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Татарстан Республикасы 

Финанс министрлыгының 30.12.2015 
ел, № 02-144 боерыгы белән 
расланган Татарстан Республикасы 
бюджеты һәм Татарстан 
Республикасы Мәҗбүри медицина 
иминиятләштерүе территориаль 
фонды бюджетына кагылышлы 
өлешендә Россия Федерациясе 
бюджет классификациясен куллану 
тәртибен билгеләү, аныклау һәм 
тәгаенләү турында күрсәтмәләргә 
үзгәрешләр кертү хакында 

 
Б о е р ы к  б и р ә м: 
 
1.  Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының 30.12.2015 ел, № 

02-144 боерыгы белән расланган Татарстан Республикасы бюджеты һәм 
Татарстан Республикасы Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль 
фонды бюджетына кагылышлы өлешендә Россия Федерациясе бюджет 
классификациясен куллану тәртибен билгеләү, аныклау һәм тәгаенләү 
турында күрсәтмәләргә үзгәрешләрне (Татарстан Республикасы Финанс 
министрлыгының 30.03.2016 ел, № 02-32, 29.06.2016 ел, № 02-73, 30.09.2016 
ел, № 02-116,  27.12.2016 ел, № 02-157,  29.12.2016 ел, № 02-159, 31.03.2017 
ел, № 02-30,  30.06.2017 ел № 02-64, 26.09.2017 ел, № 02-90 боерыклары 
нигезендә кертелгән үзгәрешләр белән) (кушымта итеп бирелә) расларга. 

2. Бу боерык нигезендә Күрсәтмәләргә кертелә торган үзгәрешләрнең  
2018 елга һәм планда каралган 2019 һәм 2020 елларга Татарстан 
Республикасы бюджетыннан һәм Татарстан Республикасы Мәҗбүри 
медицина иминиятләштерүе территориаль фонды бюджетыннан башлап,  
Татарстан Республикасы бюджетын һәм Татарстан Республикасы Мәҗбүри 
медицина иминиятләштерүе территориаль фонды бюджетын төзү һәм үтәүдә 
килеп чыгучы хокукый мөнәсәбәтләргә кагылуын билгеләргә. 

 
 

          Министр                               Р.Р.Гайзатуллин 
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Татарстан Республикасы 
Финанс 
министрлыгының  
« 21 « декабрь, 2017 ел, 
№ 02-129 боерыгы 
белән расланды 

 
 

 Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының 30.12.2015 ел, № 02-144 
боерыгы белән расланган Татарстан Республикасы бюджеты һәм Татарстан 
Республикасы Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль фонды 

бюджетына кагылышлы өлешендә Россия Федерациясе бюджет 
классификациясен куллану тәртибен билгеләү, аныклау һәм тәгаенләү 

турында күрсәтмәләргә кертелә торган үзгәрешләр 
 
 

1. «Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 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 саклау 

өлкәсен үстерү» дәүләт программасы» 2.1 пунктчасында: 
 
«01 2 02 00000 «Кешедә иммунодефицит вирусын, В һәм С 

гепатетларын йоктырган затларга медицина ярдәме күрсәтүне камилләштерү. 
Дәвалап җиткерү һәм реабилитацияләүне оештыру. Анадан карынындагы 
балага ВИЧның вертикаль йогуын кисәтү чараларын камилләштерү» төп 
чарасы» максатчан статьясына чыгымнарның түбәндәге юнәлешен өстәргә: 

«- 03820 Кешедә иммунодефицит вирусын, шул исәптән В һәм (яки) С 
гепатитлары вируслары белән бергә, йоктырган затларны ачыклау һәм 
аларның дәвалануына мониторинг өчен диагностика средстволарын сатып 
алуны финанс ягыннан тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла.»;   

 
«01 7 03 00000 «Медицина хезмәткәрләренең аерым категорияләренә 

социаль ярдәм» төп чарасы» максатчан статьясына түбәндәге чыгымнар 
юнәлешен өстәргә: 

 «- R3820 «Сәламәтлек саклау өлкәсен үстерү» Дәүләт 
программасының аерым чараларын тормышка ашыруга финанслашыла 
торган чыгымнар 

«Сәламәтлек саклау өлкәсен үстерү» Дәүләт программасының аерым 
чараларын тормышка ашыруга федераль бюджеттан субсидияләр һәм 
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Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына хәл ителә торган 
Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.   

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы 
бюджетына керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең «Сәламәтлек 
саклау өлкәсен үстерү» Россия Федерациясе дәүләт программасының аерым 
чараларын тормышка ашыруга Россия Федерациясе субъектлары 
бюджетларына субсидияләр» 000 2 02 25382 02 0000 151 коды буенча 
чагылдырыла.»;  

 
«01 Б 01 00000 «Татарстан Республикасының территориаль 

планлаштыру системасын камилләштерү» төп чарасы» максатчан статьясына 
түбәндәге чыгымнар юнәлешен өстәргә: 

«- 60930 Башка чыганаклар хисабына хәл ителә торган Татарстан 
Республикасы территориясендә мәҗбүри медицина иминиятләштерүен 
оештыруны финанс ягыннан тәэмин итү»; 

 
 
б) «2014 – 2025 елларга Татарстан Республикасында мәгариф һәм 

фәнне үстерү» дәүләт программасы» 2.2. пунктчасында: 
 
«02 2 05 00000 «Гомуми белем бирү системасында курслар уздыру һәм 

кадрларны һөнәри яктан яңадан әзерләү» төп чарасы» максатчан статьясына 
түбәндәге чыгымнар юнәлешләрен өстәргә: 

«- R5380 Төбәк проектларын тормышка ашыру һәм аларның 
нәтиҗәләрен тарату юлы белән белем бирү нәтиҗәләре түбән булган 
мәктәпләрдә һәм уңайсыз социаль шартларда эшләүче мәктәпләрдә белем 
бирү сыйфатын яхшыртуга финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча төбәк проектларын тормышка 
ашыру һәм аларның нәтиҗәләрен тарату юлы белән белем бирү нәтиҗәләре 
түбән булган мәктәпләрдә һәм уңайсыз социаль шартларда эшләүче 
мәктәпләрдә белем бирү сыйфатын яхшыртуга федераль бюджеттан 
субсидияләр һәм Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына 
хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла.  

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы 
бюджетына керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең «Россия 
Федерациясе субъектларында төбәк проектларын тормышка ашыру һәм 
аларның нәтиҗәләрен тарату юлы белән белем бирү нәтиҗәләре түбән булган 
мәктәпләрдә һәм уңайсыз социаль шартларда эшләүче мәктәпләрдә белем 
бирү сыйфатын яхшыртуга Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына 
субсидияләр» 000 2 02 25538 02 0000 151 коды буенча чагылдырыла. 

 
- R5390 Конкрет өлкәләрне модернизацияләү концепцияләрен эшләү, 

мәгарифне үстерү һәм челтәр методик берләшмәләренә ярдәм итү төбәк 
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программаларын хуплау юлы белән яңа федераль дәүләт мәгариф стандарты 
нигезендә белем бирү технологияләрен һәм эчтәлеген модернизацияләүгә 
финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча конкрет өлкәләрне 
модернизацияләү концепцияләрен эшләү, мәгарифне үстерү һәм челтәр 
методик берләшмәләренә ярдәм итү төбәк программаларын хуплау юлы 
белән яңа федераль дәүләт мәгариф стандарты нигезендә белем бирү 
технологияләрен һәм эчтәлеген модернизацияләүгә федераль бюджеттан 
субсидияләр һәм Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына 
хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла.  

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы 
бюджетына керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең «Россия 
Федерациясе субъектларында конкрет өлкәләрне модернизацияләү 
концепцияләрен эшләү, мәгарифне үстерү һәм челтәр методик 
берләшмәләренә ярдәм итү төбәк программаларын хуплау юлы белән яңа 
федераль дәүләт мәгариф стандарты нигезендә белем бирү технологияләрен 
һәм эчтәлеген модернизацияләүгә Россия Федерациясе субъектлары 
бюджетларына субсидияләр» 000 2 02 25539 02 0000 151.»;  

«02 2 09 00000 «Гомуми белем бирү системасын модернизацияләү, 
мәгариф өлкәсендә чаралар үткәрү» төп чарасы» максатчан статьясына 
түбәндәге чыгымнар билгеләнешен өстәргә: 

«- R5390 Конкрет өлкәләрне модернизацияләү концепцияләрен эшләү, 
мәгарифне үстерү һәм челтәр методик берләшмәләренә ярдәм итү төбәк 
программаларын хуплау юлы белән яңа федераль дәүләт мәгариф стандарты 
нигезендә белем бирү технологияләрен һәм эчтәлеген модернизацияләүгә 
финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча конкрет өлкәләрне 
модернизацияләү, концепцияләрне эшләү, мәгарифне үстерү һәм челтәр 
методик берләшмәләренә ярдәм итү төбәк программаларын хуплау юлы 
белән яңа федераль дәүләт мәгариф стандарты нигезендә белем бирү 
технологияләрен һәм эчтәлеген модернизацияләүгә федераль бюджеттан 
субсидияләр һәм Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына 
хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла.  

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы 
бюджетына керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең «Россия 
Федерациясе субъектларында конкрет өлкәләрне модернизацияләү 
концепцияләрен эшләү, мәгарифне үстерү һәм челтәр методик 
берләшмәләренә ярдәм итү төбәк программаларын хуплау юлы белән яңа 
федераль дәүләт мәгариф стандарты нигезендә белем бирү технологияләрен 
һәм эчтәлеген модернизацияләүгә Россия Федерациясе субъектлары 
бюджетларына субсидияләр»  000 2 02 25539 02 0000 151 коды буенча 
чагылдырыла.»; 
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«02 3 03 00000 «Өстәмә белем бирү системасын модернизацияләү, 

мәгариф өлкәсендә чаралар үткәрү» төп чарасы» максатчан статьясына 
түбәндәге  чыгымнар юнәлешен өстәргә: 

«- R5390 Конкрет өлкәләрне модернизацияләү концепцияләрен эшләү, 
мәгарифне үстерү һәм челтәр методик берләшмәләренә ярдәм итү төбәк 
программаларын хуплау юлы белән яңа федераль дәүләт мәгариф стандарты 
нигезендә белем бирү технологияләрен һәм эчтәлеген модернизацияләүгә 
финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча конкрет өлкәләрне 
модернизацияләү концепцияләрен эшләү, мәгарифне үстерү һәм челтәр 
методик берләшмәләренә ярдәм итү төбәк программаларын хуплау юлы 
белән яңа федераль дәүләт мәгариф стандарты нигезендә белем бирү 
технологияләрен һәм эчтәлеген модернизацияләүгә федераль бюджеттан 
субсидияләр һәм Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына 
хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла.  

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы 
бюджетына керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең «Россия 
Федерациясе субъектларында конкрет өлкәләрне модернизацияләү 
концепцияләрен эшләү, мәгарифне үстерү һәм челтәр методик 
берләшмәләренә ярдәм итү төбәк программаларын хуплау юлы белән яңа 
федераль дәүләт мәгариф стандарты нигезендә белем бирү технологияләрен 
һәм эчтәлеген модернизацияләүгә Россия Федерациясе субъектлары 
бюджетларына субсидияләр» 000 2 02 25539 02 0000 151 коды буенча 
чагылдырыла.»; 

«02 4 03 00000 «Һөнәри белем бирү системасын модернизацияләү,  
мәгариф өлкәсендә чаралар үткәрү» төп чарасы» максатчан статьясына 
түбәндәге чыгымнар юнәлешен өстәргә:  

«- R5340 Норматив-методик база эшләү һәм инициативалы 
проектларны хуплау юлы белән физик мөмкинлекләре чикләнгән кешеләргә 
урта һөнәри һәм югары белем алу өчен шартлар тудыруга финанслашыла 
торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча норматив-методик база эшләү 
һәм инициативалы проектларны хуплау юлы белән физик мөмкинлекләре 
чикләнгән кешеләргә урта һөнәри һәм югары белем алу өчен шартлар 
тудыруга федераль бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан Республикасы 
бюджеты средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы 
бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы 
бюджетына керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең «Россия 
Федерациясе субъектларында норматив-методик база эшләү һәм 
инициативалы проектларны хуплау юлы белән физик мөмкинлекләре 
чикләнгән кешеләргә урта һөнәри һәм югары белем алу өчен шартлар 
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тудыруга Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына субсидияләр» 000 
2 02 25534 02 0000 151 коды буенча чагылдырыла.»; 

 
«02 5 01 00000 «Мәгариф сыйфатын бәяләү системасын эшләү һәм 

гамәлгә кертү» төп чарасы» максатчан статьясына түбәндәге чыгымнар 
юнәлешен өстәргә: 

«- R5350 Гомуми белем бирү сыйфатын бәйсез бәяләүнең илкүләм-
төбәк системасын үстерүгә финанслашыла торган чыгымнар   

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча гомуми белем бирү сыйфатын 
бәйсез бәяләүнең илкүләм-төбәк системасын үстерүгә 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 «Гомуми белем 
бирү сыйфатын бәйсез бәяләүнең илкүләм-төбәк системасын үстерүгә Россия 
Федерациясе  субъектлары бюджетларына субсидияләр» 000 2 02 25535 02 
0000 151 коды буенча чагылдырыла.»; 

 
в)  «2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында яшәүчеләрне 

сыйфатлы торак һәм торак-коммуналь хуҗалык хезмәтләре белән тәэмин 
итү» дәүләт программасы» 2.4 пунктчасында»; 

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

алуга социаль түләүләр бирү» төп чарасы» максатчан статьясына түбәндәге 
чыгымнар юнәлешен өстәргә:  

«- R4970 Яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү чараларын тормышка 
ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча яшь гаиләләрне торак белән 
тәэмин итү чараларын тормышка ашыруга федераль бюджеттан субсидияләр 
һәм Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына хәл ителә 
торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 
классификациясенең «Яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү чараларын 
тормышка ашыруга бюджетларга субсидияләр» 000 2 02 25497 00 0000 151 
керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла.»; 

 
«04 2 00 00000 «2014 – 2019 елларга Татарстан Республикасында ятим 

балаларны һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балаларны, ятим балалар 
һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар арасыннан затларны торак 
белән тәэмин итү» кече программасы» максатчан статьясы атамасында «2014 
– 2019 елларга» дигән сүзләрне «2014 – 2020 елларга» дигән сүзләргә 
алыштырырга; 
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«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» максатчан 
статьясына түбәндәге чыгымнар юнәлешләрен өстәргә: 

«- R1120 Муниципаль милек объектларына капиталь салуларга 
финанслашыла торган чыгымнар  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча муниципаль милек объектларына  
капитал салуларга федераль бюджеттан субсидияләр 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. 

- R5550 Заманча шәһәр мохитен булдыру буенча Россия Федерациясе 
субъектларының дәүләт программаларын һәм муниципаль программаларны 
хуплауга финанслашыла торган чыгымнар  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча заманча шәһәр мохитен булдыру 
буенча Россия Федерациясе субъектларының дәүләт программаларын һәм 
муниципаль программаларны хуплауга 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 программаларын һәм муниципаль 
программаларны хуплауга бюджетларга субсидияләр» 000 2 02 25555 00 0000 
151 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла.»; 

 
 
г) «2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында яшәүчеләрнең 

мәшгульлегенә ярдәм итү» дәүләт программасы» 2.5 пунктчасында «05 1 01 
00000 «Халыкның мәшгульлегенә ярдәм итү өлкәсендә чараларны тормышка 
ашыру» төп чарасы» максатчан статьясына түбәндәге чыгымнар юнәлешен 
өстәргә:  

«- R5690 Халыкның мәшгульлегенә ярдәм итү өлкәсендә чараларны 
тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча халыкның мәшгульлегенә ярдәм 
итү өлкәсендә чараларны тормышка ашыруга федераль бюджеттан 
субсидияләргә Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына 
хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 
классификациясенең «Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына 
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башка субсидияләр» 000 2 02 29999 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле 
кодлары буенча чагылдырыла.»; 

 
д)  «2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында мәдәниятне 

үстерү» дәүләт программасы» 2.8 пунктчасында «08 2 01 00000  «Театрлар 
челтәрен үстерү» төп чарасы» максатчан статьясының түбәндәге чыгымнар 
юнәлешләрен өстәргә: 

«- R4660 Халкы 300 мең кешегә кадәр булган торак пунктларда 
муниципаль театрларның матди-техник базасын ныгытуга һәм иҗат 
эшчәнлегенә ярдәм итүгә финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча халкы 300 мең кешегә кадәр 
булган торак пунктларда муниципаль театрларның матди-техник базасын 
ныгытуга һәм иҗат эшчәнлегенә ярдәм итүгә федераль бюджеттан 
субсидияләр һәм Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына 
хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла.  

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 
классификациясенең «Халкы 300 мең кешегә кадәр булган торак пунктларда 
муниципаль театрларның матди-техник базасын ныгытуга һәм иҗат 
эшчәнлегенә ярдәм итүгә Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына 
субсидияләр» 000 2 02 25466 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле кодлары 
буенча чагылдырыла. 

 
- R4661 Муниципаль театрлар спектакльләренең яңа постановкаларын 

булдыру һәм спектакльләрне стационар нигездә күрсәтү   
 
- R4662 Муниципаль театрларның матди-техник базасын ныгыту»; 
 
е) «2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында яшьләр сәясәтен, 

физик культура һәм спортны үстерү» даими программасы» 2.10 
пунктчасында: 

 
«10 2 01 00000 «Балалар һәм яшьләрнең ялын, аларны савыктыруны 

оештыру һәм савыктыруның нәтиҗәсен яхшырту өчен шартлар тудыру» төп 
чарасы» чарасы максатчан статьясы атамасын түбәндәге редакциядә бәян 
итәргә: 

«10 2 01 00000 «Балалар һәм яшьләр ялын оештыру, савыктыру 
нәтиҗәсен яхшырту өчен кирәкле шартлар тудыру» төп чарасы; 

 
«- 21320 Ял, савыктыруны оештыру чаралары» чыгымнар юнәлешен 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«- 21320 Балалар һәм яшьләрнең ялын оештыру чаралары 
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Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча балалар һәм яшьләрнең ялын 
оештыру чараларын торышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла.»;  

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

әзерләнү» кече программасы» максатчан статьясына түбәндәге чыгымнар 
юнәлешен өстәргә: 

«- 61540 Россия Федерациясендә 2018 елгы футбол буенча дөнья 
чемпионатына әзерләнү һәм үткәрү буенча чараларны тормышка ашыру 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Россия Федерациясендә 2018 
елгы футбол буенча дөнья чемпионатына әзерләнү һәм үткәрү буенча 
чараларны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла.»;  

 
ж) «2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасы икътисадын үстерү 

һәм инновацион икътисад» дәүләт программасы» 2.11 пунктчасына 
түбәндәге максатчан статьяны өстәргә: 

 
«11 7 00 00000 «2018 – 2020 елларга Татарстан Республикасында кече һәм 

урта эшмәкәрлекне үстерү» кече программасы 
 
Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече 

программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла: 

 
11 7 01 00000 «Татарстан Республикасында кече һәм урта эшмәкәрлек 

секторы өлешен арттыру» төп чарасы  
Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге чыгымнар юнәлешләре 

буенча төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла: 

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

эшмәкәрлеккә дәүләт ярдәме 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча крестьян (фермер) хуҗалыкларын 

кертеп, кече һәм урта эшмәкәрлеккә дәүләт ярдәменә Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла 

- 65271 Учреждениеләр эшчәнлеген тәэмин итү 
- 65272 Крестьян (фермер) хуҗалыкларын кертеп, кече һәм урта 

эшмәкәрлеккә дәүләт ярдәме чаралары 
 
- R5270 Крестьян (фермер) хуҗалыкларын кертеп, кече һәм урта 

эшмәкәрлеккә дәүләт ярдәменә, шулай ук яшьләр эшмәкәрлеген хуплау 
чараларын тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 



10 
 

 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча крестьян (фермер) хуҗалыкларын 
кертеп, кече һәм урта эшмәкәрлеккә дәүләт ярдәменә, шулай ук яшьләр 
эшмәкәрлеген хуплау чараларын тормышка ашыруга федераль бюджеттан 
субсидияләр һәм Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына 
хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла.   

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе «Крестьян (фермер) 
хуҗалыкларын кертеп, кече һәм урта эшмәкәрлеккә дәүләт ярдәменә, шулай 
ук яшьләр эшмәкәрлеген хуплау чараларын тормышка ашыруга бюджетларга 
субсидияләр» 000 2 02 25527 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле кодлары 
буенча чагылдырыла.»;  

 
з) «2013 – 2020 елларга Татарстан Республикасында авыл хуҗалыгын 

үстерү һәм авыл хуҗалыгы продукциясе, чимал һәм азык-төлек базарларын 
җайга салу» дәүләт программасы» 2.14 пунктчасында: 

 
«14 1 05 00000 «Туфракның уңдырышлылыгын арттыру һәм 

файдаланылмый торган авыл хуҗалыгы җирләрен авыл хуҗалыгы 
әйләнешенә кертү» төп чарасы» максатчан статьясына түбәндәге чыгымнар 
юнәлешен өстәргә:  

«- R5430 Агросәнәгать комплексын үстерүнең төбәк 
программаларының максатчан күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм итүгә 
финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча агросәнәгать комплексын 
үстерүнең төбәк программаларының максатчан күрсәткечләренә ирешүгә 
ярдәм итүгә федераль бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан Республикасы 
бюджеты средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы 
бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы 
бюджетына керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең «Агросәнәгать 
комплексын үстерүнең төбәк программаларының максатчан күрсәткечләренә 
ирешүгә ярдәм итүгә Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына 
субсидияләр» 2 02 25543 02 0000 151 коды буенча чагылдырыла.»;  

«14 2 09 00000 «Хайваннар авыруларын кисәтү һәм халыкны кеше һәм 
хайваннар өчен уртак булган авырулардан саклау» төп чарасы  

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше 
буенча төп чараны  тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюдҗеты 
чыгымнары чагылдырыла: 

 
- 25360 Хайваннар авыруларын кисәтү һәм юкка чыгару, аларны 

дәвалау, сукбай хайваннарны тоту һәм карау, халыкны кеше һәм хайваннар 
өчен уртак булган авырулардан саклау чараларын үткәрүне оештыру 
өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру 
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Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча хайваннар авыруларын кисәтү 
һәм юкка чыгару, аларны дәвалау, сукбай хайваннарны тоту һәм карау, 
халыкны кеше һәм хайваннар өчен уртак булган авырулардан саклау 
чараларын үткәрүне оештыру өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен тормышка 
ашыруга җирле бюджетларга субвенцияләр бирүгә Татарстан Республикасы 
бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

 
Әлеге максатларга субвенцияләрнең җирле бюджетларга керүе 

бюджетлар керемнәре классификациясенең «Россия Федерациясе 
субъектлары  тапшырган вәкаләтләрне үтәүгә җирле бюджетларга 
субвенцияләр» 000 2 02 30024 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле кодлары 
буенча чагылдырыла. 

Шулай ук чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан 
Республикасы бюджетыннан субвенцияләр хисабына хәл ителә торган әлеге 
максатларга җирле бюджетларның чыгымнары чагылдырыла.»; 

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

исәптән яшь гаиләләр һәм яшь белгечләрнең торак шартларын яхшырту» төп 
чарасы» максатчан статьясында: 

беренче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  
«Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре 

буенча төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла:»; 

түбәндәге чыгымнар юнәлешен өстәргә:  
 «- R5670 Авыл территорияләрен тотрыклы үстерү чараларын 

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

буенча авыл җирлегендә яшәүче гражданнарның, шул исәптән яшь гаиләләр 
һәм яшь белгечләрнең тормыш шартларын яхшырту ягыннан «Авыл 
территорияләрен тотрыклы үстерү» кече программасы чараларын тормышка 
ашыруга федераль бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан Республикасы 
бюджеты средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы 
бюджеты чыгымнары чагылдырыла.    

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 
классификациясенең «Авыл территорияләрен тотрыклы үстерү чараларын 
тормышка ашыруга бюджетларга субсидияләр» 000 2 02 25567 00 0000 151 
керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла.»; 

 
«14 7 02 00000 «Авыл җирлегендә социаль һәм инженерлык 

инфраструктурасын үстерү һәм автомобиль юллары белән тәэмин итү» төп 
чарасы» максатчан статьясында:  

беренче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
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«Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре 
буенча төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла:»; 

түбәндәге чыгымнар юнәлешен өстәргә: 
«- R5670 Авыл территорияләрен тотрыклы үстерү 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 статьясына түбәндәге 
чыгымнар юнәлешен өстәргә: 

«- R5670 Авыл территорияләрен тотрыклы үстерү чараларын 
тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 

 
«14 7 03 00000» төп чарасы кысаларында чыгымнарның әлеге юнәлеше 

буенча «Мәйданчыкларны җыйнак торак төзелеше өчен комплекслы 
төзекләндерү ягыннан «Авыл территорияләрен тотрыклы үстерү» чараларын 
тормышка ашыруга федераль бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан 
Республикасы бюджеты средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 
классификациясенең «Дәүләт (муниципаль) милкендәге объектларга капитал 
салуларны финанслашуга бюджетларга субсидияләр»  000 2 02 20077 00 0000 
151 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла.»;  

 
«14 7 04 00000 «Авыл җирлегендә яшәүче гражданнарның җирле 

инициативаларына грант ярдәме» төп чарасы» максатчан статьясында: 
беренче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре 

буенча төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла:»; 

түбәндәге чыгымнар юнәлешен өстәргә: 
«- R5670 Авыл территорияләрен тотрыклы үстерү чараларын 

тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 
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«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 бюджет средстволары хисабына 
хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла.  

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 
классификациясенең «Авыл территорияләрен тотрыклы үстерү» кече 
программасы чараларын тормышка ашыруга бюджетларга субсидияләр»  000 
2 02 25567 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча 
чагылдырыла.»; 

«14 8 05 00000 «Культура-техник чаралар» төп чарасы» максатчан 
статьясын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

беренче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре 

буенча төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла:»; 

түбәндәге чыгымнар юнәлешен өстәргә: 
«- R5680 Авыл хуҗалыгы максатындагы җирләрне мелиорацияләү 

өлкәсендәге чараларны тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча авыл хуҗалыгы максатындагы 

җирләрне мелиорацияләү өлкәсендәге чараларны тормышка ашыруга 
федераль бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан Республикасы бюджеты 
средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла.  

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы 
бюджетына керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең «Авыл 
хуҗалыгы максатындагы җирләрне мелиорацияләү өлкәсендәге чараларны 
тормышка ашыруга Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына 
субсидияләр» 000 2 02 25568 02 0000 151 коды буенча чагылдырыла.»; 

 
«14 8 06 00000 «Агро-урман-мелиорация чаралары» төп чарасы 

максатчан статьясында: 
беренче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре 

буенча төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла:»; 

түбәндәге чыгымнар юнәлешен өстәргә:: 
«- R5680 Авыл хуҗалыгы максатындагы җирләрне мелиорацияләү 

өлкәсендә чараларны тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча авыл хуҗалыгы максатындагы 

җирләрне мелиорацияләү өлкәсендә чараларны тормышка ашыруга федераль 
бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан Республикасы бюджеты 
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средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла.  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча авыл хуҗалыгы максатындагы 
җирләрне мелиорацияләү өлкәсендә чараларны тормышка ашыруга Россия 
Федерациясе субъектлары бюджетларына субсидияләр» 000 2 02 25568 02 
0000 151 коды буенча чагылдырыла. 

 
«14 8 07 00000 «Гидромелиорация чаралары» төп чарасы» максатчан 

статьясында:   
беренче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  
«Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре 

буенча төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла:»; 

түбәндәге чыгымнар юнәлешен өстәргә: 
«- R5680 Авыл хуҗалыгы максатындагы җирләрне мелиорацияләү 

өлкәсендә чараларны тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча авыл хуҗалыгы максатындагы 

җирләрне мелиорацияләү өлкәсендә чараларны тормышка ашыруга федераль 
бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан Республикасы бюджеты 
средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла.  

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы 
бюджетына керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең «Авыл 
хуҗалыгы максатындагы җирләрне мелиорацияләү өлкәсендәге чараларны 
тормышка ашыруга» Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына 
субсидияләр»  000 2 02 25568 02 0000 151 коды буенча чагылдырыла.»; 

 
и) «Татарстан Республикасы бюджеты һәм Россия Федерациясе дәүләт 

бюджеттан тыш фондлары чыгымнарының программага кертелмәгән 
юнәлешләре» 2.30 пунктчасында: 

 
«73 2 00 00000 Россия Федерациясе дәүләт бюджеттан тыш фондлары 

аппаратлары тарафыннан функцияләрне башкару» максатчан статьясына 
түбәндәге чыгымнар юнәлешен өстәргә: 

«- 60930 Башка чыганаклар хисабына хәл ителә торган, Татарстан 
Республикасы территориясендә мәҗбүри медицина иминиятләштерүен 
оештыруны финанс ягыннан тәэмин итү»;  

 
«99 0 00 00000 Чыгымнарның программага кертелмәгән юнәлешләре» 

максатчан статьясында: 
«- 03060 Халыкара хезмәттәшлек өлкәсендә чаралар» чыгымнар 

юнәлеше түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«- 03060 Рейтинг агентлыклары белән хезмәттәшлек итү өлкәсендә 

чаралар 
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Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча рейтинг агентлыклары белән 
хезмәттәшлек итү өлкәсендәге чараларны тормышка ашыруга Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.»; 

түбәндәге чыгымнар юнәлешен өстәргә: 
«- 25410 Җәмәгать урыннарына исерек хәлдә килеп, мөстәкыйль йөрү 

яки әйләнә-тирәдә адашмыйча йөрү сәләтен җуйган затларга махсус 
учреждениедә хезмәтләр күрсәтү буенча дәүләт вәкаләтләрен тормышка 
ашыру 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча җәмәгать урыннарына исерек 
хәлдә килеп, мөстәкыйль йөрү яки әйләнә-тирәдә адашмыйча йөрү сәләтен 
җуйган затларга махсус учреждениедә хезмәтләр күрсәтү буенча дәүләт 
вәкаләтләрен тормышка ашыруга җирле бюджетларга субвенцияләр бирүгә 
Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

Әлеге максатларга субвенцияләрнең җирле бюджетларга керүе 
бюджетлар керемнәре классификациясенең «Россия Федерациясе 
субъектларына тапшырылган вәкаләтләрне үтәүгә җирле бюджетларга 
субвенцияләр»   000 2 02 30024 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле 
кодлары буенча чагылдырыла.  

Шулай ук чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан 
Республикасы бюджетыннан субвенцияләр хисабына хәл ителә торган әлеге 
максатларга җирле бюджетларның чыгымнары чагылдырыла.». 

 
 
2.  2 нче кушымтада: 
а) юлдан соң 

«01 2 02 00000 «Кешедә иммунодефицит вирусын, В һәм С гепатетларын йоктырган 
затларга медицина ярдәме күрсәтүне камилләштерү. Сырхауларны өч 
дәрәҗәдә маршрутлаштыру. Дәвалап җиткерү һәм реабилитацияләүне 
оештыру. Анадан карынындагы балага ВИЧның вертикаль йогуын 
кисәтү чараларын камилләштерү» төп чарасы  

 
түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

«01 2 02 03820 Кешедә иммунодефицит вирусын, шул исәптән В һәм (яки) С 
гепатитлары вируслары белән бергә, йоктырган затларны ачыклау һәм 
аларның дәвалануына мониторинг өчен диагностика средстволарын 
сатып алуны финанс ягыннан тәэмин итү»; 

 
б) юлдан соң 

«01 7 03 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар» 

 
түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

«01 7 03 R3820 «Сәламәтлек саклау өлкәсен үстерү» Дәүләт программасының аерым 
чараларын тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар»; 
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в) юлдан соң 
«02 2 05 R4982 Конкрет өлкәләрне модернизацияләү концепцияләрен эшләү, мәгарифне 

үстерү һәм челтәр методик берләшмәләренә ярдәм итү төбәк 
программаларын хуплау юлы белән яңа федераль дәүләт мәгариф 
стандарты нигезендә белем бирү технологияләрен һәм эчтәлеген 
модернизацияләү» 

 
түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 

«02 2 05 R5380 Төбәк проектларын тормышка ашыру һәм аларның нәтиҗәләрен тарату 
юлы белән белем бирү нәтиҗәләре түбән булган мәктәпләрдә һәм 
уңайсыз социаль шартларда эшләүче мәктәпләрдә белем бирү сыйфатын 
яхшыртуга финанслашыла торган чыгымнар  

02 2 05 R5390 Конкрет өлкәләрне модернизацияләү концепцияләрен эшләү, мәгарифне 
үстерү һәм челтәр методик берләшмәләренә ярдәм итү төбәк 
программаларын хуплау юлы белән яңа федераль дәүләт мәгариф 
стандарты нигезендә белем бирү технологияләрен һәм эчтәлеген 
модернизацияләүгә финанслашыла торган чыгымнар»; 

 
г) юлдан соң 

«02 2 09 R4982 Конкрет өлкәләрне модернизацияләү концепцияләрен эшләү, мәгарифне 
үстерү һәм челтәр методик берләшмәләренә ярдәм итү төбәк 
программаларын хуплау юлы белән яңа федераль дәүләт мәгариф 
стандарты нигезендә белем бирү технологияләрен һәм эчтәлеген 
модернизацияләү» 

 
түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

«02 2 09 R5390 Конкрет өлкәләрне модернизацияләү концепцияләрен эшләү, мәгарифне 
үстерү һәм челтәр методик берләшмәләренә ярдәм итү төбәк 
программаларын хуплау юлы белән яңа федераль дәүләт мәгариф 
стандарты нигезендә белем бирү технологияләрен һәм эчтәлеген 
модернизацияләүгә финанслашыла торган чыгымнар»; 

 
д) юлдан соң 

«02 3 03 R4983 Балаларга өстәмә белем бирү системасында заманча идарәи һәм 
оештыру-икътисадый механизмнарны булдыру» 

 
түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

«02 3 03 R5390 Конкрет өлкәләрне модернизацияләү концепцияләрен эшләү, мәгарифне 
үстерү һәм челтәр методик берләшмәләренә ярдәм итү төбәк 
программаларын хуплау юлы белән яңа федераль дәүләт мәгариф 
стандарты нигезендә белем бирү технологияләрен һәм эчтәлеген 
модернизацияләүгә финанслашыла торган чыгымнар»; 

 
е) юлдан соң 

«02 4 03 R4984 Урта һөнәри һәм югары белем бирү системаларында яңа белем бирү 
технологияләрен, белем бирү процессын оештыру формаларын эшләү 
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һәм тарату» 

 
түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

«02 4 03 R5340 Норматив-методик база эшләү һәм инициативалы проектларны хуплау 
юлы белән физик мөмкинлекләре чикләнгән кешеләргә урта һөнәри һәм 
югары белем алу өчен шартлар тудыруга финанслашыла торган 
чыгымнар»; 

 
ж) 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 юлны өстәргә: 

«02 5 01 R5350  Гомуми белем бирүнең сыйфатын бәйсез бәяләүнең илкүләм-төбәк 
системасын үстерүгә финанслашыла торган чыгымнар»; 

 
з) юлдан соң 

«04 1 01 R0200 Татарстан Республикасында яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү 
чараларын тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар» 

 
түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

«04 1 01 R4970 Яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү чараларын тормышка ашыруга 
финанслашыла торган чыгымнар»; 

 
и) юлны 

«04 2 00 00000 «2014 – 2019 елларга Татарстан Республикасында ятим балаларны һәм 
ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балаларны, ятим балалар һәм ата-
ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар арасыннан затларны торак 
белән тәэмин итү» кече программасы  

 
түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«04 2 00 00000 «2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында ятим балаларны һәм 
ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балаларны, ятим балалар һәм ата-
ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар арасыннан затларны торак 
белән тәэмин итү» кече программасы; 

 
к) юлдан соң 

«04 К 00 R0210 «2015 – 2020 елларга «Торак» Федераль максатчан программасының 
«Россия Федерациясе субъектларында торак төзелешен үстерү 
программаларына этәргеч бирү» кече программасы чараларын 
тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар  

 
түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 
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«04К 00 R1120 Муниципаль милек объектларына капитал салуларга финанслашыла 
торган чыгымнар 

«04 К 00 R5550 Заманча шәһәр мохитен булдыру буенча Россия Федерациясе 
субъектларының дәүләт программаларын һәм муниципаль 
программаларны хуплауга финанслашыла торган чыгымнар»; 

 
л) юлдан соң 

«05 1 01 15450 Гражданнарга адреслы ярдәм күрсәтү чаралары, эш урыннарын биләү 
өчен, шул исәптән федераль максатчан программалар һәм инвестицион 
программалар кысаларында булдырыла торган, аларны башка җирлеккә 
күчерүне оештыруны кертеп» 

 
түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

«05 1 01 R5690 Халыкның мәшгульлегенә ярдәм итү өлкәсендә чараларны тормышка 
ашыруга финанслашыла торган чыгымнар»; 

 
м) юлдан соң 

«08 2 01 44100 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендә чаралар» 

 
түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 

«08 2 01 R4660 Халкы 300 мең кешегә кадәр булган торак пунктларда муниципаль 
театрларның матди-техник базасын ныгытуга һәм иҗат эшчәнлегенә 
ярдәм итүгә финанслашыла торган чыгымнар  

08 2 01 R4661 Муниципаль театрлар спектакльләренең яңа постановкаларын 
булдыру һәм спектакльләрне стационар нигездә күрсәтү   

08 2 01 R4662 Муниципаль театрларның матди-техник базасын ныгыту»; 

 
н) юлларны 

«10 2 01 00000 «Балалар һәм яшьләрнең ялын, аларны савыктыруны оештыру һәм 
савыктыруның нәтиҗәсен яхшырту өчен шартлар тудыру» төп чарасы  

10 2 01 21320 Ял, савыктыруны оештыру чаралары» 

 
түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«10 2 01 00000 «Балалар һәм яшьләрнең ялын оештыру, савыктыруның нәтиҗәсен 
яхшырту өчен кирәкле шартлар тудыру» төп чарасы  

10 2 01 21320 Балалар һәм яшьләрнең ялын оештыру чаралары»; 

 
о) юлдан соң 

«10 Ф 00 55300 Федераль бюджет средстволары хисабына, Россия Федерациясендә 2018 
елгы FIFA футбол буенча дөнья чемпионатын үткәрүгә, ярышларга 
әзерләнү һәм аларны уздыру өчен вакытлыча максаттагы һәм (яки) 
ярдәмче кулланылыш өчен корылмалар җибәрүгә, монтажлауга һәм 
аларны сүтүгә бәйле рәвештә, әзерләнү чараларын тормышка ашыру» 
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түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 
«10 Ф 00 61540 Россия Федерациясендә 2018 елгы футбол буенча дөнья чемпионатына 

әзерләнү һәм үткәрү чараларын тормышка ашыру»; 

 
п) юлдан соң 

«11 6 01 10990 Программага кертелгән чараларны тормышка ашыру» 

 
түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 

«11 7 00 00000 «2018 – 2020 елларга Татарстан Республикасында кече һәм урта 
эшмәкәрлекне үстерү» кече программасы 

11 7 01 00000 «Татарстан Республикасында кече һәм урта эшмәкәрлек секторы өлешен 
арттыру» төп чарасы  

11 7 01 65270 Крестьян (фермер) хуҗалыкларын кертеп, кече һәм урта 
эшмәкәрлеккә дәүләт ярдәме 

11 7 01 65271 Учреждениеләр эшчәнлеген тәэмин итү 

11 7 01 65272 Крестьян (фермер) хуҗалыкларын кертеп, кече һәм урта эшмәкәрлеккә 
дәүләт ярдәме чаралары  

11 7 01 R5270 Крестьян (фермер) хуҗалыкларын кертеп, кече һәм урта эшмәкәрлеккә 
дәүләт ярдәменә финанслашыла торган чыгымнар»; 

 
р) юлдан соң 

«14 1 05 R5410 Үсемлекчелек өлкәсендә, орлык бәрәңгесен һәм ачык грунтта үстерелә 
торган яшелчә җитештерүне үстерү өлкәсендә бәйле булмаган ярдәм 
күрсәтүгә финанслашыла торган чыгымнар» 

 
түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

«14 1 05 R5430 Агросәнәгать комплексын үстерүнең төбәк программаларының 
максатчан күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм итүгә финанслашыла торган 
чыгымнар»; 

 
с) юлдан соң 

«14 2 08 R5430 Агросәнәгать комплексын үстерүнең төбәк программаларының 
максатчан күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм итүгә финанслашыла торган 
чыгымнар» 

 
түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 

«14 2 09 00000 «Хайваннар авыруларын кисәтү һәм халыкны кеше һәм хайваннар өчен 
уртак булган авырулардан саклау» төп чарасы  

14 2 09 25360 Хайваннар авыруларын кисәтү һәм юкка чыгару, аларны дәвалау, сукбай 
хайваннарны тоту һәм карау, халыкны кеше һәм хайваннар өчен уртак 
булган авырулардан саклау чараларын үткәрүне оештыру өлкәсендә 
дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру»; 

 
т) юлдан соң 
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«14 7 01 R0180 «2014 – 2017 елларга һәм планда каралган 2020 елга кадәр авыл 
территорияләрен тотрыклы үстерү» федераль максатчан программасы 
чараларын тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар  

 
түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

«14 7 01 R5670 Авыл территорияләрен тотрыклы үстерү чараларын тормышка ашыруга 
финанслашыла торган чыгымнар»; 

 
у) юлдан соң 

«14 7 02 R0180 «2014 – 2017 елларга һәм планда каралган 2020 елга кадәр авыл 
территорияләрен тотрыклы үстерү» федераль максатчан программасы 
чараларын тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар  

 
түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

«14 7 02 R5670 Авыл территорияләрен тотрыклы үстерү чараларын тормышка ашыруга 
финанслашыла торган чыгымнар»; 

 
ф) юлдан соң 

«14 7 03 R0180 «2014 – 2017 елларга һәм планда каралган 2020 елга кадәр авыл 
территорияләрен тотрыклы үстерү» федераль максатчан программасы 
чараларын тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар  

 
түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

«14 7 03 R5670 Авыл территорияләрен тотрыклы үстерү чараларын тормышка ашыруга 
финанслашыла торган чыгымнар»; 

 
х) юлдан соң 

«14 7 04 R0180 «2014 – 2017 елларга һәм планда каралган 2020 елга кадәр авыл 
территорияләрен тотрыклы үстерү» федераль максатчан программасы 
чараларын тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар  

 
түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

«14 7 04 R5670 Авыл территорияләрен тотрыклы үстерү чараларын тормышка ашыруга 
финанслашыла торган чыгымнар»; 

 
ц) юлдан соң 

«14 8 05 R0760 «2014 – 2020 елларга Россиянең авыл хуҗалыгы максатындагы 
җирләрен мелиорацияләүне үстерү» федераль максатчан программасын 
тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 

 
түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

«14 8 05 R5680 Авыл хуҗалыгы максатындагы җирләрне мелиорацияләү өлкәсендәге 
чараларны тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар»; 
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ч) юлдан соң 
«14 8 06 R0760 «2014 – 2020 елларга Россиянең авыл хуҗалыгы максатындагы 

җирләрен мелиорацияләүне үстерү» федераль максатчан программасын 
тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар» 

 
түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

«14 8 06 R5680 Авыл хуҗалыгы максатындагы җирләрне мелиорацияләү өлкәсендәге 
чараларны тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар»; 

 
ш) юлдан соң 

«14 8 07 R0760 «2014 – 2020 елларга Россиянең авыл хуҗалыгы максатындагы 
җирләрен мелиорацияләүне үстерү» федераль максатчан программасын 
тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 

 
түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

«14 8 07 R5680 Авыл хуҗалыгы максатындагы җирләрне мелиорацияләү өлкәсендәге 
чараларны тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар»; 

 
щ) юлны 

«99 0 00 03060 Халыкара хезмәттәшлек өлкәсендә чаралар» 

 
түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«99 0 00 03060 Рейтинг агентлыклары белән хезмәттәшлек итү өлкәсендә чаралар»; 

 
ы) юлдан соң 

«99 0 00 25400 Үзләренә карата дәүләт милке чикләнмәгән җир кишәрлекләрен бирү 
буенча дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру» 

 
түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

«99 0 00 25410 Җәмәгать урыннарына исерек хәлдә килеп, мөстәкыйль йөрү яки әйләнә-
тирәдә адашмыйча йөрү сәләтен җуйган затларга махсус учреждениедә 
хезмәтләр күрсәтү буенча дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру»; 

 
э) юлдан соң 

«01 Б 01 55060 Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль фондлары 
бюджетларына федераль дәүләт учреждениеләре тарафыннан мәҗбүри 
медицина иминиятләштерүенең база программасына кертелгән махсус, 
шул исәптән югары технологияле медицина ярдәме күрсәтүне өстәмә 
финанслауга башка бюджетара трансфертлар» 

 
түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

«01 Б 01 60930 Башка чыганаклар хисабына хәл ителә торган, Татарстан Республикасы 
территориясендә мәҗбүри медицина иминиятләштерүен оештыруны 
финанс ягыннан тәэмин итү»; 
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ю) юлдан соң 

«73 2 00 50930 Россия Федерациясе субъектлары территорияләрендә  мәҗбүри 
медицина иминиятләштерүен оештыруны финанс ягыннан тәэмин итү» 

 
түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

«73 2 00 60930 Башка чыганаклар хисабына хәл ителә торган, Татарстан Республикасы 
территориясендә мәҗбүри медицина иминиятләштерүен оештыруны 
финанс ягыннан тәэмин итү». 

 
 


