбияләүне хәл кылу өчен шартлар тудыруга, шулай ук каникул 

вакытында балаларның ялын оештыруга субсидияләр бирү» чыгымнар юнәлешендә 

өченче абзацта «муниципаль берәмлекләр бюджетлары» дигән сүзләрне «җирле 

бюджетлар» дигән сүзләргә алыштырырга;    

 

«- 80060 Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына, 

муниципаль районнар бюджетларына шәһәр, авыл җирлекләре бюджетларына 

дотацияләр исәпләү һәм бирү буенча Татарстан Республикасы дәүләт вәкаләтләрен 

тормышка ашыруга субвенцияләр бирү» чыгымнар юнәлешендә:  

өченче абзацта «муниципаль берәмлекләр бюджетлары» дигән сүзләрне 

«җирле бюджетлар»дигән сүзләргә алыштырырга; 

дүртенче абзацта «Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләр 

бюджетлары» дигән сүзләрне ««җирле бюджетлар» дигән сүзләргә алыштырырга;  

 

п) «2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында юстицияне үстерү» 

дәүләт программасы 2.23 пунктчасында «24 1 01 00000  «Татарстан Республикасы 

вәкаләтләре чикләрендә юстиция өлкәсендә сәясәтне тормышка ашыру» төп чарасы» 

максатчан статьясында «- 25390 Татарстан Республикасы муниципаль норматив-

хокукый актлары регистрын алып бару өчен кирәкле булган, муниципаль районга 

керүче җирлекләрдән мәгълүмат җыю буенча дәүләт вәкаләтләрен тормышка 

ашыру» чыгымнар юнәлешендә:  

өченче абзацта «муниципаль берәмлекләр бюджетлары» дигән сүзләрне 

«җирле бюджетлар»дигән сүзләргә алыштырырга; 

дүртенче абзацта «Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләр 

бюджетлары» дигән сүзләрне ««җирле бюджетлар» дигән сүзләргә алыштырырга;  

 

р) «2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында туризм өлкәсен һәм 

кунакчыллыкны үстерү» дәүләт программасы» 2.25 пунктчасында «26 К 00 00000  

«2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында туризм өлкәсен һәм 
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кунакчыллыкны үстерү» дәүләт программасы кысаларында социаль һәм 

инженерлык инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь ремонт» 

максатчан статьясы атамасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

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

өлкәсен һәм кунакчыллыкны үстерү» дәүләт программасы кысаларында социаль һәм 

инженерлык инфраструктурасын үстерү; 

с) «2015 – 2020 елларга» Татарстан Республикасының химик һәм биологик 

иминлеге системасы» дәүләт программасы» 2.27 пунктчасында «28 0 01 00000  

«Хайваннар авыруларын кисәтү һәм халыкны кеше һәм хайваннар өчен уртак 

авырулардан саклау» төп чарасы» максатчан статьясында «-25360 Хайваннар 

авыруларын кисәтү һәм юкка чыгару» аларны дәвалау, сукбай хайваннарны тоту һәм 

карау, халыкны кеше һәм хайван өчен уртак авырулардан саклау чараларын үткәрүне 

оештыру өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру» чыгымнар юнәлешендә: 

икенче һәм өченче абзацларда тиешле килешләрдәге «муниципаль 

берәмлекләр бюджетлары» дигән сүзләрне тиешле килешләрдә «җирле 

бюджетлар»дигән сүзләргә алыштырырга; 

дүртенче абзацта «Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләр 

бюджетлары» дигән сүзләрне ««җирле бюджетлар» дигән сүзләргә алыштырырга;  

 

т) «2016 – 2020 елларга Татарстан Республикасы сәнәгатьнең эшкәртү 

тармакларын үстерү» дәүләт программасы 2.29
1
 пунктчасында «32 0 01 00000  

«Глобаль киңлектә көндәшлеккә сәләтле булган, динамикалы үсешнең озак сроклы 

потенциалына ия булган һәм Татарстан Республикасының стратегик өстенлекле 

бурычларын тормышка ашыруны тәэмин иткән сәнәгатьне үстерү өчен шартлар 

тудыру» төп чарасы» максатчан статьясын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла:  

- R4870 Сәнәгать предприятиеләрен модернизацияләү һәм үстерү буенча 

инвестицион проектларны тормышка ашыруга чыгымнарның бер өлешен каплауга 

финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына, сәнәгать предприятиеләрен модернизацияләү һәм үстерү 

буенча инвестицион проектларны тормышка ашыруга чыгымнарның бер өлешен 

каплауга федераль бюджеттан субсидияләрне финанслашуга Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.». 

у) «Татарстан Республикасы бюджеты һәм Россия Федерациясе дәүләт 

бюджеттан тыш фондлары бюджеты чыгымнарының программага кертелмәгән 

юнәлешләре» 2.30 пунктчасында «99 0 00 00000 «Чыгымнарның программага 

кертелмәгән юнәлешләре» максатчан статьясында:   
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«- 25140 Муниципаль берәмлекләр бюджетларына гражданнарның үзара 

салым акчасы хисабына җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл кылуга тапшырыла 

торган бюджетара трансфертлар» чыгымнар юнәлешендә икенче һәм өченче 

абзацларда тиешле килешләрдәге «муниципаль берәмлекләр бюджетлары» дигән 

сүзләрне тиешле килешләрдә «җирле бюджетлар»дигән сүзләргә алыштырырга; 

 

«- 25150 Башка дәрәҗәдәге хакимият органнары тарафыннан кабул ителгән 

карарлар нәтиҗәсендә килеп чыккан өстәмә чыгымнарны компенсацияләү өчен 

тапшырыла торган средстволар» чыгымнар юнәлешендә өченче абзацта  

«муниципаль берәмлекләр бюджетлары» дигән сүзләрне «җирле бюджетлар»дигән 

сүзләргә алыштырырга; 

 

«-25160 Автоном һәм бюджет учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итүгә 

өстәмә чыгымнарны компенсацияләү» чыгымнар юнәлешендә өченче абзацта 

«муниципаль берәмлекләр бюджетлары» дигән сүзләрне «җирле бюджетлар»дигән 

сүзләргә алыштырырга; 

 

«- 25190 «Татарстан Республикасы авыл җирлекләренә грантлар бирүгә 

муниципаль берәмлекләр бюджетларына тапшырыла торган бюджетара 

трансфертлар» чыгымнар юнәлешендә икенче абзацта «муниципаль берәмлекләр 

бюджетларына» дигән сүзләрне «җирле бюджетларга»дигән сүзләргә алыштырырга; 

 

«- 25220 Халыкка транспорт хезмәте күрсәтүне оештыру өлкәсендә дәүләт 

вәкаләтләрен тормышка ашыру» чыгымнар юнәлешендә:  

икенче һәм өченче абзацларда тиешле килешләрдәге «муниципаль 

берәмлекләр бюджетлары» дигән сүзләрне тиешле килешләрдә «җирле 

бюджетлар»дигән сүзләргә алыштырырга; 

дүртенче абзацта «Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләр 

бюджетлары» дигән сүзләрне ««җирле бюджетлар» дигән сүзләргә алыштырырга;  

 

«- 25240 Яшьләр сәясәте өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру» 

чыгымнар юнәлешендә: 

икенче һәм өченче абзацларда тиешле килешләрдәге «муниципаль 

берәмлекләр бюджетлары» дигән сүзләрне тиешле килешләрдә «җирле 

бюджетлар»дигән сүзләргә алыштырырга; 

дүртенче абзацта «Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләр 

бюджетлары» дигән сүзләрне ««җирле бюджетлар» дигән сүзләргә алыштырырга;  

 

«- 25260 Балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның хокукларын яклау буенча 

комиссияләр булдыру һәм аларның эшчәнлеген оештыру буенча дәүләт вәкаләтләрен 

тормышка ашыру» чыгымнар юнәлешендә:  
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икенче һәм өченче абзацларда тиешле килешләрдәге «муниципаль 

берәмлекләр бюджетлары» дигән сүзләрне тиешле килешләрдә «җирле 

бюджетлар»дигән сүзләргә алыштырырга; 

дүртенче абзацта «Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләр 

бюджетлары» дигән сүзләрне ««җирле бюджетлар» дигән сүзләргә алыштырырга;  

 

«- 25270 Административ комиссияләр булдыру һәм аларның эшчәнлеген 

оештыру буенча дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру» чыгымнар юнәлешендә:  

икенче һәм өченче абзацларда тиешле килешләрдәге «муниципаль 

берәмлекләр бюджетлары» дигән сүзләрне тиешле килешләрдә «җирле 

бюджетлар»дигән сүзләргә алыштырырга; 

дүртенче абзацта «Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләр 

бюджетлары» дигән сүзләрне ««җирле бюджетлар» дигән сүзләргә алыштырырга;  

 

«- 25320 Күпфатирлы йортларны һәм (яки) башка күчемсез милек объектларын 

өлешкә кереп төзү өлкәсендә дәүләт контрольлеге һәм күзәтчелеген хәл итү буенча 

дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру» чыгымнар юнәлешендә:  

икенче һәм өченче абзацларда тиешле килешләрдәге «муниципаль 

берәмлекләр бюджетлары» дигән сүзләрне тиешле килешләрдә «җирле 

бюджетлар»дигән сүзләргә алыштырырга; 

дүртенче абзацта «Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләр 

бюджетлары» дигән сүзләрне ««җирле бюджетлар» дигән сүзләргә алыштырырга;  

 

«- 25340 Архив эше өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру» 

чыгымнар юнәлешендә:  

икенче һәм өченче абзацларда тиешле килешләрдәге «муниципаль 

берәмлекләр бюджетлары» дигән сүзләрне тиешле килешләрдә «җирле 

бюджетлар»дигән сүзләргә алыштырырга; 

дүртенче абзацта «Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләр 

бюджетлары» дигән сүзләрне ««җирле бюджетлар» дигән сүзләргә алыштырырга;  

 

«- 25350 Административ хокук бозулар турында беркетмәләр төзүгә вәкаләтле 

вазыйфаи затларның исемлеген билгеләү буенча дәүләт вәкаләтләрен тормышка 

ашыру» чыгымнар юнәлешендә:  

икенче һәм өченче абзацларда тиешле килешләрдәге «муниципаль 

берәмлекләр бюджетлары» дигән сүзләрне тиешле килешләрдә «җирле 

бюджетлар»дигән сүзләргә алыштырырга; 

дүртенче абзацта «Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләр 

бюджетлары» дигән сүзләрне «җирле бюджетлар» дигән сүзләргә алыштырырга;  
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«- 25400 Үзләренә карата дәүләт мөлкәте чикләнелмәгән җир кишәрлекләрен 

бирү буенча дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру» чыгымнар юнәлешендә:    

икенче һәм өченче абзацларда тиешле килешләрдәге «муниципаль 

берәмлекләр бюджетлары» дигән сүзләрне тиешле килешләрдә «җирле 

бюджетлар»дигән сүзләргә алыштырырга; 

дүртенче абзацта «Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләр 

бюджетлары» дигән сүзләрне ««җирле бюджетлар» дигән сүзләргә алыштырырга;  

 

«- 51180 Федераль бюджет средстволары хисабына, хәрби комиссариатлар 

булмаган территорияләрдә беренчел хәрби учетны хәл итү» чыгымнар юнәлешендә 

дүртенче абзацта «Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре бюджетлары» 

дигән сүзләрне «җирле бюджетлар» дигән сүзләргә алыштырырга; 

«- 51200 Федераль бюджет средстволары хисабына, Россия Федерациясендә 

гомуми юрисдикциядәге федераль судларның присяжный утырышчыларына 

кандидатлар исемлекләрен төзү (үзгәртү) чыгымнар юнәлешендә дүртенче абзацта 

«Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре бюджетлары» дигән сүзләрне 

«җирле бюджетлар» дигән сүзләргә алыштырырга; 

  

«- 59300 Федераль бюджет средстволары хисабына, гражданлык хәле 

актларын дәүләт теркәвенә алу» чыгымнар юнәлешендә:  

дүртенче абзацта  «муниципаль берәмлекләр бюджетлары» дигән сүзләрне 

«җирле бюджетлар» дигән сүзләргә алыштырырга; 

бишенче абзацта «Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре 

бюджетлары» дигән сүзләрне «җирле бюджетлар» дигән сүзләргә алыштырырга. 

 

3.    2 нче кушымтада: 

а) юлдан соң 

«01 1 05 54600 Федераль бюджет средстволары хисабына, медицина максатында куллану 

өчен гражданнарның аерым категорияләрен рецептлар буенча дару 

препаратлары, медицина кирәк-яраклары рецептлары буенча медицина 

кирәк-яраклары, шулай ук инвалид балалар өчен сихәтле махсус ризыклар 

белән тәэмин итү буенча социаль хезмәт күрсәтү» 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 
«01 1 05 97040 2018 елгы футбол буенча дөнья чемпионатын медицина ягыннан тәэмин 

итү»; 

 

б) юлны 

«01 2 01 53820 Федераль бюджет средстволары хисабына, «Сәламәтлек саклауны үстерү» 

Россия Федерациясе дәүләт программасының аерым чараларын тормышка 
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ашыру» 

төшереп калдырырга; 

 

в) юлны 

«01 2 02 53820 Федераль бюджет средстволары хисабына, «Сәламәтлек саклауны үстерү» 

Россия Федерациясе дәүләт программасының аерым чараларын тормышка 

ашыру» 

төшереп калдырырга; 

 

г) юлдан соң 

«01 2 06 97100 Сәламәтлек саклау өлкәсендә ведомство учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин 

итү»  

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

«01 2 06 97200 Кан салу үзәкләре, станцияләре һәм бүлекләре»;  

 

д) юлны 

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

гражданнарына мәҗбүри медицина иминиятләштерүенең база 

программасына кертелмәгән югары технологияле медицина ярдәме күрсәтү» 

төшереп калдырырга; 

 

е) юлны 

«01 К 00 00000 «2020 елга кадәр Татарстан Республикасында сәламәтлек саклауны үстерү» 

дәүләт программасы кысаларында социаль һәм инженерлык 

инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь ремонт» кече 

программасы 

 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«01 К 00 00000 «2020 елга кадәр Татарстан Республикасында сәламәтлек саклауны үстерү» 

дәүләт программасы кысаларында социаль һәм инженерлык 

инфраструктурасын үстерү» кече программасы»; 

 

ж) юлны 

«02 2 05 54980 Федераль бюджет средстволары хисабына,  2016 – 2020 елларга мәгарифне 

үстерүнең федераль максатчан программасы чараларын финанс ягыннан 

тәэмин итү» 

төшереп калдырырга; 

 

з) юлларны 

«02 2 09 50880 Федераль бюджет средстволары хисабына, иң яхшы укытучыларны 
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кызыксындыру 

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

үстерүнең федераль максатчан программасы чараларын финанс ягыннан 

тәэмин итү»   

төшереп калдырырга; 

 

и) юлны 
«02 3 03 54980 Федераль бюджет средстволары хисабына, 2016 – 2020 елларга мәгарифне 

үстерүнең федераль максатчан программасы чараларын финанс ягыннан 

тәэмин итү» 

төшереп калдырырга; 

 

к) юлдан соң 
«02 3 03 R4983 Балаларга өстәмә белем бирү системасында заманча идарәи һәм оештыру-

икътисадый механизмнар булдыру»  

 

түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 
«02 3 07 00000 «Муниципаль һәм дәүләт мәгариф оешмаларында янгынга каршы чаралар» 

төп чарасы  

02 3 07 43680 Мәгариф учреждениеләрендә янгынга каршы чаралар»;  

 

л) юлны 
«02 4 02 50660 Федераль бюджет средстволары хисабына, Россия Федерациясе халык 

хуҗалыгы оешмалары өчен идарәи кадрлар әзерләү»  

төшереп калдырырга; 

 

м) юлны 

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

үстерүнең федераль максатчан программасы чараларын финанс ягыннан 

тәэмин итү  

төшереп калдырырга; 

 

н) юлдан соң 

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

технологияләрен, белем бирү процессын оештыру формаларын эшләү һәм 

җәелдерү» 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 

«02 4 07 00000 «Муниципаль һәм дәүләт мәгариф оешмаларында янгынга каршы чаралар» 

төп чарасы  
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02 4 07 43680 Мәгариф учреждениеләрендә янгынга каршы чаралар»; 

 

о) юлдан соң 
«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»  

 

түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 

«02 5 07 00000 «Муниципаль һәм дәүләт мәгариф оешмаларында янгынга каршы чаралар» 

төп чарасы  

02 5 07 43680 Мәгариф учреждениеләрендә янгынга каршы чаралар»; 

 

п) юлны 
«02 К 00 00000 «2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында мәгариф һәм фәнне 

үстерү» дәүләт программасы кысаларында социаль һәм инженерлык 

инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь ремонт» кече 

программасы  

 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«02 К 00 00000 «2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында мәгариф һәм фәнне 

үстерү» дәүләт программасы кысаларында социаль һәм инженерлык 

инфраструктурасын үстерү» кече программасы»; 

 

р) юлларны 

«02 К 00 50970 Федераль бюджет средстволары хисабына, авыл җирләрендә урнашкан 

гомуми белем бирү оешмаларында физик культура һәм спорт белән 

шөгыльләнү өчен шартлар тудыру 

02 К 00 55200 Федераль бюджет средстволары хисабына, Россия Федерациясе 

субъектларында гомуми белем бирү оешмаларында яңа урыннар булдыруга 

ярдәм итү чараларын тормышка ашыру» 

төшереп калдырырга; 

 

с) юлны 

«03 2 01 52090 Россия Федерациясе Пенсия фонды средстволары хисабына, Россия 

Федерациясе субъектларының халыкка социаль хезмәт күрсәтү 

учреждениеләренең матди-техник базасын ныгытуга, эшләмәүче 

пенсионерларга адреслы социаль ярдәм күрсәтүгә, эшләмәүче 

пенсионерларны компьютерда эшләргә өйрәтүгә бәйле  социаль 

программаларын финанслашу» 

төшереп калдырырга; 
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т) юлны 

«03 3 02 52090 Россия Федерациясе Пенсия фонды средстволары хисабына, Россия 

Федерациясе субъектларының халыкка социаль хезмәт күрсәтү 

учреждениеләренең матди-техник базасын ныгытуга, эшләмәүче 

пенсионерларга адреслы социаль ярдәм күрсәтүгә, эшләмәүче 

пенсионерларны компьютерда эшләргә өйрәтүгә бәйле  социаль 

программаларын финанслашу» 

төшереп калдырырга; 

 

у) юлны 

«03 6 00 50270 Федераль бюджет средстволары хисабына, Татарстан Республикасында 

уңайлы мохит булдыру буенча чаралар»  

төшереп калдырырга; 

 

ф) юлдан соң 
«03 9 02 05010 Өлкәннәр һәм инвалидлар өчен интернат-йортлар»  

 

түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 

«03 Д 00 00000 2017 – 2020 елларга «Татарстан Республикасында алдан ярдәм итүне үстерү» 

кече программасы  

03 Д 04 00000 «Максатчан төркемдәге балалар өчен кирәкле булган алдан ярдәм итүнең 

тулы спектры мөмкинлекләрен тәэмин итү» төп чарасы  

03 Д 04 05080 Халыкка социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләре»; 

 

х) юлны 

«03 К 00 00000 «2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында гражданнарга социаль 

ярдәм» дәүләт программасы кысаларында социаль һәм инженерлык 

инфаструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь ремонт» кече 

программасы 

 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«03 К 00 00000 «2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында гражданнарга социаль 

ярдәм» дәүләт программасы кысаларында социаль һәм инженерлык 

инфаструктурасын үстерү» кече программасы; 

 

ц) юлны 
«04 1 01 50200 Федераль бюджет средстволары хисабына, Татарстан Республикасында яшь 

гаиләләрне торак белән тәэмин итү»  

төшереп калдырырга; 

 

ч) юлны 
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«04 2 01 50820 Федераль бюджет средстволары хисабына, ятим балаларны һәм ата-ана 

тәрбиясеннән мәхрүм калган балаларны, алар арасыннан затларны махсус 

торак наймы килешүләре буенча торак белән тәэмин итү» 

төшереп калдырырга; 

ш) юлны 
«04 К 00 00000 «2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында яшәүчеләрне сыйфатлы 

торак һәм торак-коммуналь хуҗалык хезмәтләре күрсәтү белән тәэмин итү» 

дәүләт программасы кысаларында социаль һәм инженерлык 

инфаструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь ремонт» кече 

программасы 

 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«04 К 00 00000 «2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында яшәүчеләрне сыйфатлы 

торак һәм торак-коммуналь хуҗалык хезмәтләре күрсәтү белән тәэмин итү» 

дәүләт программасы кысаларында социаль һәм инженерлык 

инфаструктурасын үстерү» кече программасы; 

 

щ) юлны 

«04 К 00 50210 Федераль бюджет средстволары хисабына, 2015 – 2020 елларга «Торак» 

федераль максатчан программасының «Россия Федерациясе субъектларының 

торак төзелешен үстерү программаларына этәргеч бирү» кече 

программалары чараларын тормышка ашыру» 

төшереп калдырырга; 

 

ы) юлдан соң 
«04 К 00 R0210 2015 – 2020 елларга «Торак» федераль максатчан программасының «Россия 

Федерациясе субъектларының торак төзелешен үстерү программаларына 

этәргеч бирү» кече программалары чараларын тормышка ашыруга 

финанслашыла торган чыгымнар» 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

«04 К 00 R555F Россия Федерациясе субъектларының заманча шәһәр мохитен булдыру 

буенча дәүләт программаларына һәм муниципаль программаларга ярдәм 

итүгә финанслашыла торган чыгымнар»; 

 

э) юлны 
«07 К 00 00000 «2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында халыкны һәм 

территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән саклау, янгын куркынычсызлыгын 

һәм су объектларында кешеләрнең иминлеген тәэмин итү» дәүләт 

программасы кысаларында социаль һәм инженерлык инфраструктурасына 

бюджет инвестицияләре һәм капиталь ремонт» кече программасы 
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түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

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

территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән саклау, янгын куркынычсызлыгын 

һәм су объектларында кешеләрнең иминлеген тәэмин итү» дәүләт 

программасы кысаларында социаль һәм инженерлык инфраструктурасын 

үстерү» кече программасы 

 

ю) юлларны 

«08 3 01 51440 Федераль бюджет средстволары хисабына, муниципаль берәмлекләр  

китапханәләренең китап фондларын комплектлау 

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

санлы форматны киңәйтү бурычларыннан чыгып, Россия Федерациясе гомум 

мөмкинлекле китапханәләрен интернте челтәренә тоташтыру һәм китапханә 

эше системасын үстерү 

08 3 01 55190 Федераль бюджет средстволары хисабына, мәдәният тармагына ярдәм итү» 

төшереп калдырырга; 

 

я) юлларны 

«08 Ж 01 51470 Федераль бюджет средстволары хисабына, муниципаль мәдәният 

учреждениеләренә дәүләт ярдәме 

08 Ж 01 51480 Федераль бюджет средстволары хисабына, авыл җирлекләре 

территорияләрендә урнашкан муниципаль мәдәният учреждениеләренең иң 

яхшы хезмәткәрләренә дәүләт ярдәме 

08 Ж 01 55190 Федераль бюджет средстволары хисабына, мәдәният трамагына ярдәм итү» 

төшереп калдырырга; 

 

я
1
) юлны 

«08 К 00 00000 «2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында мәдәниятне үстерү» дәүләт 

программасы кысаларында социаль һәм инженерлык инфраструктурасына 

бюджет инвестицияләре һәм капиталь ремонт» кече программасы 

 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«08 К 00 00000 «2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында мәдәниятне үстерү» дәүләт 

программасы кысаларында социаль һәм инженерлык инфраструктурасын 

үстерү» кече программасы; 

 

я
2
) юлны 

«09 4 02 50160 Федераль бюджет средстволары хисабына, «2012 – 2020 елларга Россия 

Федерациясенең су хуҗалыгы комплексын үстерү» федераль максатчан 

программасы чараларын тормышка ашыру» 

төшереп калдырырга; 
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я
3
) юлны 

«09 4 03 50160 Федераль бюджет средстволары хисабына, «2012 – 2020 елларга Россия 

Федерациясенең су хуҗалыгы комплексын үстерү» федераль максатчан 

программасы чараларын тормышка ашыру» 

төшереп калдырырга; 

 

я
4
) юлны 

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

саклау, табигый байлыкларны ишәйтү һәм алардан файдалану» дәүләт 

программасы кысаларында социаль һәм инженерлык инфраструктурасына 

бюджет инвестицияләре һәм капиталь ремонт» кече программасы 

 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

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

саклау, табигый байлыкларны ишәйтү һәм алардан файдалану» дәүләт 

программасы кысаларында социаль һәм инженерлык инфраструктурасын 

үстерү» кече программасы; 

 

я
5
) юлларны 

«10 1 01 50810 Федераль бюджет средстволары хисабына, Россия Федерациясе җыелма 

командалары өчен спорт резервын әзерләүче спорт оешмаларына адреслы 

финанс ярдәме 

10 1 01 51270 Федераль бюджет средстволары хисабына, «Хезмәткә һәм оборонага әзер»  

(ГТО) Бөтероссия физкультура-спорт комплексын этаплап гамәлгә кертү 

чараларын тормышка ашыру 

10 1 01 54950 Федераль бюджет средстволары хисабына, «2016 – 2020 елларга Россия 

Федерациясендә физик культура һәм спортны үстерү» федераль максатчан 

программасы чараларын финанс ягыннан тәэмин итү 

төшереп калдырырга; 

 

я
6
) юлны 

«10 5 00 00000 «2014 – 2016 елларга яшьләрне ватанпәрвәрлек рухында тәрбияләү» кече 

программасы 

 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«10 5 00 00000 «2014 – 2020 елларга яшьләрне ватанпәрвәрлек рухында тәрбияләү» кече 

программасы 

 

я
7
) юлны 

«10 К 00 00000 «2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында яшьләр сәясәте, физик 

культура һәм спортны үстерү» дәүләт программасы кысаларында социаль 
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һәм инженерлык инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь 

ремонт» кече программасы 

 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«10 К 00 00000 «2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында яшьләр сәясәте, физик 

культура һәм спортны үстерү» дәүләт программасы кысаларында социаль 

һәм инженерлык инфраструктурасын үстерү» кече программасы; 

 

я
8
) юлны 

«10 К 00 54950 Федераль бюджет средстволары хисабына, «2016 – 2020 елларга Россия 

Федерациясендә физик культура һәм спортны үстерү» федераль максатчан 

программасы чараларын финанс ягыннан тәэмин итү» 

төшереп калдырырга; 

 

я
9
) юлларны 

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

кертеп, кече һәм урта эшмәкәрлеккә дәүләт ярдәме чаралары  

11 2 01 51110 Федераль бюджет средстволары хисабына, Россия Федерациясе 

субъектларының дәүләт милкендәге объектларына капитал салуларны 

финанслашу 

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

ярдәме» 

төшереп калдырырга; 

я
10

) юлдан соң 

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

дәүләт ярдәме чаралары» 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 
«11 2 01 65273 Кече эшмәкәрлек субъектлары өчен лизинг механизмын тормышка ашыру 

максатында янә гамәлгә кую юлы белән оештырылган акционерлык 

җәмгыятенең устав капиталына взнос»; 

 

я
11

) юлдан соң 

«11 6 01 10990 Программага кертелгән чараларны тормышка ашыру» 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 
«11 8 00 00000 «2017 – 2020 елларга Татарстан Республикасы территориясендә муниципаль 

дәрәҗәдәге индустриаль (сәнәгать) паркларны һәм сәнәгать мәйданчыкларын 

булдыру һәм үстерү» кече программасы» 

11 8 01 00000 «Хосусый индустриаль (сәнәгать) паркларын һәм сәнәгать мәйданчыкларын 

булдыру» төп чарасы» 
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11 8 01 60770 «Алабуга-2» индустриаль паркы идарәче компаниясенә «Алабуга-2» 

индустриаль паркы инфраструктурасы объектларын булдыру, 

модернизацияләү һәм (яки) реконструкцияләү чыгымнарының бер өлешен 

каплауга сусидияләр; 

 

я
12

) юлдан соң 

«12 1 01 43900 Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнарында һәм Татарстан 

Республикасы җирле үзидарә органнарында мәгълүмати һәм комуникацион 

технологияләрне үстерү һәм алардан файдалану» 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 
«12 1 01 R0280 Мәгълүмати технологияләр өлкәсендә төбәк проектларына ярдәм итүгә 

финанслашыла торган чыгымнар»; 

 

я
13

) юлдан соң 
«13 6 01 03593 «Татарстан Республикасы бюджет средстволары хисабына,  «Зеленодольск» 

сәнәгать мәйданчыгы территориясендә гомуми файдаланудагы юл 

инфраструктурасын булдыру» 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

«13 6 01 53900 Федераль бюджет средстволары хисабына, юл эшчәнлеген финанс ягыннан 

тәэмин итү»; 

 

я
14

) юлны 

«14 1 01 50310 Федераль бюджет средстволары хисабына, элита орлыкларын сатып алуга 

чыгымнарның бер өлешен каплауга субсидияләр» 

төшереп калдырырга; 

 

я
15

) юлны 

«14 1 01 60310 Элита орлыкларын сатып алуга чыгымнарның бер өлешен каплауга 

субсидияләр» 

 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«14 1 01 60310 Татарстан Республикасында орлыкчылыкны үстерүне яхшыртуга 

юнәлдерелгән чаралар буенча чыгымнарның бер өлешен каплауга авыл 

хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә субсидияләр»; 

 

я
16

) юлларны 
«14 1 02 50330 Федераль бюджет средстволары хисабына, файдаланудан төшеп калган иске 

бакчаларны төпләү һәм төпләнгән мәйданнарны рекультивацияләү 

чыгымнарының бер өлешен каплауга субсидияләр»  
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14 1 02 50340 Федераль бюджет средстволары хисабына, күп еллык җимеш һәм җиләк 

үсентеләрен утырту һәм карау чыгымнарының бер өлешен каплауга 

субсидияләр» 

төшереп калдырырга; 

 

я
17

) юлларны 

«14 1 03 50380 Федераль бюджет средстволары хисабына, үсемлекчелекне, үсемлекчелек 

продукциясен эшкәртү һәм сатуны үстерүгә кыска сроклы кредитлар 

(займнар) буенча процент ставкасының бер өлешен каплауга субсидияләр 

14 1 03 50390 Федераль бюджет средстволары хисабына, үсемлекчелекне, үсемлекчелек 

продукциясен эшкәртүне үстерүгә һәм үсемлекчелек продукциясе базарлары 

инфраструктурасын һәм логистика белән тәэмин ителешен үстерүгә 

инвестицион кредитлар (займнар) буенча процент ставкасының бер өлешен 

каплауга субсидияләр 

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

үстерү өлкәсендә үсемлекчелек һәм терлекчелек продукциясен эшкәртүгә 

кыска сроклы кредитлар (займнар) буенча процент ставкасының бер өлешен 

каплауга субсидияләр» 

төшереп калдырырга; 

 

я
18

) юлны 
«14 1 04 50400 Федераль бюджет средстволары хисабына, үсемлекчелек өлкәсендә авыл 

хуҗалыгын иминиятләштерү килешүе буенча исәпләнгән иминиятләштерү 

премиясен түләүгә авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләре чыгымнарының 

бер өлешен каплауга субсидияләр» 

төшереп калдырырга; 

 

я
19

) юлларны 

«14 1 05 50410 Федераль бюджет средстволары хисабына, үсемлекчелек өлкәсендә авыл 

хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә бәйле булмаган ярдәм күрсәтүгә 

субсидияләр» 

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

грунтта яшелчә җитештерүне үстерү өлкәсендә авыл хуҗалыгы товар 

җитештерүчеләренә бәйле булмаган ярдәм күрсәтүгә субсидияләр 

14 1 05 55410 Федераль бюджет средстволары хисабына, үсемлекчелек өлкәсендә авыл 

хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә бәйле булмаган ярдәм күрсәтүгә 

субсидияләр» 

төшереп калдырырга; 

 

я
20

) юлны 

«14 1 05 60410 Үсемлекчелек өлкәсендә авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә бәйле 

булмаган ярдәм күрсәтүгә субсидияләр» 
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түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«14 1 05 60410 Үсемлекчелек өлкәсендә бәйле булмаган ярдәм күрсәтүгә субсидияләр»; 

 

я
21

) юлны 
«14 1 05 65410 Үсемлекчелек өлкәсендә авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә бәйле 

булмаган ярдәм күрсәтүгә субсидияләр» 

 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«14 1 05 65410 Үсемлекчелекне үстерүгә юнәлдерелгән чаралар буенча чыгымнарның бер 

өлешен каплауга авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә субсидияләр» 

 

һәм шуннан соң түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

«14 1 05 72350 «Татарстан Республикасында социаль тармакларны һәм иҗтимагый 

инфраструктураны үстерү»; 

 

я
22

) юлны 

«14 1 05 R5410 Үсемлекчелек өлкәсендә авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә бәйле 

булмаган ярдәм күрсәтүгә финанслашыла торган чыгымнар» 

 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«14 1 05 R5410 Үсемлекчелек өлкәсендә, орлык бәрәңгесен һәм ачык грунтта яшелчә 

җитештерү өлкәсендә бәйле булмаган ярдәм күрсәтүгә субсидияләр»; 

 

я
23

) юлларны 

«14 1 06 50350 Федераль бюджет средстволары хисабына, үсемлекчелек өлкәсендә 

икътисадый яктан әһәмиятле төбәк программаларына ярдәм итүгә 

субсидияләр 

14 1 06 54370 Федераль бюджет средстволары хисабына, җимеш саклау объектларын 

булдыру һәм модернизацияләүгә турыдан-туры тотылган чыгымнарның бер 

өлешен каплауга субсидияләр  

14 1 06 54400 Федераль бюджет средстволары хисабына, бәрәңге һәм яшелчә саклау 

объектларын булдыру һәм модернизацияләүгә турыдан-туры тотылган 

чыгымнарның бер өлешен каплауга субсидияләр  

14 1 06 54410 Федераль бюджет средстволары хисабына, теплица объектларын булдыру 

һәм модернизацияләүгә турыдан-туры тотылган чыгымнарның бер өлешен 

каплауга субсидияләр» 

төшереп калдырырга; 

 

я
24

) юлны 
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«14 1 07 00000 «Агросәнәгать комплексын үстерүнең төбәк программаларын тормышка 

ашыруда максатчан күрсәткечләргә ирешүгә ярдәм итү» төп чарасы  

 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«14 1 07 00000 «Киндер җитештерүне үстерү» төп чарасы»; 

 

я
25

) юлдан соң 
«14 1 07 R5430 Агросәнәгать комплексын үстерүнең төбәк программаларын тормышка 

ашыруда максатчан күрсәткечләргә ирешүгә ярдәм итүгә финанслашыла 

торган чыгымнар»  

 

түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 

«14 1 08 00000 «Агросәнәгать комплексын үстерүнең төбәк программаларын тормышка 

ашыруда максатчан күрсәткечләргә ирешүгә ярдәм итү» төп чарасы 

14 1 08 R5430 Агросәнәгать комплексын үстерүнең төбәк программаларын тормышка 

ашыруда максатчан күрсәткечләргә ирешүгә ярдәм итүгә финанслашыла 

торган чыгымнар»; 

 

я
26

) юлларны 
«14 2 01 50430 Федераль бюджет средстволары хисабына, үз эшкәртүенә урнаштырылган 

һәм (яки) төяп озатылган сөтнең бер килограммына субсидияләр 

14 2 01 55420 Федераль бюджет средстволары хисабына, сөтчелек юнәлешендәге мөгезле 

эре терлекнең продукт бирүчәнлеген арттыруга субсидияләр» 

төшереп калдырырга; 

 

я
27

) юлны 
«14 2 01 R5420 Сөтчелек юнәлешендә мөгезле эре терлекнең продукт бирүчәнлеген 

арттыруга финанслашыла торган чыгымнар» 

 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«14 2 01 R5420 Сөтчелек юнәлешендә продукт бирүчәнлекне арттыруга сфинанслашыла 

торган чыгымнар»; 

 

я
28

) юлларны 
«14 2 02 50420 Федераль бюджет средстволары хисабына, нәселле терлекчелеккә ярдәм 

итүгә субсидияләр 

14 2 02 54460 Федераль бюджет средстволары хисабына, сөт юнәлешендәге нәселле 

мөгезле эре терлекчелеккә ярдәм итүгә субсидияләр» 

төшереп калдырырга; 
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я
29

) юлны 

«14 2 03 50490 Федераль бюджет средстволары хисабына, терлекчелек өлкәсендә авыл 

хуҗалыгын иминиятләштерү килешүе буенча исәпләнгән иминиятләштерү 

премиясен түләүгә авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләре чыгымнарының 

бер өлешен каплауга субсидияләр» 

төшереп калдырырга; 

 

я
30

) юлларны 

«14 2 04 50470 Федераль бюджет средстволары хисабына, терлекчелекне, терлекчелек 

продукциясен эшкәртү һәм сатуны үстерүгә кыска сроклы кредитлар 

(займнар) буенча процент ставкасының бер өлешен каплауга субсидияләр 

14 2 04 50480 Федераль бюджет средстволары хисабына, терлкечелекне, терлекчелек 

продукциясен эшкәртүне үстерүгә һәм терлекчелек продукциясе базарлары 

инфраструктурасын һәм логистика белән тәэмин ителешен үстерүгә 

инвестицион кредитлар (займнар) буенча процент ставкасының бер өлешен 

каплауга субсидияләр 

14 2 04 54430 Федераль бюджет средстволары хисабына, сөтчелек юнәлешендәге 

терлекчелекне үстерүгә кыска сроклы кредитлар (займнар) буенча процент 

ставкасының бер өлешен каплауга субсидияләр 

14 2 04 54440 Федераль бюджет средстволары хисабына, сөтчелек юнәлешендәге 

терлекчелек объектларын төзү һәм реконструкцияләүгә инвестицион 

кредитлар (займнар) буенча процент ставкасының бер өлешен каплауга 

субсидияләр 

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

үстерү өлкәсендә үсемлекчелек һәм терлекчелек продукциясен эшкәртүгә  

кыска сроклы кредитлар (займнар) буенча процент ставкасының бер өлешен 

каплауга субсидияләр» 

төшереп калдырырга; 

 

я
31

) юлны 

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

икътисадый яктан әһәмиятле төбәк программаларына ярдәм итүгә 

субсидияләр»  

төшереп калдырырга; 

 

я
32

) юлларны 

«14 2 06 50440 Федераль бюджет средстволары хисабына, сарыклар һәм кәҗәләрнең баш 

санын арттыру чыгымнарының бер өлешен каплауга субсидияләр» 

14 2 06 54360 Федераль бюджет средстволары хисабына, нәзек һәм ярым нәзек йон 

җитештерү һәм сатуга ярдәм итүгә субсидияләр» 

төшереп калдырырга; 
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я
33

) юлны 

«14 2 07 54420 Федераль бюджет средстволары хисабына, сөтчелек юнәлешендәге 

терлекчелек комплекслары объектларын (сөтчелек фермалары) булдыру һәм 

модернизацияләүгә турыдан-туры тотылган чыгымнарның бер өлешен 

каплауга субсидияләр» 

төшереп калдырырга; 

 

я
34

) юлны 

«14 3 01 50500 Федераль бюджет средстволары хисабына, итчелек юнәлешендәге нәселле 

мөгезле эре терлекчелеккә ярдәм итүгә субсидияләр» 

төшереп калдырырга; 

 

я
35

) юлны 
«14 3 02 50520 Федераль бюджет средстволары хисабына, итчелек юнәлешендәге 

терлекчелек объектларын төзү һәм реконструкцияләүгә инвестицион 

кредитларның бер өлешен каплауга субсидияләр» 

төшереп калдырырга; 

 

я
36

) юлны 

«14 3 03 50510 Федераль бюджет средстволары хисабына, итчелек юнәлешендәге 

терлекчелекне үстерүнең икътисадый яктан әһәмиятле төбәк 

программаларына ярдәм итүгә субсидияләр» 

төшереп калдырырга; 

 

я
37

) юлны 

«14 4 01 50530 Федераль бюджет средстволары хисабына, яңа эшли башлаган фермерларга 

ярдәм итүгә субсидияләр» 

төшереп калдырырга; 

 

я
38

) юлны 
«14 4 02 50540 Федераль бюджет средстволары хисабына, гаилә терлекчелек фермаларын 

үстерүгә субсидияләр» 

төшереп калдырырга; 

 

я
39

) юлны 
«14 4 03 50550 Федераль бюджет средстволары хисабына, кече хуҗалыклар алган озак 

сроклы, урта сроклы һәм кыска сроклы кредитлар буенча процент 

ставкасының бер өлешен каплауга субсидияләр» 

төшереп калдырырга; 

 

я
40

) юлны 
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«14 4 04 50560 Федераль бюджет средстволары хисабына, хосусый эшмәкәрләрне кертеп, 

крестьян (фермер) хуҗалыкларына авыл хуҗалыгы максатындагы җирләрдән 

файдаланыла торган җир кишәрлекләрен милеккә рәсмиләштергәндә 

чыгымнарының бер өлешен каплауга субсидияләр» 

төшереп калдырырга; 

 

я
41

) юлны 
«14 4 05 54380 Федераль бюджет средстволары хисабына, матди-техник базаны үстерү өчен 

авыл хуҗалыгы куллану кооперативларына грант ярдәменә субсидияләр» 

төшереп калдырырга; 

 

я
42

) юлны 

«14 4 05 63240 Авыл хуҗалыгы әзерләү-куллану кооперативларына, әзерләү оешмалары һәм 

предприятиеләренә ит, йон һәм тире сатып алу һәм сату чыгымнарының бер 

өлешен каплауга субсидияләр» 

 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«14 4 05 63240 Авыл хуҗалыгы әзерләү-куллану кооперативларына, куллану 

кооперациясенең әзерләү оешмалары һәм предприятиеләренә ит, йон һәм 

тире сатып алу, эшкәртү һәм сату чыгымнарының бер өлешен каплауга 

субсидияләр»; 

 

я
43

) юлны 

«14 5 01 63500 Авыл хуҗалыгы производствосын техник һәм технологик яктан 

модернизацияләү»  

 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«14 5 01 63500 Авыл хуҗалыгы производствосын техник һәм технологик яктан 

модернизацияләүгә чыгымнарның бер өлешен каплауга субсидияләр» 

 

һәм шуннан соң түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

«14 5 01 72350 Татарстан Республикасында социаль тармакларны һәм иҗтимагый 

инфраструктураны үстерү»;  

 

я
44

) юлларны 

«14 6 04 60150 Оешмалар мөлкәтенә түләнгән салымның бер өлешен каплауга субсидияләр  

14 6 04 60160 Икмәк пешерү предприятиеләренә социаль икмәк җитештерүгә бәйле 

чыгымнарын каплауга субсидияләр» 

 

 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
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«14 6 04 60150 Оештыру-хокукый формаларына бәйсез рәвештә, авыл хуҗалыгы товар 

җитештерүчеләренә (шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнардан 

тыш), агросәнәгать комплексы оешмаларына, крестьян (фермер) 

хуҗалыкларына оешмалар мөлкәтенә салым түләүгә бәйле чыгымнарның бер 

өлешен каплауга субсидияләр   

14 6 04 60160 Социаль икмәк пешерү белән шөгыльләнүче икмәк пешерү 

предприятиеләренә он сатып алу һәм (яки) җитештерүгә бәйле чыгымнарның 

бер өлешен каплауга субсидияләр»; 

 

я
45

) юлны 

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

тотрыклы үстерү» кече программасы чараларын тормышка ашыру 

төшереп калдырырга; 

 

я
46

) юлны 
«14 7 02 50180 Федераль бюджет средстволары хисабына, «Авыл территорияләрен 

тотрыклы үстерү» кече программасы чараларын тормышка ашыру 

төшереп калдырырга; 

 

я
47

) юлны 

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

тотрыклы үстерү» кече программасы чараларын тормышка ашыру 

төшереп калдырырга; 

 

я
48

) юлны 

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

тотрыклы үстерү» кече программасы чараларын тормышка ашыру» 

төшереп калдырырга; 

 

я
49

) юлны 
«14 8 01 50760 Федераль бюджет средстволары хисабына, «2014 – 2020 елларга Россиядә 

авыл хуҗалыгы максатындагы җирләрне мелиорацияләүне үстерү» федераль 

максатчан программасы чараларын тормышка ашыру» 

төшереп калдырырга; 

 

я
50

) юлны 
«14 8 02 61810 Татарстан Республикасында туфракның ашалуына каршы һәм кырларны 

саклау өчен агачлар булдыру чаралары» 

 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«14 8 02 61810 Татарстан Республикасында туфракның ашлануына каршы һәм кырларны 
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саклау өчен агачлар булдыру һәм кырларда корыган агачлар урынына 

яңаларын утырту чаралары»; 

 

я
51

) юлны 

«14 К 00 00000 «2013 – 2020 елларга Татарстан Республикасында авыл хуҗалыгын үстерү 

һәм авыл хуҗалыгы продукциясе, чималы һәм азык-төлек базарларын җайга 

салу» дәүләт программасы кысаларында социаль һәм инженерлык 

инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь ремонт» кече 

программасы» 

 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«14 К 00 00000 «2013 – 2020 елларга Татарстан Республикасында авыл хуҗалыгын үстерү 

һәм авыл хуҗалыгы продукциясе, чималы һәм азык-төлек базарларын җайга 

салу» дәүләт программасы кысаларында социаль һәм инженерлык 

инфраструктурасын үстерү» кече программасы»; 

 

я
52

) юлны 
«15 1 01 51310 Федераль бюджет средстволары хисабына,  урманнарда янгын сүндерү өчен 

махсус техника һәм җиһазлар сатып алу» 

төшереп калдырырга; 

 

я
53

) юлны 

«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 

 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

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

кунакчыллык өлкәсен үстерү» дәүләт программасы кысаларында 

социаль һәм инженерлык инфраструктурасын үстерү»; 

 

я
54

) юлны 
«32 0 01 54870 Федераль бюджет средстволары хисабына, сәнәгать предприятиеләрен 

модернизацияләү һәм үстерү буенча инвестицион проектларны тормышка 

ашыруга чыгымнарның бер өлешен каплау өчен чыгымнарны финанслашуга 

субсидияләр» 

төшереп калдырырга; 

 

я
55

) юлдан соң 
«01 Б 01 05191 «Мәҗбүри медицина иминиятләштерүенең база программасы чикләрендә 

мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль программасын финанс 

ягыннан өстәмә тәэмин итү» 
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түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 

«01 Б 01 05290 Татарстан Республикасы Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе 

территориаль фондының нормаланган иминиятләштерү запасы средстволары 

хисабына квалификаци күтәрү программалары буенча медицина 

хезмәткәрләренә өстәмә һөнәри белем бирүне оештыру, шулай ук медицина 

җиһазларын сатып алу һәм ремонтлау буенча чараларны финанс ягыннан 

тәэмин итү  

01 Б 01 05390 Россия Федерациясенең башка субъектлары территориясендә 

иминиятләштерелгән затларга Татарстан Республикасы медицина 

оешмалары тарафыннан күрсәтелгән медицина ярдәме». 
 


