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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, 21.12.2017 ел, № 02-129 боерыклары нигезендә кертелгән үзгәрешләр 

белән) (кушымта итеп бирелә) расларга. 

2. Бу боерыкның 2 пунктындагы «б», «г», «ж», «и», «к» һәм»л» 

пунктчаларының, 3 пунктының, 4 пунктындагы «б», «в», «д», «е», «к» – «м», «о» – 

с» пунктчаларының шулай ук, 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 дә кагылуын билгеләргә. 

 

 

          Министр                                Р.Р.Гайзатуллин 
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Татарстан Республикасы 

Финанс министрлыгының  

« 26 » декабрь, 2017 ел, 

№ 02-133 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. «Гомуми нигезләмәләр» 1 пунктына түбәндәге эчтәлектәге абзацны өстәргә: 

«Мәгълүмати системалар һәм мәгълүмати-коммуникация инфраструктурасы 

ягыннан, мәгълүматлаштыру чараларын тормышка ашыруга Татарстан 

Республикасы бюджеты һәм Татарстан Республикасы Мәҗбүри медицина 

иминиятләштерүе территориаль фонды бюджеты чыгымнары  242 «Мәгълүмати-

коммуникация технологияләре өлкәсендә товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр сатып 

алу» чыгымнар төре буенча чагылдырыла.». 

 

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 Татарстан Республикасында 2020 елга сәламәтлек саклауны 

үстерү» дәүләт программасы» 2.1. пунктчасында:  

«01 2 09 00000 «Башка авырулардан интегүче сырхауларга медицина ярдәмен 

күрсәтү системасын камилләштерү. Дәвалап җиткерү һәм реабилитацияләүне 

оештыру»төп чарасы» максатчан статьясына түбәндәге чыгымнар юнәлешләрен 

өстәргә: 

«- 5422F 2017 елда Украина гражданнарына һәм гражданлыксыз затларга 

Россия Федерациясе субъектларының башкарма хакимияте органнары, җирле 

үзидарә органнары карамагындагы медицина оешмалары тарафыннан медицина 

ярдәме күрсәтүгә бәйле чыгымнарны, шулай ук әлеге затларга, Россия Федерациясе 

Хөкүмәтенең резерв фонды средстволары хисабына, эпидемия күрсәтмәләре буенча 

профилактик прививкалар календаренә кертелгән профилактик прививкалар ясау 

чыгымнарын компенсацияләү.  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча  2017 елда Украина гражданнарына һәм 

гражданлыксыз затларга Россия Федерациясе субъектларының башкарма хакимияте 

органнары, җирле үзидарә органнары карамагындагы медицина оешмалары 

тарафыннан медицина ярдәме күрсәтүгә бәйле чыгымнарны, шулай ук әлеге 

затларга, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең резерв фонды средстволары хисабына, 
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эпидемия күрсәтмәләре буенча профилактик прививкалар календаренә кертелгән 

профилактик прививкалар ясау чыгымнарын компенсацияләүгә Россия Федерациясе 

Хөкүмәтенең резерв фондыннан башка бюджетара трансфертлар хисабына хәл ителә 

торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга башка бюджетара трансфертларның керүе бюджетлар 

керемнәре классификациясенең «Украина гражданнарына һәм гражданлыксыз 

затларга Россия Федерациясе субъектларының башкарма хакимияте органнары, 

җирле үзидарә органнары карамагындагы медицина оешмалары тарафыннан 

медицина ярдәме күрсәтүгә бәйле чыгымнарны, шулай ук әлеге затларга, Россия 

Федерациясе Хөкүмәтенең резерв фонды средстволары хисабына, эпидемия 

күрсәтмәләре буенча профилактик прививкалар календаренә кертелгән профилактик 

прививкалар ясау чыгымнарын компенсацияләүгә Россия Федерациясе субъектлары 

бюджетларына тапшырыла торган бюджетара трансфертлар» 000 2 02 45422 02 0000 

151 коды буенча чагылдырыла.»; 

 

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

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

R4020 Россия Федерациясе гражданнарына мәҗбүри медицина 

иминиятләштерүенең база программасына кертелмәгән югары технологияле 

медицина ярдәме күрсәтүгә финанслашыла торган чыгымнар» чыгымнар юнәлешен 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча чагылдырыла: 

-  Россия Федерациясе гражданнарына мәҗбүри медицина 

иминиятләштерүенең база программасына кертелмәгән югары технологияле 

медицина ярдәме күрсәтүгә Татарстан Республикасы Мәҗбүри медицина 

иминиятләштерүе территориаль фонды бюджетына бюджетара трансфертлар бирүгә 

федераль бюджеттан һәм Татарстан Республикасы бюджеты средстволарыннан 

субсидияләр хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына керүе 

бюджетлар керемнәре классификациясенең «Россия Федерациясе гражданнарына 

мәҗбүри медицина иминиятләштерүенең база программасына кертелмәгән югары 

технологияле медицина ярдәме күрсәтүдә килеп чыгучы чыгымнарны финанслашуга 

Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына субсидияләр» 000 2 02 25402 02 

0000 151 коды буенча чагылдырыла. 

 

- Россия Федерациясе гражданнарына мәҗбүри медицина 

иминиятләштерүенең база программасына кертелмәгән югары технологияле 

медицина ярдәме күрсәтүгә Татарстан Республикасы Мәҗбүри медицина 

иминиятләштерүе территориаль фонды бюджеты чыгымнары. 

Әлеге макстларга бюджетара трансфертларның  Татарстан Республикасы 

мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль фонды бюджетына керүе 

бюджетлар керемнәре классификациясенең «Россия Федерациясе субъектлары 

бюджетларыннан мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль фондларына 
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кире кайтарылмый торган башка керемнәр» 000 2 02 90029 09 0000 151 коды буенча 

чагылдырыла.»; 

«01 2 12 00000 «Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе системасы аша 

медицина оешмаларын башлыча бер каналлы финанслауны тормышка ашыру 

(югары технологияле медицина ярдәменнән тыш)» максатчан статьясында «- R5540 

Авиация куллану нигезендә медицина ярдәме күрсәтү өчен Россия Федерациясе 

субъектларының дәүләт хакимияте органнары тарафыннан авиация хезмәтләре 

күрсәтүне сатып алуга финанслашыла торган чыгымнар» чыгымнар юнәлеше 

текстын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча чагылдырыла: 

-  Авиациядән файдалану нигезендә медицина ярдәме күрсәтү өчен Россия 

Федерациясе субъектларының дәүләт хакимияте органнары тарафыннан авиация 

хезмәтләре күрсәтүне сатып алуга Татарстан Республикасы Мәҗбүри медицина 

иминиятләштерүенең территориаль фонды бюджетына бюджетара трансфертлар 

бирүгә федераль бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары  хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары. 

 

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына керүе 

бюджетлар керемнәре классификациясенең « Авиациядән файдалану нигезендә 

медицина ярдәме күрсәтү өчен Россия Федерациясе субъектларының дәүләт 

хакимияте органнары тарафыннан авиация хезмәтләре күрсәтүне сатып алуга Россия 

Федерациясе субъектлары бюджетларына субсидияләр»  000 2 02 25554 02 0000 151 

коды буенча чагылдырыла. 

-  авиацияцән файдалану нигезендә медицина ярдәме күрсәтү өчен Россия 

Федерациясе субъектларының дәүләт хакимияте органнары тарафыннан авиация 

хезмәтләре күрсәтүне сатып алуга Татарстан Республикасы Мәҗбүри медицина 

иминиятләшерүе территориаль фонды бюджеты чыгымнары. 

Әлеге максатларга бюджетара трансфертларның  Татарстан Республикасы 

Мәҗбүри медицина иминиятләшерүе территориаль фонды бюджетына керүе 

бюджетлар керемнәре классификациясенең «Россия Федерациясе субъектлары 

бюджетларыннан  мәҗбүри медицина иминиятләшерүе территориаль фондларына   

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

чагылдырыла.»; 

 

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

үстерү» дәүләт программасы»  2.2. пунктчасында: 

атамасында «2014 – 2020 елларга» дигән сүзләрне « 2014 – 2025 елларга» дип 

үзгәртергә; 

беренче абзацта «2014 – 2020 елларга» дигән сүзләрне « 2014 – 2025 елларга» 

дип үзгәртергә; 

«02 0 00 00000 « 2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында мәгариф һәм 

фәнне үстерү» дәүләт программасы» максатчан статьясында: 

атамасында «2014 – 2020 елларга» дигән сүзләрне « 2014 – 2025 елларга» дип 

үзгәртергә; 
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беренче абзацта «2014 – 2020 елларга» дигән сүзләрне « 2014 – 2025 елларга» 

дип үзгәртергә; 

 

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

фәнне үстерү» дәүләт программасы кысаларында социаль һәм инженерлык 

инфраструктурасын үстерү» кече программасы» максатчан статьясы атамасында 

«2014 – 2020 елларга» дигән сүзләрне « 2014 – 2025 елларга» дип үзгәртергә; 

 

в) «2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында яшәүчеләрне  сыйфатлы 

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

программасы» 2.4. пунктчасында «04 К 00 00000 «2014 – 2020 елларга Татарстан 

Республикасында яшәүчеләрне  сыйфатлы торак һәм торак-коммуналь хуҗалык 

хезмәтләре белән тәэмин итү» дәүләт программасы кысаларында социаль һәм 

инженерлык инфраструктурасын үстерү» кече программасы» максатчан статьясына 

түбәндәге чыгымнар юнәлешләрен өстәргә:  

 

«- 03610 Татарстан Республикасы Түбән Кама шәһәрендә «Түбән Каманың 

сәнәгать паркы» инженерлык челтәрләрен төзү (1 этап) 

 

- 03611 «Моношәһәрләрне үстерү фонды» коммерциясез оешмасы 

средстволары хисабына Татарстан Республикасы Түбән Кама шәһәрендә «Түбән 

Каманың сәнәгать паркы» инженерлык челтәрләрен төзү (1 этап). 

 Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы Түбән Кама 

шәһәрендә «Түбән Каманың сәнәгать паркы» инженерлык челтәрләрен төзүгә  

«Моношәһәрләрне үстерү фонды» коммерциясез оешмасы средстволары хисабына 

хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга средстволарның Татарстан Республикасы бюджетына керүе 

«Социаль-икътисадый хәле катлаулы булган моношәһәрләр икътисадын 

модернизацияләүгә юнәлдерелгән инвестицион проектларны тормышка ашыру 

максатыннан чыгып, дәүләт (муниципаль) милкендәге инфраструктура объектларын 

төзүгә һәм (яки) төзекләндерүгә Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына 

«Моношәһәрләрне үстерү фонды» коммерциясез оешмасыннан керемнәр» 000 2 04 

02040 02 0000 180 клды буенча чагылдырыла. 

 

- 03612 Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына Татарстан 

Республикасының Түбән Кама шәһәрендә «Түбән Каманың сәнәгать паркы» 

инженерлык челтәрләрен төзү (1 этап) 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасының Түбән Кама 

шәһәрендә «Түбән Каманың сәнәгать паркы» инженерлык челтәрләрен төзүгә 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.»;  

 

г) «2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында яшәүчеләрнең 

мәшгульлегенә ярдәм итү» дәүләт программасы» 2.5. пунктчасында: 
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«05 1 00 00000 «2014 – 2020 елларга халыкның мәшгульлегенә ярдәм итү 

чараларын тормышка ашыру һәм хезмәт миграциясен җайга салу» кече 

программасы» максатчан статьясы атамасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«05 1 00 00000 «Халыкның мәшгульлегенә ярдәм итү чараларын тормышка 

ашыру һәм хезмәт миграциясен җайга салу. Эшкә урнаштырганда яшь 

инвалидларны озатып йөрү» кече программасы; 

 

05 1 01 00000 «Халыкның мәшгульлегенә ярдәм итү өлкәсендә чараларны 

тормышка ашыру» төп чарасы» максатчан статьясында «- 15352 Ведомство 

карамагындагы учреждениеләр эшчәнлеген тәэмин итү» чыгымнар юнәлешен 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«- 15352  Халыкның мәшгульлегенә ярдәм итү өлкәсендә ведомство 

карамагындагы учреждениеләр эшчәнлеген тәэмин итү»; 

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

дәүләт программасы» 2.8. пунктчасында: 

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

түбәндәге чыгымнар юнәлешләрен өстәргә: 

«- R5170 Балалар һәм курчак театрларының иҗат эшчәнлегенә  ярдәм итүгә 

һәм техник яктан тәэмин итүгә финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча  балалар һәм курчак театрларының иҗат 

эшчәнлегенә  ярдәм итүгә һәм техник яктан тәэмин итүгә федераль бюджеттан 

субсидияләр һәм Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына хәл 

ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең « Балалар һәм курчак театрларының иҗат эшчәнлегенә  ярдәм 

итүгә һәм техник яктан тәэмин итүгә субсидияләр» 000 2 02 25517 00 0000 151 

керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

 

- R5171 Яңа постановкалар булдыру һәм күрсәтү, балалар һәм курчак 

театрларының гастроль проектларын тормышка ашыру 

 

- R5172 Балалар һәм курчак театрларын техник яктан тәэмин итү»; 

 

«08 7 00 00000 «Халык иҗатына ярдәм итү.  2014 – 2020 елларга Татарстан 

Республикасының төп халыкларының матди булмаган мәдәни мирасын саклау, 

яңарту һәм популярлаштыру» максатчан статьясына түбәндәге чыгымнар 

юнәлешләрен өстәргә: 

«- 65190 Татарстан Республикасында мәдәни тармакка ярдәм итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасында мәдәни 

тармакка ярдәм итүгә татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

- 65193 Авыл җирлекләре территориясендәге муниципаль мәдәният 

учреждениеләренең иң яхшы хезмәткәрләренә ярдәм итү 
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- 65194 Авыл җирлекләре территориясендәге муниципаль мәдәният 

учреждениеләренең иң яхшы хезмәткәрләренә ярдәм итү»; 

 

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

саклау, табигый байлыкларны ишәйтү һәм алардан файдалану» 2.9. пунктчасында 

«09 6 01 00000 «Хайваннар дөньясы объектларын саклауны тәэмин итү» төп чарасы» 

максатчан статьясына түбәндәге чыгымнар юнәлешен өстәргә: 

«- 59700 Федераль бюджет средстволары хисабына, ау ресурсларын саклау һәм 

алардан файдалану өлкәсендә Россия Федерациясе вәкаләтләрен тормышка ашыру 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча «Ау һәм ау ресурсларын саклау турында 

һәм Россия Федерациясенең аерым законнар актларына үзгәрешләр кертү турында»  

24 июль, 2009 ел, № 209-ФЗ Федераль законның 33 статьясындагы 1 өлеше 

нигезендә Россия Федерациясе субъектлары дәүләт хакимияте органнарына 

тапшырылган ау һәм ау ресурсларыннан файдалану өлкәсендә Россия Федерациясе 

вәкаләтләрен тормышка ашыруга федераль бюджеттан субвенцияләр хисабына хәл 

ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субвенцияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына 

керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең «Россия Федерациясе субъектлары 

бюджетларына бердәм субвенция» 000 2 02 35900 02 0000 151 клды буенча 

чагылдырыла.»; 

 

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

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

«10 3 00 00000  2014 – 2020 елларга авыл яшьләре» кече программасы» 

максатчан статьясы атамасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«10 3 00 00000  2014 – 2020 елларга авыл яшьләре» кече программасы»; 

 

«10 5 00 00000 «2014 – 2020 елларга яшьләрне ватанпәрвәрлек рухында 

тәрбияләү» кече программасы» максатчан статьясы атамасын түбәндәге редакциядә 

бәян итәргә: 

«10 5 00 00000 «2014 – 2020 елларга яшьләрне ватанпәрвәрлек рухында 

тәрбияләү» кече программасы»; 

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

әзерләнү» кече программасы» максатчан статьясына түбәндәге чыгымнар 

юнәлешләрен өстәргә: 

 

«- 72310 Татарстан Республикасы дәүләт (муниципаль) милкендәге социаль 

һәм инженерлык инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь 

ремонт»; 

 

з) «2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасы икътисадын үстерү һәм 

инновацион икътисад» дәүләт программасы» 2.11. пунктчасында «11 8 01 00000 

«Шәхси индустриаль (сәнәгать) парклар һәм сәнәгать мәйданчыкларын булдыру» 

төп чарасы» максатчан статьясы атамасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
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«11 8 01 00000 «Индустриаль (сәнәгать) парклар һәм сәнәгать 

мәйданчыкларын булдыру» төп чарасы;  

 

и) « 2014 – 2022 елларга Татарстан Республикасының транспорт системасын 

үстерү» дәүләт программасы» 2.13. пунктчасында «13 6 01 00000 «Гомуми 

файдаланудагы автомобиль юллары челтәрен үстерү» төп чарасы» максатчан 

статьясына түбәндәге чыгымнар юнәлешләрен өстәргә: 

«- 03600 Чаллы шәһәрендә Хлебный проездын, Индустриаль проездын, XXX 

һәм XXXI  проездларын реконструкцияләү» объекты инфраструктурасын булдыру 

 

- 03601 «Моношәһәрләрне үстерү фонды» коммерциясез оешмасы 

средстволары хисабына «Чаллы шәһәрендә Хлебный проездын, Индустриаль 

проездын, XXX һәм XXXI  проездларын реконструкцияләү» юл инфраструктурасы 

объектын булдыру 

 Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча «Чаллы шәһәрендә Хлебный проездын, 

Индустриаль проездын, XXX һәм XXXI  проездларын реконструкцияләү» юл 

инфраструктурасы объектын булдыруга «Моношәһәрләрне үстерү фонды» 

коммерциясез оешмасы средстволары зхисабына хәл ителә торган Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла». 

Әлеге максатларга средстволарның Татарстан Республикасы бюджетына керүе 

«Социаль-икътисадый хәле катлаулы булган моношәһәрләрнең икътисадын 

модернизацияләүгә юнәлдерелгән инвестицион проектларны тормышка ашыру 

максатыннан чыгып, дәүләт (муниципаль) милкендәге инфраструктура объектларын 

төзүгә һәм (яки) реконструкцияләүгә  Россия Федерациясе субъектлары 

бюджетларына керемнәр» 000 2 04 02040 02 0000 180 коды буенча чагылдырыла. 

 

- 03602 Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына, «Чаллы 

шәһәрендә Хлебный проездын, Индустриаль проездын, XXX һәм XXXI  

проездларын реконструкцияләү» юл инфраструктурасы объектын булдыру 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча «Чаллы шәһәрендә Хлебный проездын, 

Индустриаль проездын, XXX һәм XXXI  проездларын реконструкцияләү» юл 

инфраструктурасы объектын булдыруга Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла.»; 

 

к) 2.29
3
. пунктчасында «2016 – 2018 елларга, чит илләрдә яшәүче 

ватандашларыбызга Татарстан Республикасына ихтыярый күченүгә ярдәм итү» 

дәүләт программасы»: 

атамасында « 2016 – 2018 елларга» дигән сүзләрне «2017 – 2018 елларга» 

дигән сүзләргә алыштырырга; 

беренче абзацта « 2016 – 2018 елларга» дигән сүзләрне «2017 – 2018 елларга» 

дигән сүзләргә алыштырырга; 

 

«34 0 00 00000 «2016 – 2018 елларга, чит илләрдә яшәүче ватандашларыбызга 

Татарстан Республикасына ихтыярый күченүгә ярдәм итү» Татарстан Республикасы 

дәүләт программасы» максатчан статьясында: 
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атамасында « 2016 – 2018 елларга» дигән сүзләрне «2017 – 2018 елларга» 

дигән сүзләргә алыштырырга; 

беренче абзацта « 2016 – 2018 елларга» дигән сүзләрне «2017 – 2018 елларга» 

дигән сүзләргә алыштырырга; 

 

л) «Татарстан Республикасы бюджеты һәм Россия Федерациясе дәүләт 

бюджеттан тыш фондлары бюджеты чыгымнарының программага кертелмәгән 

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

чыгымнар юнәлеәләре» максатчан статьясында: 

 

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

объектларын өлешкә кереп төзү өлкәсендә дәүләт контрольлеген һәм күзәтчелеген 

хәл кылу буенча дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру» чыгымнар юнәлешенең 

беренче һәм икенче абзацларын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

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

объектларын өлешкә кереп төзү өлкәсендә, шулай ук күп фатирлы йортларны төзүгә 

бәйле торак-төзелеш кооперативлары эшчәнлегенә дәүләт контрольлеген һәм 

күзәтчелеген хәл кылу буенча дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча күп фатирлы йортларны һәм (яки) башка 

күчемсез милек объектларын өлешкә кереп төзү өлкәсендә, шулай ук күп фатирлы 

йортларны төзүгә бәйле торак-төзелеш кооперативлары эшчәнлегенә дәүләт 

контрольлеген һәм күзәтчелеген хәл кылу буенча дәүләт вәкаләтләрен тормышка 

ашыруга җирле бюджетларга субвенцияләр бирүгә Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла.».  

түбәндәге чыгымнар юнәлешен өстәргә: 

«- 5399F Россия Федерациясе Хөкүмәтенең резерв фонды средстволары 

хисабына, «Иң яхшы муниципаль практика» Вөтенроссия конкурсында җиңгән 

муниципаль берәмлекләрне премияләү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча  «Иң яхшы муниципаль практика» 

Бөтенроссия конкурсында җиңгән муниципаль берәмлекләрне премияләүгә Россия 

Федерациясе Хөкүмәтенең резерв фондыннан башка бюджетара трансфертлар 

хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла».  

Әлеге максатларга башка бюджетара трансфертларның керүе бюджетлар 

керемнәре классификациясенең «Иң яхшы муниципаль практика» Бөтенроссия 

конкурсында җиңгән муниципаль берәмлекләрне премияләүгә бюджетларга 

тапшырыла торган бюджетара трансфертлар»  000 2 02 45399 00 0000 151 керемнәр 

төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла.». 

 

 

3. 1нче кушымтада түбәндәге юлны 

«785 Татарстан Республикасы Хайваннар дөньясы объектларын саклау 

һәм алардан файдалану идарәсе» 
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түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«785 Татарстан Республикасы Биологик ресурслар буенча дәүләт 

комитеты». 

 

 

 

4.  2 нче кушымтада: 

а) юлдан соң 

«01 2 09 54220 Федераль бюджет средстволары хисабына, 2014 – 2016 елларда 

Украина гражданнарына һәм гражданлыксыз затларга Россия 

Федерациясе субъектларының башкарма хакимияте органнары, 

җирле үзидарә органнары карамагындагы медицина оешмалары 

тарафыннан медицина ярдәме күрсәтүгә бәйле чыгымнарны, 

шулай ук әлеге затларга,  эпидемия күрсәтмәләре буенча 

профилактик прививкалар календаренә кертелгән профилактик 

прививкалар ясау чыгымнарын компенсацияләү» 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

«01 2 09 5422F Россия Федерациясе Хөкүмәтенең резерв фонды хисабына, 2017 

елда Украина гражданнарына һәм гражданлыксыз затларга Россия 

Федерациясе субъектларының башкарма хакимияте органнары, 

җирле үзидарә органнары карамагындагы медицина оешмалары 

тарафыннан медицина ярдәме күрсәтүгә бәйле чыгымнарны, 

шулай ук әлеге затларга,  эпидемия күрсәтмәләре буенча 

профилактик прививкалар календаренә кертелгән профилактик 

прививкалар ясау чыгымнарын компенсацияләү»; 

 

б) юлны 

«02 0 00 00000 2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында мәгариф һәм 

фәнне үстерү» дәүләт программасы  

 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«02 0 00 00000 2014 – 2025 елларга Татарстан Республикасында мәгариф һәм 

фәнне үстерү» дәүләт программасы; 

 

в) юлны 

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

фәнне үстерү» дәүләт программасы кысаларында социаль һәм 

инженерлык инфраструктурасын үстерү» кече программасы 

 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
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«02 К 00 00000 «2014 – 2025 елларга Татарстан Республикасында мәгариф һәм 

фәнне үстерү» дәүләт программасы кысаларында социаль һәм 

инженерлык инфраструктурасын үстерү» кече программасы; 

 

г) юлдан соң 

«04 К 00 03594 Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына «Яшел 

үзән» сәнәгать мәйданчыгы территориясендә инженерлык 

инфраструктурасын булдыру  

 

түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 

«04 К 00 03610 Татарстан Республикасы Түбән Кама шәһәрендә «Түбән Каманың 

сәнәгать паркы» инженерлык челтәрләрен төзү (1 этап)  

04 К 00 03611 «Моношәһәрләрне үстерү фонды» коммерциясез оешмасы 

средстволары хисабына Татарстан Республикасы Түбән Кама 

шәһәрендә «Түбән Каманың сәнәгать паркы» инженерлык 

челтәрләрен төзү (1 этап)  

04 К 00 03612 Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына 

Татарстан Республикасы Түбән Кама шәһәрендә «Түбән Каманың 

сәнәгать паркы» инженерлык челтәрләрен төзү (1 этап)»; 

 

д) юлны 

«05 1 00 00000 «2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында яшәүчеләрнең 

мәшгульлегенә ярдәм итү чараларын тормышка ашыру һәм хезмәт 

миграциясен җайга салу» кече программасы 

 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«05 1 00 00000 «Халыкның мәшгульлегенә ярдәм итү чараларын тормышка 

ашыру һәм хезмәт миграциясен җайга салу. Эшкә урнаштырганда 

яшь инвалидларны озатып йөрү» кече программасы; 

 

е) юлны 

«05 1 01 15352 Ведомство карамагындагы учреждениеләр эшчәнлеген тәэмин 

итү» 

 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«05 1 01 15352 Халыкның мәшгульлегенә ярдәм итү өлкәсендә ведомство 

карамагындагы учреждениеләр эшчәнлеген тәэмин итү»; 

 

ж) юлдан соң 

«08 2 01 44100 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендәге чаралар» 
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түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 

«08 2 01 R5170 Балалар һәм курчак театрларының иҗат эшчәнлегенә  ярдәм итүгә 

һәм техник яктан тәэмин итүгә финанслашыла торган чыгымнар 

08 2 01 R5171  Яңа постановкалар булдыру һәм күрсәтү, балалар һәм курчак 

театрларының гастроль проектларын тормышка ашыру  

08 2 01 R5172 Балалар һәм курчак театрларын техник яктан тәэмин итү»; 

 

з) юлдан соң 

«08 7 01 44100 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендәге чаралар» 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 

«08 7 01 65190 Татарстан Республикасында мәдәният тармагына ярдәм итү  

08 7 01 65193 Авыл җирлекләре территориясендә урнашкан муниципаль 

мәдәният учреждениеләренең иң яхшы хезмәткәрләренә ярдәм 

итү 

 

08 7 01 65194 Авыл җирлекләре территориясендә урнашкан муниципаль 

мщдщният учреждениеләренә ярдәм итү»; 

 

и) юлдан соң 

«09 6 01 59600 Федераль бюджет средстволары хисабына, федераль дәүләт ау 

күзәтчелеге, ау ресурсларын аулауга рөхсәтләр бирү һәм ау 

хуҗалыклары килешүләрен төзү буенча ау ресурсларын саклау 

һәм алардан файдалану өлкәсендә Россия Федерациясе 

вәкаләтләрен тормышка ашыру» 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

«09 6 01 59700 Федераль бюджет средстволары хисабына, ау ресурсларын саклау 

һәм алардан файдалану өлкәсендә Россия Федерациясе 

вәкаләтләрен тормышка ашыру»; 

 

к) юлны 

«10 3 00 00000 «2014 – 2020 елларга авыл яшьләре» кече программасы  

 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«10 3 00 00000 «2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында авыл яшьләре» 

кече программасы; 

 

л) юлны 

«10 5 00 00000 «2014 – 2020 елларга яшьләрне ватанпәрвәрлек рухында 
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тәрбияләү» кече программасы 

 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«10 5 00 00000 «2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында яшьләрне 

ватанпәрвәрлек рухында тәрбияләү» кече программасы; 

 

м) 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»  

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

«10 Ф 00 72310 Татарстан Республикасы дәүләт (муниципаль) милкендәге 

социаль һәм инженерлык инфраструктурасына бюджет 

инвестицияләре һәм капиталь ремонт»; 

 

н) юлны 

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

мәйданчыкларын булдыру» төп чарасы  

 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«11 8 01 00000 «Индустриаль (сәнәгать) парклар һәм сәнәгать мәйданчыкларын 

булдыру» төп чарасы; 

 

о) юлдан соң 

«13 6 01 03593 Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына, 

«Яшел Үзән» сәнәгать мәйданчыгы территориясендә гомуми 

файдаланудагы юл инфраструктурасын булдыру  

 

түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 

«13 6 01 03600  «Чаллы шәһәрендә Хлебный проездын, Индустриаль проездын, 

XXX һәм XXXI  проездларын реконструкцияләү» юл 

инфраструктурасы объектын булдыру  

13 6 01 03601 Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына, 

«Чаллы шәһәрендә Хлебный проездын, Индустриаль проездын, 

XXX һәм XXXI  проездларын реконструкцияләү» юл 

инфраструктурасы объектын булдыру  

13 6 01 03602 Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына, 
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«Чаллы шәһәрендә Хлебный проездын, Индустриаль проездын, 

XXX һәм XXXI  проездларын реконструкцияләү» юл 

инфраструктурасы объектын булдыру; 

 

п) юлны 

«34 0 00 00000 «2016 – 2018 елларга, чит илләрдә яшәүче ватандашларыбызга 

Татарстан Республикасына ихтыярый күченүгә ярдәм итү» дәүләт 

программасы 

 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«34 0 00 00000 «2017 – 2018 елларга, чит илләрдә яшәүче ватандашларыбызга 

Татарстан Республикасына ихтыярый күченүгә ярдәм итү» дәүләт 

программасы»; 

 

р) юлны 

«99 0 00 25320 Күп фатирлы йортларны һәм (яки) башка күчемсез милек 

объектларын өлешкә кереп төзү өлкәсендә дәүләт контрольлеген 

һәм күзәтчелеген хәл кылу буенча дәүләт вәкаләтләрен тормышка 

ашыру» 

 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«99 0 00 25320 Күп фатирлы йортларны һәм (яки) башка күчемсез милек 

объектларын өлешкә кереп төзү өлкәсендә, шулай ук күп фатирлы 

йортларны төзүгә бәйле торак-төзелеш кооперативлары 

эшчәнлегенә дәүләт контрольлеген һәм күзәтчелеген хәл кылу 

буенча дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру; 

 

с) юлдан соң 

«99 0 00 53910 Федераль бюджет средстволары хисабына, 2016 елда Бөтенроссия 

авыл хуҗалыгында сан алуны үткәрү» 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

«99 0 00 5399F Россия Федерациясе Хөкүмәтенең резерв фонды средстволары 

хисабына, «Иң яхшы муниципаль практика» Вөтенроссия 

конкурсында җиңгән муниципаль берәмлекләрне премияләү». 

 


