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Бо е р ы к  б и р ә м : 

Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының 30.12.2015 № 02-144 

боерыгы белән расланган, Татарстан Республикасы бюджетына һәм Татарстан 

Республикасы Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль фонды 

бюджетына кагылышлы өлешендә Россия Федерациясе бюджет классификациясен 

куллану тәртибен билгеләү, аныклау һәм тәгаенләү турында күрсәтмәләргә 

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

29.06.2016 ел, № 02-73, 30.09.2016 ел, № 02-116, 27.12.2016 ел, № 02-157, 29.12.2016 

ел, № 02-159, 31.03.2017 ел, № 02-30, 30.06.2017  ел, № 02-64, 26.09.2017 ел, № 02-

90, 21.12.2017 ел, № 02-129, 26.12.2017 ел, № 02-133, 28.03.2018 ел, № 02-38 

боерыклары нигезендә кертелгән үзгәрешләр белән) кертелә торган үзгәрешләрне 

(кушымта итеп бирелә) расларга. 

 

 

 

Министр                                 Р.Р.Гайзатуллин 
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Татарстан Республикасы 

Финанс министрлыгының 

23  июль,  2018 ел, 

№ 02-78  боерыгы белән 

расланды 

 

 

Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының 30.12.2015 № 02-144 

боерыгы белән расланган, Татарстан Республикасы бюджетына һәм Татарстан 

Республикасы Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль фонды 

бюджетына кагылышлы өлешендә Россия Федерациясе бюджет классификациясен 

куллану тәртибен билгеләү, аныклау һәм тәгаенләү турында күрсәтмәләргә кертелә 

торган үзгәрешләр 

 

 

1. «Татарстан Республикасы бюджеты һәм Татарстан Республикасы Мәҗбүри 

медицина иминиятләштерүе территориаль фонды бюджеты чыгымнары исемлеге 

һәм аларны тиешле максатчан статьяларга кертү кагыйдәләре» 2 пунктта: 

 

а) «2020 елга кадәр Татарстан Республикасыннда сәламәтлек саклауны үстерү» 

дәүләт программасы 2.1. пунктчасында: 

 

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

авылларда яшәүчеләргә. Чирләрне һәм патологик халәтне һәм аларның үсеш алу 

куркыныч факторларын алданрак ачыклау системасын үстерү, халыкка медицина 

тикшерүләре һәм диспансеризация уздыруны кертеп, шул исәптән балалар 

арасында» төп чарасы» максатчан статьясына түбәндәге чыгымнар юнәлешләрен 

өстәргә: 

«- 5161F Россия Федерациясе Хөкүмәте резерв фонды средстволары хисабына 

дарулар белән тәэмин итү өлкәсендә аерым вәкаләтләрне тормышка ашыру 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча дарулар белән тәэмин итү өлкәсендә 

аерым вәкаләтләрне тормышка ашыруга бәйле рәвештә федераль бюджеттан башка 

бюджетара транфертлар хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга башка бюджетара трансфертларның керүе бюджетлар 

керемнәре классификациясенең «Дарулар белән тәэмин итү өлкәсендә аерым 

вәкаләтләрне тормышка ашыруга бюджетларга тапшырыла торган бюджетара 

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

чагылдырыла. 
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- 5676F Россия Федерациясе Хөкүмәтенең резерв фонды средстволары 

хисабына паллиатив медицина ярдәмен үстерү 

 Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча паллиатив медицина ярдәмен үстерүгә 

федераль бюджеттан башка бюджетара транфертлар хисабына хәл ителә торган 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга башка бюджетара трансфертларның керүе бюджетлар 

керемнәре классификациясенең «Россия Федерациясе Хөкүмәтенең резерв фонды 

средстволары хисабына бюджетларга тапшырыла торган бюджетара трансфертлар» 

000 2 02 49001 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча 

чагылдырыла.»; 

 

 «01 2 01 00000 «Туберкулездан интегүче сырхауларга медицина ярдәмен 

күрсәтү системасын камилләштерү. Сырхауларны өч дәрәҗәдә маршрутлаштыру. 

Дәвалау җиткерүне һәм реабилитацияләүне оештыру» төп чарасы» максатчан 

статьясына түбәндәге чыгымнар юнәлешен өстәргә: 

«- 97100 Ведомство карамагындагы сәламәтлек саклау учреждениеләре 

эшчәнлеген тәэмин итү  

 Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча ведомство карамагындагы сәламәтлек 

саклау учреждениеләрен карап тотуга һәм аларның эшчәнлеген тәэмин итүгә  

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.»; 

 

б) «2014 – 2025 елларга Татарстан Республикасында мәгариф һәм фәнне 

үстерү» дәүләт программасы 2.2. пунктчасында  «02 К 00 00000 «2014 – 2025 

елларга Татарстан Республикасында мәгариф һәм фәнне үстерү» дәүләт 

программасы кысаларында социаль һәм инженерлык инфраструктурасын үстерү» 

кече программасы» максатчан статьясына түбәндәге чыгымнар юнәлешен өстәргә: 

«- R1590 Россия Федерациясе субъектларында мәктәпкәчә белем бирү мәгариф 

программалары буенча мәгариф эшчәнлеге алып баручы мәгариф оешмаларында 2 

айдан 3 яшькә кадәрге балалар өчен өстәмә урыннар булдыруга финанслашыла 

торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасында мәктәпкәчә 

белем бирү мәгариф программалары буенча мәгариф эшчәнлеге алып баручы 

мәгариф оешмаларында 2 айдан 3 яшькә кадәрге балалар өчен өстәмә урыннар 

булдыруга федераль бюджеттан башка бюджетара трансфертлар һәм Татарстан 

Республикасы бюджеты средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга башка бюджетара трансфертларның керүе бюджетлар 

керемнәре классификациясенең «Россия Федерациясе субъектларында мәктәпкәчә 
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белем бирү мәгариф программалары буенча мәгариф эшчәнлеге алып баручы 

мәгариф оешмаларында 2 айдан 3 яшькә кадәрге балалар өчен өстәмә урыннар 

булдыруга бюджетларга тапшырыла торган бюджетара трансфертлар» 000 2 02 

45159 00 0000 151 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла.»; 

 

в)  «2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында гражданнарны социаль 

яклау» дәүләт программасы» 2.3. пунктчасында «03 2 01 00000 Өлкән яшьтәге 

гражданнарның социаль якланылышын көчәйтү чараларын тормышка ашыру» төп 

чарасы» максатчан статьясына түбәндәге чыгымнар юнәлешен өстәргә: 

«- 05540 Җитмеш һәм сиксән яшькә җиткән ялгыз яшәүче, эшләмәүче торак 

милекчеләренә торакны капиталь төзекләндерү өчен взнос түләү чыгымнарын 

компенсацияләү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча  җитмеш һәм сиксән яшькә җиткән ялгыз 

яшәүче, эшләмәүче торак милекчеләренә торакны капиталь төзекләндерү өчен взнос 

түләү чыгымнарын компенсацияләүгә Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла.»; 

 

г) «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:  

«- 03640 «Haier барабанлы кер юу машиналарын һәм кухня җиһазларын 

җитештерүче заводлар өчен мәйданчыктан тыш челтәрләр» инфраструктурасы 

объектын булдыру 

 

- 03641 «Моношәһәрләрне үстерү фонды» коммерциясез оешмасы 

средстволары хисабына  «Haier барабанлы кер юу машиналарын һәм кухня 

җиһазларын җитештерүче заводлар өчен мәйданчыктан тыш челтәрләр» 

инфраструктурасы объектын булдыру 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча «Haier барабанлы кер юу машиналарын 

һәм кухня җиһазларын җитештерүче заводлар өчен мәйданчыктан тыш челтәрләр» 

инфраструктурасы объектын булдыруга «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 аеруча катлаулы булган моношәһәрләр икътисадын 
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модернизацияләүгә юнәлдерелгән инвестицион проектларны тормышка ашыру 

максатыннан чыгып, Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына 

инфраструктура объектларын төзү һәм (яки) реконструкцияләүгә «Моношәһәрләрне 

үстерү фонды» коммерциясез оешмасыннан кергән акчалар» 000 2 04 02040 02 0000 

180 коды буенча чагылдырыла. 

 

- 03642 Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына  «Haier 

барабанлы кер юу машиналарын һәм кухня җиһазларын җитештерүче заводлар өчен 

мәйданчыктан тыш челтәрләр» инфраструктурасы объектын булдыру 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча  «Haier барабанлы кер юу машиналарын 

һәм кухня җиһазларын җитештерүче заводлар өчен мәйданчыктан тыш челтәрләр» 

инфраструктурасы объектын булдыруга  Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла. 

 

- 03650 «Haier барабанлы кер юу машиналарын һәм кухня җиһазларын 

җитештерүче заводлар өчен мәйданчыктан тыш челтәрләр. Газ белән тәэмин итү 

челтәре, 1-чираты» инфраструктурасы объектын булдыру 

 

- 03651 «Моношәһәрләрне үстерү фонды» коммерциясез оешмасы 

средстволары хисабына «Haier барабанлы кер юу машиналарын һәм кухня 

җиһазларын җитештерүче заводлар өчен мәйданчыктан тыш челтәрләр. Газ белән 

тәэмин итү челтәре, 1-чираты» инфраструктурасы объектын булдыру 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча «Haier барабанлы кер юу машиналарын 

һәм кухня җиһазларын җитештерүче заводлар өчен мәйданчыктан тыш челтәрләр. 

Газ белән тәэмин итү челтәре, 1-чираты» инфраструктурасы объектын булдыруга 

«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 аеруча катлаулы булган моношәһәрләр икътисадын 

модернизацияләүгә юнәлдерелгән инвестицион проектларны тормышка ашыру 

максатыннан чыгып, Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына 

инфраструктура объектларын төзү һәм (яки) реконструкцияләүгә «Моношәһәрләрне 

үстерү фонды» коммерциясез оешмасыннан кергән акчалар» 000 2 04 02040 02 0000 

180 коды буенча чагылдырыла. 

 

- 03652  Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына «Haier 

барабанлы кер юу машиналарын һәм кухня җиһазларын җитештерүче заводлар өчен 

мәйданчыктан тыш челтәрләр. Газ белән тәэмин итү челтәре, 1-чираты» 

инфраструктурасы объектын булдыру 



6 
 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча «Haier барабанлы кер юу машиналарын 

һәм кухня җиһазларын җитештерүче заводлар өчен мәйданчыктан тыш челтәрләр. 

Газ белән тәэмин итү челтәре, 1-чираты» инфраструктурасы объектын булдыруга  

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла». 

 

- 67040 Казан шәһәрендә индивидуаль җылылык пунктлары җиһазларын һәм, 

булганда, көчәйткеч насос җайланмаларын урнаштыру чараларын тормышка ашыру 

максатыннан чыгып, «Татарстан Республикасының инженерлык челтәрләрен 

капиталь төзү һәм энергияне сак тоту технологияләрен үстерү идарәсе» 

акционерлык җәмгыятенең устав капиталына взнос 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Казан шәһәрендә индивидуаль җылылык 

пунктлары җиһазларын һәм, булганда, көчәйткеч насос җайланмаларын урнаштыру 

чараларын тормышка ашыру максатыннан чыгып, «Татарстан Республикасының 

инженерлык челтәрләрен капиталь төзү һәм энергияне сак тоту технологияләрен 

үстерү идарәсе» акционерлык җәмгыятенең устав капиталына взнос түләүгә 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.»; 

 

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

культура һәм спортны үстерү» дәүләт программасы»  2.10. пунктчасында  «10 Ф 00 

00000 «2018 елгы футбол буенча дөнья чемпионатын үткәрүгә әзерләнү» кече 

программасы» максатчан статьясында: 

 

 «- R0300 Россия Федерациясендә 2018 елгы футбол буенча дөнья 

чемпионатын үткәрүгә әзерләнү һәм аны үткәрү чараларын тормышка ашыруга 

финанслашыла торган чыгымнар» чыгымнар юнәлешен түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

«- R1540 Россия Федерациясендә  2018 елгы футбол буенча дөнья 

чемпионатын үткәрүгә әзерләнү һәм аны үткәрү чараларын тормышка ашыруга 

финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча, спорт объектларын төзү һәм /яки 

төзекләндерү максатыннан чыгып, Россия Федерациясендә  2018 елгы футбол 

буенча дөнья чемпионатын үткәрүгә әзерләнү һәм аны үткәрү чараларын тормышка 

ашыруга федераль бюджеттан башка бюджетара трансфертлар һәм Татарстан 

Республикасы бюджеты средстволары хисабына хәл ителә торган  Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга башка бюджетара трансфертларның керүе бюджетлар 

керемнәре классификациясенең «Санкт-Петербург шәһәрендә һәм Түбән Новгород 

шәһәрендә спорт объектларын төзү һәм/яки реконструкцияләү, шулай ук 

метрополитеннарны үстерү максатыннан чыгып,  Россия Федерациясендә  2018 елгы 
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футбол буенча дөнья чемпионатын үткәрүгә әзерләнү һәм аны үткәрү чараларын 

тормышка ашыруга бюджетларга тапшырыла торган бюджетара трансфертлар 000 2 

02 45154 00 0000 151 кекремнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла.»; 

түбәндәге чыгымнар юнәлешләрен өстәргә:  

«- 03180 Транспорт белән тәэмин итү өлкәсендә Казан шәһәрендә  2018 елгы 

FIFA футбол буенча дөнья чемпионатын үткәрүгә әзерләнү чараларын тормышка 

ашыру 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча транспорт белән тәэмин итү өлкәсендә 

Казан шәһәрендә  2018 елгы FIFA футбол буенча дөнья чемпионатын үткәрүгә 

әзерләнү чараларын тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла. 

 

- 03750 Юл билгеләрен һәм күрсәткечләрен урнаштыру буенча Казан 

шәһәрендә  2018 елгы FIFA футбол буенча дөнья чемпионатын үткәрүгә әзерләнү 

чараларын тормышка ашыру 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча юл билгеләрен һәм күрсәткечләрен 

урнаштыру буенча Казан шәһәрендә  2018 елгы FIFA футбол буенча дөнья 

чемпионатын үткәрүгә әзерләнү чараларын тормышка ашыруга Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

- 92350 Башка чыгымнар 

- R5300 Спорт ярышларын үткәрүгә әзерләнү өчен вакытлыча билгеләнештәге 

һәм (яки) ярдәмче файдаланыштагы корылмалар җибәрүгә, монтажлау һәм сүтүгә 

бәйле рәвештә, Россия Федерациясендә 2018 елгы FIFA футбол буенча дөнья 

чемпионатын үткәрүгә әзерләнү һәм аны үткәрү чараларын тормышка ашыруга 

финанслашыла торган чыгымнар 

 Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча спорт ярышларын үткәрүгә әзерләнү 

өчен вакытлыча билгеләнештәге һәм (яки) ярдәмче файдаланыштагы корылмалар 

җибәрүгә, монтажлау һәм сүтүгә бәйле рәвештә, Россия Федерациясендә 2018 елгы 

FIFA футбол буенча дөнья чемпионатын үткәрүгә әзерләнү һәм аны үткәрү 

чараларын тормышка ашыруга федераль бюджеттан башка бюджетара трансфертлар 

һәм Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына хәл ителә торган 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Татарстан Республикасы бюджетына башка бюджетара трансфертларның 

керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең  «Спорт ярышларын үткәрүгә 

әзерләнү өчен вакытлыча билгеләнештәге һәм (яки) ярдәмче файдаланыштагы 

корылмалар җибәрүгә, монтажлау һәм сүтүгә бәйле рәвештә, Россия 

Федерациясендә 2018 елгы FIFA футбол буенча дөнья чемпионатын үткәрүгә 

әзерләнү чараларын финанслашуга Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына 
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тапшырыла торган бюджетара трансфертлар»  000 2 02 45530 02 0000 151 коды 

буенча чагылдырыла.»; 

 

е) «2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасының икътисадый үсеш һәм 

инновацион икътисад» дәүләт программасы 2.11. пунктчасында: 

 

 «11 7 01 00000 «Татарстан Республикасының кече һәм урта эшмәкәрлек 

секторын арттыру» төп чарасы» максатчан статьясына түбәндәге чыгымнар 

юнәлешләрен өстәргә:  

«- 65274 Крестьян (фермер) хуҗалыкларын кертеп, кече һәм урта 

эшмәкәрлеккә дәүләт ярдәме чараларын тормышка ашыруга «Татарстан 

Республикасының Гарантия фонды» коммерциясез оешмасы чыгымнарын финанс 

ягыннан тәэмин итүгә субсидияләр 

 

- 65275 Крестьян (фермер) хуҗалыкларын кертеп, кече һәм урта эшмәкәрлеккә 

дәүләт ярдәме чараларын тормышка ашыруга «Татарстан Республикасының 

Эшмәкәрлеккә ярдәм итү фонды» коммерциясез микрокредит компаниясе 

чыгымнарын финанс ягыннан тәэмин итүгә (каплау) субсидияләр 

 

- R5275 Крестьян (фермер) хуҗалыкларын кертеп, кече һәм урта эшмәкәрлеккә 

дәүләт ярдәме чараларын, шулай ук яшьләр эшмәкәрлегенә ярдәм итү чараларын 

тормышка ашыруга «Татарстан Республикасының Эшмәкәрлеккә ярдәм итү фонды» 

коммерциясез микрокредит компаниясе чыгымнарын финанс ягыннан тәэмин итүгә 

(каплау) субсидияләр»; 

 

 «11 8 01 00000 «Индустриаль (сәнәгать) паркларын һәм сәнәгать 

мәйданчыкларын булдыру» төп чарасы» максатчан статьясында «- 60770 

Инфраструктура объектларын булдыру, модернизацияләү һәм (яки) 

реконструкцияләү өчен «Алабуга» сәнәгать-җитештерү тибындагы махсус 

икътисадый зона» акционерлык җәмгыятенә «Алабуга-2» сәнәгать-җитештерү 

тибындагы махсус икътисадый зона» индустриаль паркы идарәче компаниясе 

(«Алабуга-2» индустриаль паркы) субсидияләре» чыгымнар юнәлешен түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә:    

«- 60770 Инфраструктура объектларын булдыру, модернизацияләү һәм (яки) 

реконструкцияләү өчен «Алабуга» сәнәгать-җитештерү тибындагы махсус 

икътисадый зона» акционерлык җәмгыятенә «Алабуга» сәнәгать-җитештерү 

тибындагы махсус икътисадый зона» индустриаль паркы идарәче компаниясе 

(«Алабуга-2» индустриаль паркы) субсидияләре»; 
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 «11 8 02 00000 «Россия кредит оешмаларыннан җәлеп ителгән кредитлар 

буенча процентлар түләүгә бәйле чыгымнарны субсидияләү» 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: 

 

- 60870  Россия кредит оешмаларыннан җәлеп ителгән кредитлар буенча 

процентлар түләүгә бәйле чыгымнарны каплауга субсидияләр 

 

- 60880 Муниципаль дәрәҗәдәге парклар һәм сәнәгать мәйданчыкларын тотуга 

бәйле чыгымнарны субсидияләү»; 

 

ж) «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 05 00000 «Туфракның уңдырышлылыгын арттыру һәм файдаланылмый 

килүче авыл хуҗалыгы биләмәләрен авыл хуҗалыгы әйләнешенә кертү» төп 

чарасы» максатчан статьясында: 

 «- 63110 Әче туфракка известь кертүне финанслау» чыгымнар юнәлеше 

атамасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«- 63110 Әче туфракны известьлау чараларын финанслау»; 

 

 «- R5410 Үсемлекчелек өлкәсендә, орлык бәрәңгесен һәм ачык туфракта 

яшелчә җитештерүне үстерү өлкәсендә бәйле булмаган ярдәм күрсәтүгә 

финанслашыла торган чыгымнар» чыгымнар юнәлешен түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

«- R5410  Үсемлекчелек өлкәсендә, орлык бәрәңгесен, ачык туфракта яшелчә 

һәм җитен-долгунец җитештерүне үстерү өлкәсендә бәйле булмаган ярдәм күрсәтүгә 

финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча  үсемлекчелек өлкәсендә, орлык 

бәрәңгесен, ачык туфракта яшелчә һәм җитен-долгунец җитештерүне үстерү 

өлкәсендә бәйле булмаган ярдәм күрсәтүгә федераль бюджеттан субсидияләр һәм 

Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына хәл ителә торган 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Татарстан Республикасы бюджетына әлеге максатларга субсидияләрнең керүе 

бюджетлар керемнәре классификациясенең «Үсемлекчелек өлкәсендә авыл 

хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә бәйле булмаган ярдәм күрсәтү өчен Россия 
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Федерациясе субъектлары бюджетларына субсидияләр»  000 2 02 25541 02 0000 151 

коды буенча чагылдырыла.»; 

 

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

максатчан статьясына түбәндәге чыгымнар юнәлешен өстәргә: 

«- 67020 Чи сөтнең сыйфатын бәяләү өчен аналитик система сатып алу 

максатыннан чыгып, «Элита» Баш токым предприятиесе» акционерлык 

җәмгыятенең устав капиталына взнос»; 

 

«14 4 06 00000 «Шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга ярдәм 

итү» төп чарасы» максатчан статьясында «- 63350 Савым сыерлар, кәҗә тәкәләре 

һәм ана кәҗәләр асрауга чыгымнарның бер өлешен каплау өчен шәхси ярдәмче 

хуҗалык алып баручы гражданнарга субсидияләр» чыгымнар юнәлешен түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә:   

«- 63350 Савым сыерлар, ана кәҗәләр һәм бер яшьтән зуррак кәҗә бәтиләре 

асрауга  чыгымнарның бер өлешен каплау өчен шәхси ярдәмче хуҗалык алып 

баручы гражданнарга субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына савым сыерлар, ана кәҗәләр һәм бер яшьтән зуррак кәҗә 

бәтиләре асрауга  чыгымнарның бер өлешен каплау өчен шәхси ярдәмче хуҗалык 

алып баручы гражданнарга субсидияләр бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары чагылдырыла.»; 

 

 «14 5 01 00000 «Авыл хуҗалыгы паркын яңарту» төп чарасы» максатчан 

статьясына түбәндәге чыгымнар юнәлешен өстәргә:  

«- 67050 Авыл хуҗалыгы техникасы һәм җиһазлар сатып алу максатыннан 

«Татагролизинг» акционерлык җәмгыятенең устав капиталына взнос»; 

 

з)  «2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында дәүләт милке белән идарә 

итү» дәүләт программасы»  2.16. пунктчасында «Дәүләт милке һәм җир 

кишәрлекләре белән нәтиҗәле эш итүне һәм алардан файдалануны тәэмин итү» төп 

чарасы» максатчан статьясына түбәндәге чыгымнар юнәлешләрен өстәргә:  

«- 67010 Уставта каралган эшчәнлекне хәл кылу максатыннан чыгып, 

«Татагролизинг» акционерлык җәмгыятенең устав капиталына взнос 

 

- 67030 Уставта каралган эшчәнлекне хәл кылу максатыннан чыгып, 

«Татарстан Республикасы инженерлык челтәрләренең капиталь төзелеше һәм 

энергияне сак тоту технологияләрен үстерү идарәсе» акционерлык җәмгыятенең  

устав капиталына взнос 
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- 67060 Уставта каралган эшчәнлекне хәл кылу максатыннан чыгып, 

«Татарстан Республикасының экспорт корпорациясе» акционерлык җәмгыятенең  

устав капиталына взнос 

 

и) «2013 – 2023 елларга Татарстан Республикасында газ-мотор ягулыгы 

базарын үстерү» дәүләт программасы» 2.22. пунктчасында «23 0 01 00000 

«Автомобиль транспортының әйләнә-тирә мохиткә һәм халыкның сәламәтлегенә 

тискәре йогынтысын тотрыклы киметүне тәэмин итү һәм автотранспорт чаралары 

ярдәмендә пассажир-йөк ташуның иң зур икътисадый нәтиҗәсенә ирешү» төп 

чарасы» максатчан статьясына түбәндәге чыгымнар юнәлешен өстәргә: 

«- 71740 Газ-мотор ягулыгында эшләүче автобуслар һәм техника сатып алу»; 

 

к) «2015 – 2020 елларга Татарстан Республикасында коррупциягә каршы 

сәясәтне тормышка ашыру» дәүләт программасы» 2.26. пунктчасында «27 0 01 

00000 «Коррупция сәбәпләрен ачыклау һәм юкка чыгару, аның чагылышларына 

китерердәй шартларга каршы көрәшү, җәмгыятьтә коррупциягә карата нәфрәт 

тәрбияләү» максатчан статьясын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

чагылдырыла: 

- 10270 «Коррупциягә каршы бизнес» иҗтимагый процедуралар үзәге» 

автоном коммерциясез оешма эшчәнлеген финанс ягыннан тәэмин итүгә субсидия 

- 10990 Программага кертелгән чараларны тормышка ашыру». 

 

2.  1 кушымтада: 

а) юлны 

«719 Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгы» 

 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«719 Татарстан Республикасы Спорт министрлыгы»; 

 

б) юлдан соң 

«733 Татарстан Республикасы Конституция суды» 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 

«734 Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре  министрлыгы 

735 Татарстан Республикасы Мәдәни мирас объектларын саклау комитеты». 
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3.  2 кушымтада: 

а) юлдан соң 

«01 1 04 51610 Федераль бюджет средстволары хисабына дарулар белән тәэмин итү 

өлкәсендә аерым вәкаләтләрне тормышка ашыру 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 

«01 1 04 5161F Россия Федерациясе Хөкүмәте резерв фонды средстволары хисабына 

дарулар белән тәэмин итү өлкәсендә аерым вәкаләтләрне тормышка ашыру 

01 1 04 5676F Россия Федерациясе Хөкүмәтенең резерв фонды средстволары хисабына 

паллиатив медицина ярдәмен үстерү»; 

 

б) юлдан соң 

«01 2 01 51740 Федераль бюджет средстволары хисабына, чирне кузгатучысы бик күп 

даруларга бирешмәгән туберкулезлы сырхауларны дәвалауда һәм туберкулез 

микобактерияләренең сизгерлеген ачыклауда, билгеләүдә һәм чирне 

кузгатучысы бик күп даруларга бирешмәгән туберкулезлы сырхауларны 

дәвалауны мониторинглауда кулланыла торган бактерияләргә каршы һәм 

туберкулезга каршы дарулар (икенче рәт дарулары) сатып алу» 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

«01 2 01 97100 Ведомство карамагындагы сәламәтлек саклау учреждениеләре эшчәнлеген 

тәэмин итү»; 

 

в) юлдан соң 

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

культура һәм спорт белән шөгыльләнү өчен шартлар тудыруга 

финанслашыла торган чыгымнар» 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

«02 К 00 R1590 Россия Федерациясе субъектларында мәктәпкәчә белем бирү мәгариф 

программалары буенча мәгариф эшчәнлеге алып баручы мәгариф 

оешмаларында 2 айдан 3 яшькә кадәрге балалар өчен өстәмә урыннар 

булдыруга финанслашыла торган чыгымнар»; 

 

г) юлдан соң  

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

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

«03 2 01 05540 Җитмеш һәм сиксән яшькә җиткән ялгыз яшәүче, эшләмәүче торак 

милекчеләренә торакны капиталь төзекләндерү өчен взнос түләү 

чыгымнарын компенсацияләү»; 

 

д) юлдан соң 
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«04 К 00 03612 Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына, Татарстан 

Республикасы Түбән Кама шәһәрендә «Түбән Кама сәнәгать паркы» (1 этап) 

инженерлык челтәрләрен төзү» 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 

«04 К 00 03640 «Haier барабанлы кер юу машиналарын һәм кухня җиһазларын җитештерүче 

заводлар өчен мәйданчыктан тыш челтәрләр» инфраструктурасы объектын 

булдыру  

04 К 00 03641 «Моношәһәрләрне үстерү фонды» коммерциясез оешмасы средстволары 

хисабына, «Haier барабанлы кер юу машиналарын һәм кухня җиһазларын 

җитештерүче заводлар өчен мәйданчыктан тыш челтәрләр» 

инфраструктурасы объектын булдыру  

04 К 00 03642 Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына, «Haier барабанлы 

кер юу машиналарын һәм кухня җиһазларын җитештерүче заводлар өчен 

мәйданчыктан тыш челтәрләр» инфраструктурасы объектын булдыру 

04 К 00 03650 «Haier барабанлы кер юу машиналарын һәм кухня җиһазларын җитештерүче 

заводлар өчен мәйданчыктан тыш челтәрләр. Газ белән тәэмин итү челтәре, 

1-чираты» инфраструктурасы объектын булдыру 

04 К 00 03651 «Моношәһәрләрне үстерү фонды» коммерциясез оешмасы средстволары 

хисабына, «Haier барабанлы кер юу машиналарын һәм кухня җиһазларын 

җитештерүче заводлар өчен мәйданчыктан тыш челтәрләр. Газ белән тәэмин 

итү челтәре, 1-чираты» инфраструктурасы объектын булдыру 

04 К 00 03652 Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына,  «Haier 

барабанлы кер юу машиналарын һәм кухня җиһазларын җитештерүче 

заводлар өчен мәйданчыктан тыш челтәрләр. Газ белән тәэмин итү челтәре, 

1-чираты» инфраструктурасы объектын булдыру; 

 

е) юлдан соң 

«04 К 00 14160 Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләрендә парклар һәм скверлар 

булдыру һәм төзекләндерү чараларын тормышка ашыру» 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

«04 К 00 67040 Казан шәһәрендә индивидуаль җылылык пунктлары җиһазларын һәм, 

булганда, көчәйткеч насос җайланмаларын урнаштыру чараларын тормышка 

ашыру максатыннан чыгып, «Татарстан Республикасының инженерлык 

челтәрләрен капиталь төзү һәм энергияне сак тоту технологияләрен үстерү 

идарәсе» акционерлык җәмгыятенең устав капиталына взнос»; 

 

ж) юлдан соң 

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

программасы» 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 

«10 Ф 00 03180 Транспорт белән тәэмин итү өлкәсендә Казан шәһәрендә  2018 елгы FIFA 
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футбол буенча дөнья чемпионатын үткәрүгә әзерләнү чараларын тормышка 

ашыру 

10 Ф 00 03750 Юл билгеләрен һәм күрсәткечләрен урнаштыру буенча Казан шәһәрендә  

2018 елгы FIFA футбол буенча дөнья чемпионатын үткәрүгә әзерләнү 

чараларын тормышка ашыру»; 

 

з) юлдан соң 

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

инженерлык инфраструктурасына бюджет инфраструктуралары һәм 

капиталь ремонт» 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

«10 Ф 00 92350 Башка чыгымнар»; 

 

и) юлны 

«10 Ф 00 R0300 Россия Федерациясендә  2018 елгы FIFA футбол буенча дөнья чемпионатын 

үткәрүгә әзерләнү һәм аны үткәрү чараларын тормышка ашыруга 

финанслашыла торган чыгымнар» 

 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«10 Ф 00 R1540 Россия Федерациясендә  2018 елгы FIFA футбол буенча дөнья чемпионатын 

үткәрүгә әзерләнү һәм аны үткәрү чараларын тормышка ашыруга 

финанслашыла торган чыгымнар» 

 

һәм шуннан соң түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә:  

«10 Ф 00 R5300 Спорт ярышларын үткәрүгә әзерләнү һәм аларны үткәрү өчен өчен 

вакытлыча билгеләнештәге һәм (яки) ярдәмче файдаланыштагы корылмалар 

җибәрүгә, монтажлау һәм сүтүгә бәйле рәвештә, Россия Федерациясендә 

2018 елгы FIFA футбол буенча дөнья чемпионатын үткәрүгә әзерләнү 

чараларын тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар»; 

 

к) юлдан соң 

«11 7 01 65272 Крестьян (фермер) хуҗалыкларын кертеп, кече һәм урта эшмәкәрлеккә 

дәүләт ярдәме чаралары» 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 

«11 7 01 65274 Крестьян (фермер) хуҗалыкларын кертеп, кече һәм урта эшмәкәрлеккә 

дәүләт ярдәме чараларын тормышка ашыруга «Татарстан Республикасының 

Гарантия фонды» коммерциясез оешмасы чыгымнарын финанс ягыннан 

тәэмин итүгә субсидияләр 

11 7 01 65275 Крестьян (фермер) хуҗалыкларын кертеп, кече һәм урта эшмәкәрлеккә 

дәүләт ярдәме чараларын тормышка ашыруга «Татарстан Республикасының 

Эшмәкәрлеккә ярдәм итү фонды» коммерциясез микрокредит компаниясе 
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чыгымнарын финанс ягыннан тәүмин итүгә (каплау) субсидияләр»; 

 

л) юлдан соң 

«11 7 01 R5270 Крестьян (фермер) хуҗалыкларын кертеп, кече һәм урта эшмәкәрлеккә 

дәүләт ярдәме чараларын, шулай ук яшьләр эшмәкәрлегенә ярдәм итү 

чараларын тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар» 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

«11 7 01 R5275 Крестьян (фермер) хуҗалыкларын кертеп, кече һәм урта эшмәкәрлеккә 

дәүләт ярдәме чараларын, шулай ук яшьләр эшмәкәрлегенә ярдәм итү 

чараларын тормышка ашыруга «Татарстан Республикасының Эшмәкәрлеккә 

ярдәм итү фонды» коммерциясез микрокредит компаниясе чыгымнарын 

финанс ягыннан тәэмин итүгә (каплау) субсидияләр»; 

 

м) юлны 

«11 8 01 60770 Инфраструктура объектларын булдыру, модернизацияләү һәм (яки) 

реконструкцияләү өчен «Алабуга» сәнәгать-җитештерү тибындагы махсус 

икътисадый зона» акционерлык җәмгыятенә «Алабуга» сәнәгать-җитештерү 

тибындагы махсус икътисадый зона» индустриаль паркы идарәче 

компаниясе («Алабуга-2» индустриаль паркы) субсидияләре» 

 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«11 8 01 60770 Инфраструктура объектларын булдыру, модернизацияләү һәм (яки) 

реконструкцияләү өчен «Алабуга» сәнәгать-җитештерү тибындагы махсус 

икътисадый зона» акционерлык җәмгыятенә «Алабуга» сәнәгать-җитештерү 

тибындагы махсус икътисадый зона» индустриаль паркы идарәче 

компаниясе («Алабуга-2» индустриаль паркы) субсидияләре»; 

 

н) юлдан соң 

«11 8 02 60870 Россия кредит оешмаларыннан җәлеп ителгән кредитлар буенча процентлар 

түләүгә бәйле чыгымнарны каплауга субсидияләр» 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

«11 8 02 60880 Муниципаль дәрәҗәдәге парклар һәм сәнәгать мәйданчыкларын тотуга бәйле 

чыгымнарны субсидияләү»; 

 

о) юлны 

«14 1 05 63110 Әче туфракка известь кертүне финанслау» 

 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«14 1 05 63110 Әче туфракка известь кертү чараларын финанслау»; 

 

п) юлны 
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«14 1 05 R5410 Үсемлекчелек өлкәсендә, орлык бәрәңгесен һәм ачык туфракта яшелчә 

җитештерүне үстерү өлкәсендә бәйле булмаган ярдәм күрсәтүгә 

финанслашыла торган чыгымнар» 

 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

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

җитен-долгунец җитештерүне үстерү өлкәсендә бәйле булмаган ярдәм 

күрсәтүгә финанслашыла торган чыгымнар»; 

 

р) юлдан соң 

«14 2 01 65420 Сөтчелек юнәлешендәге терлекчелектә продукт бирүчәнлекне арттыруга 

субсидияләр» 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

«14 2 01 67020 Чи сөтнең сыйфатын бәяләү өчен аналитик система сатып алу максатыннан 

чыгып, «Элита» Баш токым предприятиесе» акционерлык җәмгыятенең 

устав капиталына взнос»; 

 

с) юлны 

«14 4 06 63350 Савым сыерлар, кәҗәләр һәм ана кәҗәләр асрауга  чыгымнарның бер өлешен 

каплау өчен шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга 

субсидияләр» 

 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«14 4 06 63350 Савым сыерлар, ана кәҗәләр һәм бер яшьтән зуррак кәҗә бәтиләре асрауга  

чыгымнарның бер өлешен каплау өчен шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы 

гражданнарга субсидияләр»; 

 

т) юлдан соң 

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

модернизацияләүгә чыгымнарның бер өлешен каплауга субсидияләр» 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

«14 5 01 67050 Авыл хуҗалыгы техникасын һәм җиһазлар сатып алу максатыннан чыгып, 

«Татагролизинг» акционерлык җәмгыятенең устав капиталына взнос»; 

 

у) юлдан соң 

«16 0 01 03440 Җир үлчәү һәм җирдән файдалану чаралары» 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 

«16 0 01 67010 Уставта каралган эшчәнлекне хәл кылу максатыннан чыгып, 

«Татагролизинг» акционерлык җәмгыятенең устав капиталына взнос 
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16 0 01 67030 Уставта каралган эшчәнлекне хәл кылу максатыннан чыгып, «Татарстан 

Республикасы инженерлык челтәрләренең капиталь төзелеше һәм энергияне 

сак тоту технологияләрен үстерү идарәсе» акционерлык җәмгыятенең  устав 

капиталына взнос 

16 0 01 67060 Уставта каралган эшчәнлекне хәл кылу максатыннан чыгып, «Татарстан 

Республикасы экспорт корпорациясе» акционерлык җәмгыятенең  устав 

капиталына взнос»; 

 

ф) юлдан соң 

«23 0 01 71730  Транспорт чараларын газ-мотор ягулыгына күчерү чараларын башкару» 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

«23 0 01 71740 Газ-мотор ягулыгында эшләүче автобуслар һәм техника сатып алу»; 

 

х) юлдан соң 

«27 0 01 00000   «Коррупция сәбәпләрен ачыклау һәм юкка чыгару, аның чагылышларына 

китерердәй шартларга каршы көрәшү, җәмгыятьтә коррупциягә карата 

нәфрәт тәрбияләү» төп чарасы» 

 

түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

«27 0 01 10270 «Коррупциягә каршы бизнес» иҗтимагый процедуралар үзәге» автоном 

коммерциясез оешма эшчәнлеген финанс ягыннан тәэмин итүгә субсидия». 

 


