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Татарстан Республикасы бюджетына һәм 
Татарстан Республикасы Мәҗбүри 
медицина иминиятләштерүе территориаль 
фонды бюджетына караган өлешендә 
Россия Федерациясе бюджеты 
классификациясен куллану тәртибен 
билгеләү, аныклау һәм тәгаенләштерү 
турында күрсәтмәләрне раслау хакында 
 

 
 

 
Россия Федерациясе Бюджет кодексы, Татарстан Республикасы Бюджет 

кодексы нигезендә, боерык бирәм:  
           1. Татарстан Республикасы бюджетына һәм Татарстан Республикасы 
Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль фонды бюджетына караган 
өлешендә Россия Федерациясе бюджеты классификациясен куллану тәртибен 
билгеләү, аныклау һәм тәгаенләштерү турында күрсәтмәләрне (алга таба – 
күрсәтмәләр) расларга (кушымта итеп бирелә) 

   2. Күрсәтмәләрнең 2019 елга һәм планда каралган 2020, 2021 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 төзүдә һәм үтәүдә кулланылуын 
билгеләргә. 

3. 2019 елның 1 гыйнварыннан Татарстан Республикасы Финанс 
министрлыгының түбәндәге боерыкларын үз көчен югалткан дип танырга: 

«Татарстан Республикасы бюджетына һәм Татарстан Республикасы Мәҗбүри 
медицина иминиятләштерүе территориаль фонды бюджетына караган өлешендә 
Россия Федерациясе бюджеты классификациясен куллану тәртибен билгеләү, 
аныклау һәм тәгаенләштерү турында күрсәтмәләрне раслау хакында» 30.12.2015 ел, 
№ 02-144; 

«Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының 30.03.2016 ел, № 02-32  
боерыгы белән расланган «Татарстан Республикасы бюджетына һәм Татарстан 
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Республикасы Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль фонды 
бюджетына караган өлешендә Россия Федерациясе бюджеты классификациясен 
куллану тәртибен билгеләү, аныклау һәм тәгаенләштерү турында күрсәтмәләргә 
үзгәрешләр кертү хакында»; 

«Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының 30.12.2015 ел, № 02-144 
боерыгы белән расланган «Татарстан Республикасы бюджетына һәм Татарстан 
Республикасы Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль фонды 
бюджетына караган өлешендә Россия Федерациясе бюджеты классификациясен 
куллану тәртибен билгеләү, аныклау һәм тәгаенләштерү турында күрсәтмәләргә 
үзгәрешләр кертү хакында» 29.06.2016 ел, № 02-73; 

«Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының 30.12.2015 ел, № 02-144 
боерыгы белән расланган «Татарстан Республикасы бюджетына һәм Татарстан 
Республикасы Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль фонды 
бюджетына караган өлешендә Россия Федерациясе бюджеты классификациясен 
куллану тәртибен билгеләү, аныклау һәм тәгаенләштерү турында күрсәтмәләргә 
үзгәрешләр кертү хакында» 30.09.2016 ел,№ 02-116; 

«Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының 30.12.2015 ел, № 02-144 
боерыгы белән расланган «Татарстан Республикасы бюджетына һәм Татарстан 
Республикасы Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль фонды 
бюджетына караган өлешендә Россия Федерациясе бюджеты классификациясен 
куллану тәртибен билгеләү, аныклау һәм тәгаенләштерү турында күрсәтмәләргә 
үзгәрешләр кертү хакында» 27.12.2016 ел, № 02-157; 

«Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының 30.12.2015 ел, № 02-144 
боерыгы белән расланган «Татарстан Республикасы бюджетына һәм Татарстан 
Республикасы Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль фонды 
бюджетына караган өлешендә Россия Федерациясе бюджеты классификациясен 
куллану тәртибен билгеләү, аныклау һәм тәгаенләштерү турында күрсәтмәләргә 
үзгәрешләр кертү хакында» 29.12.2016 ел, № 02-159; 

«Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының 30.12.2015 ел, № 02-144 
боерыгы белән расланган «Татарстан Республикасы бюджетына һәм Татарстан 
Республикасы Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль фонды 
бюджетына караган өлешендә Россия Федерациясе бюджеты классификациясен 
куллану тәртибен билгеләү, аныклау һәм тәгаенләштерү турында күрсәтмәләргә 
үзгәрешләр кертү хакында» 31.03.2017 ел,; № 02-30 

«Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының 30.12.2015 ел, № 02-144 
боерыгы белән расланган «Татарстан Республикасы бюджетына һәм Татарстан 
Республикасы Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль фонды 
бюджетына караган өлешендә Россия Федерациясе бюджеты классификациясен 
куллану тәртибен билгеләү, аныклау һәм тәгаенләштерү турында күрсәтмәләргә 
үзгәрешләр кертү хакында» 30.06.2017 ел, № 02-64; 

«Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының 30.12.2015 ел, № 02-144 
боерыгы белән расланган «Татарстан Республикасы бюджетына һәм Татарстан 
Республикасы Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль фонды 
бюджетына караган өлешендә Россия Федерациясе бюджеты классификациясен 
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куллану тәртибен билгеләү, аныклау һәм тәгаенләштерү турында күрсәтмәләргә 
үзгәрешләр кертү хакында» 26.09.2017 ел, № 02-90; 

«Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының 30.12.2015 ел, № 02-144 
боерыгы белән расланган «Татарстан Республикасы бюджетына һәм Татарстан 
Республикасы Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль фонды 
бюджетына караган өлешендә Россия Федерациясе бюджеты классификациясен 
куллану тәртибен билгеләү, аныклау һәм тәгаенләштерү турында күрсәтмәләргә 
үзгәрешләр кертү хакында» 21.12.2017 ел, № 02-129; 

«Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының 30.12.2015 ел, № 02-144 
боерыгы белән расланган «Татарстан Республикасы бюджетына һәм Татарстан 
Республикасы Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль фонды 
бюджетына караган өлешендә Россия Федерациясе бюджеты классификациясен 
куллану тәртибен билгеләү, аныклау һәм тәгаенләштерү турында күрсәтмәләргә 
үзгәрешләр кертү хакында» 26.12.2017 ел, № 02-133; 

«Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының 30.12.2015 ел, № 02-144 
боерыгы белән расланган «Татарстан Республикасы бюджетына һәм Татарстан 
Республикасы Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль фонды 
бюджетына караган өлешендә Россия Федерациясе бюджеты классификациясен 
куллану тәртибен билгеләү, аныклау һәм тәгаенләштерү турында күрсәтмәләргә 
үзгәрешләр кертү хакында» 28.03.2018 ел, № 02-38; 

«Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының 30.12.2015 ел, № 02-144 
боерыгы белән расланган «Татарстан Республикасы бюджетына һәм Татарстан 
Республикасы Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль фонды 
бюджетына караган өлешендә Россия Федерациясе бюджеты классификациясен 
куллану тәртибен билгеләү, аныклау һәм тәгаенләштерү турында күрсәтмәләргә 
үзгәрешләр кертү хакында» 23.07.2018 ел, № 02-78. 

4. Бу боерыкның үтәлешен контрольдә тотуны Татарстан Республикасы финанс 
министрының беренче урынбасары – Татарстан Республикасы Финанс 
министрлыгының Казначылык департаменты директоры М.Д.Фәйзрахмановка 
йөкләргә. 

 
 

Министр                                 Р.Р.Гайзатуллин 
 
 
 
Заместитель министра А.Г.Шишкин 
 
 
Начальник юридического отдела И.В.Ерашова 
 
 
Начальник бюджетного отдела Г.Ю.Герасимова 
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Татарстан Республикасы 
Финанс министрлыгының  
 « 27» сентябрь  2018 ел, 
№ 02-110 боерыгы белән 
расланды 

 
Татарстан Республикасы бюджетына һәм Татарстан Республикасы Мәҗбүри 

медицина иминиятләштерүе территориаль фонды бюджетына караган өлешендә 
Россия Федерациясе бюджеты классификациясен куллану тәртибен билгеләү, 

аныклау һәм тәгаенләштерү турында күрсәтмәләр 
 

1. Гомуми нигезләмәләр 
 

 Татарстан Республикасы бюджетына һәм Татарстан Республикасы Мәҗбүри 
медицина иминиятләштерүе территориаль фонды бюджетына караган өлешендә 
Россия Федерациясе бюджеты классификациясен куллану тәртибен билгеләү, 
аныклау һәм тәгаенләштерү турында  бу күрсәтмәләр (алга таба – Күрсәтмәләр),  
Татарстан Республикасы бюджетына һәм Татарстан Республикасы Мәҗбүри 
медицина иминиятләштерүе территориаль фонды бюджетына караган өлешендә, 
Ттатарстан Республикасында бюджет процессында катнашучыларның барчасы 
тарафыннан Россия Федерациясе бюджет классификациясен  (алга таба – бюдҗет 
классификациясе) куллану тәртибен билгели.  

Россия Федерациясе Бюджет кодексы нигезендә, Россия Федерациясе 
бюджет  системасы бюджетлары өчен бердәм булып торучы бюджетлар керемнәре, 
чыгымнары һәм бюджет дефицитын финанслау чыганакларының бюджет 
классификациясе Россия Федерациясе Финанс министрлыгы тарафыннан 
билгеләнгән тәртиптә кулланыла. 

Татарстан Республикасы бюджеты һәм Татарстан Республикасы Мәҗбүри 
медицина иминиятләштерүе территориаль фонды бюджеты средстволарын баш 
бүлүче коды өч разрядтан тора һәм 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 саннарын куллану 
нигезендә булдырыла. 

Татарстан Республикасы бюджеты һәм Татарстан Республикасы Мәҗбүри 
медицина иминиятләштерүе территориаль фонды бюджеты средстволарын баш 
бүлүче коды  Татарстан Республикасы бюджеты һәм Татарстан Республикасы 
Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль фонды бюджеты 
чыгымнарының ведомство структурасы составында расланган тиешле бюджетлар 
средстволарын баш бүлүчеләр исемлеге нигезендә билгеләнә. 

Татарстан Республикасы бюджеты һәм Татарстан Республикасы Мәҗбүри 
медицина иминиятләштерүе территориаль фонды бюджеты средстволарын баш 
бүлүчеләр исемлеге бу Күрсәтмәләргә №1 кушымтада бирелгән. 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының максатчан статьялары 
Татарстан Республикасы бюджетының бюджет ассигнованиеләренең Татарстан 
Республикасы дәүләт программаларына, аларның кече программаларына, Татарстан 
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Республикасы дәүләт органнары эшчәнлегенең (функцияләре) төп чараларына һәм 
программаларга кертелмәгән юнәлешләренә бәйлелеген тәэмин итә. 

Татарстан Республикасы Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль 
фонды бюджеты средстволарының максатчан статьялары әлеге бюдҗетның бюджет 
ассигнованиеләренең билгеләнгән эшчәнлек өлкәсендә Татарстан Республикасы 
Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль фонды идарәсе органы 
эшчәнлегенең (функцияләре) төп юнәлешләренә бәйлелеген тәэмин итү. 

Татарстан Республикасы бюджеты һәм Татарстан Республикасы Мәҗбүри 
медицина иминиятләштерүе территориаль фонды бюджеты чыгымнарының 
максатчан статьялары коды ун разрядтан (бюджет чыгымнары классификациясенең 
(8 – 17 разрядлары) тора. 

Татарстан Республикасы бюджеты һәм Татарстан Республикасы Мәҗбүри 
медицина иминиятләштерүе территориаль фонды бюджеты чыгымнарының 
максатчан статьясы коды структурасы бу Күрсәтмәләр нигезләмәләреннән чыгып 
билгеләнә һәм түбәндәге төп өлешләрен үз эченә ала: 

Татарстан Республикасы дәүләт программаларын, Татарстан Республикасы 
дәүләт органнары, Татарстан Республикасы Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе 
территориаль фонды органы эшчәнлегенең программаларга кертелмәгән 
юнәлешләрен кодлаштыру өчен билгеләнгән чыгымнарның программаларга 
кертелгән (программаларга кертелмәгән) юнәлеше кодын (бюджетлар чыгымнары 
классификациясенең 8 – 9 разрядлары); 

Татарстан Республикасы дәүләт программалары кысаларында күздә тотылган 
Татарстан Республикасы дәүләт программаларының кече программаларын, шулай 
ук Татарстан Республикасы дәүләт органнары, Татарстан Республикасы Мәҗбүри 
медицина иминиятләштерүе территориаль фонды органы эшчәнлегенең 
программаларга кертелмәгән юнәлешләрен кодлаштыру өчен билгеләнгән кече 
программа кодын (бюджетлар чыгымнары классификациясенең 10 разряды) 

Татарстан Республикасы дәүләт программаларының кече программаларының 
төп чараларын кодлаштыру өчен билгеләнгән төп чара кодын (бюджетлар 
чыгымнары классификациясенең 11 – 12 разрядлары); 

аерым чараларны тәгаенләштерердәй (кирәк булганда) средстволар чыгымы 
юнәлешләрен кодлаштыру өчен билгеләнгән чыгымнар төре кодын (13 – 17 
разрядлар). 

Татарстан Республикасы бюджеты һәм Татарстан Республикасы Мәҗбүри 
медицина иминиятләштерүе территориаль фонды бюджеты чыгымнарының 
максатчан статьяларына хәрефләр һәм саннар куллану: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, Б, 
В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, D, F, G, I, J, L, N, 
Q, R, S, U, V, W, Y, Z куллану нигезендә булдырылган уникаль кодлар бирелә. 

Татарстан Республикасы бюджеты һәм Татарстан Республикасы Мәҗбүри 
медицина иминиятләштерүе территориаль фонды бюджеты чыгымнарының 
максатчан статьялары атамалары Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы 
тарафыннан билгеләнә һәм түбәндәгеләрне тормышка ашыруга бюдҗет 
ассигнованиеләре юнәлешләрен аңлата: 

Татарстан Республикасы дәүләт программаларын, Татарстан Республикасы 
дәүләт органнарының программаларга кертелмәгән эшчәнлеге юнәлешләрен,  
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Татарстан Республикасы Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль 
фондының программаларга кертелмәгән эшчәнлеге юнәлешләрен; 

Татарстан Республикасы дәүләт программаларының кече программаларын; 
Татарстан Республикасы дәүләт программалары кече программаларының төп 

юнәлешләрен; 
чыгымнар юнәлешләрен. 
Бу Күрсәтмәләрдә башкача билгеләнмәгәндә, 30000 – 39990 һәм 50000 – 

59990, шулай ук  R0000 – R9990, L0000 – L9990, S0000 – S9990 дип күрсәтелгән 
чыгымнар юнәлешләре кодлары кулланыла: 

финанс белән тәэмин итү чыганагы булып федераль бюджеттан (Россия 
Федерациясе бюджеттан тыш дәүләт фондлары бюджетларыннан) бирелә торган 
субвенцияләр һәм башка бюджетара трансфертлар торган Татарстан Республикасы 
бюджеты һәм җирле бюджетлар, Татарстан Республикасы Мәҗбүри медицина 
иминиятләштерүе территориаль фонды бюджеты чыгымнарын чагылдыру өчен 
30000 – 39990 һәм 50000 – 59990 юнәлешләре кодлары кулланыла. Әлеге 
чыгымнарны чагылдыру «Россия Федерациясе бюджет классификациясе кодларын 
булдыру һәм аларны куллану тәртибе, аларның структурасы, билгеләнеше 
принциплары турында» 8 июнь, 2018 ел, № 132н Россия Федерациясе Финанс 
министрлыгы боерыгы белән расланган  Россия Федерациясе Бюджет 
классификациясе кодларын булдыру һәм аларны куллану тәртибе, аларның 
структурасы, билгеләнеше принциплары нигезендә хәл ителә. 

финанслашу максатында Татарстан Республикасы бюджетына федераль 
бюджеттан субсидияләр һәм башка бюджетара трансфертлар бирелә торган 
Татарстан республикасы бюдҗеты чыгымнарын, шулай ук җирле бюджетларга 
бюджетара трансфертлар бирүгә чыгымнарны чагылдыру өчен R0000 – R9990 
юнәлешләре кодлары кулланыла; 

финанс белән тәэмин итү максатында Татарстан Республикасы бюджетыннан 
субвенцияләр биерлә торган, аларны финанслашу өчен Татарстан Республикасы 
бюджетына федераль бюджеттан субвенцияләр һәм башка бюджетара трансфертлар 
бирелә торган, җирле бюджетлар чыгымнарын чагылдыру өчен R0000 – R9990 
юнәлешләре кодлары кулланыла; 

финанслашу максатында Татарстан Республикасы бюджетыннан субсидияләр 
һәм башка бюджетара трансфертлар, финанслашу максатында Татарстан 
Республикасы бюджетына федераль бюджеттан субсидияләр һәм башка бюджетара 
трансфертлар бирелә торган, җирле бюджетлар чыгымнарын чагылдыру өчен L0000 
– L9990 юнәлешләре кодлары чагылдырыла; 

финанслашу максатында Татарстан Республикасы бюджетыннан җирле 
бюджетларга субсидияләр бирелә торган, федераль бюджеттан финанслашылмый 
торган, җирле бюдҗет средстволарын алучының акчалата йөкләмләренә түләгәндә 
җирле бюджетка муниципаль берәмлекнең чыгым йөкләмәсен финанслашуның 
билгеләнгән күләменә туры килердәй өлеш белән җирле бюдҗетка субсидияләр 
күчергәндә җирле бюдҗетлар чыгымнарын чагылдыру өчен S0000 – S9990 
юнәлешләре кодлары кулланыла. 

Татарстан Республикасы бюджеты һәм җирле бюджетлар чыгымнарының 
R0000 – R9990, L0000 – L9990, S0000 – S9990 юнәлешләреннән торучы 
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чыгымнарның максатчан статьялары кодларын булдырганда, чыгымнар 
юнәлешләренең икенче – дүртенче разрядлары дәрәҗәсендә Татарстан 
Республикасы бюджеты (җирле бюджетлар) чыгымнары кодлары 
мәгълүматларының бюджетара трансферт бирүче Россия Федерациясе бюджет 
системасы бюджеты чыгымнары юнәлешләре кодлары белән бәйлелеге тәэмин 
ителә. 

Финанс белән тәэмин итү чыганагы булып федераль бюджеттан һәм Татарстан 
Республикасы бюджетыннан бирелә торган субвенцияләр торган Татарстан 
Республикасы бюджеты һәм Татарстан Республикасы Мәҗбүри медицина 
иминиятләштерүе территориаль фонды бюджеты һәм җирле бюджетлар 
чыгымнарын чагылдыру чыгымнар юнәлешендә югарыда күрсәтелгән бюджетара 
трансфертлар бирүгә федераль бюджет һәм Татарстан Республикасы бюджеты  
чыгымнары чагылдырыла торган федераль бюджет һәм Татарстан Республикасы 
бюджеты  чыгымнары юнәлешләре кодының беренче – дүртенче разрядларына 
тәңгәл булган беренче – дүртенче разрядларны үз эченә алган бюджет 
чыгымнарының максатчан статьялары буенча хәл ителә. Шул ук вакытта бюджет 
чыгымнарының әлеге юнәлеше атамасында тиешле бюджет чыгымнарын финанс 
белән тәэмин итү чыганагы булып торучы федераль трансферт һәм Татарстан 
Республикасы бюджетыннан бюджетара трансферт атамасына күрсәтмә булмый. 

Финанс белән тәэмин итү чыганагы булып Татарстан Республикасы 
бюджетыннан бирелә торган максатчан билгеләнешле субсидияләр, субвенцияләр, 
башка бюджетара трансфертлар торган җирле бюджетлар чыгымнарын чагылдыру 
югарыда күрсәтеп үтелгән бюджетара трансфертлар бирүгә Татарстан Республикасы 
бюджеты чыгымнары чагылдырыла торган, Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнарының тиешле юнәлешләре кодына тәңгәл булган чыгымнар юнәлешләре 
кодларын (бюджетлар чыгымнарының 13 – 17 разрядлары) үз эченә алган җирле 
бюджетлар чыгымнарының максатчан статьялары буенча хәл ителә. 

Финанс елы дәвамында бюджет чыгымнарының максатчан статьясы 
атамасына һәм (яки) кодына үзгәрешләр кертү рөхсәт ителми, финанс елы 
дәвамында бюджет чыгымнарының күрсәтелгән максатчан статьясы буенча тиешле 
бюджеттан касса чыгымнары хәл ителмәгән очрактан тыш. 

Татарстан Республикасы бюджеты һәм Татарстан Республикасы Мәҗбүри 
медицина иминиятләштерүе территориаль фонды бюджеты чыгымнарының 
максатчан статьялары исемлеге бу Күрсәтмәләргә № 2 кушымтада бирелгән. 

2019 елга бюджетлардан башлап, кулланылышка тәкъдим ителә торган Җирле 
бюджетлар чыгымнарының аерым максатчан статьялары исемлеге бу Күрсәтмәләргә 
№3 кушымтада бирелгән. 

Мәгълүмати системалар һәм мәгълүмат-коммуникация инфраструктурасы 
ягыннан мәгълүматлаштыруны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы 
бюджеты һәм Татарстан Республикасы Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе 
территориаль фонды бюджеты чыгымнары «Мәгълүмат-коммуникация 
технологияләре өлкәсендә товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр сатып алу» 242 
чыгымнар төре буенча чагылдырыла. 
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2. Татарстан Республикасы бюджеты һәм Татарстан Республикасы Мәҗбүри 
медицина иминиятләштерүе территориаль фонды бюджеты чыгымнары исемлеге 

һәм аларны тиешле максатчан статьяларга кертү кагыйдәләре  
 

2.1. «2021 елга Татарстан Республикасында сәламәтлек саклауны үстерү» дәүләт 
программасы 

 
«2021 елга Татарстан Республикасында сәламәтлек саклауны үстерү» дәүләт 

программасының максатчан статьялары түбәндәгеләрне үз эченә ала:: 
 

01 0 00 00000  
«Татарстан Республикасында сәламәтлек саклауны үстерү» дәүләт программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 
31.12.2012 ел, № 1199 карары белән расланган Татарстан Республикасы дәүләт 
программалары исемлеге нигезендә эшләнгән «2021 елга Татарстан 
Республикасында сәламәтлек саклауны үстерү» дәүләт программасының түбәндәге 
кече программалары буенча хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла: 

 

01 1 00 00000  
«Чирләрне кисәтү һәм сәламәт тормыш рәвеше алып бару. Беренчел санитария-

медицина ярдәмен үстерү» кече программасы  
 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чаралар буенча кече 
программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
01 1 01 00000  

«Йогышлы булмаган чирләргә карата медицина профилактикасы һәм сәламәт 
тормыш рәвешен, шул исәптән балаларда, формалаштыру системасын үстерү» төп 

чарасы   
 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге чыгымнар юнәлешләре буенча төп 
чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 17020 Хәмер һәм тәмәке куллануны киметүне кертеп, Россия 

Федерациясендә яшәүчеләрдә сәламәт тормыш рәвешен формалаштыруга 
юнәлдерелгән чаралар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча, хәмер һәм тәмәке куллануны киметүне 
кертеп, Россия Федерациясендә яшәүчеләрдә сәламәт тормыш рәвешен 
формалаштыруга юнәлдерелгән чараларга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла. 
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- 97020 Сәламәтлек саклау өлкәсендә хезмәтләр күрсәтү белән тәэмин итүче 
учреждениеләр 

 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча сәламәтлек саклау өлкәсендә хезмәтләр 

күрсәтү белән тәэмин итүче учреждениеләрне тотуга Татарстан Республикасы 
бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар 
 
- 97070 Татарстан Республикасы дәүләти гражданлык хезмәткәрләренә 

диспансеризация үткәрүне оештыру 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы дәүләти 

гражданлык хезмәткәрләренә диспансеризация үткәрүне оештыруга тотуга 
Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
01 1 02 00000 

«Иммунопрофилактиканы кертеп, йогышлы чирләрне кисәтү» төп чарасы  
 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 
төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 01010 Эпидемиологик күрсәткечләр буенча профилактик прививкалар ясау 

өчен вакциналарны үзәкләштерелгән төстә сатып алулар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча эпидемиологик күрсәткечләр буенча 

профилактик прививкалар ясау өчен вакциналарны үзәкләштерелгән төстә сатып 
алуларга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

 
- 02110 Йогышлы чирләр чыганакларында, шулай ук йогышлы чирләр килеп 

чыгу яки таралу шартлары булган һәм сакланып калган территорияләрдә 
лаборатория тикшерүләре ысуллары кулланылып үткәрелә торган дезинфекция, 
дезинсекция и дератизация чараларын үткәрү буенча чараларны хәл кылуны 
оештыру буенча дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру буенча дәүләт вәкаләтләрен 
хәл кылу 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча йогышлы чирләр чыганакларында, 
шулай ук йогышлы чирләр килеп чыгу яки таралу шартлары булган һәм сакланып 
калган территорияләрдә лаборатория тикшерүләре ысуллары кулланылып үткәрелә 
торган дезинфекция, дезинсекция и дератизация чараларын үткәрү буенча 
чараларны хәл кылуны оештыру буенча дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру 
буенча дәүләт вәкаләтләрен хәл кылуга җирле бюджетларга субвенцияләр бирүгә 
Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

Әлеге максатларга субвенцияләрнең җирле бюджетларга керүе бюджетлар 
керемнәре классификациясенең «Россия Федерациясе субъектларына тапшырыла 
торган вәкаләтләрне үтәүгә җирле бюджетларга субвенцияләр» 000 2 02 30024 00 
0000 150 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 
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Шулай ук чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы 
бюджетыннан субвенцияләр хисабына хәл ителә торган әлеге максатларга җирле 
бюджетлар чыгымнары чагылдырыла. 

 
01 1 03 00000  

«ВИЧ, В һәм С вируслы гепатитларны кисәтү» төп чарасы  
 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар 
 
- R2020 Социаль әһәмиятле йогышлы чирләрне кисәтү буенча чараларны 

тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча социаль әһәмиятле йогышлы чирләрне 

кисәтү һәм аларга каршы көрәшү буенча федераль бюджеттан субсидияләр һәм 
Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына хәл ителә торган 
Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 
классификациясенең «Россия Федерациясе субъектларына башка субсидияләр» 000 
2 02 29999 02 0000 150 коды буенча чагылдырыла. 

 
- R3820 «Сәламәтлек саклауны үстерү» дәүләт программасының аерым 

чараларын тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар  
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча «Сәламәтлек саклауны үстерү» дәүләт 

программасының аерым чараларын тормышка ашыруга федераль бюджеттан 
субсидияләр һәм Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына хәл 
ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына керүе 
бюджетлар керемнәре классификациясенең «Сәламәтлек саклауны үстерү» дәүләт 
программасының аерым чараларын тормышка ашыруга Россия Федерациясе 
субъектлары бюджетларына субсидияләр» 000 2 02 25382 02 0000 150 коды буенча 
чагылдырыла. 

 
01 1 04 00000  

«Беренчел медицина-санитария ярдәмен, шул исәптән авылда яшәүчеләргә, үстерү. 
Чирләрне һәм патологик халәтләрне һәм аларның үсү куркынычы факторларын 

алдан ук ачыклау, шул исәптән балаларда, системасын үстерү, халыкка медицина 
тикшерүләре һәм диспансеризация уздыруны кертеп» төп чарасы  

 
 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 
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- 51610 Федераль бюджет средстволары хисабына, дарулар белән тәэмин итү 

өлкәсендә аерым вәкаләтләрне тормышка ашыру 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча дарулар белән тәэмин итү өлкәсендә 

аерым вәкаләтләрне тормышка ашыруга федераль бюджеттан башка бюджетара 
трансфертлар хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга башка бюдҗетара 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 150 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча 
чагылдырыла. 

  
- 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар 
 
- 97050 Сәламәтлек саклау учреждениеләрен матди-техник яктан тәэмин итү 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы сәламәтлек 

саклау учреждениеләрен матди-техник яктан тәэмин итүгә Татарстан Республикасы 
бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
 
- 97100 Ведомство карамагындагы сәламәтлек саклау учреждениеләре 

эшчәнлеген тәэмин итү  
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча ведомство карамагындагы сәламәтлек 

саклау учреждениеләрен тотуга һәм аларның эшчәнлеген тәэмин итүгә  Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
- R2010 Россия Федерациясе гражданнарына паллиатив медицина ярдәме 

күрсәтүгә финанслашыла торган чыгымнар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Россия Федерациясе гражданнарына 

паллиатив медицина ярдәме күрсәтүгә федераль бюджеттан субсидияләр һәм 
Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына хәл ителә торган 
Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына керүе 
бюджетлар керемнәре классификациясенең «Россия федерациясе субъектлары 
бюджетларына башка субсидияләр» 000 2 02 29999 02 0000 150 коды буенча 
чагылдырыла. 

 
01 1 05 00000  

«Амбулатория шартларында халыкны дарулар, медицина әйберләре, инвалид 
балаларны сихәтле махсус ризыклар белән тәэмин итү механизманрын 

камилләштерү» төп чарасы 
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Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 
төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 54600 Федераль бюджет средстволары хисабына, даруларга рецептлар буенча 

медицина максатында куллану өчен дару препаратлары, медицина әйберләренә 
рецептлар буенча медицина әйберләре белән, шулай ук инвалид балалар өчен 
сихәтле махсус ризыклар белән тәэмин итү буенча гражданнарның аерым 
категорияләренә социаль хезмәт күрсәтү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча даруларга рецептлар буенча медицина 
максатында куллану өчен дару препаратлары, медицина әйберләренә рецептлар 
буенча медицина әйберләре белән, шулай ук инвалид балалар өчен сихәтле махсус 
ризыклар белән тәэмин итү буенча гражданнарның аерым категорияләренә социаль 
хезмәт күрсәтүгә федераль бюджеттан субвенцияләр хисабына хәл ителә торган 
Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субвенцияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 
классификациясенең «Даруларга рецептлар буенча медицина максатында куллану 
өчен дару препаратлары, медицина әйберләренә рецептлар буенча медицина 
әйберләре белән, шулай ук инвалид балалар өчен сихәтле махсус ризыклар белән 
тәэмин итү буенча гражданнарның аерым категорияләренә социаль хезмәт күрсәтүгә 
бюдҗетларга субвенцияләр» 000 2 02 35460 00 0000 150 керемнәр төренең тиешле 
кодлары буенча чагылдырыла. 

 
 
 

01 2 00 00000  
«Югары технологияле медицина ярдәмен кертеп, махсус медицина ярдәме, ашыгыч 

ярдәм, шул исәптән ашыгыч махсус медицина ярдәме күрсәтүне, медицина 
эвакуациясен камилләштерү» кече программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чаралар буенча кече 

программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
01 2 01 00000  

«Туберкулездан интегүче сырхауларга медицина ярдәмен күрсәтү системасын 
камилләштерү. Сырхауларны өч дәрәҗәдә маршрутлаштыру. Дәвалап җиткерүне 

һәм реабилитацияләүне оештыру» төп чарасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 
төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 97100 Ведомство карамагындагы сәламәтлек саклау учреждениеләре 

эшчәнлеген тәэмин итү  
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Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча ведомство карамагындагы сәламәтлек 
саклау учреждениеләрен тотуга һәм аларның эшчәнлеген тәэмин итүгә  Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
- R2020 Социаль әһәмиятле йогышлы чирләрне кисәтү буенча чараларны 

тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча социаль әһәмиятле йогышлы чирләрне 

кисәтү һәм аларга каршы көрәшү буенча федераль бюджеттан субсидияләр һәм 
Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына хәл ителә торган 
Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 
классификациясенең «Россия Федерациясе субъектларына башка субсидияләр» 000 
2 02 29999 02 0000 150 коды буенча чагылдырыла. 

 
- R3820 «Сәламәтлек саклауны үстерү» дәүләт программасының аерым 

чараларын тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар  
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча «Сәламәтлек саклауны үстерү» дәүләт 

программасының аерым чараларын тормышка ашыруга федераль бюджеттан 
субсидияләр һәм Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына хәл 
ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына керүе 
бюджетлар керемнәре классификациясенең «Сәламәтлек саклауны үстерү» дәүләт 
программасының аерым чараларын тормышка ашыруга Россия Федерациясе 
субъектлары бюджетларына субсидияләр» 000 2 02 25382 02 0000 150 коды буенча 
чагылдырыла. 

 
 

01 2 02 00000  
«Кешедә иммунодефицит вирусын, В һәм С гепатитларын йоктырган затларга 

медицина ярдәме күрсәтүне камилләштерү. Сырхауларны өч дәрәҗәдә 
маршрутлаштыру.  Дәвалап җиткерүне һәм реабилитацияләүне оештыру. ВИЧның 

анадан карындагы балага вертикаль күчүен кисәтү эшләрен камилләштерү» төп 
чарасы  

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 03820 Кешедә иммунодефицит вирусын йоктырган, шул исәптән В һәм С 

гепатитлары белән, затларны ачыклау һәм аларны мониторинглау өчен диагностика 
средстволарын сатып алуларны финанс ягыннан тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча кешедә иммунодефицит вирусын 
йоктырган, шул исәптән В һәм С гепатитлары белән, затларны ачыклау һәм аларны 
мониторинглау өчен диагностика средстволарын сатып алуларны финанс ягыннан 
тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 
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- R2020 Социаль әһәмиятле йогышлы чирләрне кисәтү буенча чараларны 

тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча социаль әһәмиятле йогышлы чирләрне 

кисәтү һәм аларга каршы көрәшү буенча федераль бюджеттан субсидияләр һәм 
Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына хәл ителә торган 
Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 
классификациясенең «Россия Федерациясе субъектларына башка субсидияләр» 000 
2 02 29999 02 0000 150 коды буенча чагылдырыла.  

 
- R3820 «Сәламәтлек саклауны үстерү» дәүләт программасының аерым 

чараларын тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар  
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча «Сәламәтлек саклауны үстерү» дәүләт 

программасының аерым чараларын тормышка ашыруга федераль бюджеттан 
субсидияләр һәм Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына хәл 
ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына керүе 
бюджетлар керемнәре классификациясенең «Сәламәтлек саклауны үстерү» дәүләт 
программасының аерым чараларын тормышка ашыруга Россия Федерациясе 
субъектлары бюджетларына субсидияләр» 000 2 02 25382 02 0000 150 коды буенча 
чагылдырыла.  

 
 

01 2 03 00000 
«Наркологик сырхауларга медицина ярдәмен күрсәтү системасын камилләштерү. 

Сырхауларны өч дәрәҗәдә маршрутлаштыру. Дәвалап җиткерүне һәм 
реабилитацияләүне оештыру» төп чарасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча кече 

программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар 

 
01 2 04 00000  

«Психикасында һәм үз-үзен тотышында тайпылышлардан интегүче затларга 
медицина ярдәмен күрсәтү системасын камилләштерү. Сырхауларны өч дәрәҗәдә 

маршрутлаштыру. Дәвалап җиткерүне һәм реабилитацияләүне оештыру» төп чарасы 
 
 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча кече 
программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 
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- 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар 
 

01 2 05 00000  
«Кан тамырлары авыруларыннан интегүче сырхауларга медицина ярдәмен 

күрсәтүне камилләштерү. Сырхауларны өч дәрәҗәдә маршрутлаштыру. Дәвалап 
җиткерүне һәм реабилитацияләүне оештыру» төп чарасы 

 
 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча кече 
программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

- 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар 
 

01 2 05 00000 «Кан тамырлары авыруларыннан интегүчеләргә медицина ярдәме 
системасын камилләштерү. Сырхауларны өч дәрәҗәдә маршрутлаштыру. Дәвалап 

җиткерү һәм реабилитацияләүне оештыру»  
 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге чыгымнар юнәлешләре буенча 
Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 
- 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар  

 
01 2 06 00000 

 «Онкология авыруларыннан интегүче сырхауларга медицина ярдәмен күрсәтү 
системасын камилләштерү. Сырхауларны өч дәрәҗәдә маршрутлаштыру. Дәвалап 

җиткерү һәм реабилитацияләүне оештыру» төп чарасы 
 
 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 
кече программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла: 

 
- 97050 Сәламәтлек саклау учреждениеләрен матди-техник яктан тәэмин итү 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча сәламәтлек саклау учреждениеләрен 

матди-техник яктан тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла. 

  
- 97100 Ведомство карамагындагы сәламәтлек саклу учреждениеләре 

эшчәнлеген тәэмин итү 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча ведомство карамагындагы сәламәтлек 

саклу учреждениеләрен тотуга һәм аларның эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

 
- 97200 Кан салу үзәкләре, станцияләре һәм бүлекләре  
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Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча донор канын һәм аның компонентларын 
әзерләү, эшкәртү, транспортлау һәм саклауны хәл кылучы сәламәтлек саклау 
учреждениеләрен (яки аларның структур подразделениеләре) тотуга һәм аларның 
эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла. 

  
 

01 2 07 00000  
«Ашыгыч медицина ярдәме, шул исәптән махсус медицина ярдәме күрсәтүне, 
медицина эвакуациясен камилләштерү. Ашыгыч медицина ярдәме хезмәтенең 

бердәм диспетчерлык хезмәтен булдыру» төп чарасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 
кече программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла:  

- 21950 «Ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсе» Татарстан Республикасы 
сәламәтлек саклау дәүләт автоном учреждениесен модернизацияләү буенча чаралар 

 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча «Ашыгыч медицина ярдәме 

хастаханәсе» Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау дәүләт автоном 
учреждениесен модернизацияләү буенча чараларны тормышка ашыруга 
юнәлдерелгән  Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 97160 Ашыгыч медицина ярдәме станцияләре һәм бүлекләре  
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча ашыгыч медицина ярдәме станцияләре 

һәм бүлекләрен тотуга һәм аларның эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

 
01 2 08 00000  

«Юл-транспорт һәлакәтләрендә зыян күргәннәргә медицина ярдәме системасын 
камилләштерү. Сырхауларны өч дәрәҗәдә маршрутлаштыру. Дәвалап җиткерү һәм 

реабилитацияләүне оештыру» төп чарасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 
кече программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла:  

 
- 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар.  

 
01 2 09 00000 

 «Башка авырулардан интегүчеләргә медицина ярдәме системасын камилләштерү. 
Дәвалап җиткерү һәм реабилитацияләүне оештыру» төп чарасы 
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Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 
кече программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла:  

 
- 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар 
 
- 97050 Сәламәтлек саклау учреждениеләрен матди-техник яктан тәэмин итү  
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча сәламәтлек саклау учреждениеләрен 

матди-техник яктан тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
- 97100 Ведомство карамагындагы сәламәтлек саклу учреждениеләре 

эшчәнлеген тәэмин итү 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча ведомство карамагындагы сәламәтлек 

саклу учреждениеләрен тотуга һәм аларның эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

- 97150 Махсус медицина ярдәмен идарә итү 
 

01 2 10 00000 
 «Югары технологияле медицина ярдәмен камилләштерү, дәвалауның нәтиҗәле яңа 

ысулларын үстерү» төп чарасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 
кече программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла:  

 
- 05190 Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе системасы аша югары 

технологияле медицина ярдәме күрсәтүне башлыча бер каналлы финанслауны 
тормышка ашыру 

 
- 05192 Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе системасы аша югары 

технологияле медицина ярдәме күрсәтүне башлыча бер каналлы финанслауны 
тормышка ашыру 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча мәҗбүри медицина иминиятләштерүе 
системасы аша югары технологияле медицина ярдәме күрсәтүне башлыча бер 
каналлы финанслауны тормышка ашыруга  Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла. 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча мәҗбүри медицина иминиятләштерүе 
системасы аша медицина оешмаларын  башлыча бер каналлы финанслауны 
тормышка ашыру өчен Татарстан Республикасы Мәҗбүри медицина 
иминиятләштерүе территориаль фондына бюджетара трансфертлар бирүгә 
Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Татарстан Республикасы Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль 
фонды бюджетына әлеге максатларга бюджетара трансфертлар алыну бюджетлар 
керемнәре классификациясенең «Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе 
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территориаль фондларына кире кайтарылмый торган башка керемнәр» 000 2 02 
90029 09 0000 150 коды буенча чагылдырыла. 

Шулай ук чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча мәҗбүри медицина 
иминиятләштерүе системасы аша югары технологияле медицина ярдәме күрсәтүне 
башлыча бер каналлы финанслауны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы 
Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль фонды чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
- R3820 «Сәламәтлек саклуны үстерү» дәүләт программасының аерым 

чараларын тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча «Сәламәтлек саклауны үстерү» Дәүләт 

программасының аерым чараларын тормышка ашыруга федераль бюджеттан 
субсидияләр һәм Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына хәл 
ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына керүе  
бюджетлар керемнәре классификациясенең «Сәламәтлек саклуны үстерү» Дәүләт 
программасының аерым чараларын тормышка ашыруга Россия Федерациясе 
субъектлары бюджетларына субсидияләр»  000 2 02 25382 02 0000 150 коды буенча 
чагылдырыла. 

 
- R4020 Россия Федерациясе гражданнарына мәҗбүри медицина 

иминиятләштерүенең база программасына кертелмәгән югары технологияле 
медицина ярдәме күрсәтүгә финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча чагылдырыла: 
- Россия Федерациясе гражданнарына мәҗбүри медицина 

иминиятләштерүенең база программасына кертелмәгән югары технологияле 
медицина ярдәме күрсәтү өчен Татарстан Республикасы Мәҗбүри медицина 
иминиятләштерүе территориаль фонды бюджетына бюджетара трансфертлар бирүгә 
федераль бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан Республикасы бюджеты 
средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына керүе  
бюджетлар керемнәре классификациясенең  «Россия Федерациясе гражданнарына 
мәҗбүри медицина иминиятләштерүенең база программасына кертелмәгән югары 
технологияле медицина ярдәме күрсәтүдәге чыгымнарны финанслашуга Россия 
Федерациясе субъектлары бюджетларына субсидияләр» 000 2 02 25402 02 0000 150 
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 максатларга 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 150 коды буенча 
чагылдырыла.  

 
01 2 11 00000  

«Кан хезмәтен үстерү» төп чарасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 
кече программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла:  

 
- 97200 Кан салу үзәкләре, станцияләре һәм бүлекләре 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча донор канын һәм аның компонентларын 

әзерләү, эшкәртү, транспортлау һәм саклауны хәл кылучы сәламәтлек саклау 
учреждениеләрен (яки аларның структур подразделениеләре) тотуга һәм аларның 
эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
01 2 12 00000  

«Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе системасы аша медицина оешмаларын 
(югары технологияле медицина ярдәме күрсәтүдән тыш) башлыча бер каналлы 

финанслауны тормышка ашыру» төп чарасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 
кече программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла:  

 
- 05190 Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе системасы аша медицина 

оешмаларын башлыча бер каналлы финанслауны тормышка ашыру 
 
- 05193  Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе системасы аша махсус 

медицина ярдәме, ашыгыч медицина ярдәме, шул исәптән ашыгыч махсус медицина 
ярдәме күрсәтүне, медицина эвакуациясен хәл итүне башлыча бер каналлы 
финанслауны тормышка ашыру 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча мәҗбүри медицина иминиятләштерүе 
системасы аша махсус медицина ярдәме, ашыгыч медицина ярдәме, шул исәптән 
ашыгыч махсус медицина ярдәме күрсәтүне, медицина эвакуациясен хәл итүне 
башлыча бер каналлы финанслауны тормышка ашыру өчен Татарстан Республикасы 
Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль фондына бюджетара 
трансфертлар бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

Әлеге максатларга бюджетара трансфертларның Татарстан Республикасы 
Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль фонды бюджетына керүе  
бюджетлар керемнәре классификациясенең «Россия Федерациясе субъектлары 
бюджетларыннан  мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль фондларына 
кире кайтарылмый торган башка керемнәр»  000 2 02 90029 09 0000 150 коды буенча 
чагылдырыла.  
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Шулай ук чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча мәҗбүри медицина 
иминиятләштерүе системасы аша махсус медицина ярдәме, ашыгыч медицина 
ярдәме, шул исәптән ашыгыч махсус медицина ярдәме күрсәтүне, медицина 
эвакуациясен хәл итүне башлыча бер каналлы финанслауны тормышка ашыруга  
Татарстан Республикасы Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль 
фонды чыгымнары чагылдырыла. 

 
- R5540 Авиациядән файдалану нигезендә медицина ярдәме күрсәтү өчен 

Россия Федерациясе субъектларының дәүләт хакимияте органнары тарафыннан 
авиация хезмәтләрен сатып алуга финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча чагылдырыла: 
-  авиациядән файдалану нигезендә медицина ярдәме күрсәтү өчен Россия 

Федерациясе субъектларының дәүләт хакимияте органнары тарафыннан авиация 
хезмәтләрен сатып алуга  Татарстан Республикасы Мәҗбүри медицина 
иминиятләштерүе территориаль фонды бюджетына бюджетара трансфертлар бирүгә 
федераль бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан Республикасы бюджеты 
средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына керүе  
бюджетлар керемнәре классификациясенең «Авиациядән файдалану нигезендә 
медицина ярдәме күрсәтү өчен Россия Федерациясе субъектларының дәүләт 
хакимияте органнары тарафыннан авиация хезмәтләрен сатып алуга Россия 
федерациясе субъектлары бюджетларына субсидияләр» 000 2 02 25554 02 0000 150 
коды буенча чагылдырыла. 

- авиациядән файдалану нигезендә медицина ярдәме күрсәтү өчен Россия 
Федерациясе субъектларының дәүләт хакимияте органнары тарафыннан авиация 
хезмәтләрен сатып алуга Татарстан Республикасы Мәҗбүри медицина 
иминиятләштерүе территориаль фонды бюджеты чыгымнары. 

Әлеге максатларга бюджетара трансфертларның Татарстан Республикасы 
Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль фонды бюджетына керүе  
бюджетлар керемнәре классификациясенең «Россия Федерациясе субъектлары 
бюджетларыннан мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль фондларына 
кире кайтарылмый торган башка керемнәр» 000 2 02 90029 09 0000 150 коды 
чагылдырыла. 

 
01 3 00 00000  

«Дәүләти-хосусый партнерлыкны үстерү» кече программасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 
кече программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла:  

 
01 3 01 00000 «Дәүләти-хосусый партнерлыкны үстерү» төп чарасы 
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Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 
кече программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла:  

 
- 97010 Махсус медицина ярдәмен идарә итү 
 
- 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар  

 
01 4 00 00000 

 «Ана һәм бала сәламәтлеген саклау» кече программасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 
кече программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла:  

 
01 4 01 00000 

 «Перинаталь үзәкләр челтәрен үстерү нигезендә медицина хезмәте күрсәтүнең өч 
дәрәҗәдәге системасын булдыру юлы белән бала тудыруга ярдәм итү хезмәтен 

камилләштерү» төп чарасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 
кече программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла:  

 
- 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар 
 

01 4 02 00000  
«Бала үсешендәге тайпылышларны ничек тә алданрак ачыклау һәм бетерү 

системасын булдыру» төп чарасы 
 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

кече программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла:  

 
- 60730 Неонаталь һәм аудиологик скрининг өчен җиһазлар һәм кирәкле 

материаллар сатып алу буенча чаралар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча неонаталь һәм аудиологик скрининг 

өчен җиһазлар һәм кирәкле материаллар сатып алуга Татарстан Республикасы 
бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 60790 Пренаталь (бала туганчы) диагностика буенча чаралар  
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча пренаталь (бала туганчы) диагностика 

буенча чараларны финанс ягыннан тәэмин итүгә  Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла. 
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01 4 03 00000  

«Гәүдә авырлыгы чиктән тыш аз булган балаларны үлемнән алып калу» төп 
чарасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

кече программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла:  

 
- 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар  
 

01 4 04 00000 «Балаларга махсус медицина ярдәме үстерү» төп чарасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 
кече программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла:  

 
- 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар  
 
- 97100 Ведомство карамагындагы сәламәтлек саклау учреждениеләре 

эшчәнлеген тәэмин итү  
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча ведомство карамагындагы сәламәтлек 

саклау учреждениеләрен тотуга һәм аларның эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан 
Республикаы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.   

 
- 97150 Махсус медицина ярдәмен идарә итү 
 
 

01 4 05 00000 
 «Абортларны профилактикалау. Тормышта авыр хәлләрдә калган йөкле хатын-

кызларга  медицина-социаль ярдәмен үстерү» төп чарасы 
 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

кече программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла:  

 
- 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар  

 
 

01 5 00 00000 «Медицина реабилитациясен һәм санаторий-курорт ялын, шул 
исәптән балалар өчен, үстерү» кече программасы  
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Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чаралар буенча кече 
программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла:  

01 5 01 00000  «Санаторий-курорт ялын, шул исәптән балалар өчен, үстерү» төп 
чарасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

кече программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла:  

 
- 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар  

 
01 5 02 00000  

«Медицина реабилитациясен, шул исәптән балалар өчен, үстерү» төп чарасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 
кече программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла:  

 
- 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар  
 
- 97060 Эшләүче гражданнарны стационарда дәваланганнан соң турыдан-туры 

санаторий-курорт учреждениесе (дәүләт автоном сәламәтлек саклау учреждениесе) 
шартларында дәваланып җитүләрен (реабилитация) оештыру 

 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча эшләүче гражданнарны стационарда 

дәваланганнан соң турыдан-туры санаторий-курорт учреждениесе (дәүләт автоном 
сәламәтлек саклау учреждениесе) шартларында дәваланып җитүләрен 
(реабилитация) оештыруга  Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла.  

 
01 6 00 00000  

« Паллиатив ярдәм, шул исәптән балаларга, күрсәтү» кече программасы 
 

 
Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чаралар буенча кече 

программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла:  

 
01 6 01 00000  

«Зурларга паллиатив ярдәм күрсәтү» төп чарасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 
кече программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла:  
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- 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар  
 

01 6 02 00000 «Балаларга паллиатив ярдәм күрсәтү» төп чарасы 
 
 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 
кече программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла:  

 
- 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар  

 
 

01 7 00 00000  
«Сәламәтлек саклау системасын кадрлар белән тәэмин итү» кече программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чаралар буенча кече 

программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла:  

 
01 7 01 00000  

«Медицина һәм фармацевтика хезмәткәрләренең квалификациясен күтәрү һәм 
һөнәри яктан яңадан әзерләү» төп чарасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча кече 

программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла:  

 
- 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар  

 
01 7 02 00000 

 «Һөнәрләрнең абруен үстерү» төп чарасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча кече 
программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла:  

 
- 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар  

 
01 7 03 00000  

«Медицина хезмәткәрләренең аерым категорияләренә социаль ярдәм» төп чарасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 
кече программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла:  
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- 16000 Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына медицина 
хезмәткәрләренә бер тапкыр бирелә торган компенсация түләүләре 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча медицина хезмәткәрләренә бер тапкыр 
бирелә торган компенсация түләүләренә  Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 17000 Табиблар-яшь белгечләргә социаль ярдәм чараларын финанс ягыннан 

тәэмин итү 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча табиблар-яшь белгечләргә социаль 

ярдәм чараларын финанс ягыннан тәэмин итүгә  Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 18000 Татарстан Республикасы Хөкүмәте грантлары алган табиб-белгечләргә, 

клиника-лаборатория диагностикасы табибларына дәүләт ярдәме чараларын финанс 
ягыннан тәэмин итү  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы Хөкүмәте 
грантлары алган табиб-белгечләргә, клиника-лаборатория диагностикасы 
табибларына дәүләт ярдәме чараларын финанс ягыннан тәэмин итүгә Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

 
- 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар  

 
- R1380 Медицина хезмәткәрләренә бер тапкыр бирелә торган компенсация 

түләүләренә финанслашыла торган чыгымнар  
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча медицина хезмәткәрләренә бер тапкыр 

бирелә торган компенсация түләүләренә 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 субъектлары 
бюджетларына башка субсидияләр»  000 2 02 29999 02 0000 150 коды буенча 
чагылдырыла. 

- R3820 «Сәламәтлек саклауны үстерү» дәүләт программасының аерым 
чараларын тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча «Сәламәтлек саклауны үстерү» Дәүләт 
программасының аерым чараларын тормышка ашыруга федераль бюджеттан 
субсидияләр һәм Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына хәл 
ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына керүе  
бюджетлар керемнәре классификациясенең «Сәламәтлек саклауны үстерү» Россия 
Федерациясе дәүләт программасының аерым чараларын тормышка ашыруга Россия 
Федерациясе субъектлары бюджетларына субсидияләр» 000 2 02 25382 02 0000 150 
коды буенча чагылдырыла. 

 
01 7 04 00000 
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 «Өйрәтү характерындагы симуляция үзәкләре челтәрен үстерү» төп чарасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча кече 
программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла:  

 
- 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар  

 
01 7 05 00000  

«Һөнәри стандартлар эшләү» төп чарасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча кече 
программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла:  

 
- 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар  

 
 

01 8 00 00000 
 «Дарулар белән тәэмин итү системасын, шул исәптән амбулатория шартларында, 

камилләштерү» кече программасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 
тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла:  

 
01 8 01 00000 

 «Дарулар белән тәэмин итү системасын, шул исәптән амбулатория шартларында, 
камилләштерү» төп чарасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

кече программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла:  

 
- 77010 Дарулар белән эш итү өлкәсендә килеп чыгучы мөнәсәбәтләрне 

билгеләнгән тәртиптә җайга салу 
 
- 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар  
 
 
- R3820 «Сәламәтлек саклауны үстерү» дәүләт программасының аерым 

чараларын тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча федераль бюджеттан субсидияләр һәм 

Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына хәл ителә торган 
«Сәламәтлек саклауны үстерү» Дәүләт программасының аерым чараларын 
тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  



27 
 

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына керүе  
бюджетлар керемнәре классификациясенең «Сәламәтлек саклауны үстерү» Дәүләт 
программасының аерым чараларын тормышка ашыруга Россия Федерациясе 
субъектлары бюджетларына субсидияләр»  000 2 02 25382 02 0000 150 коды буенча 
чагылдырыла. 

 
01 9 00 00000  

«Сәламәтлек саклауда мәгълүматлаштыруны үстерү» кече программасы  
 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 
тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла:  

 
01 9 01 00000 «Сәламәтлек саклауда мәгълүматлаштыруны үстерү» төп чарасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча кече 

программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла:  

 
- 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар  

 
01 Б 00 00000  

«Татарстан Республикасының территориаль планлаштыру системасын 
камилләштерү» кече программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла:  
 

01 Б 01 00000 «Татарстан Республикасының территориаль планлаштыру системасын 
камилләштерү» төп чарасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

кече программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла:  

 
- 02040 Үзәк аппарат 
 
- 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү  
 
- 05170 Мәҗбүри медицина иминиятләштерүенең база программасы 

кысаларында мәҗбүри медицина иминиятләштерүенең территориаль программасын 
үтәү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча мәҗбүри медицина 
иминиятләштерүенең база программасы кысаларында мәҗбүри медицина 
иминиятләштерүенең территориаль программасын үтәүгә  Татарстан Республикасы 
бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 
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- 05190 Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе системасы аша медицина 

оешмаларын башлыча бер каналлы финанслауны тормышка ашыру 
 
- 05191 Мәҗбүри медицина иминиятләштерүенең база программасы 

чикләрендә мәҗбүри медицина иминиятләштерүенең территориаль программасын 
тормышка ашыруны финанс ягыннан өстәмә тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча мәҗбүри медицина 
иминиятләштерүенең база программасы чикләрендә мәҗбүри медицина 
иминиятләштерүенең территориаль программасын тормышка ашыруны финанс 
ягыннан өстәмә тәэмин итү өчен  Татарстан Республикасы Мәҗбүри медицина 
иминиятләштерүе территориаль фондына бюджетара трансфертлар бирүгә  
Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга бюджетара трансфертларның Татарстан Республикасы 
Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль фонды бюджетына керүе  
бюджетлар керемнәре классификациясенең «Мәҗбүри медицина 
иминиятләштерүенең база программасы өлешендә мәҗбүри медицина 
иминиятләштерүе территориаль программасын тормышка ашыруны финанс 
ягыннан өстәмә тәэмин итүгә мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль 
фондларына тапшырыла торган Россия Федерациясе субъектлары бюджетларыннан 
бюджетара трансфертлар»  000 2 02 50202 09 0000 150 коды буенча чагылдырыла. 

Шулай ук чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча мәҗбүри медицина 
иминиятләштерүенең база программасы чикләрендә мәҗбүри медицина 
иминиятләштерүенең территориаль программасын тормышка ашыруны финанс 
ягыннан өстәмә тәэмин итүгә Татарстан Республикасы Мәҗбүри медицина 
иминиятләштерүе территориаль фонды чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 05290  Татарстан Республикасы Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе 

территориаль фондының нормалаштырылган иминиятләштерү запасы средстволары 
хисабына квалификацияне күтәрү программалары буенча медицина 
хезмәткәрләренә өстәмә һөнәри белем бирүне оештыру, шулай ук медицина 
җиһазларын сатып алу һәм ремонтлау чараларын финанс ягыннан тәэмин итү 

 
- 05390 Россия Федерациясенең башка субъектлары территориясендә 

иминиятләштерелгән затларга Татарстан Республикасының медицина оешмалары 
тарафыннан күрсәтелгән медицина ярдәме 

 
 
- 45200 Укыту-методик кабинетлар, үзәкләштерелгән бухгалтерияләр, 

хуҗалык хезмәте күрсәтү төркемнәре, укыту фильмотекалары, мәктәпара укыту-
производство комбинатлары, логопедия пунктлары 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча укыту-методик кабинетларны, 
үзәкләштерелгән бухгалтерияләр, хуҗалык хезмәте күрсәтү төркемнәре, укыту 
фильмотекалары, мәктәпара укыту-производство комбинатлары, логопедия 
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пунктларын тотуга һәм аларның эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан Республикасы 
бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 55060 Федераль дәүләт учреждениеләре тарафыннан мәҗбүри медицина 

иминиятләштерүенең база программасына кертелгән махсус, шул исәптән югары 
технологияле медицина ярдәме күрсәтүне финанс ягыннан өстәмә тәэмин итүгә 
мәҗбүри медицина иминиятләштерүенең территориаль фондлары бюджетларына 
башка бюджетара трансфертлар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча федераль дәүләт учреждениеләре 
тарафыннан мәҗбүри медицина иминиятләштерүенең база программасына 
кертелгән махсус, шул исәптән югары технологияле медицина ярдәме күрсәтүне 
финанс ягыннан өстәмә тәэмин итүгә Мәҗбүри медицина иминиятләштерүенең 
территориаль фонды бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга башка бюджетара трансфертларның керүе бюджетлар 
керемнәре классификациясенең «Мәҗбүри медицина иминиятләштерүенең база 
программасына кертелгән махсус, шул исәптән югары технологияле медицина 
ярдәме күрсәтүне финанс ягыннан өстәмә тәэмин итүгә мәҗбүри медицина 
иминиятләштерүенең территориаль фондлары бюджетларына тапшырыла торган 
бюджетара трансфертлар» 000 2 02 55506 09 0000 150 коды буенча чагылдырыла. 

 
- 59800 Федераль бюджет средстволары хисабына, гражданнарның 

сәламәтлеген саклау өлкәсендә тапшырылган Россия Федерациясе вәкаләтләрен хәл 
итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча «Россия Федерациясендә 
гражданнарның сәламәтлеген саклау нигезләре турында» 21 ноябрь, 2011 ел, № 323-
ФЗ Федераль законның 15 статьясындагы 1 бүлеге нигезендә сәламәтлек саклау 
өлкәсендә Россия Федерациясе субъектлары дәүләт хакимияте органнарына 
тапшырылган вәкаләтләрне тормышка ашыруга бәйле 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 һәм Байконур ш. бюдҗетына бердәм субвенция» 000 2 
02 35900 02 0000 150 коды буенча чагылдырыла. 

 
- 60930 Татарстан Республикасы территориясендә башка чыганаклар хисабына 

хәл ителә торган мәҗбүри медицина иминиятләштерүе оешмаларын финанс 
ягыннан тәэмин итү 

 
- 97020 Сәламәтлек саклау өлкәсендә хезмәтләр күрсәтүне тәэмин итүче 

учреждениеләр 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча сәламәтлек саклау өлкәсендә хезмәтләр 

күрсәтүне тәэмин итүче учреждениеләрне тотуга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла. 
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- 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар 
 
- 97170 Сәламәтлек саклау өлкәсендә гамәли фәнни тикшеренүләр һәм 

эшләнмәләр  
 

01 К 00 00000  
«Татарстан Республикасында сәламәтлек саклауны үстерү» дәүләт программасы 

кысаларында социаль һәм инженерлык инфраструктурасын үстерү» кече 
программасы  

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

кече программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла:  

 
- 72310 Татарстан Республикасы дәүләт (муниципаль) милкендәге социаль һәм 

инженерлык инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь ремонт. 
 
- 72350 Татарстан Республикасында социаль тармакларны һәм иҗтимагый 

инфраструктураны үстерү  
 

01 М 00 00000  
«Медицина оешмаларының балалар поликлиникаларының һәм балалар 

поликлиника бүлекләренең матди-техник базасын үстерү» кече программасы  
 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 
тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла:  

 
01 М 01 00000  

«Медицина оешмаларының балалар поликлиникаларының һәм балалар поликлиника 
бүлекләренең матди-техник базасын үстерү» төп чарасы  

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча кече 

программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла:  

 
- Медицина оешмаларының балалар поликлиникаларының һәм балалар 

поликлиника бүлекләренең матди-техник базасын үстерү буенча чараларны 
тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча федераль бюджет средстволары һәм 
Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына хәл ителә торган 
Медицина оешмаларының балалар поликлиникаларының һәм балалар поликлиника 
бүлекләренең матди-техник базасын үстерү буенча чараларны тормышка ашыруга 
Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  



31 
 

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына керүе  
бюджетлар керемнәре классификациясенең «Россия Федерациясе субъектлары 
бюдҗетларына башка субсидияләр»  000 2 02 29999 02 0000 150 коды буенча 
чагылдырыла. 

 
2.2. «2014 – 2025 елларга Татарстан Республикасында мәгариф һәм фәнне үстерү» 

дәүләт программасы   
 

«2014 – 2025 елларга Татарстан Республикасында мәгариф һәм фәнне үстерү» 
дәүләт программасының максатчан статьялары түбәндәгеләрне үз эченә ала:   

 
02 0 00 00000  

Татарстан Республикасында мәгариф һәм фәнне үстерү»  
дәүләт программасы 

Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетының 31.12.2012 ел, № 1199 карары белән расланган Татарстан 
Республикасы дәүләт программалары исемлеге нигезендә эшләнгән  «2014 – 2025 
елларга Татарстан Республикасында мәгариф һәм фәнне үстерү» дәүләт 
программасын тормышка ашыруга дәүләт программасының түбәндәге кече 
программалары буенча хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла: 

 
02 1 00 00000  

«Мәктәпкәчә белем бирүне, инклюзив белем бирүне кертеп, үстерү һәм әлеге өлкә 
хезмәткәрләренең квалификациясен күтәрү» кече программасы  

 
Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чаралар буенча кече 

программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла:  

 
02 1 01 00000  

«Муниципаль мәктәпкәчә мәгариф оешмаларында гомум мөмкинлекле һәм бушлай 
мәктәпкәчә белем алуга хокукларны тормышка ашыруның дәүләт гарантияләрен 

тәэмин итү» төп чарасы 
 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла:  

 
- 25370 Муниципаль мәктәпкәчә мәгариф оешмаларында гомум мөмкинлекле 

һәм бушлай мәктәпкәчә белем алуга хокукларны тормышка ашыруның дәүләт 
гарантияләрен тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча муниципаль мәктәпкәчә мәгариф 
оешмаларында гомум мөмкинлекле һәм бушлай мәктәпкәчә белем алуга хокукларны 
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тормышка ашыруның дәүләт гарантияләрен тәэмин итүгә Татарстан Республикасы 
бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

Әлеге максатларга субвенцияләрнең җирле бюджетларга керүе  бюджетлар 
керемнәре классификациясенең «Россия Федерациясе субъектларына тапшырыла 
торган җирле бюджетларга субвенцияләр» 000 2 02 30024 00 0000 150 керемнәр 
төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

Шулай ук чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы 
бюдҗетыннан субвенцияләр хисабына хәл ителә торган әлеге максатларга җирле 
бюдҗетлар чыгымнары чагылдырыла.  

 
02 1 02 00000  

«Мәгариф өлкәсендә мәктәпкәчә белем бирү системасын модернизацияләү, 
чаралар үткәрү» төп чарасы  

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла:  

 
- 21110 Татарстан Республикасында мәгарифне үстерүгә юнәлдерелгән 

чаралар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасында мәгарифне 

үстерүгә юнәлдерелгән чараларны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы 
бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 25160 Автоном һәм бюджет учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итүгә 

өстәмә чыгымнарны компенсацияләү 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча автоном һәм бюджет учреждениеләре 

эшчәнлеген тәэмин итүгә өстәмә чыгымнарны компенсацияләүгә Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 Әлеге максатларга башка бюджетара трансфертларның җирле бюджетларга 
керүе  бюджетлар керемнәре классификациясенең «Башка дәрәҗәдәге хакимият 
органнары тарафыннан кабул ителгән карарлар нәтиҗәсендә килеп чыккан өстәмә 
чыгымнарны компенсацияләү өчен бюджетларга тапшырыла торган башка 
бюджетара трансфертлар» 000 2 02 45160 00 0000 150 керемнәр төренең тиешле 
кодлары буенча чагылдырыла. 

 
- 43600 Балалар һәм яшьләр өчен чаралар үткәрү 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча балалар һәм яшьләр өчен чаралар 

үткәрүгә  Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 
 

 

02 2 00 00000  
«Гомуми белем бирүне, инклюзив белем бирүне кертеп, үстерү  һәм әлеге өлкә 

хезмәткәрләренең квалификациясен күтәрү» кече программасы  
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Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чаралар буенча кече 
программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла:  

 
02 2 01 00000  

«Кадрлар потенциалын ныгыту һәм яшь белгечләрне мәгариф оешмаларына җәлеп 
итү» төп чарасы  

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла:  

 
- 43620 Мәгариф өлкәсендә яшь белгечләргә ярдәм итүгә юнәлдерелгән 

чаралар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча мәгариф өлкәсендә яшь белгечләргә 

ярдәм итүгә юнәлдерелгән чараларны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы 
бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
02 2 02 00000  

«Дәүләт мәгариф оешмаларында гомуми белем бирүне тормышка ашыру» төп 
чарасы  

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла:  

 
- 42100 Мәктәпләр – балалар бакчаларын кертеп, гомуми белем бирү 

оешмаларын үстерү 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча мәктәпләр – балалар бакчаларын кертеп, 

гомуми белем бирү оешмаларын үстерүгә Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 42200 Интернатка ия булган гомуми белем бирү оешмаларын үстерү 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча интернатка ия булган гомуми белем 

бирү оешмаларын үстерүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
02 2 03 00000  

«Ятим балалар һәм ата-ана тәрбиясеннән калган балалар өчен дәүләт 
учреждениеләре системасын үстерү һәм балаларны гаиләгә урнаштыруны оештыру» 

төп чарасы 
 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла:  
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- 42400 Ятим балалар һәм ата-ана тәрбиясеннән калган балалар өчен оешмалар 

эшчәнлеген тәэмин итү  
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча ятим балалар һәм ата-ана тәрбиясеннән 

калган балалар өчен оешмалар эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан Республикасы 
бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

 
- 43500 Мәгариф эшчәнлеген, белем бирүнең сыйфатын бәяләүне хәл итүче 

оешмаларны үстерү  
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча мәгариф эшчәнлеген, белем бирүнең 

сыйфатын бәяләүне хәл итүче оешмаларны үстерүгә Татарстан Республикасы 
бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

 
02 2 04 00000  

«Адаптацияләнгән мәгариф программаларын тормышка ашыручы гомуми белем 
бирү оешмаларын үстерү» төп чарасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла:  

 
- 43300 Адаптацияләнгән мәгариф программаларын тормышка ашыручы 

гомуми белем бирү оешмаларын үстерү  
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча адаптацияләнгән мәгариф 

программаларын тормышка ашыручы гомуми белем бирү оешмаларын үстерүгә  
Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

 
02 2 05 00000  

«Гомуми белем бирү өлкәсендә курс әзерлеге һәм кадрларны яңа һөнәргә өйрәтү» 
төп чарасы  

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла:  

 
- 42910 Кадрларны әзерләү, яңа һөнәргә өйрәтү һәм кадрлар квалификациясен 

күтәрү  
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча кадрларны әзерләүгә, яңа һөнәргә 

өйрәтү һәм кадрлар квалификациясен күтәрүгә  Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла. 
 

- R5380 Төбәк проектларын тормышка ашыру һәм аларның нәтиҗәләрен 
тарату юлы белән, белем бирү нәтиҗәләре түбән булган мәктәпләрдә һәм уңайсыз 
социаль шартларда эшләүче мәктәпләрдә белем бирүнең сыйфатын яхшыртуга 
финанслашыла торган чыгымнар 
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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 бирүнең 
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 бирүнең сыйфатын яхшыртуга Россия Федерациясе 
субъектлары бюджетларына субсидияләр» 000 2 02 25538 02 0000 150 коды буенча 
чагылдырыла. 

 
- R5390 Конкрет өлкәләрне модернизацияләү концепцияләрен эшләү, 

мәгарифне үстерүнең төбәк программаларына ярдәм итү һәм челтәр методик 
берләшмәләренә ярдәм итү юлы белән яңа федераль дәүләт мәгариф стандарты 
нигезендә технологияләрне һәм белем бирүнең эчтәлеген модернизацияләүгә 
финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча конкрет өлкәләрне модернизацияләү 
концепцияләрен эшләү, мәгарифне үстерүнең төбәк программаларына ярдәм итү 
һәм челтәр методик берләшмәләренә ярдәм итү юлы белән яңа федераль дәүләт 
мәгариф стандарты нигезендә технологияләрне һәм белем бирүнең 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 үстерүнең 
төбәк программаларына ярдәм итү һәм челтәр методик берләшмәләренә ярдәм итү 
юлы белән яңа федераль дәүләт мәгариф стандарты нигезендә технологияләрне һәм 
белем бирүнең эчтәлеген модернизацияләүгә Россия Федерациясе субъектлары 
бюджетларына субсидияләр»  000 2 02 25539 02 0000 150 коды буенча 
чагылдырыла. 

 
02 2 06 00000  

«Муниципаль һәм дәүләт мәгариф оешмаларын дәреслекләр белән тәэмин итүне 
оештыру» төп чарасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла:  

 
- 43660 Татарстан Республикасы гомуми белем бирү учреждениеләре 

укучыларын дәреслекләр һәм башка китаплар белән тәэмин итү 
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Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы гомуми белем 
бирү учреждениеләре укучыларын дәреслекләр һәм башка китаплар белән тәэмин 
итүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

 
02 2 07 00000  

«Муниципаль һәм дәүләт мәгариф оешмаларында янгынга каршы чаралар» төп 
чарасы  

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла:  

 
- 43680 Мәгариф учреждениеләрендә янгынга каршы чаралар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы мәгариф 

учреждениеләрендә янгынга каршы чаралар үткәрүгә Татарстан Республикасы 
бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
02 2 08 00000  

«Муниципаль гомуми белем бирү оешмаларында гомум мөмкинлекле һәм бушлай 
мәктәпкәчә, башлангыч гомуми, төп гомуми, урта гомуми белем алуга хокукларны 
тормышка ашыруга дәүләт гарантияләрен тәэмин итү, муниципаль гомуми белем 

бирү оешмаларында балаларга өстәмә белем бирүне тәэмин итү» төп чарасы 
 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла:  

 
- 25280 Муниципаль гомуми белем бирү оешмаларында гомум мөмкинлекле 

һәм бушлай мәктәпкәчә, башлангыч гомуми, төп гомуми, урта гомуми белем алуга 
хокукларны тормышка ашыруга дәүләт гарантияләрен тәэмин итү, муниципаль 
гомуми белем бирү оешмаларында балаларга өстәмә белем бирүне тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча муниципаль гомуми белем бирү 
оешмаларында гомум мөмкинлекле һәм бушлай мәктәпкәчә, башлангыч гомуми, төп 
гомуми, урта гомуми белем алуга хокукларны тормышка ашыруга дәүләт 
гарантияләрен тәэмин итү, муниципаль гомуми белем бирү оешмаларында 
балаларга өстәмә белем бирүне тәэмин итүгә җирле бюджетларга субвенцияләр 
бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субвенцияләрнең җирле бюджетларга керүе  бюджетлар 
керемнәре классификациясенең «Россия Федерациясе субъектларына тапшырыла 
торган вәкаләтләрне үтәүгә җирле бюджетларга субвенцияләр» 000 2 02 30024 00 
0000 150 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

Шулай ук чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы 
бюдҗетыннан субвенцияләр хисабына хәл ителә торган әлеге максатларга җирле 
бюджетлар чыгымнары чагылдырыла.  
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- 25300 Мәгариф өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру  
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча мәгариф 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 субъектларына тапшырыла 
торган вәкаләтләрне үтәүгә җирле бюджетларга субвенцияләр» 000 2 02 30024 00 
0000 150 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

Шулай ук чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы 
бюдҗетыннан субвенцияләр хисабына хәл ителә торган әлеге максатларга җирле 
бюджетлар чыгымнары чагылдырыла.  

 
02 2 09 00000  

«Гомуми белем бирү системасын модернизацияләү, мәгариф өлкәсендә чаралар 
үткәрү» төп чарасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла:  

 
- 21110 Татарстан Республикасында мәгарифне үстерүгә юнәлдерелгән 

чаралар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасында мәгарифне 

үстерүгә юнәлдерелгән чараларны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы 
бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 25160 Автоном һәм бюджет учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итүгә 

өстәмә чыгымнарны компенсацияләү 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча автоном һәм бюджет учреждениеләре 

эшчәнлеген тәэмин итүгә өстәмә чыгымнарны компенсацияләү өчен Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга башка бюджетара трансфертларның җирле бюджетларга 
керүе  бюджетлар керемнәре классификациясенең «Башка дәрәҗәдәге хакимият 
органнары тарафыннан кабул ителгән карарлар нәтиҗәсендә килеп чыккан өстәмә 
чыгымнарны компенсацияләү өчен бюджетларга тапшырыла торган башка 
бюджетара трансфертлар» 000 2 02 45160 00 0000 150 керемнәр төренең тиешле 
кодлары буенча чагылдырыла. 

 
- 43600 Балалар һәм яшьләр өчен чаралар үткәрү 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча балалар һәм яшьләр өчен чаралар 

үткәрүгә  Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 
 
- 43690 Әдәбият һәм сәнгать, мәгариф, басма массакүләм мәгълүмат чаралары, 

фән һәм техника өлкәсендә премияләр һәм дәүләт алдындагы аерым казанышлар 
өчен башка бүләкләр 



38 
 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча әдәбият һәм сәнгать, мәгариф, басма 
массакүләм мәгълүмат чаралары, фән һәм техника өлкәсендә премияләр һәм дәүләт 
алдындагы аерым казанышлар өчен башка бүләкләр бирүгә Татарстан Республикасы 
бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
- R5390 Конкрет өлкәләрне модернизацияләү концепцияләрен эшләү, 

мәгарифне үстерүнең төбәк программаларына ярдәм итү һәм челтәр методик 
берләшмәләренә ярдәм итү юлы белән яңа федераль дәүләт мәгариф стандарты 
нигезендә технологияләрне һәм белем бирүнең эчтәлеген модернизацияләүгә 
финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча конкрет өлкәләрне модернизацияләү 
концепцияләрен эшләү, мәгарифне үстерүнең төбәк программаларына ярдәм итү 
һәм челтәр методик берләшмәләренә ярдәм итү юлы белән яңа федераль дәүләт 
мәгариф стандарты нигезендә технологияләрне һәм белем бирүнең 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 үстерүнең 
төбәк программаларына ярдәм итү һәм челтәр методик берләшмәләренә ярдәм итү 
юлы белән яңа федераль дәүләт мәгариф стандарты нигезендә технологияләрне һәм 
белем бирүнең эчтәлеген модернизацияләүгә Россия Федерациясе субъектлары 
бюджетларына субсидияләр»  000 2 02 25539 02 0000 150 коды буенча 
чагылдырыла. 

 
02 2 10 00000  

«Мәгариф эшчәнлеген тәэмин итүне, белем бирүнең сыйфатын бәяләүне тәэмин 
итүче оешмаларны үстерү» төп чарасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла:  

 
- 43500 Мәгариф эшчәнлеген тәэмин итүне, белем бирүнең сыйфатын 

бәяләүне тәэмин итүче оешмаларны үстерү 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча мәгариф эшчәнлеген тәэмин итүне, 

белем бирүнең сыйфатын бәяләүне тәэмин итүче оешмаларны үстерүгә Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

 
02 3 00 00000  

«Өстәмә белем бирүне үстерү, инвалид балаларга белем бирүне кертеп, һәм әлеге 
өлкә хезмәткәрләренең квалификациясен үстерү» кече программасы  
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Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чаралар буенча кече 
программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла:  

 
02 3 01 00000  

«Дәүләт мәгариф оешмаларында балаларга өстәмә белем бирүне оештыру» төп 
чарасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла:  

 
- 42300 Өстәмә гомуми белем бирү программаларын тормышка ашыручы 

өстәмә белем бирү оешмаларын үстерү 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча өстәмә гомуми белем бирү 

программаларын тормышка ашыручы өстәмә белем бирү оешмаларын үстерүгә 
Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
02 3 02 00000  

«Мәгариф эшчәнлеген тәэмин итүне, белем бирүнең сыйфатын бәяләүне тәэмин 
итүче оешмаларны үстерү» төп чарасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла:  

 
- 43500 Мәгариф эшчәнлеген тәэмин итүне, белем бирүнең сыйфатын бәяләүне 
тәэмин итүче оешмаларны үстерү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча мәгариф эшчәнлеген тәэмин итүне, 
белем бирүнең сыйфатын бәяләүне тәэмин итүче оешмаларны үстерүгә  Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
02 3 03 00000  

«Өстәмә белем бирү системасын модернизацияләү, мәгариф өлкәсендә чаралар 
үткәрү» төп чарасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла:  

 
- 21110 Татарстан Республикасында мәгарифне үстерүгә юнәлдерелгән 

чаралар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасында мәгарифне 

үстерүгә юнәлдерелгән чараларны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы 
бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 
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- 25160 Автоном һәм бюджет учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итүгә 

өстәмә чыгымнарны компенсацияләү 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча автоном һәм бюджет учреждениеләре 

эшчәнлеген тәэмин итүгә өстәмә чыгымнарны компенсацияләүгә Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 Әлеге максатларга башка бюджетара трансфертларның җирле бюджетларга 
керүе  бюджетлар керемнәре классификациясенең «Башка дәрәҗәдәге хакимият 
органнары тарафыннан кабул ителгән карарлар нәтиҗәсендә килеп чыккан өстәмә 
чыгымнарны компенсацияләү өчен бюджетларга тапшырыла торган башка 
бюджетара трансфертлар» 000 2 02 45160 00 0000 150 керемнәр төренең тиешле 
кодлары буенча чагылдырыла. 

 
- 43600 Балалар һәм яшьләр өчен чаралар үткәрү 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча балалар һәм яшьләр өчен чаралар 

үткәрүгә  Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 
 
- 43610 Инвалид балаларны дистанция ысулы белән укыту 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча инвалид балаларны дистанция ысулы 

белән укытуга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 
 
- R5390 Конкрет өлкәләрне модернизацияләү концепцияләрен эшләү, 

мәгарифне үстерүнең төбәк программаларына ярдәм итү һәм челтәр методик 
берләшмәләренә ярдәм итү юлы белән яңа федераль дәүләт мәгариф стандарты 
нигезендә технологияләрне һәм белем бирүнең эчтәлеген модернизацияләүгә 
финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча конкрет өлкәләрне модернизацияләү 
концепцияләрен эшләү, мәгарифне үстерүнең төбәк программаларына ярдәм итү 
һәм челтәр методик берләшмәләренә ярдәм итү юлы белән яңа федераль дәүләт 
мәгариф стандарты нигезендә технологияләрне һәм белем бирүнең 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 үстерүнең 
төбәк программаларына ярдәм итү һәм челтәр методик берләшмәләренә ярдәм итү 
юлы белән яңа федераль дәүләт мәгариф стандарты нигезендә технологияләрне һәм 
белем бирүнең эчтәлеген модернизацияләүгә Россия Федерациясе субъектлары 
бюджетларына субсидияләр»  000 2 02 25539 02 0000 150 коды буенча 
чагылдырыла. 

 
02 3 07 00000  

«Муниципаль һәм дәүләт мәгариф оешмаларында янгынга каршы чаралар» төп 
чарасы 
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Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла:  

 
- 43680 Мәгариф учреждениеләрендә янгынга каршы чаралар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча мәгариф учреждениеләрендә янгынга 

каршы чараларны үткәрүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
 

02 4 00 00000  
«Һөнәри һәм вуздан соң белем бирүне үстерү һәм әлеге өлкә хезмәткәрләренең 

квалификациясен үстерү» кече программасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чаралар буенча кече 
программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла:  

 
02 4 01 00000  

«Урта һәм югары һөнәри белем бирүне оештыру» төп чарасы 
 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла:  

 
- 42700 Урта һөнәри белем бирүне үстерү 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасында урта һөнәри 

белем бирүне үстерүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
- 43010 Югары һөнәри белем бирүне үстерү 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасында югары 

һөнәри белем бирүне үстерүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
02 4 02 00000  

«Дәүләт мәгариф оешмаларында өстәмә һөнәри белем бирүне оештыру» төп чарасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 
төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 42800 Өстәмә һөнәри белем бирү учреждениеләрен үстерү  
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Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы өстәмә һөнәри 
белем бирү учреждениеләрен үстерүгә Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 42910 Кадрларны әзерләү, яңадан әзерләү һәм квалификациясен күтәрү 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча кадрларны әзерләүгә, яңадан әзерләү 

һәм квалификациясен күтәрүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
- 60660 Россия Федерациясе халык хуҗалыгы оешмалары өчен идарәи кадрлар 

әзерләү 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Россия Федерациясе халык хуҗалыгы 

оешмалары өчен идарәи кадрлар әзерләүгә Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
- R0660 Россия Федерациясе халык хуҗалыгы оешмалары өчен идарәи 

кадрлар әзерләүгә финанслашыла торган чыгымнар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча халык хуҗалыгы оешмалары өчен 

идарәи кадрлар әзерләүгә федераль бюдҗеттан субсидияләр һәм Татарстан 
Республикасы бюджеты средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 
классификациясенең «Россия Федерациясе халык хуҗалыгы оешмалары өчен 
идарәи кадрлар әзерләүгә Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына 
субсидияләр» 000 2 02 25066 02 0000 150 коды буенча чагылдырыла.. 

 
02 4 03 00000 

 «Һөнәри белем бирү системасын модернизацияләү, мәгариф өлкәсендә чаралар 
үткәрү» төп чарасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

- 21110 Татарстан Республикасында мәгарифне үстерүгә юнәлдерелгән 
чаралар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасында мәгарифне 
үстерүгә юнәлдерелгән чараларны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы 
бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 38930 Федераль бюджет средстволары хисабына, Россия Федерациясе 

икътисадын модернизацияләү һәм технологик яктан үстерүнең өстенлекле 
юнәлешләренә туры килүче әзерлек (белгечлекләр) юнәлешләре буенча белем 
алучылар өчен Россия Федерациясе Президенты һәм Россия Федерациясе Хөкүмәте 
стипендияләре 
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Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Россия Федерациясе икътисадын 
модернизацияләү һәм технологик яктан үстерүнең өстенлекле юнәлешләренә туры 
килүче әзерлек (белгечлекләр) юнәлешләре буенча белем алучылар өчен Россия 
Федерациясе Президенты һәм Россия Федерациясе Хөкүмәте стипендияләрен 
түләүгә федераль бюджеттан башка бюджетара трансфертлар хисабына хәл иетлә 
торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга бюджетара трансфертларның керүе бюджетлар керемнәре 
классификациясенең «Россия Федерациясе икътисадын модернизацияләү һәм 
технологик яктан үстерүнең өстенлекле юнәлешләренә туры килүче әзерлек 
(белгечлекләр) юнәлешләре буенча белем алучылар өчен Россия Федерациясе 
Президенты һәм Россия Федерациясе Хөкүмәте стипендияләрен түләү өчен 
бюджетларга тапшырыла торган бюджетара трансфертлар» 000 2 02 43893 00 0000 
150 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

 
- 43600 Балалар һәм яшьләр өчен чаралар үткәрү  
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча балалар һәм яшьләр өчен чаралар 

үткәрүгә  Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 
 
- 43640 Талантлы яшьләргә дәүләт ярдәме  
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча талантлы яшьләргә дәүләт ярдәмен 

күрсәтүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 
 
- 54630 Федераль бюджет средстволары хисабына, 2019 елда Казан ш. 

«Ворлдскиллс» стандартлары буенча һөнәри осталык буенча дөнья чемпионатына 
әзерләнү буенча төп чараларны тормышка ашыру 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча 2019 елда Казан ш. «Ворлдскиллс» 
стандартлары буенча һөнәри осталык буенча дөнья чемпионатына әзерләнү буенча 
төп чараларны тормышка ашыруга федераль бюджеттан башка бюджетара 
трансфертлар хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына керүе 
бюджетлар керемнәре классификациясенең «2019 елда Казан ш. «Ворлдскиллс» 
стандартлары буенча һөнәри осталык буенча дөнья чемпионатына әзерләнү буенча 
төп чараларны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджетна тапшырыла 
торган бюджетара трансфертлар» 000 2 02 45463 02 0000 150 коды буенча 
чагылдырыла. 

- R0270 Татарстан Республикасында уңайлы мохит булдыру чараларын 
тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасында уңайлы 
мохит булдыру чараларын тормышка ашыруга федераль бюджеттан субсидияләр 
һәм Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына хәл ителә торган 
Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 
классификациясенең «2011 – 2020 елларга «Уңайлы мохит» Россия Федерациясе 
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дәүләт программасы чараларын тормышка ашыруга бюджетларга субсидияләр» 000 
2 02 25027 00 0000 150 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

 
- R5340 Норматив-методик база эшләү һәм инициатив 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 
инициатив 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 инициатив проектларны хуплау юлы белән физик 
мөмкинлекләре чикләнгән кешеләргә урта һөнәри һәм югары белем алу өчен 
шартлар тудыруга Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына субсидияләр» 
000 2 02 25534 02 0000 150 клды буенча чагылдырыла. 

 
02 4 07 00000  

«Муниципаль һәм дәүләт мәгариф оешмаларында янгынга каршы чаралар» төп 
чарасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 43680 Мәгариф учреждениеләрендә янгынга каршы чаралар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы мәгариф 

учреждениеләрендә янгынга каршы чаралар үткәрүгә Татарстан Республикасы 
бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

  
02 5 00 00000  

«Мәгариф сыйфатын бәяләү системасын үстерү» кече программасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 
тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 
 

02 5 01 00000 
 «Мәгариф сыйфатын бәяләү системасын эшләү һәм гамәлгә кертү» төп 

чарасы  
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 
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- 21110 Татарстан Республикасында мәгарифне үстерүгә юнәлдерелгән 

чаралар  
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасында мәгарифне 

үстерүгә юнәлдерелгән чараларны тормышка ашыруга  Татарстан Республикасы 
бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 43500 Мәгариф эшчәнлеген тәэмин итүне, мәгариф сыйфатын бәяләүне хәл 

кылучы оешмаларны үстерү 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча мәгариф эшчәнлеген тәэмин итүне, 

мәгариф сыйфатын бәяләүне хәл кылучы оешмаларны үстерүгә ашыруга  Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 43600 Балалар һәм яшьләр өчен чаралар үткәрү  
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча балалар һәм яшьләр өчен чаралар 

үткәрүгә  Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 
 
- 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 150 коды буенча чагылдырыла. 

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

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

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 43680 Мәгариф учреждениеләрендә янгынга каршы чаралар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы мәгариф 

учреждениеләрендә янгынга каршы чаралар үткәрүгә Татарстан Республикасы 
бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
02 6 00 00000 

 «Татарстан Республикасында фәнне һәм фәнни тикшеренүләрне үстерү» кече 
программасы  
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Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чаралар буенча кече 
программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
02 6 01 00000 

 «Фундаменталь тикшеренүләр» төп чарасы 
 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 06100 Фундаменталь тикшеренүләрне хәл кылучы оешмаларга ярдәм итү 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча фундаменталь тикшеренүләрне хәл 

кылучы оешмаларга ярдәм итүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
02 6 02 00000 

 «Татарстан Республикасында фәнне, технологияләр һәм техниканы үстерүнең 
өстенлекле юнәлешләре буенча гамәли тикшеренүләр һәм алга китешле фәнни-

техник мөмкинлекләр булдыру» төп чарасы 
 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 06040 Дәүләт фәннәр академияләренә ярдәм итү  
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча «Татарстан Республикасы Фәннәр 

академиясе» дәүләт бюджет фәнни учреждениесе функцияләрен тәэмин итү буенча 
Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
02 6 03 00000  

«Фәнгә һәм фәнни тикшеренүләргә дәүләт ярдәме» төп чарасы 
 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 06190 Фән өлкәсендә грантлар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча фән өлкәсендә грантлар түләүгә 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 
 
- 08130 Фән һәм техника өлкәсендә премияләр   
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча фән һәм техника өлкәсендә премияләр 

бирүгә  Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 
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02 К 00 00000  
«Татарстан Республикасы мәгариф һәм фәнне үстерү» дәүләт программасы 

кысаларында социаль һәм инженерлык инфраструктурасын үстерү» кече 
программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

кече программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла: 

 
-  72310 Татарстан Республикасы дәүләт (муниципаль) милкендәге социаль 

һәм инженерлык инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь ремонт 
 
- 72350 Татарстан Республикасында социаль тармакларны һәм иҗтимагый 

инфраструктураны үстерү 
 

- R0270 Татарстан Республикасында уңайлы мохитне формалаштыру 
чараларын тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасында уңайлы 
мохит булдыру чараларын тормышка ашыруга федераль бюджеттан субсидияләр 
һәм Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына хәл ителә торган 
Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына керүе 
бюджетлар керемнәре классификациясенең «2011 – 2020 елларга «Уңайлы мохит» 
Россия Федерациясе дәүләт программасы чараларын тормышка ашыруга 
бюджетларга субсидияләр» 000 2 02 25027 00 0000 керемнәр төренең тиешле 
кодлары буенча чагылдырыла. 

 
- R0970 Авыл җирлегендә урнашкан гомуми белем бирү оешмаларында физик 

культура һәм спорт дәресләре өчен шартлар тудыруга финанслашыла торган 
чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча авыл җирлегендә урнашкан гомуми 
белем бирү оешмаларында физик культура һәм спорт дәресләре 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 «Авыл җирлегендә урнашкан гомуми 
белем бирү оешмаларында физик культура һәм спорт дәресләре өчен шартлар 
тудыруга бюджетларга субсидияләр» 000 2 02 25097 00 0000 150 керемнәр төренең 
тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

 
- 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 



48 
 

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 
белем бирү мәгариф программалары буенча мәгариф эшчәнлеге алып баручы 
мәгариф оешмаларында 2 айдан 3 яшькә кадәрге балалар өчен өстәмә урыннар 
булдыру өчен бюджетларга тапшырыла торган бюджетара трансфертлар» 000 2 02 
45159 00 0000 150 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

 
- R5200 Россия Федерациясе субъектларында гомуми белем бирү 

оешмаларында яңа урыннар булдыру буенча чараларны тормышка ашыруга 
финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Россия Федерациясе субъектларында 
гомуми белем бирү оешмаларында яңа урыннар булдыру буенча чараларны 
тормышка ашыруга федераль бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан Республикасы 
бюджеты средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы 
бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең Россия Федерациясе субъектлары 
бюджетларына керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең «Россия 
Федерациясе субъектларында гомуми белем бирү оешмаларында яңа урыннар 
булдыруга ярдәм итү буенча чараларны тормышка ашыруга бюджетларга 
субсидияләр» 000 2 02 25520 00 0000 150 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча 
чагылдырыла. 

 
2.3.  2014 – 2021елларга «Татарстан Республикасы гражданнарына социаль ярдәм» 

дәүләт программасы  
 

2014 – 2021елларга «Татарстан Республикасы гражданнарына социаль ярдәм» 
дәүләт программасының максатчан статьялары түбәндәгеләрне үз эченә ала:  

 
03 0 00 00000 

 «Татарстан Республикасы гражданнарына социаль ярдәм» дәүләт программасы  
 

Әлеге максатчан статья буенча дәүләт программасының түбәндәге кече 
программалары буенча хәл ителә торган, Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетының 31.12.2012 ел, № 1199 карары белән расланган Татарстан 
Республикасы дәүләт программалары исемлеге нигезендә эшләнгән «2014 – 2021 
елларга «Татарстан Республикасы гражданнарына социаль ярдәм» дәүләт 
программасын тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты һәм Татарстан 
Республикасы Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль фонды бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла: 
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03 1 00 00000 «Социаль түләүләр» кече программасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чаралар буенча кече 
программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
03 1 01 00000  

«Гражданнарның аерым категорияләренә федераль һәм республика законнарында 
билгеләнгән социаль ярдәм чараларын күрсәтү» төп чарасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 05230 Җирләүгә социаль пособие түләү һәм җирләү хезмәтләре күрсәтүнең 

гарантияләнгән исемлеге буенча чыгымнарны каплау 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча җирләүгә социаль пособие түләүләрне 

һәм җирләү хезмәтләре күрсәтүнең гарантияләнгән исемлеге буенча чыгымнарны 
каплауга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 05410 Социаль сәясәт өлкәсендә чаралар  
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча социаль сәясәт өлкәсендә чараларны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 
 
- 05420 Социаль сәясәт өлкәсендә башка чаралар  
 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча социаль сәясәт өлкәсендә башка 

чараларны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
- 05520 Халыкка социаль ярдәм чараларын тәэмин итү  
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча халыкка социаль ярдәм чараларын 

тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 
 
- 05530 Гражданнарның аерым категорияләренә дәүләт социаль ярдәме 

күрсәтү  
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча гражданнарның аерым категорияләренә 

дәүләт социаль ярдәме күрсәтүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
- 05860 «Татарстан Республикасында яшәүчеләргә адреслы социаль ярдәм 

турында» 8 декабрь, 2004 ел, № 63-ТРЗ Татарстан Республикасы Законының 82 

статьясында билгеләнгән гражданнарның аерым категорияләрен торак белән тәэмин 
итү  
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Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча «Татарстан Республикасында 
яшәүчеләргә адреслы социаль ярдәм турында» 8 декабрь, 2004 ел, № 63-ТРЗ 
Татарстан Республикасы Законының 82 статьясында билгеләнгән гражданнарның 
аерым категорияләрен торак белән тәэмин итүгә  Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 30090 Россия Федерациясе Пенсия фонды средстволары хисабына Советлар 

Союзы Геройларына, Россия Федерациясе Геройларына һәм Дан орденының тулы 
кавалерларына социаль ярдәм 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Советлар Союзы Геройларына, Россия 
Федерациясе Геройларына һәм Дан орденының тулы кавалерларына социаль ярдәм 
күрсәтүгә юнәлдерелгән Россия Федерациясе Пенсия фонды бюдҗетыннан 
бюджетара трансфертлар хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы 
бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 51340 Федераль бюджет средстволары хисабына, «1941 – 1945 елгы Бөек 

Ватан сугышы ветераннарын торак белән тәэмин итү» 7 май, 2008 ел, № 714 Россия 
Федерациясе Президенты Указы нигезендә, «Ветераннар турында» 12 гыйнвар, 1995 
ел, № 5-ФЗ Федераль законында билгеләнгән гражданнарның аерым категорияләрен 
торак белән тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Бөек Ватан сугышы инвалидларын; Бөек 
Ватанс сугышында катнашучыларны, шул исәптән 1941 елның 22 июненнән 1945 
елның 3 сентябренә кадәрге чорда хәрәкәттәге армия составына кермәгән хәрби 
частьләрдә, учреждениеләрдә, хәрби-уку йортларында кимендә алты ай хезмәт 
иткән хәрби хезмәткәрләрне, шушы чорда СССР орденнары яки медальләре белән 
бүләкләнгән хәрби хезмәткәрләрне; Бөек Ватан сугышы чорында хәрәкәттәге 
фронтларның тыллары чикләрендә һава һөҗүменнән саклану объектларында, җирле 
һава һөҗүменнән саклану объектларында, оборона корылмалары, хәрби-диңгез 
базалары, аэродромнар һәм башка хәрби объектлар төзелешендә, хәрәкәттәге 
флотларның операцион зоналарында, тимер юллар һәм автомобиль 
юлларыныңфронт буендагы участокларында эшләгән затларны, шулай ук Бөек 
Ватан сугышы башында башка дәүләтләрнең портларында калган транспорт флоты 
судноларының экипажлары әгъзаларын; «Камалыштагы Ленинградта 
яшәүчегә»билгесе белән бүләкләнгән затларны; һәлак булган (үлгән) Бөек Ватан 
сугышы инвалидларының һәм Бөек Ватан сугышында катнашучыларның гаиләләре 
әгъзаларын, Бөек Ватан сугышы елларында җирле һава һөҗүменнән саклану буенча  
объектлар һәм авария командаларының үзләрен саклау төркемнәренең шәхси 
составы исәбеннән һәлак булганнарның гаиләләре әгъзаларын, шулай ук Ленинград 
шәһәре хастаханәләре һәм госпитальләренең һәлак булган хезмәткәрләренең 
гаиләләре әгъзаларын торак белән тәэмин итүгә федераль бюджеттан субвенцияләр 
хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субвенцияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 
классификациясенең «1941 – 1945 елгы Бөек Ватан сугышы ветераннарын торак 
белән тәэмин итү» 7 май, 2008 ел, № 714 Россия Федерациясе Президенты Указы 
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нигезендә, «Ветераннар турында» 12 гыйнвар, 1995 ел, № 5-ФЗ Федераль законында 
билгеләнгән гражданнарның аерым категорияләрен торак белән тәэмин итү 
вәкаләтләрен тормышка ашыруга бюджетларга сувенцияләр» 000 2 02 35134 00 0000 
150 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

 
- 51350 Федераль бюджет средстволары хисабына, Ветераннар турында» 12 

гыйнвар, 1995 ел, № 5-ФЗ Федераль законында билгеләнгән гражданнарның аерым 
категорияләрен торак белән тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча хәрби хәрәкәтләр инвалидларын, шулай 
ук эчке эшләр органнары, Дәүләт янгынга каршы хезмәте, җинаять-башкару 
системасы учреждениеләре һәм органнарының хәрби хезмәт бурычларын (хезмәт 
бурычларын) үтәгәндә яралану, контузияләнү яки имгәнү аркасында инвалид калган 
хәрби хезмәткәрләрен һәм рядовой һәм җитәкчелек составыннан затларын; хәрби 
хәрәкәтләр ветераннарын; һәлак булган (үлгән) хәрби хәрәкәтләр инвалидларының 
һәм хәрби хәрәкәтләр ветераннарының гаиләләре әгъзаларын, эчке эшләр 
органнары, Дәүләт янгынга каршы хезмәте, җинаять-башкару системасы 
учреждениеләре һәм органнарының һәм дәүләт иминлеге органнарының 
органнарының хәрби хезмәт бурычларын (хезмәт бурычларын) үтәгәндә һәлак 
булган хәрби хезмәткәрләренең һәм рядовой һәм җитәкчелек составыннан 
затларының гаиләләре әгъзаларын, әсирлектә һәлак булган, хәрби хәрәкәтләр булган 
җирләрдә билгеләнгән тәртиптә хәбәрсез югалган дип танылган хәрби 
хезмәткәрләрнең гаиләләре әгъзаларын торак белән тәэмин итүгә федераль 
бюджеттан субвенцияләр хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы 
бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субвенцияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 
классификациясенең «Ветераннар турында» 12 гыйнвар, 1995 ел, № 5-ФЗ Федераль 
законында билгеләнгән гражданнарның аерым категорияләрен торак белән тәэмин 
итү вәкаләтләрен тормышка ашыруга бюджетларга сувенцияләр» 000 2 02 35135 00 
0000 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

 
- 51370 Федераль бюджет средстволары хисабына, радиация йогынтысына 

дучар булган гражданнарга аерым социаль ярдәм чараларын күрсәтү 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча радиация йогынтысына дучар булган 

гражданнарга аерым социаль ярдәм чараларын күрсәтү, аларны китереп бирүне 
кертеп, өчен федераль бюджеттан субвенцияләр хисабына хәл ителә торган 
Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субвенцияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 
классификациясенең «Радиация йогынтысына дучар булган гражданнарга аерым 
социаль ярдәм чараларын күрсәтү буенча тапшырылган Россия Федерациясе 
вәкаләтләрен тормышка ашыруга бюджетларга субвенцияләр» 000 2 02 35137 00 
0000 150 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

 
- 51760 Федераль бюджет средстволары хисабына, «Россия Федерациясендә 

инвалидларны социаль яклау турында» 24 ноябрь, 1995 ел, № 181-ФЗ Федераль 
законда билгеләнгән гражданнарның аерым категорияләрен торак белән тәэмин итү 
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Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча буенча хәрби хәрәкәтләр инвалидларын, 
шулай ук эчке эшләр органнары, Дәүләт янгынга каршы хезмәте, җинаять-башкару 
системасы учреждениеләре һәм органнарының хәрби хезмәт бурычларын (хезмәт 
бурычларын) үтәгәндә яралану, контузияләнү яки имгәнү аркасында инвалид калган 
хәрби хезмәткәрләрен һәм рядовой һәм җитәкчелек составыннан затларын; хәрби 
хәрәкәтләр ветераннарын; һәлак булган (үлгән) хәрби хәрәкәтләр инвалидларының 
һәм хәрби хәрәкәтләр ветераннарының гаиләләре әгъзаларын, эчке эшләр 
органнары, Дәүләт янгынга каршы хезмәте, җинаять-башкару системасы 
учреждениеләре һәм органнарының һәм дәүләт иминлеге органнарының 
органнарының хәрби хезмәт бурычларын (хезмәт бурычларын) үтәгәндә һәлак 
булган хәрби хезмәткәрләренең һәм рядовой һәм җитәкчелек составыннан 
затларының гаиләләре әгъзаларын, әсирлектә һәлак булган, хәрби хәрәкәтләр булган 
җирләрдә билгеләнгән тәртиптә хәбәрсез югалган дип танылган хәрби 
хезмәткәрләрнең гаиләләре әгъзаларын; инвалидларны һәм инвалид балалы 
гаиләләрне торак белән тәэмин итүгә федераль бюджеттан субвенцияләр хисабына 
хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субвенцияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 
классификациясенең «Россия Федерациясендә инвалидларны социаль яклау 
турында» 24 ноябрь, 1995 ел, № 181-ФЗ Федераль законда билгеләнгән 
гражданнарның аерым категорияләрен торак белән тәэмин итү вәкаләтләрен 
тормышка ашыруга бюджетларга субвенцияләр» 000 2 02 35176 00 0000 150 
керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла.  
 

- 51980 Россия Федерациясе Пенсия фонды хисабына, Социалистик Хезмәт 
Геройларына, Россия Федерациясе Хезмәт Геройларына һәм Хезмәт Даны 
орденының тулы кавалерларына социаль ярдәм 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Социалистик Хезмәт Геройларына, 
Россия Федерациясе Хезмәт Геройларына һәм Хезмәт Даны орденының тулы 
кавалерларына социаль ярдәм күрсәтүгә юнәлдерелгән бюджетара трансфертлар 
хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
- 52200 Федераль бюджет средстволары хисабына, «Россиянең мактаулы 

доноры» күкрәккә тагу билгесе белән бүләкләнгән затларга еллык акчалата түләүне 
хәл кылу 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча «Россиянең мактаулы доноры» күкрәккә 
тагу билгесе белән бүләкләнгән затларга еллык акчалата түләүне хәл кылуга, почта 
элемтәсе хезмәтләренә һәм банклар тарафыннан күрсәтелә торган банк хезмәтләренә 
түләүне кертеп, тапшырылган Россия Федерациясе вәкаләтләрен тормышка ашыруга 
федераль бюджеттан субвенцияләр хисабына хәл ителә торган Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субвенцияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 
классификациясенең «Россиянең мактаулы доноры» күкрәккә тагу билгесе белән 
бүләкләнгән затларга еллык акчалата түләүне хәл кылу буенча тапшырылган Россия 
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Федерациясе вәкаләтләрен тормышка ашыруга бюджетларга субвенцияләр»  000 2 
02 35220 00 0000 150 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

 
- 52400 Федераль бюджет средстволары хисабына, вакцинация ясатканнан соң 

авырган гражданнарга бер тапкыр түләнелә торган дәүләт пособиеләре һәм айлык 
акчалата компенсацияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча «Йогышлы авыруларны 
иммунопрофилактикалау турында» 17 сентябрь,1998 ел, № 157-ФЗ Федераль 
законның 18 статьясы нигезендә, вакцинация ясатканнан соң авырган гражданнарга 
бер тапкыр түләнелә торган дәүләт пособиеләре һәм айлык акчалата 
компенсацияләр түләү буенча федераль бюджеттан субвенцияләр хисабына хәл 
ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
Әлеге максатларга субвенцияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең «Вакцинация ясатканнан соң авырган гражданнарга бер тапкыр 
түләнелә торган дәүләт пособиеләре һәм айлык акчалата компенсацияләр түләүгә 
бюджетларга субвенцияләр» керемнәр төренең тиешле кодлары буенча 
чагылдырыла.  

 
- 52500 Федераль бюджет средстволары хисабына, гражданнарның аерым 

категорияләренә торак-коммуналь хезмәтләр өчен түләү 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча үзләренә социаль ярдәм күрсәтү Россия 

Федерациясе вәкаләтләренә кергән затлар арасыннан гражданнарның аерым 
категорияләренә торак-коммуналь хезмәтләр өчен түләүгә, почта элемтәсе 
хезмәтләренә һәм банклар тарафыннан күрсәтелә торган банк хезмәтләренә түләүне 
кертеп, федераль бюджеттан субвенцияләр хисабына хәл ителә торган Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
Әлеге максатларга субвенцияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең «Гражданнарның аерым категорияләренә торак-коммуналь 
хезмәтләр өчен түләүгә бюджетларга субвенцияләр» 000 2 02 35250 00 0000 150 
керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла.  

 
- 52501 Гражданнарның аерым категорияләрен торак-коммуналь хезмәтләр 

өчен түләү буенча социаль ярдәм чаралары белән тәэмин итү 
 
- 52502 Россия Федерациясе субъектлары дәүләт хакимияте органнарының 

һәм аларның карамагындагы учреждениеләрнең эшчәнлеген тәэмин итүгә 
чыгымнарны компенсацияләү  

 
- 52800 Федераль бюджет средстволары хисабына, инвалидларга транспорт 

хуҗаларының гражданлык җаваплылыгын мәҗбүри иминиятләштерү килешүләре 
буенча иминиятләштерү премияләренә компенсацияләр түләү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча инвалидларга транспорт хуҗаларының 
гражданлык җаваплылыгын мәҗбүри иминиятләштерү килешүләре буенча 
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иминиятләштерү премияләренә компенсацияләр түләү өчен федераль бюджеттан 
субвенцияләр хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
Әлеге максатларга субвенцияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына 

керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең «Инвалидларга транспорт 
хуҗаларының гражданлык җаваплылыгын мәҗбүри иминиятләштерү килешүләре 
буенча иминиятләштерү премияләренә компенсацияләр түләүгә Россия Федерациясе 
субъектлары бюджетларына субвенцияләр» 000 2 02 35280 02 0000 150 коды буенча 
чагылдырыла. 

 
03 1 02 00000  

«Һөнәри белем бирү оешмаларында укучыларны тукландыруны тәэмин итү» төп 
чарасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 05510 Башка социаль ярдәм төрләрен күрсәтү   
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча башка социаль ярдәм төрләрен 

күрсәтүгә   Татарстан Республикасы бюджеты һәм Татарстан Республикасы 
Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль фонды бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
03 2 00 00000 

 «Өлкән яшьтәге гражданнарның тормыш сыйфатын яхшырту» кече программасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чаралар буенча кече 
программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
03 2 01 00000  

«Өлкән яшьтәге гражданнарның социаль якланылышын көчәйтү чараларын 
тормышка ашыру» төп чарасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 05210 Хезмәт ветераннарын социаль ярдәм чаралары белән тәэмин итү  
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча хезмәт ветераннарын социаль ярдәм 

чаралары белән тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты һәм Татарстан 
Республикасы Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль фонды бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла. 
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- 05220 Тыл хезмәтчәннәрен социаль ярдәм чаралары белән тәэмин итү  
 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча тыл хезмәтчәннәрен социаль ярдәм 

чаралары белән тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты һәм Татарстан 
Республикасы Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль фонды бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 05310 Реабилитацияләнгән затларны һәм сәяси репрессияләрдән зыян күргән 

дип танылган затларны социаль яклау чаралары белән тәэмин итү 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча реабилитацияләнгән затларны һәм сәяси 

репрессияләрдән зыян күргән дип танылган затларны социаль яклау чаралары белән 
тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты һәм Татарстан Республикасы 
Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль фонды бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
- 05510 Башка социаль ярдәм төрләрен күрсәтү   
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча башка социаль ярдәм төрләрен 

күрсәтүгә  Татарстан Республикасы бюджеты һәм Татарстан Республикасы 
Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль фонды бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
- 05520 Халыкны социаль ярдәм чаралары белән тәэмин итү  
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча халыкны социаль ярдәм чаралары белән 

тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 
 
- 05540 Җитмеш һәм сиксән яшькә җиткән эшләмәүче, ялгыз яшәүче торак 

милекчеләренә торакны капиталь төзекләндерүгә кертем түләү буенча чыгымнарын 
компенсацияләү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча җитмеш һәм сиксән яшькә җиткән 
эшләмәүче, ялгыз яшәүче торак милекчеләренә торакны капиталь төзекләндерүгә 
кертем түләү буенча чыгымнарын компенсацияләүне хәл итүгә Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 05550 «Өлкән яшьтәге кешене сыендыручы гаилә» проектын тормышка 

ашыру 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча «Өлкән яшьтәге кешене сыендыручы 

гаилә» проектын тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла.  

 
- 49100 Пенсияләргә өстәмәләр, өстәмә пенсия белән тәэмин итү 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча пенсияләргә өстәмәләр, өстәмә пенсия 

белән тәэмин итү өчен Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  
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- 49200 Татарстан Республикасы Конституция суды судьяларына үлгәнче 
айлык акча, эштән киткәндә пособие түләү, шулай ук башка матди һәм социаль 
тәэминат чараларын күрү  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы Конституция 
суды судьяларына үлгәнче айлык акча, эштән киткәндә пособие түләүгә, шулай ук 
башка матди һәм социаль тәэминат чараларын күрүгә  Татарстан Республикасы 
бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

 
- R2090 Россия Федерациясе субъектларының халыкка социаль хезмәт күрсәтү 

оешмаларының матди-техник базасын ныгытуга, эшләмәүче пенсионерларга 
адреслы социаль ярдәм күрсәтүгә, эшләмәүче гражданнарны компьютерга өйрәтүгә 
бәйле социаль программаларын тормышка ашыруга финанслашыла торган 
чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Россия Федерациясе субъектларының 
халыкка социаль хезмәт күрсәтү оешмаларының матди-техник базасын ныгытуга, 
эшләмәүче пенсионерларга адреслы социаль ярдәм күрсәтүгә, эшләмәүче 
гражданнарны компьютерга өйрәтүгә бәйле социаль программаларын тормышка 
ашыруга Пенсия фонды бюджетыннан средстволар 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 субъектларының 
халыкка социаль хезмәт күрсәтү оешмаларының матди-техник базасын ныгытуга, 
эшләмәүче пенсионерларга адреслы социаль ярдәм күрсәтүгә, эшләмәүче 
гражданнарны компьютерга өйрәтүгә бәйле социаль программаларын финанслашуга 
Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына субсидияләр» 000 2 02 25209 02 
0000 150 коды буенча чагылдырыла. 

 
- R4620 Гражданнарның аерым категорияләренә күп фатирлы йортта гомуми 

милекне капиталь төзекләндерү өчен кертем түләүне компенсацияләүгә 
финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча гражданнарның аерым категорияләренә 
күп фатирлы йортта гомуми милекне капиталь төзекләндерү өчен кертем түләүне 
компенсацияләүгә 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 «Гражданнарның аерым 
категорияләренә күп фатирлы йортта гомуми милекне капиталь төзекләндерү өчен 
кертем түләүне компенсацияләүгә Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына 
субсидияләр» 000 2 02 25462 02 0000 150 коды буенча чагылдырыла. 

 
03 2 02 00000  

«Өлкән яшьтәге гражданнарга социаль ярдәм чараларын күрсәтүнең адреслылыгын 
көчәйтү» төп чарасы 
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Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 
төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
 
- 05520 Халыкны социаль ярдәм чаралары белән тәэмин итү  
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча халыкны социаль ярдәм чаралары белән 

тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 
 
- 05590 Закон нигезендә, Татарстан Республикасында гражданнарга бушлай 

юридик ярдәм күрсәтү  
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча, Закон нигезендә, Татарстан 

Республикасында гражданнарга бушлай юридик ярдәм күрсәтүгә Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
03 3 00 00000  

«Татарстан Республикасында яшәүчеләргә социаль хезмәт күрсәтүне 
модернизацияләү һәм үстерү» кече программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чаралар буенча кече 

программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
03 3 01 00000 

 «Халыкка социаль хезмәтләр күрсәтүче дәүләт учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин 
итү» төп чарасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 05010 Өлкәннәр һәм инвалидлар өчен интернат-йортлар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча өлкәннәр һәм инвалидлар өчен 

интернат-йортларны тотуга һәм аларның эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

  
- 05080 Халыкка социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләре  
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча халыкка социаль хезмәт күрсәтү 

учреждениеләрен тотуга һәм аларның эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
03 3 02 00000 

 «Дәүләт социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләренә матди-техник базаны 
камилләштерүгә, шул исәптән капиталь ремонт үткәрүгә средстволар бирү» төп 

чарасы 



58 
 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 05010 Өлкәннәр һәм инвалидлар өчен интернат-йортлар 
 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча өлкәннәр һәм инвалидлар өчен 

интернат-йортларны тотуга һәм аларның эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 05080 Халыкка социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләре  
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча халыкка социаль хезмәт күрсәтү 

учреждениеләрен тотуга һәм аларның эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
- R2090 Россия Федерациясе субъектларының халыкка социаль хезмәт күрсәтү 

оешмаларының матди-техник базасын ныгытуга, эшләмәүче пенсионерларга 
адреслы социаль ярдәм күрсәтүгә, эшләмәүче гражданнарны компьютерга өйрәтүгә 
бәйле социаль программаларын тормышка ашыруга финанслашыла торган 
чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Россия Федерациясе субъектларының 
халыкка социаль хезмәт күрсәтү оешмаларының матди-техник базасын ныгытуга, 
эшләмәүче пенсионерларга адреслы социаль ярдәм күрсәтүгә, эшләмәүче 
гражданнарны компьютерга өйрәтүгә бәйле социаль программаларын тормышка 
ашыруга Пенсия фонды бюджетыннан средстволар 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 субъектларының 
халыкка социаль хезмәт күрсәтү оешмаларының матди-техник базасын ныгытуга, 
эшләмәүче пенсионерларга адреслы социаль ярдәм күрсәтүгә, эшләмәүче 
гражданнарны компьютерга өйрәтүгә бәйле социаль программаларын финанслашуга 
Россия Федерациясе субъектларына субсидияләр» 000 2 02 25209 02 0000 150 коды 
буенча чагылдырыла. 

 
03 3 03 00000 

 «Дәүләтнеке булмаган оешмаларда дәүләт социаль хезмәтләре күрсәтү» төп чарасы 
 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 05010 Өлкәннәр һәм инвалидлар өчен интернат-йортлар 
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Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча өлкәннәр һәм инвалидлар өчен 
интернат-йортларны тотуга һәм аларның эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 05080 Халыкка социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләре  
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча халыкка социаль хезмәт күрсәтү 

учреждениеләрен тотуга һәм аларның эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
                                           03 3 04 00000 
 «Россия Федерациясе субъектларының халыкка социаль хезмәт күрсәтү 

оешмаларының матди-техник базасын ныгытуга, эшләмәүче пенсионерларга 
адреслы социаль ярдәм күрсәтүгә, эшләмәүче гражданнарны компьютерга өйрәтүгә 
бәйле социаль программаларын финанслашу» төп чарасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 05010 Өлкәннәр һәм инвалидлар өчен интернат-йортлар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча өлкәннәр һәм инвалидлар өчен 

интернат-йортларны тотуга һәм аларның эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 05080 Халыкка социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләре  
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча халыкка социаль хезмәт күрсәтү 

учреждениеләрен тотуга һәм аларның эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
03 3 05 00000 

 «Татарстан Республикасы социаль хезмәт күрсәтүче дәүләт оешмаларының 
педагогик хезмәткәрләренә - яшь белгечләргә өстәмә дәүләт ярдәме чараларын 

күрсәтү» төп чарасы  
 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 
төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 05010 Өлкәннәр һәм инвалидлар өчен интернат-йортлар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча өлкәннәр һәм инвалидлар өчен 

интернат-йортларны тотуга һәм аларның эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 05080 Халыкка социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләре  
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Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча халыкка социаль хезмәт күрсәтү 
учреждениеләрен тотуга һәм аларның эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
 
 

03 5 00 00000 
 «Гаиләләрнең социаль-икътисадый хәлен яхшырту» кече программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чаралар буенча кече 

программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
 

03 5 01 00000 
 «Гаиләләргә социаль ярдәм чаралары системасын үстерү» төп чарасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 05110 Балага айлык пособие  
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча балага айлык пособие түләүгә Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 
 
- 05480 Торакка һәм коммуналь хезмәтләргә түләү буенча халыкны социаль 

ярдәм чаралары белән тәэмин итү 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча торакка һәм коммуналь хезмәтләргә 

түләү буенча халыкны социаль ярдәм чаралары белән тәэмин итүгә Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 05520 Халыкны социаль ярдәм чаралары белән тәэмин итү  
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча халыкны социаль ярдәм чаралары белән 

тәэмин итүгә  Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 
 
- 13200 Мәктәпкәчә белем бирү мәгариф программасын тормышка ашыручы 

мәгариф оешмаларында баланы карау һәм тәрбияләү өчен компенсация 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча мәктәпкәчә белем бирү мәгариф 

программасын тормышка ашыручы мәгариф оешмаларында баланы карау һәм 
тәрбияләү өчен компенсациягә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
- 52700 Федераль бюджет средстволары хисабына, чакырылыш буенча хәрби 

хезмәт үтүче хәрби хезмәткәрнең йөкле хатынына бер тапкыр бирелә торган 
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пособие, шулай ук чакырылыш буенча хәрби хезмәт үтүче хәрби хезмәткәрнең 
баласына айлык пособие 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча чакырылыш буенча хәрби хезмәт үтүче 
хәрби хезмәткәрнең йөкле хатынына бер тапкыр бирелә торган пособие, шулай ук 
чакырылыш буенча хәрби хезмәт үтүче хәрби хезмәткәрнең баласына айлык 
пособие түләүгә федераль бюджеттан субвенцияләр хисабына хәл ителә торган 
Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субвенцияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 
классификациясенең «Чакырылыш буенча хәрби хезмәт үтүче хәрби хезмәткәрнең 
йөкле хатынына бер тапкыр бирелә торган пособие, шулай ук чакырылыш буенча 
хәрби хезмәт үтүче хәрби хезмәткәрнең баласына айлык пособие түләүгә 
бюджетларга субвенцияләр» керемнәр төренең тиешле коды буенча чагылдырыла. 

 
 
- 52701 Чакырылыш буенча хәрби хезмәт үтүче хәрби хезмәткәрнең йөкле 

хатынына бер тапкыр бирелә торган пособие 
 
- 52702 Чакырылыш буенча хәрби хезмәт үтүче хәрби хезмәткәрнең баласына 

айлык пособие 
 
- 53800 Федераль бюджет средстволары хисабына, вакытлыча эшкә 

сәләтсезлек очрагында һәм ана булуга бәйле рәвештә мәҗбүри социаль 
иминиятләштерүгә карамаган затларга һәм оешма бетерелүгә (физик затларның 
эшчәнлеге, вәкаләтләре туктатылуга) бәйле рәвештә эштән җибәрелгән затларга 
дәүләт пособиеләрен түләү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча «Балалы гражданнарга дәүләт 
пособиеләре турында» 19 май, 1995 ел, № 81-ФЗ Федераль закон нигезендә, 
вакытлыча эшкә сәләтсезлек очрагында һәм ана булуга бәйле рәвештә мәҗбүри 
социаль иминиятләштерүгә карамаган затларга һәм оешма бетерелүгә (физик 
затларның эшчәнлеге, вәкаләтләре туктатылуга) бәйле рәвештә эштән җибәрелгән 
затларга дәүләт пособиеләрен түләүгә, шул исәптән түбәндәге түләүләргә, федераль 
бюджеттан субвенцияләр хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы 
бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

- вакытлыча эшкә сәләтсезлек очрагында һәм ана булуга бәйле рәвештә 
мәҗбүри социаль иминиятләштерүгә карамаган гражданнарга, башлангыч һөнәри, 
урта һөнәри һәм югары һөнәри белем бирүче мәгариф оешмаларында һәм вуздан соң 
һөнәри белем бирү оешмаларында көндез белем алучы затларны, йөклелек, 
йөклелек һәм бала тудыру чорында эштән җибәрелгән хатын-кызларны һәм 
билгеләнгән тәртиптә оешма бетерелүгә, физик затлар эшчәнлеге (вәкаләтләре) 
туктатылуга бәйле рәвештә бала карау ялы чорында эштән җибәрелгән затларны 
кертеп, яшь ярым тулганчы бала карау буенча айлык пособие; 

- вакытлыча эшкә сәләтсезлек очрагында һәм ана булуга бәйле рәвештә 
мәҗбүри социаль иминиятләштерүгә карамаган гражданнарга бала туганда пособие; 
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- билгеләнгән тәртиптә оешма бетерелүгә, физик затлар эшчәнлеге 
(вәкаләтләре) туктатылуга бәйле рәвештә эштән җибәрелеп, йөклелекнең иртәнге 
срокларында медицина учреждениеләрендә учетка баскан хатын-кызларга пособие; 

- билгеләнгән тәртиптә оешма бетерелүгә, физик затлар эшчәнлеге 
(вәкаләтләре) туктатылуга бәйле рәвештә эштән җибәрелгән хатын-кызларга 
йөклелек һәм бала тудыру буенча пособие. 

 Әлеге максатларга субвенцияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 
классификациясенең «Вакытлыча эшкә сәләтсезлек очрагында һәм ана булуга бәйле 
рәвештә мәҗбүри социаль иминиятләштерүгә карамаган затларга һәм оешма 
бетерелүгә, физик затлар эшчәнлеге (вәкаләтләре) туктатылуга бәйле рәвештә эштән 
җибәрелгән затларга дәүләт пособиеләре түләүгә бюджетларга субвенцияләр» 000 2 
02 35380 00 0000 150 керемнәр төренең тиешле коды буенча чагылдырыла. 

 
- 53801 Вакытлыча эшкә сәләтсезлек очрагында һәм ана булуга бәйле рәвештә 

мәҗбүри социаль иминиятләштерүгә карамаган гражданнарга яшь ярым тулганчы 
бала карау буенча айлык пособие 

 
- 53805 Вакытлыча эшкә сәләтсезлек очрагында һәм ана булуга бәйле рәвештә 

мәҗбүри социаль иминиятләштерүгә карамаган гражданнарга бала туганда 
пособиеләр түләү  

 
- 53806 Билгеләнгән тәртиптә оешма бетерелүгә, физик затлар эшчәнлеге 

(вәкаләтләре) туктатылуга бәйле рәвештә эштән җибәрелеп, йөклелекнең иртәнге 
срокларында медицина учреждениеләрендә учетка баскан хатын-кызларга 
пособиеләр түләү 

 
- 53807 Билгеләнгән тәртиптә оешма бетерелүгә, физик затлар эшчәнлеге 

(вәкаләтләре) туктатылуга бәйле рәвештә эштән җибәрелгән хатын-кызларга 
йөклелек һәм бала тудыру буенча пособиеләр түләү 

 
- 55730 Федераль бюджет средстволары хисабына, беренче баланы тудыруга 

(уллыкка (кызлыкка) алу) бәйле рәвештә айлык түләүне хәл итү 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча беренче баланы тудыруга (уллыкка 

(кызлыкка) алу) бәйле рәвештә айлык түләүне хәл итүгә федераль бюджеттан 
субвенцияләр хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субвенцияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 
классификациясенең «Беренче баланы тудыруга (уллыкка (кызлыкка) алу) бәйле 
рәвештә айлык түләүне хәл итүгә Россия Федерациясе вәкаләтләрен үтәү өчен 
бюджетларга субвенцияләр» 000 2 02 35573 00 0000 150 керемнәр төренең тиешле 
коды буенча чагылдырыла. 

 
- 59400 Федераль бюджет средстволары хисабына, гаиләләрдән, ятим балалар 

һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар өчен мәгариф оешмаларыннан һәм 
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башка оешмалардан  үзбелдеклеләнеп киткән балигъ булмаганнарны йөртү-китереп 
кую 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча «Балигъ булмаганнарның күзәтчелексез 
калуын һәм хокук бозуларын кисәтү системасы нигезләре турында» 24 июнь, 1999 
ел, № 120-ФЗ Федераль законның 25 статьясындагы 3 пункты нигезендә, Россия 
Федерациясе субъектлары дәүләт хакимияте органнарына тапшырылган, федераль 
бюджет средстволары хисабына, гаиләләрдән, ятим балалар һәм ата-ана 
тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар өчен мәгариф оешмаларыннан һәм башка 
оешмалардан  үзбелдеклеләнеп киткән балигъ булмаганнарны Россия Федерациясе 
субъектлары арасында, шулай ук Бәйсез Дәүләтләр Бердәмлегенә керүче илләр 
территорияләре чикләрендә йөртү-китереп куюга бәйле эшчәнлекне хәл кылу 
буенча Россия Федерациясе вәкаләтләрен хәл итүгә Татарстан Республикасы 
бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
Әлеге максатларга субвенцияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына 

керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең «Россия Федерациясе субъектлары 
бюджетларына һәм Байконур ш. бюджетына бердәм субвенция» 000 2 02 35900 02 
0000 150 коды буенча чагылдырыла. 

 
03 5 02 00000  

«Өч яшькә кадәрге балаларны табиблар рецептлары буенча махсус балалар 
ризыклары белән тәэмин итүне оештыру өчен шартлар тудыру» төп чарасы 
 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 05400 Өч яшькә кадәрге балаларны табиблар рецептлары буенча махсус 

балалар ризыклары белән тәэмин итүне оештыру 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча өч яшькә кадәрге балаларны табиблар 

рецептлары буенча махсус балалар ризыклары белән тәэмин итүне оештыруга 
Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 
03 5 03 00000  

«Ятим балаларны һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балаларны гаиләгә 
тәрбиягә урнаштыру өчен уңайлы шартлар тудыру» төп чарасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 05410 Социаль сәясәт өлкәсендә чаралар  
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча социаль сәясәт өлкәсендә чараларны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  
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- 13110 Балаларны сыендырган гаиләгә әлеге балаларны тотуга түләүләр 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча балаларны сыендырган гаиләгә әлеге 

балаларны тотуга түләүләрне тәэмин итүгә  Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла.  

 
- 13120 Баланы сыендырган ата-ананы бүләкләү 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча баланы сыендырган ата-ананы 

бүләкләүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  
 
- 13130 Опекун гаиләләргә үзләре карамагындагы балаларны тотуга түләүләр 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча опекун гаиләләргә үзләре 

карамагындагы балаларны тотуга түләүләрне тәэмин итүгә Татарстан Республикасы 
бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

  
- 13140 Татарстан Республикасында инвалид баланы уллыкка (кызлыкка) 

алуга бәйле рәвештә гражданнарга бер тапкыр түләнелә торган өстәмә түләү 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасында инвалид 

баланы уллыкка (кызлыкка) алуга бәйле рәвештә гражданнарга бер тапкыр түләнелә 
торган өстәмә түләүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

 
- 25330 Опека һәм попечительлек өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен тормышка 

ашыру  
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча опека һәм попечительлек өлкәсендә 

дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыруга җирле бюджетларга субвенцияләр бирү 
өчен  Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

 
Әлеге максатларга субвенцияләрнең җирле бюджетларга керүе бюджетлар 

керемнәре классификациясенең «Җирле бюджетларга тапшырылган Россия 
Федерациясе субъектлары вәкаләтләрен үтәүгә субвенцияләр» 000 2 02 30024 00 
0000 150 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

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

 
- 52600 Федераль бюджет средстволары хисабына, ата-ана тәрбиясеннән 

мәхрүм калган балаларны теләсә кайсы формада гаиләгә урнаштырганда бер тапкыр 
түләнелә торган пособие түләү  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган 
балаларны теләсә кайсы формада гаиләгә урнаштырганда бер тапкыр түләнелә 
торган пособие түләүгә федераль бюджеттан хәл ителә торган  Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

Әлеге максатларга субвенцияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 
классификациясенең «Ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балаларны теләсә кайсы 
формада гаиләгә урнаштырганда бер тапкыр түләнелә торган пособие түләү өчен 
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бюджетларга субвенцияләр»  000 2 02 35260 00 0000 150 керемнәр төренең тиешле 
коды буенча чагылдырыла. 

 
03 5 04 00000 

 «Гаилә тормышы рәвешенең кыйммәтләрен һәм иҗтимагый абруен үстерү» төп 
чарасы  

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 05520 Халыкны социаль ярдәм чаралары белән тәэмин итү  
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча халыкны социаль ярдәм чаралары белән 

тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 
 
 

03 6 00 00000  
«Уңайлы мохит» кече программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча кече 

программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- R0270 Татарстан Республикасында уңайлы мохит булдыру буенча чараларны 

тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасында уңайлы 

мохит булдыру буенча чараларны тормышка ашыруга федераль бюджет 
средстволары һәм Татарстан Республикасы средстволары хисабына хәл ителә торган 
Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 
классификациясенең «2011 – 2020 елларга «Уңайлы мохит» Россия Федерациясе 
дәүләт программасы чараларын тормышка ашыруга бюджетларга субсидияләр» 000 
2 02 25027 00 0000 150 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

 
03 9 00 00000 

 «Татарстан Республикасында тормыш эшчәнлегенә сизелерлек зыян килгән  
балаларны мөстәкыйль актив тормышка комплекслы әзерләү һәм социаль 

җайлаштыру буенча ведомствоара программасы» кече программасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 
тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 
03 9 02 00000 
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 «Тормыш эшчәнлегенә сизелерлек зыян килгән  инвалид балаларның социаль-
көнкүреш күнекмәләрен үстерүнең нәтиҗәле механизмнарын гамәлгә кертү» төп 

чарасы 
 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 05010 Өлкәннәр һәм инвалидлар өчен интернат-йортлар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча өлкәннәр һәм инвалидлар өчен 

интернат-йортларны тотуга һәм аларның эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
03 Д 00 00000  

«Татарстан Республикасында алданрак ярдәмне үстерү» кече программасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 
тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 
03 Д 04 00000  

«Максатчан төркемгә керүче балалар өчен алданрак ярдәмнең кирәкле барлык 
спектрлары мөмкинлеген тәэмин итү» төп чарасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 05080 Халыкка социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләре  
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча халыкка социаль хезмәт күрсәтү 

учреждениеләрен тотуга һәм аларның эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
03 К 00 00000  

«Татарстан Республикасында гражданнарга социаль ярдәм» дәүләт программасы 
кысаларында социаль һәм инженерлык инфраструктурасын үстерү» кече 

программасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча кече 
программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 72310 Татарстан Республикасы дәүләт (муниципаль) милкендәге социаль һәм 

инженерлык инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь ремонт 
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- 72350 Татарстан Республикасында социаль тармакларны һәм иҗтимагый 
инфраструктураны үстерү 

 
03 Р 00 00000 

 «Инвалидларны, шул исәптән инвалид балаларны комплекслы реабилитацияләү һәм 
абилитацияләү системасын булдыру» кече программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чаралар буенча кече 

программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
03 Р 01 00000  

«Инвалидларга, шул исәптән инвалид балаларга социаль реабилитация һәм 
абилитация хезмәтләрен, шулай ук алданрак ярдәм күрсәтүче оешмаларны 

реабилитация җиһазлары белән тәэмин итү» төп чарасы 
 

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

 
- R5140 Инвалидларны реабилитацияләү һәм абилитацияләү өлкәсендә 

чараларны тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча инвалидларны реабилитацияләү һәм 

абилитацияләү өлкәсендә чараларны тормышка ашыруга федераль бюджет 
средстволары һәм Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына хәл 
ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең «Инвалидларны реабилитацияләү һәм абилитацияләү 
өлкәсендә чараларны тормышка ашыруга бюджетларга субсидияләр» 000 2 02 25514 
00 0000 150 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

 
03 Р 02 00000  

«Инвалидны, шул исәптән инвалид баланы комплекслы реабилитацияләү и 
абилитацияләүне, шулай ук алданрак ярдәм күрсәтүне тәэмин итү кысаларында 

ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлекне тәэмин итү» төп чарасы 
 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше төп чараны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 
 

- R5140 Инвалидларны реабилитацияләү һәм абилитацияләү өлкәсендә 
чараларны тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча инвалидларны реабилитацияләү һәм 
абилитацияләү өлкәсендә чараларны тормышка ашыруга федераль бюджет 
средстволары һәм Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына хәл 
ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 
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Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 
классификациясенең «Инвалидларны реабилитацияләү һәм абилитацияләү 
өлкәсендә чараларны тормышка ашыру өчен бюджетларга субсидияләр» 000 2 02 
25514 00 0000 150 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

 
03 Р 03 00000 

 «Инвалидларны, шул исәптән инвалид балаларны реабилитацияләү һәм 
абилитацияләү, ярдәмчесе белән яшәргә өйрәтү, алданрак ярдәм итү хезмәтләре 

күрсәтүче белгечләрне укыту-өйрәтүне (һөнәри яктан яңадан әзерләү, 
квалификациясен күтәрү) оештыру» төп чарасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше төп чараны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 
 

- R5140 Инвалидларны реабилитацияләү һәм абилитацияләү өлкәсендә 
чараларны тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча инвалидларны реабилитацияләү һәм 
абилитацияләү өлкәсендә чараларны тормышка ашыруга федераль бюджет 
средстволары һәм Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына хәл 
ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 
классификациясенең «Инвалидларны реабилитацияләү һәм абилитацияләү 
өлкәсендә чараларны тормышка ашыру өчен бюджетларга субсидияләр» 000 2 02 
25514 00 0000 150 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

 
03 Э 00 00000  

«Энергияне сак тоту һәм энергиянең нәтиҗәсен арттыру» кече программасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чаралар буенча кече 
программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

03 Э 01 00000  
«Һава торышына карап температура режимын җайга салуга сәләтле индивидуаль 

җылылык пунктларын һәм җылылык исәпләгечләрне урнаштыру» төп чарасы 
 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 05010 Өлкәннәр һәм инвалидлар өчен интернат-йортлар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча өлкәннәр һәм инвалидлар өчен 

интернат-йортларны тотуга һәм аларның эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 05080 Халыкка социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләре  
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Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча халыкка социаль хезмәт күрсәтү 
учреждениеләрен тотуга һәм аларның эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
03 Э 02 00000 

 «Социаль өлкә учреждениеләрен исәпләгечләр: табигый газ, электр энергиясен, 
салкын һәм кайнар суны исәпләгечләр белән тәэмин итү (алыштыру һәм 

урнаштыру)» төп чарасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 
төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 05010 Өлкәннәр һәм инвалидлар өчен интернат-йортлар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча өлкәннәр һәм инвалидлар өчен 

интернат-йортларны тотуга һәм аларның эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 05080 Халыкка социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләре  
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча халыкка социаль хезмәт күрсәтү 

учреждениеләрен тотуга һәм аларның эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
03 Э 03 00000 

 «Социаль өлкә учреждениеләренең яктырту системаларын модернизацияләү (гадәти 
лампаларны энергияне сак тотучы лампаларга алыштыру)» төп чарасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 05010 Өлкәннәр һәм инвалидлар өчен интернат-йортлар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча өлкәннәр һәм инвалидлар өчен 

интернат-йортларны тотуга һәм аларның эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 05080 Халыкка социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләре  
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча халыкка социаль хезмәт күрсәтү 

учреждениеләрен тотуга һәм аларның эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
 
 

2.4.  «2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасында яшәүчеләрне сыйфатлы торак 
һәм торак-коммуналь хуҗалык хезмәтләре белән тәэмин итү» дәүләт программасы 
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 «2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасында яшәүчеләрне сыйфатлы 

торак һәм торак-коммуналь хуҗалык хезмәтләре белән тәэмин итү» дәүләт 
программасының максатчан статьялары үз эченә ала: 

 
04 0 00 00000 «Татарстан Республикасында яшәүчеләрне сыйфатлы торак һәм торак-

коммуналь хуҗалык хезмәтләре белән тәэмин итү» дәүләт программасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетының 31.12.2012 ел, № 1199 карары белән расланган Татарстан 
Республикасы дәүләт программалары исемлеге нигезендә эшләнгән  «2014 – 2021 
елларга Татарстан Республикасында яшәүчеләрне сыйфатлы торак һәм торак-
коммуналь хуҗалык хезмәтләре белән тәэмин итү» дәүләт программасын тормышка 
ашыруга дәүләт программасының түбәндәге кече программалары буенча хәл ителә 
торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
04 1 00 00000  

«Татарстан Республикасында яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү» кече 
программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 
 

04 1 01 00000  
«Яшь гаиләләргә эконом-классындагы торак сатып алуга социаль түләүләр бирү» 

төп чарасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 
төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 21780 Татарстан Республикасында яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү 
 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасында яшь 

гаиләләрне торак белән тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
- R4970 Яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү буенча чараларны тормышка 

ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү 

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

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 
классификациясенең «Яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү буенча чараларны 
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тормышка ашыруга бюджетларга субсидияләр» 000 2 02 25497 00 0000 150 керемнәр 
төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

 
04 2 00 00000  

«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 
 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 
тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 
04 2 01 00000 «Татарстан Республикасында ятим балаларга һәм ата-ана 

тәрбиясеннән мәхрүм калган балаларга, ятим балалар һәм ата-ана тәрбиясеннән 
мәхрүм калган балалар арасыннан затларга Татарстан Республикасы махсус торак 

фондыннан торак бирү» төп чарасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 
төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 60820 Ятим балаларны һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балаларны, 

алар арасыннан затларны махсус торак наймы килешүләре буенча торак белән 
тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча ятим балаларны һәм ата-ана 
тәрбиясеннән мәхрүм калган балаларны, ятим балалар һәм ата-ана тәрбиясеннән 
мәхрүм калган балалар арасыннан затларны махсус торак наймы килешүләре буенча 
торак белән тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла.  

 
- R0820 Ятим балаларны һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балаларны, 

алар арасыннан затларны махсус торак наймы килешүләре буенча торак белән 
тәэмин итүгә финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча, Татарстан Республикасы бюджеты 
средстволары хисабына,  ятим балаларны һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган 
балаларны, алар арасыннан затларны торак белән тәэмин итүгә федераль бюджеттан 
субсидияләр һәм Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына хәл 
ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына керүе 
бюджетлар керемнәре классификациясенең «Ятим балаларны һәм ата-ана 
тәрбиясеннән мәхрүм калган балаларны, алар арасыннан затларны махсус торак 
наймы килешүләре буенча торак белән тәэмин итүгә Россия Федерациясе 
субъектлары бюджетларына субсидияләр» 000 2 02 25082 02 0000 150 коды буенча 
чагылдырыла. 

 
04 4 00 00000 
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 «Гражданнарны авария хәлендәге торак фондыннан күчерү буенча Республика 
адреслы программасы чараларын тормышка ашыру» кече программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 
 

04 4 01 00000 
 «Гражданнарны, авария хәлендә булып, яшәү өчен яраксыз дип танылган торак 

фондыннан күчерү; авария хәлендә дип танылып, сүтелергә яки 
реконструкцияләнергә тиешле күп фатирлы йортларны сүтү яки реконструкцияләү» 

төп чарасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 
төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 95020 Торак-коммуналь хуҗалыкны реформалауга ярдәм итү фонды 

средстволары хисабына, гражданнарны авария хәлендәге торак фондыннан күчерү 
буенча чараларны тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Торак-коммуналь хуҗалыкны 
реформалауга ярдәм итү фонды средстволары хисабына гражданнарны авария 
хәлендәге торак фондыннан күчерү буенча чараларны тәэмин итүгә Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга Дәүләт корпорациясе – Торак-коммуналь хуҗалыкны 
реформалауга ярдәм итү фондыннан кире кайтарылмый торган акчаларның 
Татарстан Республикасы бюджетына керүе бюджетлар керемнәре 
классификациясенең «Дәүләт корпорациясе – Торак-коммуналь хуҗалыкны 
реформалауга ярдәм итү фондыннан гражданнарны авария хәлендәге торак 
фондыннан күчерү, шул исәптән, аз катлы торак төзелешен үстерү зарурилыгыннан 
чыгып,  гражданнарны авария хәлендәге торак фондыннан күчерү буенча чараларны 
тәэмин итүгә Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына кире кайтарылмый 
торган акчалар» 000 2 03 02040 02 0000 180 коды буенча чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең җирле бюджетларга керүе бюджетлар 
керемнәре классификациясенең «Дәүләт корпорациясе – Торак-коммуналь 
хуҗалыкны реформалауга ярдәм итү фондыннан алынган средстволар хисабына, 
гражданнарны авария хәлендәге торак фондыннан күчерү, шул исәптән, аз катлы 
торак төзелешен үстерү зарурилыгыннан чыгып,  гражданнарны авария хәлендәге 
торак фондыннан күчерү буенча чараларны тәэмин итүгә муниципаль берәмлекләр 
бюджетларына субсидияләр» 000 2 02 20299 00 0000 150 керемнәр төренең тиешле 
кодлары буенча чагылдырыла. 

Шулай ук чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Торак-коммуналь хуҗалыкны 
реформалауга ярдәм итү фондыннан субсидияләр хисабына хәл ителә торган әлеге 
максатларга җирле бюджетлар чыгымнары чагылдырыла. 
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- 96020 Гражданнарны авария хәлендәге торак фондыннан күчерү буенча 
чараларны тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча гражданнарны авария хәлендәге торак 
фондыннан күчерү буенча чараларны тәэмин итүгә Татарстан Республикасы 
бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең җирле бюджетларга керүе бюджетлар 
керемнәре классификациясенең «Дәүләт корпорациясе – Торак-коммуналь 
хуҗалыкны реформалауга ярдәм итү фондыннан алынган средстволар хисабына, 
гражданнарны авария хәлендәге торак фондыннан күчерү, шул исәптән, аз катлы 
торак төзелешен үстерү зарурилыгыннан чыгып,  гражданнарны авария хәлендәге 
торак фондыннан күчерү буенча чараларны тәэмин итүгә муниципаль берәмлекләр 
бюджетларына субсидияләр» керемнәр төренең тиешле кодлары буенча 
чагылдырыла. 

Шулай ук чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы 
бюджетыннан субсидияләр хисабына хәл ителә торган әлеге максатларга җирле 
бюджетлар чыгымнары чагылдырыла. 

 
04 5 00 00000  

«Татарстан Республикасы территориясендә урнашкан күп фатирлы йортларда 
гомуми милекне капиталь төзекләндерү төбәк программасы чараларын тормышка 

ашыру» кече программасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 
тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 
04 5 01 00000  

«Күп фатирлы йортларда гомуми милекне капиталь төзекләндерүне үзвакытында 
оештыру» төп чарасы  

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 96010 Күп фатирлы йортларны капиталь төзекләндерү буенча чараларны 

тәэмин итү 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча күп фатирлы йортларны капиталь 

төзекләндерү буенча чараларны тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
04 7 00 00000 

 «Татарстан Республикасында яшәүчеләрне су белән тәэмин итү һәм җылылык 
белән тәэмин итүне яхшырту» кече программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 
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04 7 01 00000  

«Халыкны чиста эчәр су белән тәэмин итү, коммуналь системаларның ышанычлы 
эшләвенә һәм ресурсларының нәтиҗәлелегенә ирешү» төп чарасы  

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 72310 Татарстан Республикасы дәүләт (муниципаль) милкендәге социаль һәм 

инженерлык инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь ремонт 
 

04 8 00 00000 
 «Архитектура, шәһәр төзелеше, төзелеш, төзелеш материаллары сәнәгате, торак 

өлкәсендә һәм коммуналь хуҗалыкта дәүләт сәясәтен тормышка ашыру» кече 
программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чаралар буенча кече 

программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
04 8 01 00000 

 «Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык 
министрлыгының архитектура, шәһәр төзелеше, гражданлык һәм сәнәгать төзелеше, 
торак-коммуналь хуҗалык өлкәсендә гомум программага салынган эшчәнлеге» төп 

чарасы 
 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 02040 Үзәк аппарат 
 
- 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү  
 

04 8 02 00000  
«Торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ булган биш һәм аннан күбрәк балалы күп 

балалы гаиләләрне торак белән тәэмин итү» төп чарасы 
 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 05850 Торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ булган биш һәм аннан күбрәк 

балалы күп балалы гаиләләрне торак белән тәэмин итү  
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Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ 
булган биш һәм аннан күбрәк балалы күп балалы гаиләләрне торак белән тәэмин 
итүгә  Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
04 8 03 00000 

 «Республика дәүләт торак күзәтчелеген хәл итү» төп чарасы 
 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 02040 Үзәк аппарат 
 
- 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү  
 
 

04 8 04 00000  
«Торак-коммуналь хуҗалык өлкәсендә башка чаралар» төп чарасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 14150 Торак-коммуналь хуҗалык өлкәсендә чаралар  
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча торак-коммуналь хуҗалык өлкәсендә 

чараларны тормышка ашыруга  Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
- 14200 «Татарстан Республикасының иң төзек торак пункты» республика 

конкурсында җиңүчеләрне бүләкләү 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча «Татарстан Республикасының иң төзек 

торак пункты» республика конкурсында җиңүчеләрне бүләкләүгә Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
04 К 00 00000  

«Татарстан Республикасында яшәүчеләрне сыйфатлы торак һәм торак-коммуналь 
хуҗалык хезмәтләре белән тәэмин итү»дәүләт программасы кысаларында социаль 

һәм инженерлык инфраструктурасын үстерү» кече программасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 
кече программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла: 

 
- 03580 Чаллы ш. «Развитие» сәнәгать паркы территориясендә һәм сәнәгать 

зонасында инфраструктура булдыру 
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- 03581 «Моношәһәрләрне үстерү фонды» коммерциясез оешма средстволары 

хисабына, Чаллы ш. «Развитие» сәнәгать паркы территориясендә һәм сәнәгать 
зонасында инфраструктура булдыру 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Чаллы ш. «Развитие» сәнәгать паркы 
территориясендә һәм сәнәгать зонасында инфраструктура булдыруга 
«Моношәһәрләрне үстерү фонды» коммерциясез оешма средстволары хисабына хәл 
ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга средстволарның Татарстан Республикасы бюджетына керүе 
бюджетлар керемнәре классификациясенең «Моношәһәрләрне үстерү фонды» 
коммерциясез оешмасыннан социаль-икътисадый яктан авыр хәлдәге моношәһәрләр 
икътисадын модернизацияләүгә юнәлдерелгән инвестицион проектларны тормышка 
ашыру максатыннан чыгып, дәүләт (муниципаль) милкендәге инфраструктура 
объектларын төзүгә һәм (яки) реконструкцияләүгә Россия Федерациясе 
субъектларына бюджетларына акчалар» 000 2 04 02040 02 0000 150 коды буенча 
чагылдырыла. 

 
- 03582 Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына, Чаллы ш. 

«Развитие» сәнәгать паркы территориясендә һәм сәнәгать зонасында 
инфраструктура булдыру 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Чаллы ш. «Развитие» сәнәгать паркы 
территориясендә һәм сәнәгать зонасында инфраструктура булдыруга Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 03590 «Зеленодольск» сәнәгать мәйданчыгы территориясендә 

инфраструктура булдыру 
 
- 03592 «Моношәһәрләрне үстерү фонды» коммерциясез оешмасы 

средстволары хисабына, «Зеленодольск» сәнәгать мәйданчыгы территориясендә 
инженерлык инфраструктурасын булдыру 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча «Зеленодольск» сәнәгать мәйданчыгы 
территориясендә инженерлык инфраструктурасын булдыруга Моношәһәрләрне 
үстерү фонды» коммерциясез оешмасы средстволары хисабына хәл ителә торган 
Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

Әлеге максатларга средстволарның Татарстан Республикасы бюджетына керүе 
бюджетлар керемнәре классификациясенең «Моношәһәрләрне үстерү фонды» 
коммерциясез оешмасыннан социаль-икътисадый яктан авыр хәлдәге моношәһәрләр 
икътисадын модернизацияләүгә юнәлдерелгән инвестицион проектларны тормышка 
ашыру максатыннан чыгып, дәүләт (муниципаль) милкендәге инфраструктура 
объектларын төзүгә һәм (яки) реконструкцияләүгә Россия Федерациясе 
субъектларына бюджетларына акчалар» 000 2 04 02040 02 0000 150 коды буенча 
чагылдырыла. 
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- 03594 Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына, 
«Зеленодольск» сәнәгать мәйданчыгы территориясендә инженерлык 
инфраструктурасын булдыру 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча «Зеленодольск» сәнәгать мәйданчыгы 
территориясендә инженерлык инфраструктурасын булдыруга Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

 
- 03610 Татарстан Республикасы Түбән Кама шәһәрендә «Түбән Кама сәнәгать 

паркы» инженерлык челтәрләрен (1 этап) төзү 
 
- 03611 «Моношәһәрләрне үстерү фонды» коммерциясез оешмасы 

средстволары хисабына, Татарстан Республикасы Түбән Кама шәһәрендә «Түбән 
Кама сәнәгать паркы» инженерлык челтәрләрен (1 этап) төзү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы Түбән Кама 
шәһәрендә «Түбән Кама сәнәгать паркы» инженерлык челтәрләрен (1 этап) төзүгә 
«Моношәһәрләрне үстерү фонды» коммерциясез оешмасы средстволары хисабына 
хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

Әлеге максатларга средстволарның Татарстан Республикасы бюджетына керүе 
бюджетлар керемнәре классификациясенең «Моношәһәрләрне үстерү фонды» 
коммерциясез оешмасыннан социаль-икътисадый яктан авыр хәлдәге моношәһәрләр 
икътисадын модернизацияләүгә юнәлдерелгән инвестицион проектларны тормышка 
ашыру максатыннан чыгып, дәүләт (муниципаль) милкендәге инфраструктура 
объектларын төзүгә һәм (яки) реконструкцияләүгә Россия Федерациясе 
субъектларына бюджетларына акчалар» 000 2 04 02040 02 0000 150 коды буенча 
чагылдырыла. 

 
- 03612 Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына, Татарстан 

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

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы Түбән Кама 
шәһәрендә «Түбән Кама сәнәгать паркы» инженерлык челтәрләрен төзүгә Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

 
- 03640 «Haier барабанлы кер юу машиналары һәм кухня җиһазлары 

заводлары өчен мәйданчыктан тыш челтәрләр» инфраструктурасы объектын 
булдыру 

 
- 03641 «Моношәһәрләрне үстерү фонды» коммерциясез оешмасы 

средстволары хисабына, «Haier барабанлы кер юу машиналары һәм кухня 
җиһазлары заводлары өчен мәйданчыктан тыш челтәрләр» инфраструктурасы 
объектын булдыру 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча «Haier барабанлы кер юу машиналары 
һәм кухня җиһазлары заводлары өчен мәйданчыктан тыш челтәрләр» 
инфраструктурасы объектын булдыруга «Моношәһәрләрне үстерү фонды» 
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коммерциясез оешмасы средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

Әлеге максатларга средстволарның Татарстан Республикасы бюджетына керүе 
бюджетлар керемнәре классификациясенең «Моношәһәрләрне үстерү фонды» 
коммерциясез оешмасыннан социаль-икътисадый яктан авыр хәлдәге моношәһәрләр 
икътисадын модернизацияләүгә юнәлдерелгән инвестицион проектларны тормышка 
ашыру максатыннан чыгып, дәүләт (муниципаль) милкендәге инфраструктура 
объектларын төзүгә һәм (яки) реконструкцияләүгә Россия Федерациясе 
субъектларына бюджетларына акчалар» 000 2 04 02040 02 0000 150 коды буенча 
чагылдырыла. 

 
- 03642 Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына, «Haier 

барабанлы кер юу машиналары һәм кухня җиһазлары заводлары өчен мәйданчыктан 
тыш челтәрләр» инфраструктурасы объектын булдыру  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча «Haier барабанлы кер юу машиналары 
һәм кухня җиһазлары заводлары өчен мәйданчыктан тыш челтәрләр» 
инфраструктурасы объектын булдыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла.   

 
- 03650 «Haier барабанлы кер юу машиналары һәм кухня җиһазлары 

заводлары өчен мәйданчыктан тыш челтәрләр. Газ белән тәэмин итү челтәре, 1нче 
чираты» инфраструктурасы объектын булдыру   

 
- 03651 «Моношәһәрләрне үстерү фонды» коммерциясез оешмасы 

средстволары хисабына,  «Haier барабанлы кер юу машиналары һәм кухня 
җиһазлары заводлары өчен мәйданчыктан тыш челтәрләр. Газ белән тәэмин итү 
челтәре, 1нче чираты» инфраструктурасы объектын булдыру   

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча «Haier барабанлы кер юу машиналары 
һәм кухня җиһазлары заводлары өчен мәйданчыктан тыш челтәрләр. Газ белән 
тәэмин итү челтәре, 1нче чираты» инфраструктурасы объектын булдыруга 
Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.   

Әлеге максатларга средстволарның Татарстан Республикасы бюджетына керүе 
бюджетлар керемнәре классификациясенең «Моношәһәрләрне үстерү фонды» 
коммерциясез оешмасыннан социаль-икътисадый яктан авыр хәлдәге моношәһәрләр 
икътисадын модернизацияләүгә юнәлдерелгән инвестицион проектларны тормышка 
ашыру максатыннан чыгып, дәүләт (муниципаль) милкендәге инфраструктура 
объектларын төзүгә һәм (яки) реконструкцияләүгә Россия Федерациясе 
субъектларына бюджетларына акчалар» 000 2 04 02040 02 0000 150 коды буенча 
чагылдырыла. 

- 03652 Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына, буенча 
«Haier барабанлы кер юу машиналары һәм кухня җиһазлары заводлары өчен 
мәйданчыктан тыш челтәрләр. Газ белән тәэмин итү челтәре, 1нче чираты» 
инфраструктурасы объектын булдыру 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча «Haier барабанлы кер юу машиналары 
һәм кухня җиһазлары заводлары өчен мәйданчыктан тыш челтәрләр. Газ белән 
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тәэмин итү челтәре, 1нче чираты» инфраструктурасы объектын булдыруга 
Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.   

  
- 14150 Торак-коммуналь хуҗалык өлкәсендә чаралар  
 
- 14160 Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләрендә парклар һәм 

скверлар булдыру һәм аларны төзекләндерү чараларын тормышка ашыру 
 
- 67040 Казан ш. индивидуаль җылылык пунктларын һәм, булган очракта, 

көчәйткеч насос җайланмаларын урнаштыру буенча чараларны тормышка ашыру 
максатыннан чыгып, «Татарстан Республикасы инженерлык челтәрләре капиталь 
төзелеше һәм энергияләрне сак тоту технологияләрен үстерү идарәсе» акционерлык 
җәмгыятенең устав капиталына кертем 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Казан ш. индивидуаль җылылык 
пунктларын һәм, булган очракта, көчәйткеч насос җайланмаларын урнаштыру 
буенча чараларны тормышка ашыру максатыннан чыгып, «Татарстан Республикасы 
инженерлык челтәрләре капиталь төзелеше һәм энергияләрне сак тоту 
технологияләрен үстерү идарәсе» акционерлык җәмгыятенең устав капиталына 
кертемне хәл итүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

 
- 72310 Татарстан Республикасы дәүләт (муниципаль) милкендәге социаль һәм 

инженерлык инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь ремонт 
 
- 72350 Татарстан Республикасында социаль тармакларны һәм иҗтимагый 

инфраструктураны үстерү 
 
- 72360 Торак төзелеше буенча уставта каралган эшчәнлеген хәл кылуга 

«Татарстан Республикасы Президенты каршындагы дәүләт торак фонды» 
коммерциясез оешмасына субсидияләр 

 
- R0210 Россия Федерациясе субъектларының торак төзелешен үстерү 

программаларына этәргеч бирү буенча чараларны тормышка ашыруга 
финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Россия Федерациясе субъектларының 
торак төзелешен үстерү программаларына этәргеч бирү буенча чараларны 
тормышка ашыруга федераль бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан Республикасы 
бюджеты средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы 
бюджеты чыгымнары чагылдырыла.   

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 
классификациясенең «Россия Федерациясе субъектларының торак төзелешен үстерү 
программаларына этәргеч бирү буенча чараларга Россия Федерациясе субъектлары 
бюджетларына субсидияләр» 000 2 02 25021 02 0000 150 коды буенча чагылдырыла. 

 
- R1120 Муниципаль милек объектларына капитал салулар өчен 

финанслашыла торган чыгымнар 
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Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча муниципаль милек объектларына 
капитал салулар өчен 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 финанслашу өчен бюдҗетларга чыгымнар» 000 2 02 25112 00 0000 150 
керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

 
04 Э 00 00000  

«Энергияне сак тоту һәм энергия нәтиҗәсен яхшырту» кече программасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 
тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 
 

04 Э 01 00000  
«Торак фонды һәм социаль өлкә объектларында энергияне сак тоту буенча чаралар 

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

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 96010 Күп фатирлы йортларны капиталь төзекләндерү буенча чараларны 

тәэмин итү  
 

04 Э 02 00000  
«Урамнарны яктырту системаларын модернизацияләү» төп чарасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 66010 Энергияне сак тоту һәм энергия нәтиҗәсен яхшырту өлкәсендәге 

чараларны тәэмин итү  
04 Э 03 00000  

«Җылылык энергиясен эшләү (тапшыру) өчен кулланыла торган җиһазны 
модернизацияләү» төп чарасы 

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

- 72310 Татарстан Республикасы дәүләт (муниципаль) милкендәге социаль һәм 
инженерлык инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь ремонт 
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2.5.   «2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасында яшәүчеләрне эш белән 
тәэмин итүгә ярдәм итү» дәүләт программасы 

 
«2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасында яшәүчеләрне эш белән 

тәэмин итүгә ярдәм итү» дәүләт программасының максатчан статьялары 
түбәндәгеләрне үз эченә ала:  

 
05 0 00 00000 

 «Татарстан Республикасында яшәүчеләрне эш белән тәэмин итүгә ярдәм итү» 
дәүләт программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 31.12.2012 ел, № 1199 карары белән расланган Татарстан 
Республикасы Дәүләт программалары исемлеге нигезендә эшләнгән «2014 – 2021 
елларга Татарстан Республикасында яшәүчеләрне эш белән тәэмин итүгә ярдәм итү» 
дәүләт программасын тормышка ашыруга дәүләт программасының түбәндәге кече 
программалары буенча хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла:  

 
05 1 00 00000 

 «Халыкны эш белән тәэмин итүгә ярдәм итү һәм хезмәт миграциясен җайга 
салу чараларын тормышка ашыру. Яшь инвалидларны эшкә урнаштыруга ярдәм 

итү» кече программасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чаралар буенча кече 
программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

05 1 01 00000 
 «Халыкны эш белән тәэмин итүгә ярдәм итү өлкәсендә чараларны тормышка 

ашыру» төп чарасы 
 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 15100 Инвестицион проектлар нигезендә эшчәнлекне реструктурлаштыру 

һәм модернизацияләүне хәл итүче оешмалар хезмәткәрләрен һөнәргә өйрәтү һәм 
аларга өстәмә һөнәри белем бирү буенча алдан ук күрелә торган чаралар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча инвестицион проектлар нигезендә 
эшчәнлекне реструктурлаштыру һәм модернизацияләүне хәл итүче оешмалар 
хезмәткәрләрен һөнәргә өйрәтү һәм аларга өстәмә һөнәри белем бирү буенча алдан 
ук күрелә торган чараларны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла. 
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- 15150 Кече эшмәкәрлекне үстерүгә һәм эшсез гражданнарның үз-үзен эшле 
итүләренә булышу буенча чаралар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча кече эшмәкәрлекне үстерүгә һәм эшсез 
гражданнарның үз-үзен эшле итүләренә булышу буенча чараларны тормышка 
ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 15200 Инвалид балаларны тәрбияләүче ата-аналарны, күп балалы ата-

аналарны эшкә урнаштыруга ярдәм итү чаралары 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча инвалид балаларны тәрбияләүче ата-

аналарны, күп балалы ата-аналарны эшкә урнаштыруга ярдәм итү чараларын 
тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 15230 Инвалидларның иҗтимагый берләшмәләре оештырган 

предприятиеләргә ярдәм итү буенча чаралар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча инвалидларның иҗтимагый 

берләшмәләре оештырган предприятиеләргә ярдәм итү буенча чараларны тормышка 
ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 15250 Эшсез инвалидларны эшкә урнаштыруга ярдәм итү буенча чаралар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча эшсез инвалидларны эшкә урнаштыруга 

ярдәм итү буенча чараларны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 15300 Өч яше тулганчы бала карау ялы чорында хатын-кызларны һөнәргә 

өйрәтүне һәм аларга өстәмә һөнәри белем бирүне оештыру буенча чаралар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча өч яше тулганчы бала карау ялы 

чорында хезмәт эшчәнлегенә әйләнеп кайтуны планлаштыручы хатын-кызларны 
һөнәргә өйрәтүне һәм аларга өстәмә һөнәри белем бирүне оештыру буенча 
чараларны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
- 15350 Халыкны эш белән тәэмин итүгә ярдәм итү өлкәсендә Татарстан 

Республикасы вәкаләтләрен тормышка ашыру буенча чаралар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча халыкны эш белән тәэмин итүгә ярдәм 

итү өлкәсендә Татарстан Республикасы вәкаләтләрен тормышка ашыру буенча 
чараларны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
- 15351 Халыкны эш белән тәэмин итүнең актив сәясәте чаралары  
 
- 15352 Халыкны эш белән тәэмин итү өлкәсендә ведомство карамагындагы 

учреждениеләр эшчәнлеген тәэмин итү 
 
- 15400 Халыкны эш белән тәэмин итү өлкәсендә программаларга кертелгән 

чаралар  
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Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча халыкны эш белән тәэмин итү өлкәсендә 
программаларга кертелгән чараларны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы 
бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

 
- 15450 Гражданнарга адреслы ярдәм күрсәтү буенча чаралар, шул исәптән 

федераль максатчан программаларны һәм инвестицион программаларны тормышка 
ашыру кысаларында булдырыла торган эш урыннарына урнашу өчен башка җиргә 
күченүләрен оештыруны кертеп 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча гражданнарга адреслы ярдәм күрсәтү 
буенча чараларны, шул исәптән федераль максатчан программаларны һәм 
инвестицион программаларны тормышка ашыру кысаларында булдырыла торган эш 
урыннарына урнашу өчен башка җиргә күченүләрен оештыруны кертеп, тормышка 
ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

 
- R5690 Халыкны эш белән тәэмин итүгә ярдәм итү өлкәсендә чараларны 

тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча халыкны эш белән тәэмин итүгә ярдәм 

итү 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 «Халыкны эш белән тәэмин итүгә ярдәм 
итү өлкәсендә чараларны тормышка ашыруга Россия Федерациясе субъектлары 
бюджетларына субсидия» 000 2 02 25569 02 0000 150 коды буенча чагылдырыла. 

 
05 1 02 00000  

«Эшсез гражданнарга социаль ярдәм чараларын тормышка ашыру» төп чарасы 
 

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

 
- 52900 Федераль бюджет средстволары хисабына, эшсез гражданнарга 

социаль түләүләр  
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча «Россия Федерациясендә халыкны эш 

белән тәэмин итү турында» 19 апрель, 1991 ел, № 1032-1 Россия Федерациясе 
Законы нигезендә эшсез гражданнарга социаль түләүләрне хәл кылу өчен федераль 
бюджеттан субвенцияләр хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы 
бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субвенцияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 
классификациясенең «Эшсез гражданнарга социаль түләүләрне хәл кылу буенча 
Россия Федерациясе вәкаләтләрен тормышка ашыруга бюджетларга субвенцияләр» 
000 2 02 35290 00 0000 керемнәр төренең тиешле коды буенча чагылдырыла. 

 
05 2 00 00000 
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 «Татарстан Республикасында хезмәт шартларын һәм хезмәтне саклауны яхшырту» 
кече программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 
 

05 2 01 00000  
«Хезмәтне саклау өлкәсендә чараларны тормышка ашыру» төп чарасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 15500 Татарстан Республикасында Республикасында хезмәт шартларын һәм 

хезмәтне саклауны яхшырту буенча чаралар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасында Республикасында 

хезмәт шартларын һәм хезмәтне саклауны яхшырту буенча чараларны тормышка 
ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
05 3 00 00000 

 «Татарстан Республикасында эшче һәм инженерлык һөнәрләрен популярлаштыру» 
кече программасы  

 
Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 
 

05 3 01 00000 
 «Эшче һәм инженерлык һөнәрләрен популярлаштыру буенча чараларны тормышка 

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

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 15600 Татарстан Республикасы предприятиеләренә белгечләрне җәлеп итү 

һәм шунда калдыру максатыннан чыгып, эшче һәм инженерлык һөнәрләрен 
популярлаштыру буенча чаралар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы 
предприятиеләренә белгечләрне җәлеп итү һәм шунда калдыру максатыннан чыгып, 
эшче һәм инженерлык һөнәрләрен популярлаштыру буенча чараларны тормышка 
ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
2.6. «2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасында җәмәгать тәртибен тәэмин итү 

һәм җинаятьчелеккә каршы көрәш» дәүләт программасы 
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 «2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасында җәмәгать тәртибен тәэмин итү 
һәм җинаятьчелеккә каршы көрәш» дәүләт программасының максатчан статьялары 

түбәндәгеләрне үз эченә ала: 
 

06 0 00 00000 
 «Татарстан Республикасында җәмәгать тәртибен тәэмин итү һәм җинаятьчелеккә 

каршы көрәш» дәүләт программасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетының 31.12.2012 ел, № 1199 карары белән расланган Татарстан 
Республикасы Дәүләт программалары исемлеге нигезендә эшләнгән «2014 – 2021 
елларга Татарстан Республикасында җәмәгать тәртибен тәэмин итү һәм 
җинаятьчелеккә каршы көрәш» дәүләт программасын тормышка ашыруга дәүләт 
программасының түбәндәге кече программалары буенча хәл ителә торган Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла:   

 
06 1 00 00000 

 «Татарстан Республикасында хокук бозуларны һәм җинаятьләрне кисәтү 
эшчәнлеген оештыру» кече программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 
 

06 1 01 00000  
«Хокук бозуларны һәм җинаятьләрне кисәтү буенча эшчәнлекне камилләштерү» төп 

чарасы 
 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 10990 Программаларга кертелгән чараларны тормышка ашыру 
 
- 72310 Татарстан Республикасы дәүләт (муниципаль) милкендәге социаль һәм 

инженерлык инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь ремонт 
 

06 2 00 00000 
 «Татарстан Республикасында юл хәрәкәте иминлеген яхшырту» кече программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 
 

06 2 01 00000 
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 «Юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү, юл-транспорт һәлакәтләреннән үлем-җитем 
очракларын һәм кешеләрнең сәламәтлегенә зыян китерү белән бәйле юл-транспорт 

һәлакәтләренең санын киметү» төп чарасы 
 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 10990 Программаларга кертелгән чараларны тормышка ашыру 

 
 

06 3 00 00000 
 «Татарстан Республикасында террорчылык һәм экстремистлыкны кисәтү» кече 

программасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 
тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 
06 3 01 00000  

«Террорчылык һәм экстремистлыкны кисәтү» төп чарасы 
 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 10990 Программаларга кертелгән чараларны тормышка ашыру 
 

06 4 00 00000  
«Татарстан Республикасында яшәүчеләр арасында наркоманияне кисәтү» кече 

программасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 
тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 
06 4 01 00000 

 «Наркотикларга каршы көрәшне көчәйтү буенча кисәтү чараларын үткәрү» төп 
чарасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 10990  Программаларга кертелгән чараларны тормышка ашыру  

 
06 6 00 00000  
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«Татарстан Республикасында кулланучылар хокукларын яклау системасын үстерү» 
кече программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 
 
06 6 01 00000 «Кулланучылар хокукларын яклау өлкәсендә эшчәнлекне 

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

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 10990 Программаларга кертелгән чараларны тормышка ашыру  
 

 
2.7. «2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасында яшәүчеләрне һәм 

территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән саклау, янгын куркынычсызлыгын һәм су 
объектларында кешеләрнең иминлеген тәэмин итү» дәүләт программасы 

 
«2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасында яшәүчеләрне һәм 

территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән саклау, янгын куркынычсызлыгын һәм су 
объектларында кешеләрнең иминлеген тәэмин итү» дәүләт программасының 

максатчан статьялары түбәндәгеләрне үз эченә ала: 
 

 
07 0 00 00000 

 «Татарстан Республикасында яшәүчеләрне һәм территорияләрне гадәттән тыш 
хәлләрдән саклау, янгын куркынычсызлыгын һәм су объектларында кешеләрнең 

иминлеген тәэмин итү» дәүләт программасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетының 31.12.2012 ел, № 1199 карары белән расланган Татарстан 
Республикасы дәүләт программалары исемлеге нигезендә эшләнгән  «2014 – 2021 
елларга Татарстан Республикасында яшәүчеләрне һәм территорияләрне гадәттән 
тыш хәлләрдән саклау, янгын куркынычсызлыгын һәм су объектларында 
кешеләрнең иминлеген тәэмин итү» дәүләт программасын тормышка ашыруга 
дәүләт программасының түбәндәге кече программалары буенча хәл ителә торган 
Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
07 1 00 00000 

 «Татарстан Республикасында янгын куркынычсызлыгы» кече программасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 
тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 
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07 1 01 00000  

«Татарстан Республикасы территориясендә урнашкан Дәүләт янгынга каршы хезмәт 
подразделениеләре эшчәнлеген үстерү һәм камилләштерү, аларны техник яктан 

яңача тәэмин итү» төп чарасы 
 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 23670 Татарстан Республикасында янгынга каршы хезмәтне тоту 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасында янгынга 

каршы хезмәтне тоту һәм аның эшчәнлеген тәэмин итү буенча Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
07 2 00 00000 

 «Татарстан Республикасында табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш 
хәлләрнең килеп чыгу ихтималын киметү һәм аларның аянычлы нәтиҗәләрен 

йомшарту» кече программасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чаралар буенча кече 
программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
07 2 01 00000 

 «Гражданлык оборонасы, гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү өлкәсенә идарә 
итүнең нәтиҗәсен яхшырту» төп чарасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 02040 Үзәк аппарат 
 
- 07420 Гадәттән тыш хәлләрнең һәм табигать афәтләренең аянычлы 

нәтиҗәләрен кисәтү һәм бетерү чаралары 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча гадәттән тыш хәлләрнең һәм табигать 

афәтләренең аянычлы нәтиҗәләрен кисәтү һәм бетерү чараларын  хәл итүгә 
Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 22670 Гражданнар оборонасы һәм гадәттән тыш хәлләрдән саклану 

өлкәсендә оештыруны һәм чаралар үткәрүне идарә итү 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча гражданнар оборонасы һәм гадәттән 

тыш хәлләрдән саклану өлкәсендә оештыруны һәм чаралар үткәрүне идарә итүне 
хәл кылуга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 
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07 2 02 00000 

 «Халыкны гражданнар оборонасы, гадәттән тыш хәлләрдә саклану өлкәсендә 
өйрәтү» төп чарасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 22930 Гражданнар оборонасы һәм гадәттән тыш хәлләр буенча укыту-

методик үзәкләре эшчәнлеген тәэмин итү 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча гражданнар оборонасы һәм гадәттән 

тыш хәлләр буенча укыту-методик үзәкләре эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
07 2 03 00000 

 «Татарстан Республикасы коткару көчләрен үстерү» төп чарасы 
 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 22950 Эзтабар учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча эзтабар учреждениеләре эшчәнлеген 

тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 
 

07 2 04 00000 
 «Экстремаль шартларда эшләүчеләрне һәм гадәттән тыш хәлләрдә зыян күргән 

затларны реабилитацияләү системасын камилләштерү» төп чарасы 
 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 97250 Хастаханәләр, клиникалар, госпитальләр, медицина-санитария 

частьләре эшчәнлеген тәэмин итү 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча хастаханәләр, клиникалар, госпитальләр, 

медицина-санитария частьләре эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан Республикасы 
бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
07 3 00 00000  

«Татарстан Республикасында «Имин шәһәр» аппарат-программалар комплексын 
булдыру һәм үстерү» кече программасы 
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Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 
тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 
07 3 01 00000 

 «Татарстан Республикасында «Имин шәһәр» аппарат-программалар комплексын 
булдыру һәм үстерү» төп чарасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

- 22920 Халыкны һәм оешмаларны тыныч вакыт һәм сугыш вакыты өчен 
гадәттән тыш хәлләр буенча гамәлләргә әзерләү   

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча халыкны һәм оешмаларны тыныч вакыт 
һәм сугыш вакыты өчен гадәттән тыш хәлләр буенча гамәлләргә әзерләүне хәл 
кылуга   Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

- 22940 Авария-коткару учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча авария-коткару учрждениеләре 

эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
07 К 00 00000 

 «Татарстан Республикасында яшәүчеләрне һәм территорияләрне гадәттән тыш 
хәлләрдән саклау, янгын куркынычсызлыгын һәм су объектларында кешеләрнең 

иминлеген тәэмин итү» дәүләт программасы кысаларында социаль һәм инженерлык 
инфраструктурасын үстерү» кече программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча кече 

программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 72310 Татарстан Республикасы дәүләт (муниципаль) милкендәге социаль һәм 

инженерлык инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь ремонт 
 

2.8. «2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасында мәдәниятне үстерү» дәүләт 
программасы 

«2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасында мәдәниятне үстерү» дәүләт 
программасының максатчан статьялары түбәндәгеләрне үз эченә ала: 

 
08 0 00 00000  

«Татарстан Республикасында мәдәниятне үстерү» дәүләт программасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетының 31.12.2012 ел, № 1199 карары белән расланган Татарстан 
Республикасы дәүләт программалары исемлеге нигезендә эшләнгән  «2014 – 2021 
елларга Татарстан Республикасында мәдәниятне үстерү»  дәүләт программасын 
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тормышка ашыруга дәүләт программасының түбәндәге кече программалары буенча 
хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
08 1 00 00000 

 «Музей эшен үстерү» кече программасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 
тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 
08 1 01 00000  

«Музейларны комплекслы үстерү» төп чарасы 
 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 44050 Грантлар 
 
- 44090 Ведомство карамагындагы мәдәният учреждениеләре эшчәнлеген 

тәэмин итү 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча ведомство карамагындагы мәдәният 

учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла. 
 

- 44100 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендә чаралар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча мәдәният һәм кинематография 

өлкәсендә чараларны хәл итүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
- 44120 Татарстан Республикасы дәүләт музей-тыюлыклары эшчәнлеген 

тәэмин итү 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы дәүләт музей-

тыюлыклары эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
08 2 00 00000  

«Театр сәнгатен үстерү» кече программасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 
тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 
08 2 01 00000 

 «Театрлар челтәрен үстерү» төп чарасы 
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Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 
төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 44050 Грантлар 
 

- 44090 Ведомство карамагындагы мәдәният учреждениеләре эшчәнлеген 
тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча ведомство карамагындагы мәдәният 
учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 44100 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендә чаралар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча мәдәният һәм кинематография 

өлкәсендә чараларны хәл итүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
- R4660 Халык саны 300 меңгә кадәрге торак пунктларда муниципаль 

театрларның иҗат эшчәнлегенә ярдәм итүгә һәм матди-техник базасын ныгытуга 
финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча халык саны 300 меңгә кадәрге торак 
пунктларда муниципаль театрларның иҗат эшчәнлегенә ярдәм итүгә һәм матди-
техник базасын ныгытуга федераль бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан 
Республикасы бюджеты средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 
классификациясенең  «Халык саны 300 меңгә кадәрге торак пунктларда муниципаль 
театрларның иҗат эшчәнлегенә ярдәм итүгә һәм матди-техник базасын ныгытуга 
Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына субсидияләр» 000 2 02 25466 00 
0000 150 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

 
- R5170 Балалар һәм курчак театрларының иҗади эшчәнлегенә һәм техник 

яктан тәэмин ителешенә ярдәм итүгә финанслашыла торган чыгымнар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча балалар һәм курчак театрларының 

иҗади эшчәнлегенә һәм техник яктан тәэмин ителешенә 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  «Балалар һәм курчак театрларының иҗади эшчәнлегенә һәм 
техник яктан тәэмин ителешенә ярдәм итүгә бюджетларга субсидияләр» 000 2 02 
25517 00 0000 150 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

 
08 3 00 00000  

«Китапханә эшен үстерү» кече программасы 
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Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 
 

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

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 21750 Татарстан Республикасында китапханә эшен үстерү буенча чаралар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасында китапханә 

эшен үстерү буенча чараларны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы 
бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 44010 Муниципаль берәмлекләр китапханәләренең китап фондларын 

комплектлау 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча, Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына, муниципаль берәмлекләр китапханәләренең китап 
фондларын комплектлауга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла.  

 
- 44050 Грантлар 
 
- 44090 Ведомство карамагындагы мәдәният учреждениеләре эшчәнлеген 

тәэмин итү 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча ведомство карамагындагы мәдәният 

учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 44100 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендә чаралар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча мәдәният һәм кинематография 

өлкәсендә чараларны хәл итүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла. 

- R5190 Мәдәният тармагына ярдәм итүгә финанслашыла торган чыгымнар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча мәдәният тармагына ярдәм итүгә 

федераль бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан Республикасы бюджеты 
средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 
классификациясенең  «Мәдәният тармагына ярдәм итүгә бюджетларга субсидия» 2 
02 25519 00 0000 150 коды буенча чагылдырыла. 
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- R5191 Россия Федерациясе гомум мөмкинлекле китапханәләрен «Интернет» 
челтәренә тоташтыру һәм, мәгълүмати технологияләрне һәм санлы форматка 
күчерүне киңәйтү бурычыннан чыгып, китапханә эшен үстерү  

 
- R5192 Россия Федерациясе субъектларының гомум мөмкинлекле муниципаль 

китапханәләрен һәм дәүләт үзәк китапханәләрен китап фондлары белән комплектлау  
08 4 00 00000 

 «Концерт оешмаларын һәм башкару сәнгатен үстерү» кече программасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 
тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 
08 4 01 00000 

  «Заманча музыка сәнгатен үстерү» төп чарасы 
 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 44050 Грантлар 
 

- 44090 Ведомство карамагындагы мәдәният учреждениеләре эшчәнлеген 
тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча ведомство карамагындагы мәдәният 
учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 44100 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендә чаралар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча мәдәният һәм кинематография 

өлкәсендә чараларны хәл итүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
- R5190 Мәдәният тармагына ярдәм итүгә финанслашыла торган чыгымнар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча мәдәният тармагына ярдәм итүгә 

федераль бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан Республикасы бюджеты 
средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 
классификациясенең  «Мәдәният тармагына ярдәм итүгә бюджетларга субсидия» 2 
02 25519 00 0000 150 коды буенча чагылдырыла. 

 
- R5196 Виртуаль концерт залларын техник яктан тәэмин итү һәм тоту 

 
08 5 00 00000  

«Кинематографияне саклау һәм үстерү» кече программасы 
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Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 
 

08 5 01 00000 
  «Кинематографияне үстерү» төп чарасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 44050 Грантлар 
 

- 44090 Ведомство карамагындагы мәдәният учреждениеләре эшчәнлеген 
тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча ведомство карамагындагы мәдәният 
учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 44100 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендә чаралар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча мәдәният һәм кинематография 

өлкәсендә чараларны хәл итүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
 

08 6 00 00000  
«Мәдәният һәм сәнгать өлкәсендә белем бирүне үстерү» кече программасы 

 
 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 
тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 
08 6 01 00000  

 «Сәнгать белемен бирү системасын камилләштерү» төп чарасы 
 
 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 
төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 44100 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендә чаралар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча мәдәният һәм кинематография 

өлкәсендә чараларны хәл итүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла. 
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- 45200 Укыту-методика кабинетлары, үзәкләштерелгән бухгалтерияләр, 

хуҗалык хезмәте күрсәтү төркемнәре, укыту-өйрәтү максатындагы фильмотекалар, 
мәктәпара укыту-производств комбинатлары, логопедия пунктлары 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча укыту-методика кабинеларын, 
үзәкләштерелгән бухгалтерияләр, хуҗалык хезмәте күрсәтү төркемнәре, укыту-
өйрәтү максатындагы фильмотекалар, мәктәпара укыту-производств комбинатлары, 
логопедия пунктларын тотуга һәм аларның эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
08 7 00 00000 

 «Халык иҗатына ярдәм итү.Татарстан Республикасы төп халыкларының матди 
булмаган мәдәни мирасын саклау, торгызу һәм популярлаштыру» кече программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 
 

08 7 01 00000  
 «Матди булмаган мирасны саклау һәм популярлаштыру» төп чарасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 44050 Грантлар 
 

- 44090 Ведомство карамагындагы мәдәният учреждениеләре эшчәнлеген 
тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча ведомство карамагындагы мәдәният 
учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 44100 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендә чаралар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча мәдәният һәм кинематография 

өлкәсендә чараларны хәл итүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла. 

- 65190 Татарстан Республикасында мәдәният тармагына ярдәм итү 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча  Татарстан Республикасында мәдәният 

тармагына ярдәм итүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 
- 65193 Авыл җирлекләре территориясендә урнашкан муниципаль мәдәният 

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

учреждениеләренә ярдәм итү 
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- R5190 Мәдәният тармагына ярдәм итүгә финанслашыла торган чыгымнар  
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча мәдәният тармагына ярдәм итүгә 

федераль бюджеттан субсидияләр һәи Татарстан Республикасы бюджеты 
средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 
классификациясенең «Мәдәният тармагына ярдәм итүгә бюджетларга субсидия»  2 
02 25519 00 0000 150 коды буенча чагылдырыла. 

 
- R5193 Авыл җирлекләре территориясендә урнашкан муниципаль мәдәният 

учреждениеләренең иң яхшы хезмәткәрләренә дәүләт ярдәме 
 
- R5194  Авыл җирлекләре территориясендә урнашкан муниципаль мәдәният 

учреждениеләренә дәүләт ярдәме 
 

08 8 00 00000 
 «Халык сәнгате промыселларын саклау, өйрәнү һәм үстерү» кече программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 
 

08 8 01 00000  
 «Халык сәнгате промыселларын үстерү» төп чарасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 44050 Грантлар 
 

- 44090 Ведомство карамагындагы мәдәният учреждениеләре эшчәнлеген 
тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча ведомство карамагындагы мәдәният 
учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 44100 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендә чаралар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча мәдәният һәм кинематография 

өлкәсендә чараларны хәл итүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
08 9 00 00000 

 «Мәдәни мирас объектларын (тарихи һәм мәдни ядкәрләр) саклау, алардан 
файдалану, аларны популярлаштыру» кече программасы 
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Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 
тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 
08 9 01 00000  

 «Мәдәни мирас объектларын саклау һәм алардан файдалану» төп чарасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 
төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 44040 «Мәдәни мирас – Свияжск утрау-шәһәрчеге һәм борынгы Болгар» 

комплекслы проектын тормышка ашыру буенча чаралар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше «Мәдәни мирас – Свияжск утрау-шәһәрчеге һәм 

борынгы Болгар» комплекслы проектын тормышка ашыруга  Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла 

 
- 44090 Ведомство карамагындагы мәдәният учреждениеләре эшчәнлеген 

тәэмин итү 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча ведомство карамагындагы мәдәният 

учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 44100 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендә чаралар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча мәдәният һәм кинематография 

өлкәсендә чараларны хәл итүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
08 Б 00 00000  

«Мирас – Наследие» кече программасы 
 

 
Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 
 

08 Б 01 00000  
 «Мәдәни кыйммәтләр белән танышуга мөмкинлекне тәэмин итү» төп чарасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 10990 Программаларга кертелгән чараларны тормышка ашыру 
 
- 44100 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендә чаралар 
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Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча мәдәният һәм кинематография 
өлкәсендә чараларны хәл итүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
 

08 В 00 00000  
«Төбәкара һәм милләтара мәдәни хезмәттәшлекне үстерү» кече программасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 
тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 
08 В 01 00000  «Төбәкара һәм милләтара мәдәни хезмәттәшлекне үстерү» төп чарасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 44050 Грантлар 
 

- 44090 Ведомство карамагындагы мәдәният учреждениеләре эшчәнлеген 
тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча ведомство карамагындагы мәдәният 
учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 44100 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендә чаралар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча мәдәният һәм кинематография 

өлкәсендә чараларны хәл итүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
08 Г 00 00000  

«Заманча сәнгатькә ярдәм итү» кече программасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 
тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 
08 Г 01 00000  

 «Заманча сәнгатькә дәүләт ярдәме» төп чарасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 
төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 
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- 43690 Әдәбият һәм сәнгать, мәгариф, басма массакүләм мәгълүмат чаралары, 
фән һәм техника өлкәсендә премияләр һәм дәүләт алдындагы казанышлар өчен 
башка бүләкләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча отражаются әдәбият һәм сәнгать, 
мәгариф, басма массакүләм мәгълүмат чаралары, фән һәм техника өлкәсендә 
премияләр һәм дәүләт алдындагы казанышлар өчен башка бүләкләр бирүгә  
Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 44100 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендә чаралар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча мәдәният һәм кинематография 

өлкәсендә чараларны хәл итүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
08 Д 00 00000 

 «Тармакның кадрлар потенциалын үстерү» кече программасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 
тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 
08 Д 01 00000   

«Кадрларны идарә итү һәм әзерләү» төп чарасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 
төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 42800 Өстәмә һөнәри белем бирү учреждениеләрен үстерү  
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасында өстәмә 

һөнәри белем бирү учреждениеләрен үстерүгә   Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 42820 Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм башка коммерциясез 

оешмаларга субсидияләр бирү 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

башка коммерциясез оешмаларга субсидияләр бирү буенча  Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 44050 Грантлар 
 
- 44100 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендә чаралар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча мәдәният һәм кинематография 

өлкәсендә чараларны хәл итүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
08 Ж 00 00000  



101 
 

«Тармакның дәүләт идарәсе системасын үстерү» кече программасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 
тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 
08 Ж 01 00000  

 «Мәдәният, сәнгать, кинематография, мәдәни мирас объектларын саклау һәм 
алардан файдалану өлкәсендә дәүләт сәясәтен һәм мөнәсәбәтләрне җайга салуны 

тормышка ашыруны тәэмин итү» төп чарасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 
төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 02040 Үзәк аппарат 
 
- 02950 Оешмалар милкенә салымны һәм җир салымын түләү  
 
- 44090 Ведомство карамагындагы мәдәният учреждениеләре эшчәнлеген 

тәэмин итү 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча ведомство карамагындагы мәдәният 

учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 44100 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендә чаралар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча мәдәният һәм кинематография 

өлкәсендә чараларны хәл итүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
- 44130 Мәдәният өлкәсендә яшь белгечләргә ярдәм итүгә юнәлдерелгән 

чаралар  
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча мәдәният өлкәсендә яшь белгечләргә 

ярдәм итүгә юнәлдерелгән чараларны тормышка ашыруга  Татарстан Республикасы 
бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 59500 Федераль бюджет средстволары хисабына, федераль әһәмияттәге 

мәдәни мирас объектларын дәүләти саклау буенча Россия Федерациясе 
вәкаләтләрен тормышка ашыру 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча федераль бюджеттан субвенцияләр 
хисабына, «Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектлары (тарихи 
һәм мәдәни ядкәрләр) турында» 25 июнь, 2002 ел, № 73-ФЗ Федераль законның 9.1 
статьясындагы 1 пункты нигезендә, Россия Федерациясе субъектлары дәүләт 
хакимияте органнарына тапшырылган мәдәни мирас объектларына карата Россия 
Федерациясе вәкаләтләрен тормышка ашыруга  Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла. 
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Әлеге максатларга субвенцияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына 
керүе керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең «Россия Федерациясе 
субъектлары бюджетларына һәм Байконур ш. бюджетына бердәм субвенция»  000 2 
02 35900 02 0000 150 коды буенча чагылдырыла. 

 
- R5190 Мәдәният тармагына ярдәм итүгә финанслашыла торган чыгымнар  
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча  мәдәният тармагына ярдәм итүгә 

федераль бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан Республикасы бюджеты 
средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла.  

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 
классификациясенең «Мәдәният тармагына ярдәм итүгә бюджетларга субсидияләр» 
2 02 25519 00 0000 150 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

 
- R5195 Балалар сәнгать мәктәпләренең матди-техник базасын ныгыту һәм 

җиһазлар белән тәэмин итү 
 

08 К 00 00000 
 «Татарстан Республикасында мәдәниятне үстерү» дәүләт программасы кысаларын-

да социаль һәм инженерлык инфраструктурасын үстерү» кече программасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 
кече программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла: 

 
- 72310 Татарстан Республикасы дәүләт (муниципаль) милкендәге социаль һәм 

инженерлык инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь ремонт 
 
- 72350 Татарстан Республикасында социаль тармакларны һәм иҗтимагый 

инфраструктураны үстерү 
 

08 Э 00 00000  
«Энергияне сак тоту һәм энергиянең нәтиҗәсен яхшырту» кече программасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 
тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 
08 Э 01 00000  

 «Мәдәният учреждениеләрендә  энергияне сак тоту һәм энергиянең нәтиҗәсен 
яхшырту» төп чарасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 
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- 44100 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендә чаралар  
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча мәдәният һәм кинематография 

өлкәсендә чараларны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла.  

 
2.9. «2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасында әйләнә-тирә мохитне саклау, 

табигый ресурсларны яңарту һәм алардан файдалану» дәүләт программасы 
 

«2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасында әйләнә-тирә мохитне саклау, 
табигый ресурсларны яңарту һәм алардан файдалану» дәүләт программасының 

максатчан статьялары түбәндәгеләрне үз эченә ала: 
 

09 0 00 00000 «Татарстан Республикасында әйләнә-тирә мохитне саклау, табигый 
ресурсларны яңарту һәм алардан файдалану» дәүләт программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 31.12.2012 ел, № 1199 карары белән расланган Татарстан 
Республикасы дәүләт программалары исемлеге нигезендә эшләнгән  «2014 – 2021 
елларга Татарстан Республикасында әйләнә-тирә мохитне саклау, табигый 
ресурсларны яңарту һәм алардан файдалану»  дәүләт программасын тормышка 
ашыруга дәүләт программасының түбәндәге кече программалары буенча хәл ителә 
торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
09 1 00 00000  

«Татарстан Республикасында әйләнә-тирә мохитнең сыйфатын җайга салу» кече 
программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 
 

09 1 01 00000   
«Әйләнә-тирә мохитне саклауны тәэмин итү» төп чарасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 19100  Әйләнә-тирә мохитнең сыйфатын җайга салу буенча чаралар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча әйләнә-тирә мохитнең сыйфатын җайга 

салу буенча чараларны тормышка ашыруга  Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 19120 Төбәк дәүләт экологик күзәтчелеген тәэмин итү 

 
09 1 02 00000  
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 «Экологик белем дәрәҗәсен яхшырту, әйләнә-тирә мохитне саклау өлкәсендә 
мәгълүмат белән тәэмин ителеш» төп чарасы 

 
 

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

 
- 19700 Экологик белем бирү һәм агарту буенча чаралар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча экологик белем бирү һәм агарту буенча 
чараларны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
09 2 00 00000 

 «Татарстан Республикасында җитештерү һәм куллану калдыклары белән эш итү 
өлкәсендә дәүләт идарәсе» кече программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 
 

09 2 01 00000 
 «Әйләнә-тирә мохитне пычранудан һәм башка тискәре йогынтыдан кисәтү һәм 

аларның аянычлы нәтиҗәләрен бетерү» төп чарасы  
 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 
төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 19200  Җитештерү һәм куллану калдыклары белән эш итү өлкәсендә 

чараларны тормышка ашыру 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча  җитештерү һәм куллану калдыклары 

белән эш итү өлкәсендә чараларны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы 
бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

 
- 19220 Тупланган экологик зыян объектларын юкка чыгару  
 
- R5070 Калдыклар белән эш итү һәм тупланган экологик зыян объектларын 

юкка чыгару өлкәсендә төбәк проектларына ярдәм итүгә финанслашыла торган 
чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча  калдыклар белән эш итү һәм тупланган 
экологик зыян объектларын юкка чыгару өлкәсендә төбәк проектларына ярдәм итүгә 
федераль бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан Республикасы бюджеты 
средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла.  
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Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына керүе 
бюджетлар керемнәре классификациясенең «Калдыклар белән эш итү һәм тупланган 
экологик зыян объектларын юкка чыгару өлкәсендә төбәк проектларына ярдәм итүгә 
Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына субсидияләр» 000 2 02 25507 02 
0000 150 коды буенча чагылдырыла. 

 
 

09 3 00 00000 
 «Татарстан Республикасында табигатьтән файдалану өлкәсендә дәүләт идарәсе» 

кече программасы  
 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 
тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 
09 3 01 00000  «Дәүләт җир асты байлыклары фондын идарә итү» төп чарасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 85100 Җир асты байлыкларын геологик өйрәнү һәм минераль-чимал базасын 

яңарту буенча чаралар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча җир асты байлыкларын геологик өйрәнү 

һәм минераль-чимал базасын яңарту буенча чараларны тормышка ашыруга  
Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

 
09 4 00 00000 

 «Татарстан Республикасында су хуҗалыгын үстерү» кече программасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чаралар буенча кече 
программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
09 4 01 00000 

  «Татарстан Республикасы территориясендә су мөнәсәбәтләре өлкәсендә дәүләт 
сәясәтен тормышка ашыру» төп чарасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 51280 Федераль бюджет средстволары хисабына, су мөнәсәбәтләре 

өлкәсендә аерым вәкаләтләрне тормышка ашыру 
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Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча су мөнәсәбәтләре өлкәсендә аерым 
вәкаләтләрне тормышка ашыруга федераль бюджеттан субвенцияләр хисабына хәл 
ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субвенцияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 
классификациясенең «Су мөнәсәбәтләре өлкәсендә аерым вәкаләтләрне тормышка 
ашыруга бюджетларга субвенцияләр»  000 2 02 35128 00 0000 150 керемнәр төренең 
тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

 
09 4 02 00000  

 «Суларның тискәре йогынтысын кисәтү» төп чарасы 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 90400 Ярларны ныгыту һәм саклау корылмалары төзү 
 
- 90420 Гидротехник корылмаларны капиталь төзекләндерү  
 
- 90440 Елга юлларын турайту һәм чистарту  
- R0160 «2012 – 2020 елларда Россия Федерациясенең су хуҗалыгы 

комплексын үстерү» федераль максатчан программасы чараларына финанслашыла 
торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча, Татарстан Республикасы бюджеты 
средстволары хисабына, «2012 – 2020 елларда Россия Федерациясенең су хуҗалыгы 
комплексын үстерү» федераль максатчан программасы чараларын тормышка 
ашыруга  федераль бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан Республикасы бюджеты 
средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла.  

 Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 
классификациясенең  «2012 – 2020 елларда Россия Федерациясенең су хуҗалыгы 
комплексын үстерү» федераль максатчан программасы чараларына бюджетларга 
субсидияләр»  000 2 02 25016 00 0000 150 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча  
чагылдырыла. 

 
- R0650 Су объектларыннан файдалану һәм аларны саклау өлкәсендә Россия 

Федерациясе субъектларының дәүләт программалары (дәүләт программаларының 
кече программалары) чараларын тормышка ашыруга финанслашыла торган 
чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча  су объектларыннан файдалану һәм 
аларны саклау өлкәсендә Россия Федерациясе субъектларының дәүләт 
программалары (дәүләт программаларының кече программалары) чараларын 
тормышка ашыруга федераль бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан Республикасы 
бюджеты средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы 
бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  



107 
 

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 
классификациясенең «Су объектларыннан файдалану һәм аларны саклау өлкәсендә 
Россия Федерациясе субъектларының дәүләт программалары (дәүләт 
программаларының кече программалары) чараларын тормышка ашыруга 
субсидияләр» 000 2 02 25065 00 0000 150 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча 
чагылдырыла. 

 
09 4 03 00000  

 «Су объектларын саклауны тәэмин итү» төп чарасы 
 
 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 
төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 90460 Су объектларын торгызу һәм экологик реабилитацияләү 
 
- 90480 Су объектларын саклау өлкәсендә башка чаралар  
 
- R0160  «2012 – 2020 елларда Россия Федерациясенең су хуҗалыгы 

комплексын үстерү» федераль максатчан программасы чараларына финанслашыла 
торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча, Татарстан Республикасы бюджеты 
средстволары хисабына, «2012 – 2020 елларда Россия Федерациясенең су хуҗалыгы 
комплексын үстерү» федераль максатчан программасы чараларын тормышка 
ашыруга федераль бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан Республикасы бюджеты 
средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла.  

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 
классификациясенең «2012 – 2020 елларда Россия Федерациясенең су хуҗалыгы 
комплексын үстерү» федераль максатчан программасы чараларына бюджетларга 
субсидияләр»  000 2 02 25016 00 0000 150 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча 
чагылдырыла. 

 
09 5 00 00000  

«Татарстан Республикасында биологик төрлелекне саклау» кече программасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 
тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 
09 5 01 00000  «Татарстан Республикасында биологик төрлелекне саклау һәи 

торгызу өлкәсендә эшчәнлекне тәэмин итү» төп чарасы 
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Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 
төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 02040 Үзәк аппарат 
 
- 19500 Дәүләт табигый заказниклар эшчәнлеген тәэмин итү  
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча дәүләт табигый заказникларны тотуга 

һәм аларның эшчәнлеген тәэмин итүгә   Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 19520 Биологик төрлелекне саклау һәм торгызу буенча чаралар  
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча биологик төрлелекне саклау һәм торгызу 

буенча чараларны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
09 6 00 00000  

«Татарстан Республикасында ау ресурсларын даими яңарту һәм алардан файдалану» 
кече программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 
 

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

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 02040 Үзәк аппарат 
 
- 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү 
 
- 19620 Хайваннар дөньясы объектларыннан файдалану һәм аларны саклау 

өлкәсендә чаралар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча хайваннар дөньясы объектларыннан 

файдалану һәм аларны саклау өлкәсендә чараларны тормышка ашыруга Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 19910 Табигатьне саклау учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү  
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча табигатьне саклау учреждениеләрен 

тотуга һәм аларның эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла. 
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- 59100 Федераль бюджет средстволары хисабына, су биологик ресурсларын 
саклауны оештыру, җайга салу һәм саклау өлкәсендә Россия Федерациясе 
вәкаләтләрен тормышка ашыру  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча, «Хайваннар дөньясы турында»  24 
апрель, 1995 ел, № 52-ФЗ Федераль законның 6 статьясындагы беренче өлеше 
нигезендә, Россия Федерациясе субъектларының дәүләт хакимияте органнарына 
тапшырылган су биологик ресурсларын саклауны оештыру, җайга салу һәм саклау 
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 һәм Байконур ш. бюджетына бердәм субвенция» 000 2 02 35900 02 
0000 150 коды буенча чагылдырыла. 

 
- 59200 Федераль бюджет средстволары хисабына, хайваннар дөньясы 

объектларын (ау ресурсларыннан һәм су биологик ресурсларыннан тыш) саклау һәм 
алардан файдалану өлкәсендә Россия Федерациясе вәкаләтләрен тормышка ашыру 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча, «Хайваннар дөньясы турында»  24 
апрель, 1995 ел, № 52-ФЗ Федераль законның 6 статьясындагы беренче өлеше 
нигезендә, Россия Федерациясе субъектларының дәүләт хакимияте органнарына 
тапшырылган хайваннар дөньясы объектларын (ау ресурсларыннан һәм су биологик 
ресурсларыннан тыш) саклау һәм алардан 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 һәм Байконур ш. бюджетына бердәм субвенция» 000 2 02 35900 02 
0000 150 коды буенча чагылдырыла. 

 
- 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 һәм 

Россия Федерациясенең аеырм закон актларына үзгәрешләр кертү турында»  24 
июль, 2009 ел, № 209-ФЗ Федераль законның 33 статьясындагы 1 өлеше нигезендә, 
Россия Федерациясе субъектларының дәүләт хакимияте органнарына тапшырылган 
ау ресурсларын саклау һәм алардан 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 һәм Байконур ш. бюджетына бердәм субвенция» 000 2 02 35900 02 
0000 150 коды буенча чагылдырыла. 

 
- 92350 Башка түләүләр 
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09 7 00 00000  

«Татарстан Республикасы әйләнә-тирә мохитне саклау һәм табигатьтән файдалану 
өлкәсендә хезмәтләр эшчәнлеген координацияләү» кече программасы  

 
Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 
 

09 7 01 00000   
«Әйләнә-тирә мохитне саклау  өлкәсендә дәүләт функцияләрен тәэмин итү» төп 

чарасы  
 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 
төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 02040 Үзәк аппарат 
 
- 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү 
 
- 19700 Экологик белем бирү һәм агарту буенча чаралар  
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча экологик белем бирү һәм агарту буенча 

чараларны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
- 19910 Табигатьне саклау учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча табигатьне саклау учреждениеләрен 

тотуга һәм аларның эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
09 К 00 00000  

«Татарстан Республикасында әйләнә-тирә мохитне саклау, табигый ресурсларын 
яңарту һәм алардан файдалану» дәүләт программасы кысаларында «Социаль һәм 

инженерлык инфраструктурасын үстерү» кече программасы  
 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча кече 
программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 72310 Татарстан Республикасы дәүләт (муниципаль) милкендәге социаль һәм 

инженерлык инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь ремонт 
 

2.10. «2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасында яшьләр сәясәтен, физик 
культура һәм спортны үстерү» дәүләт программасы  
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«2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасында яшьләр сәясәтен, физик культура 
һәм спортны үстерү» дәүләт программасының максатчан статьялары түбәндәгеләрне 

үз эченә ала: 
 

10 0 00 00000  
«Татарстан Республикасында яшьләр сәясәтен, физик культура һәм спортны үстерү» 

дәүләт программасы  
 

Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетының 31.12.2012 ел, № 1199 карары белән расланган Татарстан 
Республикасы дәүләт программалары исемлеге нигезендә эшләнгән  «2014 – 2021 
елларга Татарстан Республикасында яшьләр сәясәтен, физик культура һәм спортны 
үстерү» дәүләт программасын тормышка ашыруга дәүләт программасының 
түбәндәге кече программалары буенча хәл ителә торган Татарстан Республикасы 
бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 
10 1 00 00000  

«Физик культура һәм спортны үстерү» кече программасы  
 
Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 
 

10 1 01 00000   
«Татарстан Республикасында физик культура һәм спорт өлкәсендә дәүләт сәясәтен 

тормышка ашыру» төп чарасы  
 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 
төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 12870 Массакүләм спорт өлкәсендә физик культура һәм спорт чаралары 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча массакүләм спорт өлкәсендә физик 

культура һәм спорт чараларын тормышка ашыруга Татарстан Республикасы 
бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

- 12970 Югары казанышлар спорты өлкәсендә физик культура һәм спорт 
чаралары  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча югары казанышлар спорты өлкәсендә 
физик культура һәм спорт чараларын тормышка ашыруга Татарстан Республикасы 
бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 42330 Балалар белән мәктәптән тыш эш буенча учреждениеләрдә эшләүче 

тренер-укытучыларга һәм спортчы-инструкторларга ярдәм итүгә юнәлдерелгән 
чаралар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча балалар белән мәктәптән тыш эш буенча 
учреждениеләрдә эшләүче тренер-укытучыларга һәм спортчы-инструкторларга 
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ярдәм итүгә юнәлдерелгән чараларны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы 
бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 43650 Балалар-яшьләр спортын үстерү 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча балалар-яшьләр спортын үстерүгә 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 
 
- 48200 Ведомство карамагындагы спортка әзерләү учреждениеләре 

эшчәнлеген тәэмин итү  
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасында ведомство 

карамагындагы спортка әзерләү учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итүгә 
Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.   

 
- R0810 Россия Федерациясе җыелма командалары өчен спорт резервын 

әзерләүне хәл кылучы спорт оешмаларына адреслы финанс ярдәменә финанслашыла 
торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Россия Федерациясе җыелма 
командалары өчен спорт резервын әзерләүне хәл кылучы спорт оешмаларына 
адреслы финанс ярдәменә федераль бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан 
Республикасы бюджеты средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.   

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 
классификациясенең «R0810 Россия Федерациясе җыелма командалары өчен спорт 
резервын әзерләүне хәл кылучы спорт оешмаларына адреслы финанс ярдәменә 
бюджетларга субсидияләр» 000 2 02 25081 00 0000 150 керемнәр төренең тиешле 
кодлары буенча чагылдырыла.  

 
- R2280 Спорт инфраструктурасын булдыру өчен спорт-технологик җиһаз 

сатып алуга финанслашыла торган чыгымнар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча спорт инфраструктурасын булдыру өчен 

спорт-технологик җиһаз сатып алуга федераль бюджеттан субсидияләр һәм 
Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына хәл ителә торган 
Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.   

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына керүе 
бюджетлар керемнәре классификациясенең «Россия Федерациясе субъектлары 
бюджетларына башка субсидияләр» 000 2 02 29999 02 0000 150 коды буенча 
чагылдырыла. 

 
- R4950 «2016 – 2020 елларга Татарстан Республикасында физик культура һәм 

спортны үстерү» федераль максатчан программасы чараларын финанс ягыннан 
тәэмин итүгә финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча «2016 – 2020 елларга Татарстан 
Республикасында физик культура һәм спортны үстерү» федераль максатчан 
программасы чараларын финанс ягыннан тәэмин итүгә федераль бюджеттан 
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субсидияләр һәм Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына хәл 
ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.   

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 
классификациясенең «2016 – 2020 елларга Татарстан Республикасында физик 
культура һәм спортны үстерү» федераль максатчан программасы чараларын финанс 
ягыннан тәэмин итүгә бюджетларга субсидияләр» 000 2 02 25495 00 0000 150 
керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

 
- R4953 Олимпия резервының махсус балалар-яшьләр спорт мәктәпләре һәм 

олимпия резервы училищелары өчен спорт җиһазларын сатып алу 
 

10 2 00 00000  
«Балалар һәм яшьләрнең ялын оештыру» кече программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 
 

10 2 01 00000  
 «Балалар һәм яшьләрнең ялын оештыру, савыктыру эффектын үстерү өчен кирәкле 

шартлар тудыру» төп чарасы 
 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 21320 Балалар һәм яшьләр ялын оештыру буенча чаралар  
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча балалар һәм яшьләр ялын оештыру 

буенча чараларны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла.  

 
 

10 3 00 00000  
«Татарстан Республикасының авыл яшьләре» кече программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 
 

10 3 01 00000  
 «Авыл яшьләренең мәгълүмати яктан тәэмин ителешен, социаль һәм икътисадый 

активлыгын үстерү өчен шартлар тудыру» төп чарасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 
чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 
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- 21450 Авыл яшьләренең социаль һәм икътисадый активлыгын үстерү өчен 
шартлар тудыру буенча чаралар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча авыл яшьләренең социаль һәм 
икътисадый активлыгын үстерү өчен шартлар тудыру буенча чараларны тормышка 
ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
10 4 00 00000 «Татарстан яшьләре» кече программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 
 

10 4 01 00000  
 «Татарстан Республикасында дәүләт яшьләр сәясәтен үстерү» төп чарасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 43100 Балалар һәм яшьләр өчен чаралар үткәрү  
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча балалар һәм яшьләр өчен чаралар 

оештыру һәм Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла  
- 43190 Яшьләр сәясәте учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү  
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы яшьләр сәясәте 

учреждениеләрен тотуга һәм аларның эшчәнлеген (хезмәтләр күрсәтү) тәэмин итүгә 
Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.   

 
10 5 00 00000 

 «Татарстан Республикасында яшьләрне ватанпәрвәрлек рухында тәрбияләү» кече 
программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 
 

10 5 01 00000  
 «Татарстан Республикасында яшьләрне ватанпәрвәрлек рухында тәрбияләү 

системасын үстерү һәм модернизацияләү» төп чарасы 
 

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

- 10990 Программаларга кертелгән чараларны тормышка ашыру 
 

10 6 00 00000 
 «Спорт өлкәсендә дәүләт яшьләр сәясәтен һәм дәүләт сәясәтен камилләштерү» кече 

программасы 
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Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 
 

10 6 01 00000   
«Татарстан Республикасында физик культура һәм спорт өлкәсендәдәүләт яшьләр 

сәясәтен һәм дәүләт сәясәтен үстерү» төп чарасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 
төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 02040 Үзәк аппарат 
 
- 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү  
 
- 45200 Укыту-методик кабинетлар, үзәкләштерелгән бухгалтерияләр, 

хуҗалык хезмәте күрсәтү төркемнәре, укыту өчен фильмотекалар, мәктәпара укыту-
производство комбинатлары, логопедия пунктлары 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча укыту-методик кабинетларны, 
үзәкләштерелгән бухгалтерияләр, хуҗалык хезмәте күрсәтү төркемнәре, укыту өчен 
фильмотекалар, мәктәпара укыту-производство комбинатлары, логопедия 
пунктларын тотуга һәм аларның эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан Республикасы 
бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

 
10 8 00 00000 

 «Татарстан балалары» кече программасы 
 
Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 
 

10 8 01 00000 
 «Яшь буынны комплекслы үстерү һәм тормыш сыйфатын яхшырту өчен шартлар 

тудыру» төп чарасы  
 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 
төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 21330  Яшь буынны комплекслы үстерү һәм тормыш сыйфатын яхшырту 

өчен шартлар тудыру буенча чаралар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча яшь буынны комплекслы үстерү һәм 

тормыш сыйфатын яхшырту өчен шартлар тудыру буенча чараларны тормышка 
ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.    
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10 К 00 00000  
«Татарстан Республикасында яшьләр сәясәтен, физик культура һәм спортны үстерү» 

дәүләт программасы кысаларында социаль һәм инженерлык инфраструктурасын 
үстерү» кече программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

кече программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла: 

 
- 72310 Татарстан Республикасы дәүләт (муниципаль) милкендәге социаль һәм 

инженерлык инфраструктурасына бюдҗет инвестицияләре һәм капиталь ремонт  
 
- 72350 Татарстан Республикасында социаль тармакларны һәм иҗтимагый 

инфраструктураны үстерү  
 
- R4950 «2016 – 2020 елларга Россия Федерациясендә физик культура һәм 

спортны үстерү» федераль максатчан программасы чараларын финанс ягыннан 
тәэмин итүгә финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча «2016 – 2020 елларга Россия 
Федерациясендә физик культура һәм спортны үстерү» федераль максатчан 
программасы чараларын финанс ягыннан тәэмин итүгә федераль бюджеттан 
субсидияләр һәм Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына 
Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 
классификациясенең «2016 – 2020 елларга Россия Федерациясендә физик культура 
һәм спортны үстерү» федераль максатчан программасы чараларын финанс ягыннан 
тәэмин итүгә бюджетларга субсидияләр» 000 2 02 25495 00 0000 150 керемнәр 
төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

 
- R4951 Балалар-яшьләр спорт мәктәпләренең футбол кырлары өчен ясалма 

түшәмәләр комплектлары сатып алу  
- R4952 Россия Федерациясе субъектларында (шул исәптән төп гомуми белем 

бирү программаларын тормышка ашыручы мәгариф оешмаларында) якында гына аз 
бюджетлы физкультура-спорт объектлары объектларын төзү һәм реконструкцияләү 

 
2.11. «2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасы икътисадын үстерү һәм 

инновацион икътисад» дәүләт программасы  
 

«2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасы икътисадын үстерү һәм 
инновацион икътисад» дәүләт программасының максатчан статьялары үз эченә ала: 

 
11 0 00 00000 

 «Татарстан Республикасы икътисадын үстерү һәм инновацион икътисад» дәүләт 
программасы 
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Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетының 31.12.2012 ел, № 1199 карары белән расланган Татарстан 
Республикасы дәүләт программалары исемлеге нигезендә эшләнгән  «2014 – 2021 
елларга Татарстан Республикасы икътисадын үстерү һәм инновацион икътисад» 
дәүләт программасының түбәндәге кече программалары буенча хәл ителә торган 
Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла:  

 
11 1 00 00000  

«Татарстан Республикасында дәүләт икътисадый сәясәтен камилләштерү» кече 
программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 
 

11 1 01 00000  
 «Татарстан Республикасында дәүләт идарәсе нәтиҗәсен яхшырту, халыкның 

иҗтимагый-сәяси тормышта активлыгын үстерү, инновацион эшчәнлек һәм сәнәгать 
производствосы өчен шартлар тудыру» төп чарасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 02040 Үзәк аппарат 
 
- 02410 Татарстан Республикасы вәкиллекләре эшчәнлеген тәэмин итү 
 Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы вәкиллекләрен 

тотуга һәм аларның эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү  
- 21550 Социаль әһәмиятле чаралар үткәрү  
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча социаль әһәмиятле чаралар оештыру һәм 

үткәрүгә  Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 
 
- 25180 Татарстан Республикасы территориаль җирле үзидарә системасын 

үстерүгә юнәлдерелгән чаралар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы территориаль 

җирле үзидарә системасын үстерүгә юнәлдерелгән чараларны тормышка ашыруга 
Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

 
 
- 60570 Махсус икътисадый зонасының идарәче компанияләренә оешмалар 

милкенә салым түләүгә бәйле чыгымнарның бер өлешен каплауга субсидияләр  
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- 72320  Торактан күчерү, төзү системасын камилләштерү, инженерлык, 
транспорт инфраструктурасын үстерү системасын камилләштерү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча торактан күчерү, төзү системасын 
камилләштерү, инженерлык, транспорт инфраструктурасын үстерү буенча чаралар 
үткәрүгә  Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

 
- 79000 Татарстан Республикасында уңай инвестицион мохит булдыру буенча 

чаралар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасында уңай 

инвестицион мохит булдыру буенча чараларны тормышка ашыруга Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

 
- 92350 Башка түләүләр 
 
- 92370 Җитештерү кооперациясен (субконтрактацияләр) үстерү   
 
- 92990 Ведомство карамагындагы учреждениеләр эшчәнлеген тәэмин итү  

 
11 3 00 00000  

«Татарстан Республикасында социаль юнәлешле коммерциясез оешмаларга ярдәм 
итү» кече программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 
 

11 3 01 00000  
 «Социаль юнәлешле коммерциясез оешмаларга Татарстан Республикасы социаль-

икътисадый үсешендә катнашуларына этәргеч бирү» төп чарасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 
төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 10010 Әйләнә-тирә мохитне саклау өлкәсендә эшчәнлеккә ярдәм итү  
 
- 10020 Мәгариф өлкәсендә эшчәнлеккә ярдәм итү  
 
- 10030 Яшьләр сәясәте өлкәсендә эшчәнлеккә ярдәм итү  
 
- 10040 Иҗади берлекләр эшчәнлегенә ярдәм итү  
 
- 10050 Социаль сәясәт өлкәсендә эшчәнлеккә ярдәм итү  
 
- 10060 Физик культура һәм спорт өлкәсендә эшчәнлеккә ярдәм итү  
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- 10100 Мәдәният өлкәсендә эшчәнлеккә ярдәм итү  
 

11 4 00 00000 
 «Татарстан Республикасы предприятиеләрендә хезмәт җитештерүчәнлеген 

үстерү»кече программасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 
тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 
11 4 01 00000   

«Хезмәт җитештерүчәнлеген үстерү, югары җитештерүчәнлекле эш урыннары 
санын арттыру, предприятиеләр эшчәнлегенең нәтиҗәсен үстерү, шул исәптән 

сакчыл җитештерү методикасы чараларыннан файдаланып» төп чарасы 
 

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

 
- 21540 Татарстан Республикасы предприятиеләренең хезмәт 

җитештерүчәнлеген үстерү һәм эшчәнлеге нәтиҗәсен яхшырту буенча чаралар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы 

предприятиеләренең хезмәт җитештерүчәнлеген үстерү һәм эшчәнлеге нәтиҗәсен 
яхшырту буенча чараларны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
11 5 00 00000 

 «Кама инновацион территориаль-җитештерү кластерын үстерү» кече программасы 
 
Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 
 

11 5 01 00000  
 «Кластерда катнашучыларга – оешмалар һәм предприятиеләргә дәүләт ярдәме» төп 

чарасы 
 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 60630 Кластерда катнашучыларга – оешмалар һәм предприятиеләргә дәүләт 

ярдәме буенча чаралар 
 



120 
 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча кластерда катнашучыларга – оешмалар 
һәм предприятиеләргә дәүләт ярдәме буенча чараларны тормышка ашыруга 
Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
11 6 00 00000 

 «Татарстан Республикасында интеллектуаль милек базарын үстерү» кече 
программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 
 

11 6 01 00000  
 «Интеллектуаль милек булдыру, ану саклауны тәэмин итү, аңа хокукларны хуплау 

һәм яклау» төп чарасы 
 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 10990 Программаларга кертелгән чараларны тормышка ашыру 

 
11 7 00 00000  

«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 күләмен үстерү» 

төп чарасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 
төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 65270 Кече һәм урта эшмәкәрлеккә дәүләт ярдәме, крестьян (фермер) 

хуҗалыкларын кертеп 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча кече һәм урта эшмәкәрлеккә, крестьян 

(фермер) хуҗалыкларын кертеп, дәүләт ярдәменә Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 65271 Учреждениеләр эшчәнлеген тәэмин итү 
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- 65272 Кече һәм урта эшмәкәрлеккә, крестьян (фермер) хуҗалыкларын 
кертеп, дәүләт ярдәме буенча чаралар 

- 65274 Кече һәм урта эшмәкәрлеккә, крестьян (фермер) хуҗалыкларын 
кертеп, дәүләт ярдәме буенча чараларны тормышка ашыруга «Татарстан 
Республикасы гарантия фонды» коммерциясез оешмасына субсидияләр 

 
- 65275 Кече һәм урта эшмәкәрлеккә, крестьян (фермер) хуҗалыкларын 

кертеп, дәүләт ярдәме буенча чаралар 
Татарстан Республикасының эшмәкәрлеккә ярдәм итү фонды коммерциясез 

микрокредит оешмасыннан кече һәм урта эшмәкәрлеккә, крестьян (фермер) 
хуҗалыкларын кертеп, дәүләт ярдәме буенча чараларны тормышка ашыруга 
субсидияләр  

 
- R5270 Кече һәм урта эшмәкәрлеккә, крестьян (фермер) хуҗалыкларын 

кертеп, дәүләт ярдәменә, шулай ук яшьләр эшмәкәрлегенә ярдәм итү буенча 
чараларны тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча кече һәм урта эшмәкәрлеккә, крестьян 
(фермер) хуҗалыкларын кертеп, дәүләт ярдәменә, шулай ук яшьләр эшмәкәрлегенә 
ярдәм итү буенча чараларны тормышка ашыруга федераль бюджеттан субсидияләр 
һәм Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 
классификациясенең «Кече һәм урта эшмәкәрлеккә, крестьян (фермер) 
хуҗалыкларын кертеп, дәүләт ярдәменә, шулай ук яшьләр эшмәкәрлегенә ярдәм итү 
буенча чараларны тормышка ашыруга бюджетларга субсидияләр» 000 2 02 25527 00 
0000 150 коды буенча чагылдырыла. 

  
- R5275 Кече һәм урта эшмәкәрлеккә, крестьян (фермер) хуҗалыкларын 

кертеп, дәүләт ярдәменә, шулай ук яшьләр эшмәкәрлегенә ярдәм итү буенча 
чараларны тормышка ашыруга «Татарстан Республикасының эшмәкәрлеккә ярдәм 
итү фонды коммерциясез микрокредит оешмасыннан субсидияләр 

 
11 8 00 00000  

«Татарстан Республикасы территориясендә муниципаль дәрәҗәдәге индустриаль 
(сәнәгать) паркларын һәм сәнәгать мәйданчыкларын булдыру һәм үстерү» кече 

программасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 
тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 
11 8 01 00000 

  «Индустриаль (сәнәгать) паркларын һәм сәнәгать мәйданчыкларын булдыру» төп 
чарасы 

 



122 
 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 
төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 60770 «Алабуга» сәнәгать-җитештерү тибындагы махсус икътисадый зона- 

индустриаль паркы («Алабуга-2» индустриаль паркы) идарәче компаниясенең 
«Алабуга» сәнәгать-җитештерү тибындагы махсус икътисадый зонасы» 
акционерлык җәмгыятенә инфраструктура объектларын булдыру, модернизацияләү 
һәм (яки) реконструкцияләүгә субсидияләр 

 
- 60780 «Алабуга-2. Нефть химиясе» идарәче компаниясе җаваплылыгы 

чикләнгән җәмгыятенә инфраструктура объектларын булдыру, модернизацияләү 
һәм (яки) реконструкцияләүгә субсидияләр инфраструктура объектларын булдыру, 
модернизацияләү һәм (яки) реконструкцияләүгә субсидияләр 

 
11 8 02 00000  

«Россия кредит оешмаларыннан алынган кредитлар буенча процентлар түләүгә 
бәйле чыгымнарны субсидияләү» төп чарасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 60870 Россия кредит оешмаларыннан алынган кредитлар буенча процентлар 

түләүгә бәйле чыгымнарны каплауга  субсидияләр 
 
- 60880 Муниципаль дәрәҗәдәге индустриаль (сәнәгать) паркларын һәм 

сәнәгать мәйданчыкларын тотуга бәйле чыгымнарны субсидияләү   
 
 
2.12. «2014 – 2021 елларга «Ачык Татарстан» Татарстан Республикасында 

мәгълүмати һәм коммуникацион технологияләрне үстерү» дәүләт программасы 
 

«2014 – 2021 елларга «Ачык Татарстан» Татарстан Республикасында 
мәгълүмати һәм коммуникацион технологияләрне үстерү» дәүләт программасының 
максатчан статьялары үз эченә ала: 

 
12 0 00 00000 

 «Ачык Татарстан» Татарстан Республикасында мәгълүмати һәм коммуникацион 
технологияләрне үстерү» дәүләт программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 31.12.2012 ел, № 1199 карары белән расланган Татарстан 
Республикасы дәүләт программалары исемлеге нигезендә эшләнгән  «Ачык 
Татарстан» Татарстан Республикасында мәгълүмати һәм коммуникацион 
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технологияләрне үстерү» дәүләт программасын тормышка ашыруга дәүләт 
программасының түбәндәге кече программалары буенча хәл ителә торган Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 
 

12 1 00 00000  
«Мәгълүмати Татарстан» кече программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 
 

12 1 01 00000 
 «Татарстан Республикасында мәгълүмати һәм коммуникацион технологияләрне 

үстерү һәм алардан файдалану» төп чарасы 
 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 43900 Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнарында һәм 

Татарстан Республикасы җирле үзидарә органнарында мәгълүмати һәм 
коммуникацион технологияләрне үстерү һәм алардан файдалану 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы дәүләт 
хакимияте органнарында һәм Татарстан Республикасы җирле үзидарә органнарында 
мәгълүмати һәм коммуникацион технологияләрне үстерү һәм алардан файдалануга 
бәйле Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
- R0280 Мәгълүмати технологияләр өлкәсендә төбәк проектларына ярдәм 

итүгә финанслашыла торган чыгымнар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча мәгълүмати технологияләр өлкәсендә 

төбәк проектларына ярдәм итүгә федераль бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан 
Республикасы бюджеты средстволары хисабына Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла.  

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 
классификациясенең «Мәгълүмати технологияләр өлкәсендә төбәк проектларына 
ярдәм итүгә бюджетларга субсидияләр» 000 2 02 25028 00 0000 150 керемнәр 
төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

 
12 2 00 00000  

«Татарстан Республикасы территориясендә мәгълүмати-телекоммуникацион 
инфраструктураны үстерү» кече программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 
 

12 2 01 00000   
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«Татарстан Республикасы территориясендә мәгълүмати-телекоммуникацион 
инфраструктураны үстерү» төп чарасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 43900 Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнарында һәм 

Татарстан Республикасы җирле үзидарә органнарында мәгълүмати һәм 
коммуникацион технологияләрне үстерү һәм алардан файдалану 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы дәүләт 
хакимияте органнарында һәм Татарстан Республикасы җирле үзидарә органнарында 
мәгълүмати һәм коммуникацион технологияләрне үстерү һәм алардан файдалануга 
бәйле Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
12 3 00 00000  

«Татарстан Республикасының мәгълүмати киңлеге инфраструктурасын үстерү һәм 
камилләштерү» кече программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 
 

12 3 01 00000  
 «Гомум хуҗалык эшчәнлеген тәэмин итү» төп чарасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 02040 Үзәк аппарат 
 
- 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү  
 

12 3 02 00000  
 «Татарстан Республикасының мәгълүмати киңлегенә һәм массакүләм мәгълүмат 

чараларына дәүләт ярдәме һәм аларны үстерү» төп чарасы  
 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 
төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 44410 Массакүләм мәгълүмат чаралары өлкәсендә чаралар  
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча «Татарстан Республикасының 

мәгълүмати киңлеге инфраструктурасын үстерү һәм камилләштерү» массакүләм 
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мәгълүмат чаралары өлкәсендә чараларны тормышка ашыруга  Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 44420 Массакүләм мәгълүмат чаралары өлкәсендә дәүләт ярдәме 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча массакүләм мәгълүмат чаралары 

өлкәсендә дәүләт ярдәмен күрсәтүгә  Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
 - 45310 Телерадиокомпанияләргә һәм телерадиооешмаларга субсидияләр  
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы 

телерадиокомпанияләренә һәм телерадиооешмаларына субсидияләр бирүгә 
Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 45510 Нәшриятләргә һәм нәшер оешмаларына социаль әһәмиятле 

проектларны тормышка ашыруга, инвалидлар өчен китаплар, басмалар чыгаруга 
субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы нәшриятләренә 
һәм нәшер оешмаларына социаль әһәмиятле проектларны тормышка ашыруга, 
инвалидлар өчен китаплар, басмалар чыгаруны кертеп, Татарстан Республикасы 
бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 45790 Нәшриятләрнең эшчәнлеген тәэмин итү 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы нәшриятләрен 

тотуга һәм аларның эшчәнлеген (хезмәтләр күрсәтү) тәэмин итүгә Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 47510 «Татарстан Республикасы законнар җыентыгы»журналы редакциясе» 

автоном коммерциясез оешмасына субсидияләр 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча «Татарстан Республикасы законнар 

җыентыгы»журналы редакциясе» автоном коммерциясез оешмасына субсидияләр 
бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
 12 4 00 00000  
«Татарстан Республикасында мәгълүмати технологияләр өлкәсендә икътисадый 
мохитне һәм кеше капиталын үстерүгә дәүләт ярдәме» кече программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чаралар буенча кече 

программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

12 4 01 00000  
 «Гомум хуҗалык эшчәнлеген тәэмин итү» төп чарасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 
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- 02040 Үзәк аппарат 
 
- 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү   
 

12 4 02 00000   
«Мәгълүматлаштыру һәм элемтә тармагының инвестицион кызыксындыруын 

үстерү» төп чарасы 
 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 43910 Мәгълүматлаштыру һәм элемтә өлкәсендә грантлар  
 
- 43920 Мәгълүматлаштыру һәм элемтә өлкәсендә башка чаралар 
 
 

2.13. «2014 – 2022 елларга Татарстан Республикасының транспорт системасын 
үстерү» дәүләт программасы 

 
«2014 – 2022 елларга Татарстан Республикасының транспорт системасын үстерү» 

дәүләт программасының максатчан статьялары түбәндәгеләрне үз эченә ала: 
 

13 0 00 00000  
«Татарстан Республикасы транспорт системасын үстерү» дәүләт программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 31.12.2012 ел, № 1199 карары белән расланган Татарстан 
Республикасы дәүләт программалары исемлеге нигезендә «2014 – 2022 елларга 
Татарстан Республикасының транспорт системасын үстерү» дәүләт программасын 
тормышка ашыруга дәүләт программасының түбәндәге кече программалары буенча 
хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 
13 1 00 00000  

«Тимер юл инфраструктурасын үстерү» кече программасы 
 
Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 
 

13 1 01 00000  
 «Тимер юл транспорты эшенең тотрыклылыгын, мөмкинлекләрен, күрсәтелә торган 

хезмәтләрнең иминлеген һәм сыйфатын тәэмин итү» төп чарасы 
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Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 
чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 03520 Тимер юл транспорты өлкәсендә аерым чаралар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча тимер юл транспорты өлкәсендә аерым 

чараларны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
13 2 00 00000  

«Елга транспортын, эчке су юлларын һәм елга портларын үстерү» кече программасы  
 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 
тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 
13 2 01 00000 

  «Елгада йөртүне үстерү өчен өстенлекле шартлар тудыру» төп чарасы 
 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 03110 Елга транспорты өлкәсендә аерым чаралар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча елга транспорты өлкәсендә аерым 

чараларны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла.  

 
13 3 00 00000 

 «Һава транспортын һәм аэронавигацияне үстерү» кече программасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 
тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 
13 3 01 00000 

  «Халыкның һәм хуҗалык итүче субъектларның авиация тарнспортында йөрүгә 
ихтыяҗын нәтиҗәле һәм сыйфатлы канәгатьләндерү» төп чарасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 03620 Идел буе федераль округында һава юллары аша йөртү 

мөмкинлекләрен тәэмин итүгә субсидияләр 
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Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Идел буе федераль округында һава 
юллары аша йөртү мөмкинлекләрен тәэмин итүгә субсидияләр бирүгә Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 03630 Россия Федерациясе территориясендә төбәк һава юллары аша йөртү 

мөмкинлекләрен тәэмин итүгә субсидияләр 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Россия Федерациясе территориясендә 

төбәк һава юллары аша йөртү мөмкинлекләрен тәэмин итүгә субсидияләр бирүгә 
Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
13 4 00 00000 

 «Автомобиль, шәһәр электр транспортын, шул исәптән метроны үстерү» кече 
программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 
 

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

иҗтимагый транспортның бердәм системасын булдыру» төп чарасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 
төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 03170 Транспортның башка төрләре өлкәсендә аерым чаралар  
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча транспортның башка төрләре өлкәсендә 

аерым чараларны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла. 

  
- 03400 Күчмә состав сатып алу 
 
- 05370 Җәмәгать транспорты хезмәтләренең тигез мөмкинлекләрен тәэмин 

итү 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча җәмәгать транспорты хезмәтләренең 

тигез мөмкинлекләрен тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субвенцияләрне җирле бюджетларга керүе бюджетлар 
керемнәре классификациясенең «Россия Федерациясе субъетларына тапшырыла 
торган вәкаләтләрне тормышка ашыруга җирле бюджетларга субвенцияләр»  000 2 
02 30024 00 0000 150 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

Шулай ук чыгымнарның әлеге төре буенча Татарстан Республикасы 
бюджетыннан субвенцияләр хисабына хәл ителә торган, әлеге максатларга җирле 
бюдҗетлар чыгымнары чагылдырыла. 
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- 72340 Казан ш. метрополитен төзү 
 
- 72350 Татарстан Республикасында социаль тармакларны һәм иҗтимагый 

инфраструктураны үстерү 
 
- 92990 Ведомство карамагындагы учреждениеләр эшчәнлеген тәэмин итү  

 
13 5 00 00000  

«Логистика һәм терминал-склад хезмәтләре базарын үстерү» кече программасы 
 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның тиешле юнәлешләре буенча, 

шул исәптән түбәндәге юнәлешләр буенча, кече программаны тормышка ашыруга 
Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 
- 72550 Свияжск төбәкара мультимодаль логистика үзәген төзү 
 
- 72560 Свияжск төбәкара мультимодаль логистика үзәгенә илтүче автомобиль 

юлларын төзү 
 
- 72570 Ясалма корылмалар төзү һәм реконструкцияләү  
 
- 72580 Алдынгы технологияләрне һәм материалларны гамәлгә кертү  

 
13 6 00 00000  

«Автомобиль юллары челтәрен камилләштерү, үстерү һәм саклау» кече 
программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 
 

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

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 03150 Юл хуҗалыгын тоту һәм аны идарә итү  
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча юл хуҗалыгын тоту һәм аны идарә итүгә  

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 
 
- 03550 Татарстан Республикасы автомобиль юлларын камилләштерү, үстерү  

һәм саклау 
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Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы автомобиль 
юлларын камилләштерү, үстерү  һәм саклауга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 03580 Чаллы ш. «Развитие» сәнәгать паркы территориясендә һәм сәнәгать 

зонасында инфраструктура булдыру 
 
- 03583 «Моношәһәрләрне үстерү фонды» коммерциясез оешма средстволары 

хисабына Чаллы ш. сәнәгать зонасында гомуми файдаланудагы юл 
инфраструктурасын булдыру 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Чаллы ш. сәнәгать зонасында гомуми 
файдаланудагы юл инфраструктурасын булдыруга «Моношәһәрләрне үстерү 
фонды» коммерциясез оешма средстволары хисабына Татарстан Республикасы 
бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга средстволарның Татарстан Республикасы бюджетына керүе 
бюджетлар керемнәре классификациясенең «Социаль-икътисадый хәле аеруча авыр 
булган моношәһәрләрнең икътисадын модернизацияләүгә юнәлдерелгән 
инвестицион проектларны тормышка ашыру максатыннан чыгып, дәүләт 
(муниципаль) милкендәге инфраструктура объектларын төзүгә һәм (яки) 
реконструкцияләүгә Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына 
«Моношәһәрләрне үстерү фонды» коммерциясез оешмасыннан акчалар» 000 2 04 
02040 02 0000 150 коды буенча чагылдырыла. 

 
- 03584 Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына, Чаллы ш. 

сәнәгать зонасында гомуми файдаланудагы юл инфраструктурасын булдыру 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Чаллы ш. сәнәгать зонасында гомуми 

файдаланудагы юл инфраструктурасын булдыруга Татарстан Республикасы 
бюджеты средстволары чагылдырыла. 

- 03590 «Яшел Үзән» сәнәгать мәйданчыгы территориясендә инфраструктура 
булдыру 

 
- 03591 «Моношәһәрләрне үстерү фонды» коммерциясез оешмасы 

средстволары хисабына, «Яшел Үзән» сәнәгать мәйданчыгы территориясендә 
гомуми файдаланудагы юл инфраструктурасын булдыру 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча «Яшел Үзән» сәнәгать мәйданчыгы 
территориясендә гомуми файдаланудагы юл инфраструктурасын булдыруга 
«Моношәһәрләрне үстерү фонды» коммерциясез оешмасы средстволары хисабына 
хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты средстволары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга средстволарның Татарстан Республикасы бюджетына керүе 
бюджетлар керемнәре классификациясенең «Социаль-икътисадый хәле аеруча авыр 
булган моношәһәрләрнең икътисадын модернизацияләүгә юнәлдерелгән 
инвестицион проектларны тормышка ашыру максатыннан чыгып, дәүләт 
(муниципаль) милкендәге инфраструктура объектларын төзүгә һәм (яки) 
реконструкцияләүгә Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына 
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«Моношәһәрләрне үстерү фонды» коммерциясез оешмасыннан акчалар» 000 2 04 
02040 02 0000 150 коды буенча чагылдырыла. 

 
- 03593 Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына, «Яшел 

Үзән» сәнәгать мәйданчыгы территориясендә гомуми файдаланудагы юл 
инфраструктурасын булдыру 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча «Яшел Үзән» сәнәгать мәйданчыгы 
территориясендә гомуми файдаланудагы юл инфраструктурасын булдыруга 
Татарстан Республикасы бюджеты средстволары чагылдырыла. 

 
- 03600 «Чаллы ш. «Хлебный проезд», «Индустриаль проезд», XXX һәм XXXI 

проездлары» урамнарын реконструкцияләү» объекты инфраструктурасын булдыру  
 
- 03601 «Моношәһәрләрне үстерү фонды» коммерциясез оешмасы 

средстволары хисабына, «Чаллы ш. «Хлебный проезд», «Индустриаль проезд», XXX 
һәм XXXI проездлары» урамнарын реконструкцияләү» юл инфраструктурасы 
объектын булдыру 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча «Чаллы ш. «Хлебный проезд», 
«Индустриаль проезд», XXX һәм XXXI проездлары» урамнарын реконструкцияләү» 
юл инфраструктурасы объектын булдыруга «Моношәһәрләрне үстерү фонды» 
коммерциясез оешмасы средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан 
Республикасы бюджеты средстволары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга средстволарның Татарстан Республикасы бюджетына керүе 
бюджетлар керемнәре классификациясенең «Социаль-икътисадый хәле аеруча авыр 
булган моношәһәрләрнең икътисадын модернизацияләүгә юнәлдерелгән 
инвестицион проектларны тормышка ашыру максатыннан чыгып, дәүләт 
(муниципаль) милкендәге инфраструктура объектларын төзүгә һәм (яки) 
реконструкцияләүгә Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына 
«Моношәһәрләрне үстерү фонды» коммерциясез оешмасыннан акчалар» 000 2 04 
02040 02 0000 150 коды буенча чагылдырыла. 

 
- 03602 Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына, «Чаллы ш. 

«Хлебный проезд», «Индустриаль проезд», XXX һәм XXXI проездлары» урамнарын 
реконструкцияләү» юл инфраструктурасы объектын булдыру 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы бюджеты 
средстволары хисабына, «Чаллы ш. «Хлебный проезд», «Индустриаль проезд», XXX 
һәм XXXI проездлары» урамнарын реконструкцияләү» юл инфраструктурасы 
объектын булдыруга Татарстан Республикасы бюджеты средстволары 
чагылдырыла. 

 
- 53900 Федераль бюджет средстволары хисабына, «Имин һәм сыйфатлы 

юллар» өстенлекле проекты кысаларында юл эшчәнлеген финанс ягыннан тәэмин 
итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча федераль бюджет средстволары 
хисабына, юл эшчәнлеген финанс ягыннан тәэмин итүгә федераль бюджеттан башка 
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бюдҗетара трансфертлар хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы 
бюджеты средстволары чагылдырыла. 

Башка бюдҗетара трансфертларның әлеге максатларга керүе бюджетлар 
керемнәре классификациясенең «Юл эшчәнлеген финанс ягыннан тәэмин итүгә 
бюдҗетларга тапшырыла торган бюджетара трансфертлар» 000 2 02 45390 00 0000 
150 керемнәрнең тиешле коды буенча чагылдырыла. 

 
- 53901 Федераль бюджет средстволары хисабына, Казан шәһәре 

агломерациясенең транспорт инфраструктурасын комплекслы үстерү программасын 
тормышка ашыру 

 
- 53902 Федераль бюджет средстволары хисабына, Чаллы шәһәре 

агломерациясенең транспорт инфраструктурасын комплекслы үстерү программасын 
тормышка ашыру 

 
- 63900 «Имин һәм сыйфатлы юллар» өстенлекле проекты кысаларында 

транспорт инфраструктурасын комплекслы үстерү программасын тормышка ашыру 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча «Имин һәм сыйфатлы юллар» 

өстенлекле проекты кысаларында транспорт инфраструктурасын комплекслы үстерү 
программасын тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты средстволары 
чагылдырыла. 

 
- 63901 Казан шәһәре агломерациясенең транспорт инфраструктурасын 

комплекслы үстерү программасын тормышка ашыру 
 
-63902 Чаллы шәһәре агломерациясенең транспорт инфраструктурасын 

комплекслы үстерү программасын тормышка ашыру 
 
- 72350 Татарстан Республикасында социаль тармакларны һәм иҗтимагый 

инфраструктураны үстерү 
 

13 8 00 00000  
«Татарстан Республикасы транспорт комплексында дәүләт сәясәтен камилләштерү» 

кече программасы 
 
Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 
 

13 8 01 00000  
 «Дәүләти транспорт-инфраструктура сәясәтен эшләү һәм тормышка ашыру» төп 

чарасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 
төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 
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- 02040 Үзәк аппарат 
 
- 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү  

 
 

2.14. «2013 – 2021 елларга Татарстан Республикасында авыл хуҗалыгын үстерү һәм 
авыл хуҗалыгы продукциясе, чимал һәм азык-төлек базарларын җайга салу» дәүләт 

программасы 
 

«2013 – 2021 елларга Татарстан Республикасында авыл хуҗалыгын үстерү һәм авыл 
хуҗалыгы продукциясе, чимал һәм азык-төлек базарларын җайга салу» дәүләт 

программасының максатчан статьялары түбәндәгеләрне үз эченә ала: 
 

14 0 00 00000  
«Татарстан Республикасында авыл хуҗалыгын үстерү һәм авыл хуҗалыгы 

продукциясе, чимал һәм азык-төлек базарларын җайга салу» дәүләт программасы 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 31.12.2012 ел, № 1199 карары белән расланган Татарстан 
Республикасы дәүләт программалары исемлеге нигезендә эшләнгән  «2013 – 2021 
елларга Татарстан Республикасында авыл хуҗалыгын үстерү һәм авыл хуҗалыгы 
продукциясе, чимал һәм азык-төлек базарларын җайга салу» дәүләт программасын 
тормышка ашыруга дәүләт программасының түбәндәге кече программалары буенча 
хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 
14 1 00 00000  

«Үсемлекчелекнең кече тармагын, үсемлекчелек продукциясен эшкәртү һәм сатуны 
үстерү» кече программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чаралар буенча кече 

программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
14 1 01 00000  

 «Элита орлыкчылыгын үстерү» төп чарасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 
төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 60310 Татарстан Республикасында орлыкчылыкны үстерүне яхшыртуга 

юнәлдерелгән чаралар буенча чыгымнарның бер өлешен каплау өчен авыл 
хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасында 
орлыкчылыкны үстерүне яхшыртуга юнәлдерелгән чаралар буенча чыгымнарның 
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бер өлешен каплау өчен авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә субсидияләр 
бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
- R5430 Агросәнәгать комплексын үстерүнең төбәк программаларының 

максатчан юнәлешләренә ирешүгә ярдәм итүгә финанслашыла торган чыгымнар  
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча агросәнәгать комплексын үстерүнең 

төбәк программаларының максатчан юнәлешләренә ирешүгә ярдәм итүгә федераль 
бюдҗеттан 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 юнәлешләренә ирешүгә ярдәм итүгә Россия 
Федерациясе субъектлары бюджетларына субсидияләр» 000 2 02 25543 02 0000 150 
коды буенча чагылдырыла. 

 
14 1 02 00000  

«Күп еллык үсемлекләр утырту һәм карауга ярдәм итү» төп чарасы  
 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 
төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

- 60330 Файдаланылмый торган иске бакчаларда  агач-куакларны төпләү һәм 
чистартылган мәйданнарны рекультивацияләү чыгымнарының бер өлешен каплауга 
субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча, Татарстан Республикасы бюджеты 
средстволары хисабына, файдаланылмый торган иске бакчаларда  агач-куакларны 
төпләү һәм чистартылган мәйданнарны рекультивацияләү чыгымнарының бер 
өлешен каплауга субсидияләр бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла. 

  
- 60340 Күпьеллык җимеш һәм җиләк куак-агачларын утырту һәм карау 

чыгымнарының бер өлешен каплауга субсидияләр 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча, Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына, күпьеллык җимеш һәм җиләк куак-агачларын утырту һәм 
карау чыгымнарының бер өлешен каплауга субсидияләр бирүгә Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
- R5430 Агросәнәгать комплексын үстерүнең төбәк программалары максатчан 

күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм итү өчен финанслашыла торган чыгымнар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча агросәнәгать комплексын үстерүнең 

төбәк программалары максатчан күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм итү өчен федераль 
бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан Республикасы бюджеты средстволары 
хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла. 
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Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына керүе 
бюджетлар керемнәре классификациясенең «Агросәнәгать комплексын үстерүнең 
төбәк программалары максатчан күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм итү өчен Россия 
Федерациясе субъектлары бюджетларына субсидияләр» 000 2 02 25543 02 0000 150 
коды буенча чагылдырыла. 

  
 

14 1 03 00000  
«Үсемлекчелекнең кече тармагын кредитлауга, аның продукциясен эшкәртүгә, 
үсемлекчелек продукциясе базарлары инфраструктурасын һәм логистик тәэмин 

ителешен үстерүгә дәүләт ярдәме» төп чарасы  
 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 
төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 60380 Үсемлекчелекне, үсемлекчелек продукциясен эшкәртү һәм сатуны 

үстерүгә кыска сроклы кредитлар (займнар) буенча процент ставкасының бер 
өлешен каплауга субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча, Татарстан Республикасы бюджеты 
срдестволары хисабына, үсемлекчелекне, үсемлекчелек продукциясен эшкәртү һәм 
сатуны үстерүгә кыска сроклы кредитлар (займнар) буенча процент ставкасының 
бер өлешен каплауга субсидияләр бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла. 

- 60390 Үсемлекчелекне, үсемлекчелек продукциясен эшкәртү һәм 
үсемлекчелек продукциясе базарлары инфраструктурасын һәм логистик тәэмин 
ителешен үстерүгә инвестицион кредитлар (займнар) буенча процент ставкасының 
бер өлешен каплауга субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча, Татарстан Республикасы бюджеты 
срдестволары хисабына, үсемлекчелекне, үсемлекчелек продукциясен эшкәртү һәм 
үсемлекчелек продукциясе базарлары инфраструктурасын һәм логистик тәэмин 
ителешен үстерүгә инвестицион кредитлар (займнар) буенча процент ставкасының 
бер өлешен каплауга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
14 1 04 00000   

«Үсемлекчелекнең кече тармакларында хәтәрләр ихтималын идарә итү» төп чарасы 
 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 60400 Үсемлекчелек өлкәсендә авыл хуҗалыгы иминиятләштерүе килешүе 

буенча исәпләнгән иминиятләштерү премиясен түләүгә авыл хуҗалыгы товар 
җитештерүчеләре чыгымнарының бер өлешен каплауга субсидияләр 
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Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча, Татарстан Республикасы бюджеты 
срдестволары хисабына, үсемлекчелек өлкәсендә авыл хуҗалыгы иминиятләштерүе 
килешүе буенча исәпләнгән иминиятләштерү премиясен түләүгә авыл хуҗалыгы 
товар җитештерүчеләре чыгымнарының бер өлешен каплауга субсидияләр бирүгә 
Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
- R5430 Агросәнәгать комплексын үстерүнең төбәк программаларының 

максатчан күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм итүгә финанслашыла торган чыгымнар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча агросәнәгать комплексын үстерүнең 

төбәк программаларының максатчан күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм итүгә 
федераль бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан Республикасы бюджеты 
средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына керүе 
бюджетлар керемнәре классификациясенең «Агросәнәгать комплексын үстерүнең 
төбәк программаларының максатчан күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм итүгә Россия 
Федераңиясе субъектлары бюджетларына субсидияләр» 000 2 02 25543 02 0000 150 
коды буенча чагылдырыла. 

 
14 1 05 00000   

«Туфракның уңдырышлылыгын арттыру һәм файдаланылмый торган авыл 
хуҗалыгы җирләрен авыл хуҗалыгы әйләнешенә кертү» төп чарасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 60410 Үсемлекчелек өлкәсендә авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә 

бәйле булмаган ярдәм күрсәтүгә субсидияләр 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча, Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына, үсемлекчелек өлкәсендә авыл хуҗалыгы товар 
җитештерүчеләренә бәйле булмаган ярдәм күрсәтү өчен субсидияләр бирүгә 
Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

- 63100 Территорияләрне зарарлы корткычларга каршы эшкәртүгә бәйле 
чыгымнарның бер өлешен каплауга субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча, Татарстан Республикасы бюджеты 
средстволары хисабына, территорияләрне зарарлы корткычларга каршы эшкәртүгә 
бәйле чыгымнарның бер өлешен каплауга субсидияләр бирүгә Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 63110 Әче туфракка известь кертү буенча чараларны финанслау 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча, Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына, әче туфракка известь кертү буенча чараларны финанслауга 
Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 
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- 63120 Үсемлекчелеккә ярдәм итүгә субсидияләр  
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча, Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына, үсемлекчелеккә ярдәм итүгә субсидияләр бирүгә Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 63130 Карантинлы һәм аеруча хәтәр чүп үләннәрне юкка чыгару буенча 

чаралар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча карантинлы һәм аеруча хәтәр чүп 

үләннәрне юкка чыгару буенча чараларны тормышка ашыруга Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 65410 Авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә үсемлекчелекне үстерүгә 

юнәлдерелгән чаралар буенча чыгымнарның бер өлешен каплауга субсидияләр 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча, Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына, авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә үсемлекчелекне 
үстерүгә юнәлдерелгән чаралар буенча чыгымнарның бер өлешен каплауга 
субсидияләр бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 72350 Татарстан Республикасында социаль тармакларны һәм иҗтимагый 

инфраструктураны үстерү 
 
- R5410 Үсемлекчелек өлкәсендә, орлык бәрәңгесен, ачык грунтта яшелчә һәм 

җитен-долгунец җитештерүне үстерү өлкәсендә бәйле булмаган ярдәм күрсәтүгә 
финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча үсемлекчелек өлкәсендә, орлык 
бәрәңгесен, ачык грунтта 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. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына керүе 
бюджетлар керемнәре классификациясенең «Үсемлекчелек өлкәсендә авыл 
хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә бәйле булмаган ярдәм күрсәтүгә  Россия 
Федерациясе субъектлары бюджетларына субсидияләр» 000 2 02 25541 02 0000 150 
коды буенча чагылдырыла. 

 
- R5430 Агросәнәгать комплексын үстерүнең төбәк программаларының 

максатчан күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм итүгә финанслашыла торган чыгымнар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча агросәнәгать комплексын үстерүнең 

төбәк программаларының максатчан күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм итүгә 
федераль бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан Республикасы бюджеты 
средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына керүе 
бюджетлар керемнәре классификациясенең «Агросәнәгать комплексын үстерүнең 
төбәк программаларының максатчан күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм итүгә Россия 
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Федерациясе субъектлары бюджетларына субсидияләр» 000 2 02 25543 02 0000 150 
коды буенча чагылдырыла. 

 
14 1 07 00000  «Җитен җепселләрен җитештерүне үстерү»төп чарасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- R5430 Агросәнәгать комплексын үстерүнең төбәк программаларының 

максатчан күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм итүгә финанслашыла торган чыгымнар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча агросәнәгать комплексын үстерүнең 

төбәк программаларының максатчан күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм итүгә 
федераль бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан Республикасы бюджеты 
средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына керүе 
бюджетлар керемнәре классификациясенең «Агросәнәгать комплексын үстерүнең 
төбәк программаларының максатчан күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм итүгә Россия 
Федерациясе субъектлары бюджетларына субсидияләр» 000 2 02 25543 02 0000 150 
коды буенча чагылдырыла. 

 

14 1 08 00000  
 «Агросәнәгать комплексын үстерүнең төбәк программаларының максатчан 

күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм итү» төп чарасы 
 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- R5430 Агросәнәгать комплексын үстерүнең төбәк программаларының 

максатчан күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм итүгә финанслашыла торган чыгымнар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча агросәнәгать комплексын үстерүнең 

төбәк программаларының максатчан күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм итүгә 
федераль бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан Республикасы бюджеты 
средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына керүе 
бюджетлар керемнәре классификациясенең «Агросәнәгать комплексын үстерүнең 
төбәк программаларының максатчан күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм итүгә Россия 
Федерациясе субъектлары бюджетларына субсидияләр» 000 2 02 25543 02 0000 150 
коды буенча чагылдырыла. 

 
14 2 00 00000  
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«Терлекчелекнең кече тармагын, терлекчелек продукциясен эшкәртү һәм сатуны 
үстерү» кече программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 
 

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

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

- 65420 Сөтчелек юнәлешендәге терлекчелектә продукт бирүне арттыруга 
субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча, Татарстан Республикасы бюджеты 
средстволары хисабына, сөтчелек юнәлешендәге терлекчелектә продукт бирүне 
арттыруга субсидияләр бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
- 67020 Чи сөтнең сыйфатын бәяләү өчен анализ системасын сатып алу 

максатында, «Элита» баш токым предприятиесе» акционерлык җәмгыятенең устав 
капиталына кертем 

  
- R5420 Сөтчелек юнәлешендәге терлекчелектә продукт бирүне арттыруга 

юнәлдерелгән финанслашыла торган чыгымнар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча сөтчелек юнәлешендәге терлекчелектә 

продукт бирүне арттыруга федераль бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан 
Республикасы бюджеты средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына керүе 
бюджетлар керемнәре классификациясенең «Сөтчелек юнәлешендәге терлекчелектә 
продукт бирүне арттыруга Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына 
субсидияләр» 000 2 02 25542 02 0000 150 коды буенча чагылдырыла. 

 
14 2 02 00000 

 «Токымлы терлекчелеккә ярдәм итү» төп чарасы   
 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 
төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 60420 Токымлы терлекчелеккә ярдәм итүгә субсидияләр 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча, Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына, токымлы терлекчелеккә ярдәм итүгә субсидияләр бирүгә 
Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 
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- 63230 Токымлы атлар үрчетүгә бәйле чыгымнарның бер өлешен каплауга 

субсидияләр 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча, Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына, токымлы атлар үрчетүгә бәйле чыгымнарның бер өлешен 
каплауга субсидияләр бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
- R5430 Агросәнәгать комплексын үстерүнең төбәк программаларының 

максатчан күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм итүгә финанслашыла торган чыгымнар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча агросәнәгать комплексын үстерүнең 

төбәк программаларының максатчан күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм итүгә 
федераль бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан Республикасы бюджеты 
средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына керүе 
бюджетлар керемнәре классификациясенең «Агросәнәгать комплексын үстерүнең 
төбәк программаларының максатчан күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм итүгә Россия 
Федерациясе субъектлары бюджетларына субсидияләр» 000 2 02 25543 02 0000 150 
коды буенча чагылдырыла. 

 
14 2 03 00000 

 «Терлекчелекнең кече тармакларында хәтәрләр ихтиманы идарә итү» төп чарасы  
 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 
төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 60490 Терлекчелек өлкәсендә авыл хуҗалыгы иминиятләштерүе килешүе 

буенча исәпләнгән иминиятләштерү премиясен түләүгә авыл хуҗалыгы товар 
җитештерүчеләре чыгымнарының бер өлешен каплау өчен субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча, Татарстан Республикасы бюджеты 
средстволары хисабына, терлекчелек өлкәсендә авыл хуҗалыгы иминиятләштерүе 
килешүе буенча исәпләнгән иминиятләштерү премиясен түләүгә авыл хуҗалыгы 
товар җитештерүчеләре чыгымнарының бер өлешен каплау өчен субсидияләр 
бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
- R5430 Агросәнәгать комплексын үстерүнең төбәк программаларының 

максатчан күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм итүгә финанслашыла торган чыгымнар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча агросәнәгать комплексын үстерүнең 

төбәк программаларының максатчан күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм итүгә 
федераль бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан Республикасы бюджеты 
средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла. 
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Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына керүе 
бюджетлар керемнәре классификациясенең «Агросәнәгать комплексын үстерүнең 
төбәк программаларының максатчан күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм итүгә Россия 
Федерациясе субъектлары бюджетларына субсидияләр» 000 2 02 25543 02 0000 150 
коды буенча чагылдырыла. 

 

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

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 63200 Ветеринария-санитария савыктыруы буенча чаралар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча, Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына, ветеринария-санитария савыктыруы буенча чараларны 
тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 63210 Татарстан Республикасы территориясенә дуңгызларда Африка чумасы 

авыруын алып керүне һәм таралуны кисәтү буенча чаралар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы территориясенә 

дуңгызларда Африка чумасы авыруын алып керүне һәм таралуны кисәтү буенча 
чараларны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
14 2 06 00000 

 «Терлекчелеккә ярдәм итү» төп чарасы  
 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 63250 Терлекчелеккә ярдәм итүгә субсидияләр  
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча, Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына, терлекчелеккә ярдәм итүгә субсидияләр  бирүгә Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 

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

 
 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 
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- R5430 Агросәнәгать комплексын үстерүнең төбәк программаларының 
максатчан күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм итүгә финанслашыла торган чыгымнар 

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

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына керүе 
бюджетлар керемнәре классификациясенең «Агросәнәгать комплексын үстерүнең 
төбәк программаларының максатчан күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм итүгә Россия 
Федерациясе субъектлары бюджетларына субсидияләр» 000 2 02 25543 02 0000 150 
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 бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 25360 Хайваннар авыруларын кисәтү һәм авыруларны бетерү, хайваннарны 

дәвалау, сукбай хайваннарны тоту һәм карау, халыкны кеше һәм хайваннар өчен 
уртак булган авырулардан саклау буенча чаралар үткәрүне оештыру өлкәсендә 
дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру  

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

Әлеге максатларга субсидияләрнең җирле бюджетларга керүе бюджетлар 
керемнәре классификациясенең «Россия Федерациясе субъектларына тапшырыла 
торган вәкаләтләрне үтәүгә җирле бюджетларга субвенцияләр» 000 2 02 30024 00 
0000 150 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

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

 
14 4 00 00000 

 «Хуҗалык алып баруның кече формаларына ярдәм итү» кече программасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чаралар буенча кече 
программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 
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14 4 01 00000 

  «Яңа эшли башлаган фермерларга ярдәм итү» төп чарасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 
төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 60530 Яңа эшли башлаган фермерларга ярдәм итүгә субсидияләр 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча, Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына, яңа эшли башлаган фермерларга ярдәм итүгә субсидияләр 
бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
- R5430 Агросәнәгать комплексын үстерүнең төбәк программаларының 

максатчан күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм итүгә финанслашыла торган чыгымнар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча агросәнәгать комплексын үстерүнең 

төбәк программаларының максатчан күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм итүгә 
федераль бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан Республикасы бюджеты 
средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына керүе 
бюджетлар керемнәре классификациясенең «Агросәнәгать комплексын үстерүнең 
төбәк программаларының максатчан күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм итүгә Россия 
Федерациясе субъектлары бюджетларына субсидияләр» 000 2 02 25543 02 0000 150 
коды буенча чагылдырыла. 

 
14 4 02 00000   

«Крестьян (фермер) хуҗалыклары базасында гаилә терлекчелек фермаларын 
үстерү» төп чарасы  

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 60540 Гаилә терлекчелек фермаларын үстерүгә субсидияләр  
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча, Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына, гаилә терлекчелек фермаларын үстерүгә субсидияләр 
бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

  
- R5430 Агросәнәгать комплексын үстерүнең төбәк программаларының 

максатчан күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм итүгә финанслашыла торган чыгымнар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча агросәнәгать комплексын үстерүнең 

төбәк программаларының максатчан күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм итүгә 
федераль бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан Республикасы бюджеты 
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средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына керүе 
бюджетлар керемнәре классификациясенең «Агросәнәгать комплексын үстерүнең 
төбәк программаларының максатчан күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм итүгә Россия 
Федерациясе субъектлары бюджетларына субсидияләр» 000 2 02 25543 02 0000 150 
коды буенча чагылдырыла. 

 
14 4 03 00000 

 «Хуҗалык алып баруның кече формаларын кредитлауга дәүләт ярдәме» төп чарасы  
 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 
төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 60550 Хуҗалык алып баруның кече формалары тарафыннан алынган озак 

сроклы, урта сроклы һәм кыска сроклы кредитларның процент ставкасының бер 
өлешен каплауга субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча, Татарстан Республикасы бюджеты 
средстволары хисабына, хуҗалык алып баруның кече формалары тарафыннан 
алынган озак сроклы, урта сроклы һәм кыска сроклы кредитларның процент 
ставкасының бер өлешен каплауга субсидияләр бирүгә Татарстан Республикасы 
бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
- R5430 Агросәнәгать комплексын үстерүнең төбәк программаларының 

максатчан күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм итүгә финанслашыла торган чыгымнар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча агросәнәгать комплексын үстерүнең 

төбәк программаларының максатчан күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм итүгә 
федераль бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан Республикасы бюджеты 
средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына керүе 
бюджетлар керемнәре классификациясенең «Агросәнәгать комплексын үстерүнең 
төбәк программаларының максатчан күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм итүгә Россия 
Федерациясе субъектлары бюджетларына субсидияләр» 000 2 02 25543 02 0000 150 
коды буенча чагылдырыла. 

 
14 4 05 00000  

 «Авыл хуҗалыгы куллану кооперативларына ярдәм итү» төп чарасы 
 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 
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- 63240 Авыл хуҗалыгы әзерләү-куллану кооперативларының, ит, йон һәм 
тире чималын сатып алу, эшкәртү һәм сату буенча куллану кооперациясе 
предприятиеләренең һәм әзерләү оешмаларының чыгымнарының бер өлешен 
каплауга субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча, Татарстан Республикасы бюджеты 
средстволары хисабына, авыл хуҗалыгы әзерләү-куллану кооперативларының, ит, 
йон һәм тире чималын сатып алу, эшкәртү һәм сату буенча куллану кооперациясе 
предприятиеләренең һәм әзерләү оешмаларының чыгымнарының бер өлешен 
каплауга субсидияләр бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла. 

  
- 63260 Куллану кооперациясе оешмаларына күчмә сәүдә алып бару өчен 

махсус автотранспорт сатып алуга бәйле чыгымнарны финанс ягыннан тәэмин итүгә 
субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча, Татарстан Республикасы бюджеты 
средстволары хисабына, куллану кооперациясе оешмаларына күчмә сәүдә алып бару 
өчен махсус автотранспорт сатып алуга бәйле чыгымнарны финанс ягыннан тәэмин 
итүгә субсидияләр бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
- R5430 Агросәнәгать комплексын үстерүнең төбәк программаларының 

максатчан күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм итүгә финанслашыла торган чыгымнар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча агросәнәгать комплексын үстерүнең 

төбәк программаларының максатчан күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм итүгә 
федераль бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан Республикасы бюджеты 
средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына керүе 
бюджетлар керемнәре классификациясенең «Агросәнәгать комплексын үстерүнең 
төбәк программаларының максатчан күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм итүгә Россия 
Федерациясе субъектлары бюджетларына субсидияләр» 000 2 02 25543 02 0000 150 
коды буенча чагылдырыла. 

 
14 4 06 00000   

«Шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга ярдәм» 
 төп чарасы  

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 63270 Шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга сөтчелек 

юнәлешендәге мини-фермаларны төзүгә чыгымнарының бер өлешен каплауга 
субсидияләр 
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Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча, Татарстан Республикасы бюджеты 
средстволары хисабына, шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга 
сөтчелек юнәлешендәге мини-фермаларны төзүгә чыгымнарының бер өлешен 
каплауга субсидияләр бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
  - 63290 Шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга товарлыклы һәм 

токымлы таналар һәм башмак таналар сатып алуга чыгымнарының бер өлешен 
каплауга субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча, Татарстан Республикасы бюджеты 
средстволары хисабына, шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга 
товарлыклы һәм токымлы таналар һәм башмак таналар сатып алуга чыгымнарының 
бер өлешен каплауга субсидияләр бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 63300 Шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга товарлыклы һәм 

токымлы ана кәҗәләр сатып алуга чыгымнарының бер өлешен каплауга 
субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча, Татарстан Республикасы бюджеты 
средстволары хисабына, шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга 
товарлыклы һәм токымлы ана кәҗәләр сатып алуга чыгымнарының бер өлешен 
каплауга субсидияләр бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
- 63310 Шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга кош-корт (казлар, 

үрдәкләр, күркәләр, бройлер чебиләре) сатып алуга чыгымнарының бер өлешен 
каплауга субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча, Татарстан Республикасы бюджеты 
средстволары хисабына, шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга кош-
корт (казлар, үрдәкләр, күркәләр, бройлер чебиләре) сатып алуга чыгымнарының 
бер өлешен каплауга субсидияләр бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 63320 Шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга сыерларны 

ясалма орлыкландыру хезмәтенә чыгымнарының бер өлешен каплауга субсидияләр 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча, Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына, шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга 
сыерларны ясалма орлыкландыру хезмәтенә чыгымнарының бер өлешен каплауга 
субсидияләр бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 63330 Шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга өч яшьтән зуррак 

бияләрне асрау өчен азык сатып алуга чыгымнарының бер өлешен каплауга 
субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча, Татарстан Республикасы бюджеты 
средстволары хисабына, шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга өч 
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яшьтән зуррак бияләрне асрау өчен азык сатып алуга чыгымнарының бер өлешен 
каплауга субсидияләр бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
- 63340 Шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга сыерларга хезмәт 

күрсәтү буенча ветеринария кисәтү чараларын үткәрүгә чыгымнарының бер өлешен 
каплауга субсидияләр  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча, Татарстан Республикасы бюджеты 
средстволары хисабына, шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга 
сыерларга хезмәт күрсәтү буенча ветеринария кисәтү чараларын үткәрүгә 
чыгымнарының бер өлешен каплауга субсидияләр бирүгә Татарстан Республикасы 
бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 63350 Шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга бер яшьтән 

зуррак савым сыерлар, ана кәҗәләр һәм кәҗә бәтиләре асрауга чыгымнарының бер 
өлешен каплауга субсидияләр  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча, Татарстан Республикасы бюджеты 
средстволары хисабына, шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга бер 
яшьтән зуррак савым сыерлар, ана кәҗәләр һәм кәҗә бәтиләре асрауга 
чыгымнарының бер өлешен каплауга субсидияләр бирүгә Татарстан Республикасы 
бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
14 4 07 00000 

  «Гражданнарның бакчачылык һәм дача коммерциясез берләшмәләренә ярдәм итү» 
төп чарасы  

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 63650 Бакчачылык һәм дача коммерциясез ширкәтләрен үстерү һәм 

инфраструктурасын тоту чаралары 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча, Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына, бакчачылык һәм дача коммерциясез ширкәтләрен үстерү 
һәм инфраструктурасын тоту чараларын тормышка ашыруга Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
14 5 00 00000  

«Техник һәм технологик модернизация, инновацион үсеш» 
 кече программасы  

 
Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 
 

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

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 63500 Авыл хуҗалыгы производствосын техник һәм технологик 

модернизацияләүгә чыгымнарның бер өлешен каплауга субсидияләр 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча, Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына, авыл хуҗалыгы производствосын техник һәм технологик 
модернизацияләүгә чыгымнарның бер өлешен каплауга субсидияләр бирүгә 
Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 67050 Авыл хуҗалыгы техникасы һәм җиһазлар сатып алу максатында, 

«Татагролизинг» акционерлык җәмгыятенең устав капиталына кертем 
 
- 72350 Татарстан Республикасында социаль тармакларны һәм иҗтимагый 

инфраструктураны үстерү  
 

14 6 00 00000 
 «Дәүләт программасын тормышка ашыруны тәэмин итү»  

кече программасы 
 
Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чаралар буенча кече 

программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
14 6 01 00000  

 «Дәүләт программасын тормышка ашыруның идарәи тәэмин ителешен 
камилләштерү» төп чарасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 60050 Авыл хуҗалыгын үстерү һәм авыл хуҗалыгы продукциясе, чимал һәм 

азык-төлек  базарларын җайга салу өлкәсендә аерым чаралар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча авыл хуҗалыгын үстерү һәм авыл 

хуҗалыгы продукциясе, чимал һәм азык-төлек  базарларын җайга салу өлкәсендә 
аерым чараларны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
14 6 02 00000 

  «Дәүләт программасын тормышка ашыруны кадрлар белән тәэмин итү» төп чарасы 
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Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 60060 Татарстан Республикасы агросәнәгать комплексын кадрлар белән 

тәэмин итүгә дәүләт ярдәме буенча чаралар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы агросәнәгать 

комплексын кадрлар белән тәэмин итүгә дәүләт ярдәме буенча чараларны тормышка 
ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
14 6 03 00000  

 «Дәүләт программасын тормышка ашыруны фәнни яктан тәэмин итү» 
төп чарасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 60070 Агросәнәгать комплексы өлкәсендә фәнни тикшеренүләр һәм 

эшләнмәләргә дәүләт ярдәменә грантлар тапшыру 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча агросәнәгать комплексы өлкәсендә 

фәнни тикшеренүләр һәм эшләнмәләргә дәүләт ярдәменә грантлар тапшыруга  
Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
 

14 6 04 00000  
«Авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә һәм авыл хуҗалыгы продукциясен 
беренчел һәм шуннан соң эшкәртүне хәл итүче оешмаларга дәүләт ярдәме» төп 

чарасы  
 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 
төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 60150 Оештыру-хокукый формаларына бәйсез рәвештә, авыл хуҗалыгы 

товар җитештерүчеләренә (шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнардан 
тыш), агросәнәгать комплексы оешмаларына, крестьян (фермер) хуҗалыкларына 
оешмалар милкенә салым түләүгә бәйле чыгымнарның бер өлешен каплауга 
субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча, Татарстан Республикасы бюджеты 
средстволары хисабына, оештыру-хокукый формаларына бәйсез рәвештә, авыл 
хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә (шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы 
гражданнардан тыш), агросәнәгать комплексы оешмаларына, крестьян (фермер) 
хуҗалыкларына оешмалар милкенә салым түләүгә бәйле чыгымнарның бер өлешен 
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каплауга субсидияләр бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
- 60160 Социаль икмәкләр җитештерү белән шөгыльләнүче икмәк пешерү 

предприятиеләренә он сатып алу һәм (яки) җитештерү белән бәйле чыгымнарының 
бер өлешен каплауга субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча социаль икмәкләр җитештерү белән 
шөгыльләнүче икмәк пешерү предприятиеләренә он сатып алу һәм (яки) җитештерү 
белән бәйле чыгымнарының бер өлешен каплауга субсидияләр бирүгә Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.. 

 
14 6 05 00000 

«Агросәнәгать комплексында кредитлауга ярдәм итү» 
 төп чарасы  

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

- 60380 Агросәнәгать комплексында кыска сроклы кредитлар (займнар) буенча 
процент ставкасының бер өлешен каплауга субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча агросәнәгать комплексында кыска 
сроклы кредитлар (займнар) буенча процент ставкасының бер өлешен каплауга 
субсидияләр бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 65440 Агросәнәгать комплексында инвестицион кредитлар (займнар) буенча 

процент ставкасының бер өлешен каплауга субсидияләр 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча агросәнәгать комплексында 

инвестицион кредитлар (займнар) буенча процент ставкасының бер өлешен каплауга 
субсидияләр бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
- R5430 Агросәнәгать комплексын үстерүнең төбәк программаларының 

максатчан күрсәткечләренә ирешүгә финанслашыла торган чыгымнар 
 Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча агросәнәгать комплексын үстерүнең 

төбәк программаларының максатчан күрсәткечләренә ирешүгә федераль бюджеттан 
субсидияләр һәм Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына хәл 
ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына керүе 
бюджетлар керемнәре классификациясенең «Агросәнәгать комплексын үстерүнең 
төбәк программаларының максатчан күрсәткечләренә ирешүгә Россия Федерациясе 
субъектлары бюдҗетларына субсидияләр» коды буенча чагылдырыла. 

 
- R5440 Агросәнәгать комплексында инвестицион кредитлар (займнар) буенча 

процент ставкасының бер өлешен каплауга финанслашыла торган чыгымнар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча агросәнәгать комплексында 

инвестицион кредитлар (займнар) буенча процент ставкасының бер өлешен каплауга 
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федераль бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан Республикасы бюджеты 
средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына керүе 
бюджетлар керемнәре классификациясенең «Агросәнәгать комплексында 
инвестицион кредитлар (займнар) буенча процент ставкасының бер өлешен каплауга 
Россия Федерациясе бюджетларына субсидияләр» 000 2 02 25544 02 0000 150 коды 
буенча чагылдырыла. 

 
14 6 06 00000  

«Агросәнәгать комплексы объектларын төзүгә һәм модернизацияләүгә турыдан-
туры тотылган чыгымнарны компенсацияләү» 

төп чарасы 
 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 65450 Агросәнәгать комплексы объектларын төзүгә һәм модернизацияләүгә, шулай 
ук техника һәм җиһазлар сатып алуга турыдан-туры тотылган чыгымнарны 
компенсацияләүгә субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча агросәнәгать комплексы объектларын 
төзүгә һәм модернизацияләүгә, шулай ук техника һәм җиһазлар сатып алуга 
турыдан-туры тотылган чыгымнарны компенсацияләүгә субсидияләр бирүгә 
Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 65460 Сөтчелек комплексларын төзүгә проект-смета документларын 

проектлауга һәм дәүләт эспертизасы үткәрүгә бәйле авыл хуҗалыгы товар 
җитештерүчеләренең чыгымнарының бер өлешен каплауга субсидияләр  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча, Татарстан Теспубликасы бюджеты 
средстволары хисабына, сөтчелек комплексларын төзүгә проект-смета 
документларын проектлауга һәм дәүләт эспертизасы үткәрүгә бәйле авыл хуҗалыгы 
товар җитештерүчеләренең чыгымнарының бер өлешен каплауга субсидияләр 
бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
14 7 00 00000  

«Авыл хуҗалыгы территорияләрен тотрыклы үстерү» 
кече программасы  

 
Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чаралар буенча кече 

программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
14 7 01 00000  
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«Авыл җирлегендә яшәүче гражданнарның, шул исәптән яшь гаиләләрнең һәм яшь 
белгечләрнең торак шартларын яхшырту» 

төп чарасы  
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- R5670 Авыл территорияләрен тотрыклы үстерү буенча чараларны тормышка 

ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча, «14 7 01 00000» төп чарасы 

кысаларында, авыл җирлегендә яшәүче гражданнарның, шул исәптән яшь 
гаиләләрнең һәм яшь белгечләрнең торак шартларын яхшырту ягыннан, «Авыл 
җирлекләрен 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 буенча чараларны 
тормышка ашыруга бюджетларга субсидияләр» 000 2 02 25567 00 0000 150 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 
 

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

- R5670 Авыл территорияләрен тотрыклы үстерү буенча чараларны тормышка 
ашыруга финаслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча, «14 7 02 00000» төп чарасы 
кысаларында, авыл җирлегендә социаль һәм инженерлык инфраструктурасын 
үстерү һәм автомобиль юллары белән тәэмин итү ягыннан, «Авыл җирлекләрен 
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 буенча чараларны 
тормышка ашыруга бюджетларга субсидияләр» 000 2 02 25567 00 0000 150 керемнәр 
төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

 
14 7 03 00000  
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«Җыйнак торак төзелеше өчен мәйданчыкларны комплекслы төзекләндерү»  
төп чарасы  

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 60180 Авыл җирлегендә җыйнак торак төзелеше өчен мәйданчыкларны 

комплекслы төзекләндерү буенча чараларны тормышка ашыруга субсидияләр 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча авыл җирлегендә җыйнак торак 

төзелеше өчен мәйданчыкларны комплекслы төзекләндерү буенча чараларны 
тормышка ашыруга субсидияләр бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
- R5670 Авыл территорияләрен тотрыклы үстерү буенча чараларны тормышка 

ашыруга финаслашыла торган чыгымнар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча, «14 7 03 00000» төп чарасы 

кысаларында, җыйнак торак төзелеше өчен мәйданчыкларны комплекслы 
төзекләндерү ягыннан, «Авыл җирлекләрен 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 буенча чараларны 
тормышка ашыруга бюджетларга субсидияләр» 000 2 02 25567 00 0000 150 керемнәр 
төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

 
14 7 04 00000  

«Авыл җирлегендә яшәүче гражданнарның җирле инициативаларына грант ярдәме» 
төп чарасы  

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

- R5670 Авыл территорияләрен тотрыклы үстерү буенча чараларны тормышка 
ашыруга финаслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча, «14 7 04 00000» төп чарасы 
кысаларында, авыл җирлегендә яшәүче гражданнарның җирле инициативаларына 
грант ярдәме ягыннан, «Авыл җирлекләрен 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 буенча чараларны 
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тормышка ашыруга бюджетларга субсидияләр» 000 2 02 25567 00 0000 150 керемнәр 
төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

 
14 8 00 00000  

«Авыл хуҗалыгы максатындагы җирләрне сугаруны үстерү»  
кече программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чаралар буенча кече 

программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
14 8 01 00000   

«Сугару эшләренә ярдәм итү» 
 төп чарасы  

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 60760 Сугару эшләренә бәйле чыгымнарны каплауга субсидияләр 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча сугару эшләренә бәйле чыгымнарны 

каплауга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 
 
- 61800 Сугару һәм киптерү системаларын, шулай ук аерым урнаштырылган 

гидротехник корылмаларны төзү һәм реконструкцияләү 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча сугару һәм киптерү системаларын, 

шулай ук аерым урнаштырылган гидротехник корылмаларны төзү һәм 
реконструкцияләүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
14 8 02 00000   

«Культура-техник, агроурман-сугару чаралары»  
төп чарасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 61810 Татарстан Республикасында туфракның ашалуына каршы һәм кырны 

табигатьнең тискәре күренешләреннән саклау һәм мондый максатта утыртып, 
ниндидер сәбәпләр аркасында корыган агачлар урынына яңаларын утырту буенча 
чаралар 

 
14 8 03 00000  

 «Сугару объектларын техник яктан үзгәртеп кору»  
төп чарасы 
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Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 61830 Сугару объектларын техник яктан үзгәртеп коруга субсидияләр 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча, Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволары хисабына, сугару объектларын техник яктан үзгәртеп коруга 
субсидияләр бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
 

14 8 05 00000  
«Культура-техник чаралар»  

төп чарасы  
 

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

 
- R5680 Авыл хуҗалыгы максатындагы җирләрне сугару өлкәсендәге 

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

сугару 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 сугару өлкәсендәге чараларны тормышка ашыруга Россия Федерациясе 
субъектлары бюджетларына субсидияләр» 000 2 02 25568 02 0000 150 коды буенча 
чагылдырыла. 

 

14 8 06 00000 
 «Агроурман-сугару чаралары» 

төп чарасы 
 

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

 
- R5680 Авыл хуҗалыгы максатындагы җирләрне сугару өлкәсендәге 

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

сугару өлкәсендәге чараларны тормышка ашыруга федераль бюджеттан 
субсидияләр һәм Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына хәл 
ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 
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Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына керүе 

бюджетлар керемнәре классификациясенең «Авыл хуҗалыгы максатындагы 
җирләрне сугару өлкәсендәге чараларны тормышка ашыруга Россия Федерациясе 
субъектлары бюджетларына субсидияләр» 000 2 02 25568 02 0000 150 коды буенча 
чагылдырыла. 

 

14 8 07 00000 
«Гидромелиорация чаралары» 

төп чарасы  
 

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

 
- R5680 Авыл хуҗалыгы максатындагы җирләрне сугару өлкәсендәге 

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

сугару 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 сугару өлкәсендәге чараларны тормышка ашыруга Россия Федерациясе 
субъектлары бюджетларына субсидияләр» 000 2 02 25568 02 0000 150 коды буенча 
чагылдырыла. 

 
14 К 00 00000  

«Татарстан Республикасында авыл хуҗалыгын үстерү һәм авыл хуҗалыгы 
продукциясе, чимал һәм азык-төлек базарларын җайга салу» 

дәүләт программасы кысаларында социаль һәм инженерлык инфраструктурасын 
үстерү» кече программасы  

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

кече тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 67080 Саклагычлар биналарын капиталь төзекләндерү максатыннан чыгып, 

«Элита» баш токым предприятиесе» акционерлык җәмгыятенең устав капиталына 
кертем 

 
- 72310 Татарстан Республикасы дәүләт (муниципаль) милкендәге социаль һәм 

инженерлык инфраструктурасына бюджет  инвестицияләре һәм капиталь ремонт 
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- 72350 Татарстан Республикасында социаль тармакларны һәм иҗтимагый 
инфраструктураны үстерү 

 
2.15. «2014 – 2021 елларга  

Татарстан Республикасының урман хуҗалыгын үстерү»  
дәүләт программасы 

 
«2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасының урман хуҗалыгын үстерү» 

дәүләт программасының максатчан статьялары түбәндәгеләрне үз эченә ала: 
 

15 0 00 00000  
«Татарстан Республикасының урман хуҗалыгын үстерү»  

дәүләт программасы 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 31.12.2012 ел, № 1199 карары белән расланган Татарстан 
Республикасы дәүләт программалары исемлеге нигезендә эшләнгән  «2014 – 2021 
елларга Татарстан Республикасының урман хуҗалыгын үстерү» дәүләт 
программасын тормышка ашыруга дәүләт программасының түбәндәге кече 
программалары буенча хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла: 

 
15 1 00 00000  

«Урманнарны саклау» кече программасы  
 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 
тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 
15 1 01 00000   

«Урманнарны янгыннардан саклау» төп чарасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 
төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 51290 Федераль бюджет средстволары хисабына, урман мөнәсәбәтләре 

өлкәсендә аерым вәкаләтләрне тормышка ашыру 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча, урман мөнәсәбәтләре өлкәсендә, Россия 

Федерациясе субъектының урман хуҗалыгы дәүләт идарәсе органы тарафыннан, 
урманчылыкларны һәм урман-паркларны кертеп, үз карамагындагы дәүләт 
учреждениеләрен тотуга һәм аларның эшчәнлеген тәэмин итүгә федераль 
бюджеттан субвенцияләр хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы 
бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субвенцияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 
классификациясенең «Урман мөнәсәбәтләре өлкәсендә аерым вәкаләтләрне 
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тормышка ашыруга бюджетларга субвенцияләр» 000 2 02 35129 00 0000 150 
керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

 
- 80100 Урман янгыннарын сүндерү буенча махсус учреждениеләр эшчәнлеген 

тәэмин итү 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча урман янгыннарын сүндерү буенча 

махсус учреждениеләр эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 80130 Янгынга каршы чаралар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча янгынга каршы чаралар үткәрүгә 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 
 
- 80150 Янгынга каршы махсус җиһазлар һәм инвентарь сатып алу 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча янгынга каршы махсус җиһазлар һәм 

инвентарь сатып алуга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 
 

15 2 00 00000  
«Урманнардан файдалану» кече программасы  

 
Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 
 

15 2 01 00000   
«Урманнардан файдалану» төп чарасы  

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 51290 Федераль бюджет средстволары хисабына, урман мөнәсәбәтләре 

өлкәсендә аерым вәкаләтләрне тормышка ашыру 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча, урман мөнәсәбәтләре өлкәсендә, Россия 

Федерациясе субъектының урман хуҗалыгы дәүләт идарәсе органы тарафыннан, 
урманчылыкларны һәм урман-паркларны кертеп, үз карамагындагы дәүләт 
учреждениеләрен тотуга һәм аларның эшчәнлеген тәэмин итүгә федераль 
бюджеттан субвенцияләр хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы 
бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субвенцияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 
классификациясенең «Урман мөнәсәбәтләре өлкәсендә аерым вәкаләтләрне 
тормышка ашыруга бюджетларга субвенцияләр» 000 2 02 35129 00 0000 150 
керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

 
- 80200 Агач әзерләү машиналарын, агач кисү җиһазларын, транспорт 

чараларын сатып алу 
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Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча агач әзерләү машиналарын, агач кисү 
җиһазларын, транспорт чараларын сатып алуга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 80250 Урман мөнәсәбәтләре өлкәсендә идарә 
 

15 3 00 00000  
«Урманнарны яңарту» кече программасы  

 
Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 
 

15 3 01 00000   
«Урманнарны яңарту һәм калынайту» төп чарасы  

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

- 51290 Федераль бюджет средстволары хисабына, урман мөнәсәбәтләре 
өлкәсендә аерым вәкаләтләрне тормышка ашыру 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча, урман мөнәсәбәтләре өлкәсендә, Россия 
Федерациясе субъектының урман хуҗалыгы дәүләт идарәсе органы тарафыннан, 
урманчылыкларны һәм урман-паркларны кертеп, үз карамагындагы дәүләт 
учреждениеләрен тотуга һәм аларның эшчәнлеген тәэмин итүгә федераль 
бюджеттан субвенцияләр хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы 
бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субвенцияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 
классификациясенең «Урман мөнәсәбәтләре өлкәсендә аерым вәкаләтләрне 
тормышка ашыруга бюджетларга субвенцияләр» 000 2 02 35129 00 0000 150 
керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

 
- 80300 Урманнарны яңарту өчен машиналар һәм җиһазлар сатып алу 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча урманнарны яңарту өчен машиналар һәм 
җиһазлар сатып алуга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 80330 Питомниклар өчен машиналар һәм җиһазлар, орлыклар җыю һәм 

эшкәртү өчен җиһазлар сатып алу 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча питомниклар өчен машиналар һәм 

җиһазлар, орлыклар җыю һәм эшкәртү өчен җиһазлар сатып алуга Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 80350 Урманнарны торгызу һәм калынайту өчен стандарт утырту материалы 

үстерү 
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Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча урманнарны торгызу һәм калынайту 
өчен стандарт утырту материалы үстерүгә Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
15 4 00 00000  

«Урман юлларын төзү һәм тоту» кече программасы  
 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 
тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 
15 4 01 00000   

«Урман юлларын төзү һәм тоту» төп чарасы 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 80400 Махсус техника һәм җиһазлар, юл түшәмәсе җайланмаларын сатып 

алу 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча махсус техника һәм җиһазлар, юл 

түшәмәсе җайланмаларын сатып алуга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла 

 
15 5 00 00000  

«Татарстан Республикасы урман хуҗалыгын үстерү» Татарстан Республикасы 
дәүләт программасын тормышка ашыруны тәэмин итү» 

 кече программасы  
 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 
тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 
15 5 01 00000   

«Урман мөнәсәбәтләре өлкәсендә аерым вәкаләтләрне 
 тормышка ашыруны тәэмин итү» төп чарасы  

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 51290 Федераль бюджет средстволары хисабына, урман мөнәсәбәтләре 

өлкәсендә аерым вәкаләтләрне тормышка ашыру 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча, урман мөнәсәбәтләре өлкәсендә, Россия 

Федерациясе субъектының урман хуҗалыгы дәүләт идарәсе органы тарафыннан, 
урманчылыкларны һәм урман-паркларны кертеп, үз карамагындагы дәүләт 
учреждениеләрен тотуга һәм аларның эшчәнлеген тәэмин итүгә федераль 
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бюджеттан субвенцияләр хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы 
бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субвенцияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 
классификациясенең «Урман мөнәсәбәтләре өлкәсендә аерым вәкаләтләрне 
тормышка ашыруга бюджетларга субвенцияләр» 000 2 02 35129 00 0000 150 
керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

 
- 80500 «Татарстан Республикасының урман хуҗалыгын үстерү» дәүләт 

программасын тормышка ашыруны тәэмин итү» кече программасын тормышка 
ашыру буенча чаралар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча «Татарстан Республикасының урман 
хуҗалыгын үстерү» дәүләт программасын тормышка ашыруны тәэмин итү» кече 
программасын тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
2.16.  «2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасы дәүләт милкен идарә итү» 

дәүләт программасы 
 

«2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасы дәүләт милкен идарә итү» дәүләт 
программасының максатчан статьялары түбәндәгеләрне үз эченә ала: 

 
16 0 00 00000  

«Татарстан Республикасы дәүләт милкен идарә итү»  
дәүләт программасы 

Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 
31.12.2012 ел, № 1199 карары белән расланган Татарстан Республикасы дәүләт 
программалары исемлеге нигезендә эшләнгән  «2014 – 2021 елларга Татарстан 
Республикасы дәүләт милкен идарә итү» дәүләт программасын тормышка ашыруга 
түбәндәге төп чаралар буенча хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла. 
 

16 0 01 00000 
«Дәүләт милке һәм җир кишәрлекләре белән нәтиҗәле эш итүне һәм алардан 

нәтиҗәле файдалануны тәэмин итү» төп чарасы  
 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 
төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 02040 Үзәк аппарат 
 
- 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү  
 
- 03440  Җир биләмәләрен үлчәү һәм җирдән файдалану чаралары  
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- 67010 Устав эшчәнлеген хәл итү максатында, «Татагролизинг» акционерлык 
җәмгыятенең устав капиталына кертем 

 
- 67030 Устав эшчәнлеген хәл итү максатында, «Татарстан Республикасы 

инженерлык челтәрләрен капиталь төзү һәм энергияне сак тоту технологияләрен 
үстерү идарәсе» акционерлык җәмгыятенең устав капиталына кертем 

 
- 67060 Устав эшчәнлеген хәл итү максатында, «Татарстан Республикасы 

экспорт корпорациясе» акционерлык җәмгыятенең устав капиталына кертем 
 
- 67070 Устав эшчәнлеген хәл итү максатында, «Инвестицияләр һәм 

новацияләр республика агросәнәгать үзәге» акционерлык җәмгыятенең устав 
капиталына кертем 

 
- 92350 Башка түләүләр 
 
- 92990 Ведомство карамагындагы учреждениеләр эшчәнлеген тәэмин  

 
16 0 02 00000  

 «Дәүләт милке составын һәм структурасын оптимальләштерү» 
 төп чарасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 92990 Ведомство карамагындагы учреждениеләр эшчәнлеген тәэмин  

 
 
 

2.17. «2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасы 
 дәүләт финанслары белән идарә итү» дәүләт программасы 

 
«2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасы дәүләт финанслары белән 

идарә итү» дәүләт программасының максатчан статьядары түбәндәгеләрне үз эченә 
ала: 

 
18 0 00 00000  

«Татарстан Республикасы 
 дәүләт финанслары белән идарә итү» дәүләт программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 31.12.2012 ел, № 1199 карары белән расланган Татарстан 
Республикасы дәүләт программалары исемлеге нигезендә эшләнгән  «2014 – 2021 
елларга Татарстан Республикасының урман хуҗалыгын үстерү» дәүләт 
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программасын тормышка ашыруга дәүләт программасының түбәндәге төп чаралары 
буенча хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 
 

18 0 01 00000  
«Бюджет системасының озак сроклы балансын һәм тотрыклылыгын тәэмин итү» төп 

чарасы   
 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 
төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 02040 Үзәк аппарат 
 
- 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү  
 

18 0 02 00000   
«Дәүләт милкен нәтиҗәле идарә итү» төп чарасы  

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 27890 Татарстан Республикасы дәүләт бурычы буенча процент түләүләре 
 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы дәүләт бурычы 

буенча процент түләүләрен хәл итүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
18 0 03 00000 

«Җирле бюджетлар белән бюджетара мөнәсәбәтләрнең нәтиҗәсен арттыру» 
төп чарасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 80030 Муниципаль берәмлекләрнең бюджеттан тәэмин ителешен тигезләүгә 

дотацияләр бирү  
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча муниципаль берәмлекләрнең бюджеттан 

тәэмин ителешен тигезләүгә дотацияләр бирүгә  Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга дотацияләрнең җирле бюджетларга керүе бюджетлар 
керемнәре классификациясенең «Бюджеттан тәэмин ителешне гигезләүгә 
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дотацияләр 000 2 02 15001 00 0000 150 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча 
чагылдырыла. 

Шулай ук чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы 
бюджетыннан дотацияләр хисабына хәл ителә торган әлеге максатларга җирле 
бюджетлар чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 80040 Муниципаль район составына керүче җирлекләрнең бюджеттан 

тәэмин ителешенә һәм башка бюджетара трансфертлар бирүгә муниципаль 
районнар бюджетларына субсидияләр бирү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча муниципаль район составына керүче 
җирлекләрнең бюджеттан тәэмин ителешенә һәм башка бюджетара трансфертлар 
бирү өчен муниципаль районнар бюджетларына субсидияләр бирүгә Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең җирле бюджетларга керүе бюджетлар 
керемнәре классификациясенең «Башка субсидияләр» 000 2 02 29999 00 0000 150 
керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

Шулай ук чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы 
бюджетыннан субсидияләр хисабына хәл ителә торган әлеге максатларга җирле 
бюджетлар чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 80050 Муниципаль районнар һәм шәһәр округлары бюджетларына 

муниципаль мәгариф оешмаларында гомум белем бирүнең төп программалары 
буенча гомум мөмкинлекле һәм бушлай мәктәпкәчә, башлангыч гомуми, төп гомуми, 
урта гомуми белем бирүне оештыруга, муниципаль мәгариф оешмаларында 
балаларга өстәмә белем бирүне оештыруга, балаларны карау һәм тәрбияләү өчен 
шартлар тудыруга, балаларны муниципаль мәгариф оешмаларында тотуга, шулай ук 
каникул вакытында балаларның җәйге ялын оештыруга субсидияләр бирү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча муниципаль районнар һәм шәһәр 
округлары бюджетларына муниципаль мәгариф оешмаларында гомум белем 
бирүнең төп программалары буенча гомум мөмкинлекле һәм бушлай мәктәпкәчә, 
башлангыч гомуми, төп гомуми, урта гомуми белем бирүне оештыруга, муниципаль 
мәгариф оешмаларында балаларга өстәмә белем бирүне оештыруга, балаларны 
карау һәм тәрбияләү өчен шартлар тудыруга, балаларны муниципаль мәгариф 
оешмаларында тотуга, шулай ук каникул вакытында балаларның җәйге ялын 
оештыруга субсидияләр бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең җирле бюджетларга керүе бюджетлар 
керемнәре классификациясенең «Башка чыгымнар» 000 2 02 29999 00 0000 150 
кермнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

 
- 80060 Муниципаль районнар бюджетларына, Татарстан Республикасы 

бюджеты средстволары хисабына, шәһәр, авыл җирлекләре бюджетларына 
дотацияләр исәпләү һәм бирү буенча дәүләт вәкаләтләрен хәл итүгә субвенцияләр 
бирү 
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Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча муниципаль районнар бюджетларына, 
Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына, шәһәр, авыл җирлекләре 
бюджетларына дотацияләр исәпләү һәм бирү буенча дәүләт вәкаләтләрен хәл итүгә 
субвенцияләр бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субвенцияләрнең җирле бюджетларга керүе бюджетлар 
керемнәре классификациясенең «Россия Федерациясе субъектларына тапшырыла 
торган вәкаләтләрне үтәүгә җирле бюджетларг субвенцияләр»  000 2 02 30024 00 
0000 150 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

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

 
2.18. «2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасында Татарстан Республикасы 

дәүләти гражданлык хезмәтен һәм муниципаль хезмәтне үстерү» дәүләт 
программасы 

 
«2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасында Татарстан Республикасы дәүләти 
гражданлык хезмәтен һәм муниципаль хезмәтне үстерү» дәүләт программасының 
максатчан статьялары түбәндәгеләрне үз эченә ала: 

 
19 0 00 00000 

«Татарстан Республикасында Татарстан Республикасы дәүләти гражданлык 
хезмәтен һәм муниципаль хезмәтне үстерү» дәүләт программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 31.12.2012 ел, № 1199 карары белән расланган Татарстан 
Республикасы дәүләт программалары исемлеге нигезендә эшләнгән  «2014 – 2021 
елларга Татарстан Республикасында Татарстан Республикасы дәүләти гражданлык 
хезмәтен һәм муниципаль хезмәтне үстерү» дәүләт программасын тормышка 
ашыруга түбәндәге төп чара буенча хәл ителә торган Татарстан Республикасы 
бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 
 

19 0 01 00000   
«Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте һәм Татарстан Республикасында җирле 
үзидарә органнары тарафыннан үзләренә йөкләнгән вәкаләтләрне үтәүнең нәтидәсен 

арттыру» төп чарасы  
 

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

 
- 21910 Татарстан Республикасының дәүләти гражданлык хезмәтен һәм 

Татарстан Республикасында муниципаль хезмәтне үстерү буенча чаралар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасының дәүләти 

гражданлык хезмәтен һәм Татарстан Республикасында муниципаль хезмәтне үстерү 
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буенча чараларны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
2.19. «2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасында дәүләт милли сәясәтен 

тормышка ашыру» дәүләт программасы 
 

«2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасында дәүләт милли сәясәтен тормышка 
ашыру» дәүләт программасының максатчан статьялары түбәндәгеләрне үз эченә ала: 
 

20 0 00 00000  
«Татарстан Республикасында дәүләт милли сәясәтен тормышка ашыру» дәүләт 

программасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетының 31.12.2012 ел, № 1199 карары белән расланган Татарстан 
Республикасы дәүләт программалары исемлеге нигезендә «2014 – 2021 елларга 
Татарстан Республикасында дәүләт милли сәясәтен тормышка ашыру» дәүләт 
программасын тормышка ашыруга түбәндәге төп чара буенча хәл ителә торган 
Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 
 

20 0 01 00000   
«Татарстан Республикасында дәүләт милли сәясәтен, Татарстан Республикасы 

территориясендә яшәүче халыклар вәкилләрен цивилизацияле үстерү, этникара һәм 
конфессияара тынычлыкны саклау, гомумроссия гражданлык тәңгәллеген (Россия 

халкы) ныгыту, мигрантларны уңышлы төстә социаль-мәдәни тормышка 
җайлаштыру һәм интеграцияләү» төп чарасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 10990 Программаларга кертелгән чараларны тормышка ашыру 
 
- R5160 Россия халыкларының бердәмлеген һәм Россия халыкларының 

этномәдәни үсешен ныгыту буенча чараларны тормышка ашыруга финанслашыла 
торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Россия халыкларының бердәмлеген һәм 
Россия халыкларының этномәдәни үсешен ныгыту буенча чараларны тормышка 
ашыруга федераль бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан Республикасы бюджеты 
средстволары хисабына хәл ителә торган ашыруга Татарстан Республикасы 
бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 
классификациясенең «Россия халыкларының бердәмлеген һәм Россия 
халыкларының этномәдәни үсешен ныгыту буенча чараларны тормышка ашыруга 
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бюджетларга субсидияләр» 000 2 02 25516 00 0000 150 керемнәр төренең тиешле 
кодлары буенча чагылдырыла. 

 
2.20. «Татар халкының милли тәңгәллеген саклау (2014 – 2019 елларга)» Татарстан 

Республикасы дәүләт программасы 
 

«Татар халкының милли тәңгәллеген саклау (2014 – 2019 елларга)» Татарстан 
Республикасы дәүләт программасының максатчан статьялары түбәндәгеләрне үз 
эченә ала:   
 

21 0 00 00000 
 «Татар халкының милли тәңгәллеген саклау» Татарстан Республикасы дәүләт 

программасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетының 31.12.2012 ел, № 1199 карары белән расланган Татарстан 
Республикасы дәүләт программалары исемлеге нигезендә «Татар халкының милли 
тәңгәллеген саклау (2014 – 2019 елларга)» Татарстан Республикасы дәүләт 
программасын тормышка ашыруга түбәндәге төп чара буенча хәл ителә торган 
Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 
 

21 0 01 00000   
«Татарстан Республикасында һәм аннан читтә татар халкының милли тәңгәллеген 

саклау һәм үстерү өчен шартлар тудыру» төп чарасы  
 

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

 
- 10990 Программаларга кертелгән чараларны тормышка ашыру 
 

2.21. «2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасының дәүләт телләрен һәм 
Татарстан Республикасында башка телләрне саклау, өйрәнү һәм үстерү» дәүләт 

программасы  
 

«2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасының дәүләт телләрен һәм 
Татарстан Республикасында башка телләрне саклау, өйрәнү һәм үстерү» дәүләт 
программасының максатчан статьялары түбәндәгеләрне үз эченә ала: 

 
22 0 00 00000  

«Татарстан Республикасының дәүләт телләрен һәм Татарстан Республикасында 
башка телләрне саклау, өйрәнү һәм үстерү» дәүләт программасы  

 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 31.12.2012 ел, № 1199 карары белән расланган Татарстан 
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Республикасы дәүләт программалары исемлеге нигезендә «2014 – 2021 елларга 
Татарстан Республикасының дәүләт телләрен һәм Татарстан Республикасында 
башка телләрне саклау, өйрәнү һәм үстерү» дәүләт программасын тормышка 
ашыруга түбәндәге төп чара буенча хәл ителә торган Татарстан Республикасы 
бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 
 

22 0 01 00000   
«Татарстан Республикасында татар, рус телләрен һәм башка телләрне, шулай ук 

республикадан читтә татар телен саклау, өйрәнү һәм үстерү өчен шартлар тудыру» 
төп чарасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 10990 Программаларга кертелгән чараларны тормышка ашыру 
 
 

2.22. «2013 – 2023 елларга Татарстан Республикасында газ-мотор ягулыгын үстерү» 
дәүләт программасы 

 
«2013 – 2023 елларга Татарстан Республикасында газ-мотор ягулыгын үстерү» 
дәүләт программасының максатчан статьялары түбәндәгеләрне үз эченә ала: 

 
23 0 00 00000  

«Татарстан Республикасында газ-мотор ягулыгын үстерү» дәүләт программасы  
 

Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетының 31.12.2012 ел, № 1199 карары белән расланган Татарстан 
Республикасы дәүләт программалары исемлеге нигезендә «2013 – 2023 елларга 
Татарстан Республикасында газ-мотор ягулыгын үстерү» дәүләт программасын 
тормышка ашыруга түбәндәге төп чара буенча хәл ителә торган Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 
 

23 0 01 00000  
«Әйләнә-тирә мохиткә һәм халыкның сәламәтлегенә автомобиль транспортының 

тискәре йогынтысын тотрыклы киметүне тәэмин итү һәм автотранспорт 
чараларында йөртү-ташуның иң зур икътисадый нәтиҗәсенә ирешү» төп чарасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

- 71710 Газ-мотор ягулыгында эшләүче автобуслар һәм торак-коммуналь 
хуҗалык техникасын сатып алу өчен алынган кредитлар һәм займнар буенча 
процент ставкасының бер өлешен каплауга субсидияләр  
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Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча газ-мотор ягулыгында эшләүче 
автобуслар һәм торак-коммуналь хуҗалык техникасын сатып алу өчен алынган 
кредитлар һәм займнар буенча процент ставкасының бер өлешен каплауга 
субсидияләр бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 71720 Транспорт чараларын газ-мотор ягулыгына күчергән юридик затларга, 

хосусый эшмәкәрләргә һәм физик затларга чыгымнарының бер өлешен каплауга 
субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча транспорт чараларын газ-мотор 
ягулыгына күчергән юридик затларга, хосусый эшмәкәрләргә һәм физик затларга 
чыгымнарының бер өлешен каплауга субсидияләр бирүгә Татарстан Республикасы 
бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 71730 Транспорт чараларын газ-мотор ягулыгына күчерү буенча чаралар 

үткәрү 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча транспорт чараларын газ-мотор 

ягулыгына күчерү буенча чаралар үткәрүгә бирүгә Татарстан Республикасы 
бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 71740 Газ-мотор ягулыгында эшләүче автобуслар һәм техника сатып алу 
 

2.23. «2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасында юстицияне үстерү» дәүләт 
программасы 

 
«2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасында юстицияне үстерү» дәүләт 

программасының максатчан статьялары түбәндәгеләрне үз эченә ала: 
 

24 0 00 00000  
«Татарстан Республикасында юстицияне үстерү» дәүләт программасы  

 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 31.12.2012 ел, № 1199 карары белән расланган Татарстан 
Республикасы дәүләт программалары исемлеге нигезендә «2014 – 2021 елларга 
Татарстан Республикасында юстицияне үстерү» дәүләт программасын тормышка 
ашыруга дәүләт программасының түбәндәге кече программалары буенча хәл ителә 
торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 
24 1 00 00000  

«Татарстан Республикасында юстиция өлкәсендә дәүләт сәясәтен тормышка ашыру» 
кече программасы  

 
Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 
 

24 1 01 00000   
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«Татарстан Республикасы вәкаләтләре чикләрендә юстиция өлкәсендә сәясәтне 
тормышка ашыру» төп чарасы  

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 02040 Үзәк аппарат 
 
- 02950 оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү 
 
- 23020 Судлар эшчәнлеген тәэмин итү 
 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча судларны тоту һәм аларның эшчәнлеген 

тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 
 
- 23300 Татарстан Республикасы Иҗтимагый палатасы эшчәнлеген тәэмин итү 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы Иҗтимагый 

палатасы эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
- 25390 Муниципаль районга керүче җирлекләрдән Татарстан Республикасы 

муниципаль норматив-хокукый актлар регистрын алып бару өчен кирәкле 
мәгълүматлар җыю буенча дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча муниципаль районга керүче 
җирлекләрдән Татарстан Республикасы муниципаль норматив-хокукый актлар 
регистрын алып бару өчен кирәкле мәгълүматлар җыю буенча дәүләт вәкаләтләрен 
тормышка ашыруга муниципаль районнар бюджетларына субвенцияләр бирүгә 
Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субвенцияләрне җирле бюджетларга керүе бюджетлар 
керемнәре классификациясенең «Россия Федерациясе субъектларына тапшырыла 
торган вәкаләтләрне үтәүгә җирле бюджетларга субвенцияләр» 000 2 02 30024 00 
0000 150 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

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

 
- 51410 Федераль бюджет средстволары хисабына, Дәүләт Думасы 

депутатлары һәм аларның ярдәмчеләре эшчәнлеген тәэмин итү 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча «Федерация Советы әгъзасы статусы 

һәм Россия Федерациясе Федераль Җыены Дәүләт Думасы депутаты статусы 
турында» 8 май, 1994 ел, № 3-ФЗ Федераль закон нигезендә, Россия Федерациясе 
Федераль Җыены Дәүләт Думасы депутатлары һәм сайлау округларында аларның 
ярдәмчеләре эшчәнлеген матди тәэмин итүгә бәйле булган, башка дәрәҗәдәге 
хакимият органнары тарафыннан кабул ителгән карарлар нәтиҗәсендә килеп чыккан 
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өстәмә чыгымнарны компенсацияләүгә федераль бюджеттан башка бюджетара 
трансфертлар хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга башка бюджетара трансфертларның керүе бюджетлар 
керемнәре классификациясенең  «Дәүләт Думасы депутатлары һәм сайлау 
округларында аларның ярдәмчеләре эшчәнлеген тәэмин итүгә бюджетларга 
тапшырыла торган бюджетара трансфертлар» 000 2 02 45141 00 0000 150 керемнәр 
төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

 
- 92350 Башка түләүләр 
 

24 2 00 00000  
«Татарстан Республикасында җәмәгать юстициясе институтын үстерү» кече 

программасы  
 

Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 
тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 
24 2 01 00000  

«Татарстан Республикасында җәмәгать юстициясе институтын үстерү һәм ныгыту» 
төп чарасы   

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү  
 
- 23010 Судлар аппаратлары эшчәнлеген тәэмин итү 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы судлар 

аппаратлары эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла.  

 
- 23030 Татарстан Республикасында җәмәгать юстициясе институтын үстерү 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасында җәмәгать 

юстициясе институтын үстерүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла.  

24 К 00 00000  
«Татарстан Республикасында юстицияне үстерү» дәүләт программасы кысаларында 

социаль һәм инженерлык инфраструктурасын үстерү» кече программасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча 
Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 
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- 72310 Татарстан Республикасы дәүләт (муниципаль) милкендәге социаль һәм 
инженерлык инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь ремонт 

 
2.24. «Татарстан Республикасында энергияне 

 сак тоту һәм энергия нәтиҗәсен арттыру»дәүләт программасы 
 

«Татарстан Республикасында энергияне сак тоту һәм энергия нәтиҗәсен арттыру» 
дәүләт программасының максатчан статьялары түбәндәгеләрне үз эченә ала: 

 
25 0 00 00000  

«Татарстан Республикасында энергияне 
 сак тоту һәм энергия нәтиҗәсен арттыру»дәүләт программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 31.12.2012 ел, № 1199 карары белән расланган Татарстан 
Республикасы дәүләт программалары исемлеге нигезендә «Татарстан 
Республикасында энергияне сак тоту һәм энергия нәтиҗәсен арттыру» дәүләт 
программасын тормышка ашыруга түбәндәге төп юнәлешләр буенча хәл ителә 
торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 
25 0 01 00000  

«Торак фонды һәм социаль өлкә объектларында энергияне сак тоту буенча чаралар 
үткәрү» төп чарасы   

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 96010 Күп фатирлы йортларны капиталь ремонтлау буенча чараларны 

тәэмин итү 
 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча күп фатирлы йортларны капиталь 

ремонтлау буенча чараларны тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
25 0 02 00000   

«Урамнарны яктырту системаларын модернизацияләү» төп чарасы  
 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
            - 66010 Энергияне сак тоту һәм энергия нәтиҗәсен арттыру өлкәсендә 
чараларны тәэмин итү 
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Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча энергияне сак тоту һәм энергия 
нәтиҗәсен арттыру өлкәсендә чараларны тәэмин итүгә Татарстан Республикасы 
бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

  
25 0 03 00000  

«Җылылык һәм электр энергиясен эшләп чыгару (тапшыру) өчен файдаланыла 
торган җиһазларны модернизацияләү» төп чарасы   

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
            - 66010 Энергияне сак тоту һәм энергия нәтиҗәсен арттыру өлкәсендә 
чараларны тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча энергияне сак тоту һәм энергия 
нәтиҗәсен арттыру өлкәсендә чараларны тәэмин итүгә Татарстан Республикасы 
бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
25 0 04 00000   

«Энергетик тикшерүләр үткәрү» 
төп чарасы  

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
            - 66010 Энергияне сак тоту һәм энергия нәтиҗәсен арттыру өлкәсендә 
чараларны тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча энергияне сак тоту һәм энергия 
нәтиҗәсен арттыру өлкәсендә чараларны тәэмин итүгә Татарстан Республикасы 
бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 
 

25 0 05 00000  
«Энергияне сак тоту һәм энергия нәтиҗәсен арттыру өлкәсендә фәнни-тикшеренү 

эшләре үткәрү» төп чарасы  
 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 
чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 
            - 66010 Энергияне сак тоту һәм энергия нәтиҗәсен арттыру өлкәсендә 
чараларны тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча энергияне сак тоту һәм энергия 
нәтиҗәсен арттыру өлкәсендә чараларны тәэмин итүгә Татарстан Республикасы 
бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 
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25 0 06 00000 
«Энергияне сак тоту һәм энергия нәтиҗәсен арттыру өлкәсендә укыту-өйрәтү 

буенча чаралар үткәрү» төп чарасы 
 

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

 
            - 66010 Энергияне сак тоту һәм энергия нәтиҗәсен арттыру өлкәсендә 
чараларны тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча энергияне сак тоту һәм энергия 
нәтиҗәсен арттыру өлкәсендә чараларны тәэмин итүгә Татарстан Республикасы 
бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
25 0 07 00000  

«Энергияне сак тоту һәм энергия нәтиҗәсен арттыру буенча мәгълүмати ярдәм һәм 
пропаганда» төп чарасы  

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
            - 66010 Энергияне сак тоту һәм энергия нәтиҗәсен арттыру өлкәсендә 
чараларны тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча энергияне сак тоту һәм энергия 
нәтиҗәсен арттыру өлкәсендә чараларны тәэмин итүгә Татарстан Республикасы 
бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
 
 

2.25. «2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасында туризм өлкәсен һәм 
кунакчыллыкны үстерү» дәүләт программасы 

 
«2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасында туризм өлкәсен һәм 

кунакчыллыкны үстерү» дәүләт программасының максатчан статьялары 
түбәндәгеләрне үз эченә ала: 

 
26 0 00 00000  

«Татарстан Республикасында туризм өлкәсен һәм кунакчыллыкны үстерү» дәүләт 
программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 
31.12.2012 ел, № 1199 карары белән расланган Татарстан Республикасы дәүләт 
программалары исемлеге нигезендә «2014 – 2021 елларга Татарстан 
Республикасында туризм өлкәсен һәм кунакчыллыкны үстерү» дәүләт 
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программасын тормышка ашыруга түбәндәге төп юнәлешләр буенча хәл ителә 
торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 
 

26 0 01 00000   
«Туризм һәм кунакчыллык өлкәсендә дәүләт сәясәтен камилләштерүгә 

юнәлдерелгән чаралар» төп чарасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 
төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

- 02040 Үзәк аппарат 
 
- 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү 
 

26 0 02 00000   
«Татарстан Республикасында туризм өлкәсен һәм кунакчыллыкны үстерүгә 

юнәлдерелгән чаралар» төп чарасы 
 

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

 
- 13970 Туристлык эшчәнлеге өлкәсендә чаралар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча туристлык эшчәнлеге өлкәсендә 

чараларны тормышка ашыруга  Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
26 К 00 00000  

 «Татарстан Республикасында туризм өлкәсен һәм кунакчыллыкны үстерү» дәүләт 
программасы кысаларында социаль һәм инженерлык ифраструктурасын үстерү 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

- R1110 Дәүләт милкендәге объектларга капитал салуларга финанслашыла 
торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча дәүләт милкендәге объектларга капитал 
салуларга федераль бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан Республикасы бюджеты 
средстволары хисабына хәл ителә торган ашыруга Татарстан Республикасы 
бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына керүе 
бюджетлар керемнәре классификациясенең «Россия Федерациясе субъектларының 
дәүләт милке объектларына капитал салуларны финанслашуга Россия Федерациясе 
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субъектлары бюджетларына субсидияләр» 000 2 02 25111 02 0000 150 коды буенча 
чагылдырыла. 

 
                       2.26. «2015 – 2021 елларга Татарстан Республикасында 

коррупциягә каршы сәясәтне тормышка ашыру» дәүләт программасы 
 
 

«2015 – 2021 елларга Татарстан Республикасында коррупциягә каршы 
сәясәтне тормышка ашыру» дәүләт программасының максатчан статьялары 
түбәндәгеләрне үз эченә ала: 

 
27 0 00 00000 

«Татарстан Республикасының коррупциягә каршы сәясәтен тормышка ашыру» 
дәүләт программасы   

Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетының 31.12.2012 ел, № 1199 карары белән расланган Татарстан 
Республикасы дәүләт программалары исемлеге нигезендә «2015 – 2021 елларга 
Татарстан Республикасында коррупциягә каршы сәясәтне тормышка ашыру» дәүләт 
программасын тормышка ашыруга түбәндәге төп юнәлеш буенча хәл ителә торган 
Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 
27 0 01 00000   

«Коррупция сәбәпләрен ачыклау һәм юкка чыгару, аның чагылышларына 
китерердәй шартларга каршы көрәшү, җәмгыятьтә коррупциягә карата нәфрәт 

тудыру» төп чарасы  
 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 
төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 10270 «Корупциягә каршы бизнес» иҗтимагый процедуралар үзәге» автоном 

коммерциясез оешмасының эшчәнлеген финанс ягыннан тәэмин итүгә субсидия 
 
- 10990 Программаларга кертелгән чараларны тормышка ашыру 
 
 
 

2.27. «2015 – 2021 елларга Татарстан Республикасында талантлар белән стратегик 
идарә итү» дәүләт программасы 

 
«2015 – 2021 елларга Татарстан Республикасында талантлар белән стратегик идарә 

итү» дәүләт программасының максатчан статьялары үз эченә ала: 
 

30 0 00 00000  



177 
 

«Татарстан Республикасында талантлар белән стратегик идарә итү» дәүләт 
программасы 

 
 

Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 
31.12.2012 ел, № 1199 карары белән расланган Татарстан Республикасы дәүләт 
программалары исемлеге нигезендә «2015 – 2021 елларга Татарстан 
Республикасында талантлар белән стратегик идарә итү»дәүләт программасын 
тормышка ашыруга түбәндәге төп юнәлеш буенча хәл ителә торган Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 
30 0 01 00000   

«Татарстан Республикасын инновацион үстерү мәнфәгатьләрендә балаларның, 
яшьләрнең интеллектуаль-иҗади мөмкинлекләрен үстерүнең дәвамчанлык 

системасын җәелдерүен тәэмин итү һәм талантлар белән стратегик идарә итү» төп 
чарасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 10990 Программаларга кертелгән чараларны тормышка ашыру 
 
 
 
 

2.28.  «2016 – 2021 елларга Татарстан Республикасында архив эшен үстерү» дәүләт 
программасы   

 
«2016 – 2021 елларга Татарстан Республикасында архив эшен үстерү» дәүләт 

программасының максатчан статьялары түбәндәгеләрне үз эченә ала:: 
 

33 0 00 00000  
«Татарстан Республикасында архив эшен үстерү» дәүләт программасы  

 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 
31.12.2012 ел, № 1199 карары белән расланган Татарстан Республикасы дәүләт 
программалары исемлеге нигезендә «2016 – 2021 елларга Татарстан 
Республикасында архив эшен үстерү» дәүләт программасын тормышка ашыруга 
түбәндәге төп юнәлеш буенча хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла: 

 
33 0 01 00000  

«Архив эше өлкәсендә дәүләт сәясәтен тормышка ашыру» төп чарасы   
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Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 
төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 02040 Үзәк аппарат 
 
- 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү  
 
- 44020 Татарстан Республикасы архив фонды документларын һәм башка 

архив документларын  саклауны, учетка алу, комплектлау һәм алардан файдалануны 
тәэмин итү 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы архив фонды 
документларын һәм башка архив документларын  саклауны, учетка алу, 
комплектлау һәм алардан файдалануны тәэмин итүгә Татарстан Республикасы 
бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
2.29. «2019 – 2021 елларга, чит илләрдә яшәүче ватандашларыбызга Татарстан 
Республикасына ихтыярый күченүләренә ярдәм итү» Татарстан Республикасы 

дәүләт программасы 
 
«2019 – 2021 елларга, чит илләрдә яшәүче ватандашларыбызга Татарстан 

Республикасына ихтыярый күченүләренә ярдәм итү» Татарстан Республикасы 
дәүләт программасының максатчан статьялары түбәндәгеләрне үз эченә ала: 

 
34 0 00 00000  

«Чит илләрдә яшәүче ватандашларыбызга Татарстан Республикасына ихтыярый 
күченүләренә ярдәм итү» Татарстан Республикасы дәүләт программасы  

 
Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 
31.12.2012 ел, № 1199 карары белән расланган Татарстан Республикасы дәүләт 
программалары исемлеге нигезендә «2019 – 2021 елларга, чит илләрдә яшәүче 
ватнадашларыбызга Татарстан Республикасына ихтыярый күченүләренә ярдәм итү» 
Татарстан Республикасы дәүләт программасын тормышка ашыруга түбәндәге төп 
чара буенча хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
34 0 01 00000   

«Чит илләрдә яшәүче ватандашларыбызга Татарстан Республикасына ихтыярый 
күченүләренә ярдәм итү» төп чарасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

төп чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 
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- 15700 Чит илләрдә яшәүче ватандашларыбызга Татарстан Республикасына 
ихтыярый күченүләренә ярдәм итү буенча чаралар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча чит илләрдә яшәүче ватнадашларыбызга 
Татарстан Республикасына ихтыярый күченүләренә ярдәм итү буенча чараларны 
тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 
 

- R0860 Чит илләрдә яшәүче ватнадашларыбызга Россия Федерациясенә 
ихтыярый күченүләренә ярдәм итү буенча финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча чит илләрдә яшәүче ватандашларыбызга 
Россия Федерациясенә ихтыярый күченүләренә ярдәм итү буенча чараларны 
тормышка ашыруга федераль бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан Республикасы 
бюджеты средстволары хисабына хәл ителә  торган Татарстан Республикасы 
бюджеты чыгымнары чагылдырыла 

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 
классификациясенең «Чит илләрдә яшәүче ватандашларыбызга Россия 
Федерациясенә ихтыярый күченүләренә ярдәм итү буенча дәүләт программасына 
кертелгән төбәк күченү программасында күздә тотылган чараларны тормышка 
ашыруга бюджетларга субсидияләр» 000 2 02 25086 00 0000 150 керемнәр төренең 
тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

 
2.30. «2018 – 2022 елларга Татарстан Республикасы территориясендә заманча шәһәр 

мохитен булдыру» дәүләт программасы 
 

«2018 – 2022 елларга Татарстан Республикасы территориясендә заманча шәһәр 
мохитен булдыру» дәүләт программасының максатчан статьялары түбәндәгеләрне 

үз эченә ала: 
 

35 0 00 00000  
«Татарстан Республикасы территориясендә заманча шәһәр мохитен булдыру» 

дәүләт программасы 
 

Әлеге максатчан статья буенча Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 
31.12.2012 ел, № 1199 карары белән расланган Татарстан Республикасы дәүләт 
программалары исемлеге нигезендә «2018 – 2022 елларга Татарстан Республикасы 
территориясендә заманча шәһәр мохитен булдыру» дәүләт программасын тормышка 
ашыруга чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча хәл ителә торган Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 
- 14160 Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләрендә парклар һәм 

скверлар булдыру һәм аларны төзекләндерү буенча чараларны тормышка ашыру 
 
- R5550 Заманча шәһәр мохитен булдыруның Россия Федерациясе 

субъектлары дәүләт программаларына һәм муниципаль программаларга ярдәм итүгә 
финанслашыла торган чыгымнар 
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Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча заманча шәһәр мохитен булдыруның 
Россия Федерациясе субъектлары дәүләт программаларына һәм муниципаль 
программаларга ярдәм итүгә федераль бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан 
Республикасы бюджеты средстволары хисабына хәл ителә  торган Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла 

  
Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең «Заманча шәһәр мохитен булдыруның Россия Федерациясе 
субъектлары дәүләт программаларына һәм муниципаль программаларга ярдәм итүгә 
бюджетларга субсидияләр» 000 2 02 25555 00 0000 150 керемнәр төренең тиешле 
кодлары буенча чагылдырыла. 

 
2.31. Татарстан Республикасы бюджеты һәм Россия Федерациясе дәүләт бюджеттан 

тыш фондлары  чыгымнарының программаларга кертелмәгән юнәлешләре 
 

Татарстан Республикасы бюджеты һәм Россия Федерациясе дәүләт бюджеттан тыш 
фондлары  чыгымнарының программаларга кертелмәгән юнәлешләренең максатчан 
статьялары түбәндәгеләрне үз эченә ала: 

 
51 0 00 00000  

Татарстан Республикасы Президентының Эшләр идарәсен тотуга чыгымнар  
 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 
хәл ителә торган Татарстан Республикасы Президентының Эшләр идарәсен тотуга 
һәм аның эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла. 
 

- 02040 Үзәк аппарат 
 
- 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү 
 
- 92350 Башка түләүләр 

 
52 0 00 00000  

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты Аппаратын тотуга чыгымнар  
 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 
хәл ителә торган Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты Аппаратын тотуга 
һәм аның эшчәнлеген тәэмин итүгә  Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 02040 Үзәк аппарат 
 
- 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү 
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53 0 00 00000  

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Аппаратын тотуга чыгымнар  
 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 
хәл ителә торган Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Аппаратын тотуга һәм 
аның эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла:  

 
- 02040 Үзәк аппарат 
 
- 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү 
 
- 92350 Башка түләүләр 

 
 

54 0 00 00000  
Татарстан Республикасы Конституция суды эшчәнлеген тәэмин итү  

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча хәл 
ителә торган Татарстан Республикасы Конституция судын тотуга һәм аның 
эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү 
 
- 23100 Татарстан Республикасы Конституция судын тотуга чыгымнар 

 
55 0 00 00000  

Татарстан Республикасы Хисап палатасы эшчәнлеген тәэмин итү  
 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча хәл 
ителә торган Татарстан Республикасы Хисап палатасын тотуга һәм аның эшчәнлеген 
тәэмин итүгә  Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла:  

 
- 02040 Үзәк аппарат 
 
- 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү 

 
56 0 00 00000  

Татарстан Республикасы Үзәк сайлау комиссиясе эшчәнлеген, сайлаулар үткәрүне 
тәэмин итү  

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча хәл 
ителә торган Татарстан Республикасы Үзәк сайлау комиссиясе эшчәнлеген, 
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сайлаулар үткәрүне тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла:  

 
-  56 1 00 02010 Сайлаулар үткәрүгә чыгымнар 
 
- 56 2 00 02210 Сайлаучыларның хокукый аңын үстерүгә, сайлауларны 

оештыручыларны укыту-өйрәтүгә, «Выборы» дәүләт автоматлаштырылган 
системасына чыгымнар 

 
- 56 3 00 00000 Татарстан Республикасы Үзәк сайлау комиссиясе эшчәнлеген 

тәэмин итү 
 
- 56 3 00 02040 Үзәк аппарат 
 
- 56 3 00 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү 
 

 
57 0 00 00000  

Татарстан Республикасында Кеше хокуклары буенча Вәкаләтле вәкил Аппараты 
эшчәнлеген тәэмин итү  

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча хәл 
ителә торган Татарстан Республикасында Кеше хокуклары буенча Вәкаләтле вәкил 
Аппаратын тотуга һәм аның эшчәнлеген тәэмин итүгә  Татарстан Республикасы 
бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 

 
- 02040 Үзәк аппарат 
 
- 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү 
 
- 92350 Башка түләүләр 

 
58 0 00 00000  

Татарстан Республикасында Бала хокуклары буенча Вәкаләтле вәкил Аппараты 
эшчәнлеген тәэмин итү  

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча хәл 
ителә торган Татарстан Республикасында Бала хокуклары буенча Вәкаләтле вәкил 
Аппаратын тотуга һәм аның эшчәнлеген тәэмин итүгә  Татарстан Республикасы 
бюджеты чыгымнары чагылдырыла: 
 

- 02040 Үзәк аппарат 
 
- 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү 
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- 92350 Башка түләүләр 
 

73 0 00 00000  
Россия Федерациясе бюджеттан тыш дәүләт фондлары идарәсе эшчәнлегенең 

программаларга кертелмәгән юнәлешләре  
 

73 2 00 00000  
Россия Федерациясе бюджеттан тыш дәүләт фондлары аппаратлары функцияләрен 

башкару  
 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча хәл 
ителә торган Россия Федерациясе бюджеттан тыш дәүләт фондлары аппаратлары 
функцияләрен башкаруга юнәлдерелгән Татарстан Республикасы Мәҗбүри 
медицина иминиятләштерүе территориаль фонды бюджетының программаларга 
кертелмәгән чыгымнары чагылдырыла:  

 
- 50930 Россия Федерациясе субъектлары территорияләрендә мәҗбүри 

медицина иминиятләштерүен оештыруны финанс ягыннан тәэмин итү 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе 

федераль фонды бюджетыннан трансфертлар хисабына хәл ителә торган, Татарстан 
Республикасы территориясендә мәҗбүри медицина иминиятләштерүен оештыруны 
финанс ягыннан тәэмин итүгә Татарстан Республикасы Мәҗбүри медицина 
иминиятләштерүе территориаль фонды чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субвенцияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 
классификациясенең «Россия Федерациясе субъектлары территорияләрендә 
мәҗбүри медицина иминиятләштерүен оештыруны финанс ягыннан тәэмин итүгә 
мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль фондлары бюджетларына 
субвенцияләр» 000 2 02 55093 09 0000 150 коды буенча чагылдырыла. 

 
- 60930 Татарстан Республикасы территориясендә башка чыганаклар хисабына 

хәл ителә торган мәҗбүри медицина иминиятләштерүе оешмаларын финанс 
ягыннан тәэмин итү 

 
- 92350 Башка түләүләр 

 
99 0 00 00000  

Чыгымнарның программаларга кертелмәгән юнәлешләре  
 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 
хәл ителә торган статье отражаются непрограммные расходы бюджета Республики 
Татарстан, осуществляемые по следующим направлениям расходов: 

 
- 02040 Үзәк аппарат 
 
- 02150 Территориаль органнар 
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Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы Авыл 
хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы территориаль органнарын тотуга һәм 
тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү 
 
- 03060 Рейтинг агентлыклары белән хезмәттәшлек итү өлкәсендә чаралар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча рейтинг агентлыклары белән 

хезмәттәшлек итү өлкәсендә чараларны тормышка ашыруга  Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 05410 Социаль сәясәт өлкәсендә чаралар 
 
- 07410 Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының резерв фонды  
 
- 08110 Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты каршындагы 

Икътисадый һәм социаль тикшеренүләр үзәгенең гомумпрограмм эшчәнлеге  
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинеты каршындагы Икътисадый һәм социаль тикшеренүләр үзәгенең 
гомумпрограмм эшчәнлеген хәл итүгә ашыруга  Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 08190 Фәнни учреждениеләр 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча ведомство карамагындагы фәнни 

учреждениеләрне тотуга һәм аларның эшчәнлеген (хезмәтләр күрсәтү) тәэмин итүгә 
Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

 
- 16490 Федераль бюджеттан субсидияләр бирү турында килешүләр 

(шартнамәләр) шартларын бозган өчен акчалата түләтүләр 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча федераль бюджеттан Россия 

Федерациясе субъектлары бюджетларына субсидияләр бирү турында килешүләр 
(шартнамәләр) шартларын бозган өчен акчалата түләтүләрне (штрафлар) федераль 
бюджет кеременә күчерү буенча Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла.  

Әлеге максатларга средстволарны федераль бюджет кеременә күчерү 
бюджетлар керемнәре классификациясенең «Федераль бюджеттан Россия 
Федерациясе субъектлары бюджетларына субсидияләр бирү турында килешүләр 
(шартнамәләр) шартларын бозган өчен акчалата түләтүләр (штрафлар)» 000 1 16 
49010 01 0000 140 коды буенча чагылдырыла. 

 
- 21310 Мәктәпкәчә мәгариф учреждениеләрен интерактив җиһазлар белән 

тәэмин итү буенча чаралар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы мәктәпкәчә 

мәгариф учреждениеләрен интерактив җиһазлар белән тәэмин итү буенча чараларны 
тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  
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- 21540 Татарстан Республикасы предприятиеләренең хезмәт 

җитештерүчәнлеген һәм эшчәнлеге нәтиҗәсен үстерү буенча чаралар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы 

предприятиеләренең хезмәт җитештерүчәнлеген һәм эшчәнлеге нәтиҗәсен үстерү 
буенча чараларны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла.  

 
- 21550 Социаль әһәмиятле чаралар үткәрү 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча социаль әһәмиятле чаралар үткәрүгә 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  
 
- 22910 Икътисадның мобилизацион әзерлеген тәэмин итү буенча чаралар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча икътисадның мобилизацион әзерлеген 

тәэмин итү буенча чараларны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы 
бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

 
- 25140 Гражданнарның үзара салымнары хисабына хәл ителә торган җирле 

әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл кылуга муниципаль берәмлекләр бюджетларына 
тапшырыла торган бюджетара трансфертлар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча гражданнарның үзара салымнары 
хисабына хәл ителә торган җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл кылуга муниципаль 
берәмлекләр бюджетларына башка бюджетара трансфертлар тапшыруга Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

Әлеге максатларга башка бюджетара трансфертларның җирле бюджетларга 
керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең «Башка дәрәҗәдәге хакимият 
органнары тарафыннан кабул ителгән карарлар нәтиҗәсендә килеп чыккан өстәмә 
чыгымнарны компенсацияләү өчен бюджетларга тапшырыла торган бюджетара 
трансфертлар» 000 2 02 45160 00 0000 150 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча 
чагылдырыла. 

 
- 25150 Башка дәрәҗәдәге хакимият органнары тарафыннан кабул ителгән 

карарлар нәтиҗәсендә килеп чыккан өстәмә чыгымнарны компенсацияләү өчен 
тапшырыла торган средстволар  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча башка дәрәҗәдәге хакимият органнары 
тарафыннан кабул ителгән карарлар нәтиҗәсендә килеп чыккан өстәмә чыгымнарны 
компенсацияләү өчен Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга башка бюджетара трансфертларның җирле бюджетларга 
керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең «Башка дәрәҗәдәге хакимият 
органнары тарафыннан кабул ителгән карарлар нәтиҗәсендә килеп чыккан өстәмә 
чыгымнарны компенсацияләү өчен бюджетларга тапшырыла торган бюджетара 
трансфертлар» 000 2 02 45160 00 0000 150 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча 
чагылдырыла. 

 



186 
 

- 25160 Автоном һәм бюджет учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итүгә 
өстәмә чыгымнарны компенсацияләү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча автоном һәм бюджет учреждениеләре 
эшчәнлеген тәэмин итүгә өстәмә чыгымнарны компенсацияләү өчен Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга башка бюджетара трансфертларның җирле бюджетларга 
керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең «Башка дәрәҗәдәге хакимият 
органнары тарафыннан кабул ителгән карарлар нәтиҗәсендә килеп чыккан өстәмә 
чыгымнарны компенсацияләү өчен бюджетларга тапшырыла торган бюджетара 
трансфертлар» 000 2 02 45160 00 0000 150 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча 
чагылдырыла. 

 
- 25180 Татарстан Республикасы территориаль җирле үзидарә системасын 

үстерүгә юнәлдерелгән чараларны тормышка ашыруга юнәлдерелгән чаралар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы территориаль 

җирле үзидарә системасын үстерүгә юнәлдерелгән чараларны тормышка ашыруга 
Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 25190 Татарстан Республикасы авыл җирлекләренә грантлар бирүгә җирле 

бюджетларга бюджетара трансфертлар  
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы авыл 

җирлекләренә грантлар бирүгә җирле бюджетларга бюджетара трансфертлар 
тапшыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 25200 Җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне финанслашуга субсидияләр  
 
- 25220 Халыкка транспорт хезмәте күрсәтү өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен 

тормышка ашыру 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча халыкка транспорт хезмәте күрсәтү 

өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыруга җирле бюджетларга 
субвенцияләр бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга башка бюджетара трансфертларның җирле бюджетларга 
керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең «Россия Федерациясе 
субъектларына тапшырыла торган вәкаләтләрне үтәүгә җирле бюджетларга 
субвенцияләр» 000 2 02 30024 00 0000 150 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча 
чагылдырыла. 

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

 
- 25240 Яшьләр сәясәте өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру 
 Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча яшьләр сәясәте өлкәсендә дәүләт 

вәкаләтләрен тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла. 
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Әлеге максатларга субвенцияләрнең җирле бюджетларга керүе бюджетлар 
керемнәре классификациясенең «Россия Федерациясе субъектларына тапшырыла 
торган вәкаләтләрне үтәүгә җирле бюджетларга субвенцияләр» 000 2 02 30024 00 
0000 150 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

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

 
- 25260 Балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның хокукларын яклау буенча 

комиссияләр булдыру һәм аларның эшчәнлеген оештыру буенча дәүләт 
вәкаләтләрен тормышка ашыру 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча балигъ булмаганнар эшләре һәм 
аларның хокукларын яклау буенча комиссияләр булдыру һәм аларның эшчәнлеген 
оештыру 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 тапшырыла 
торган вәкаләтләрне үтәүгә җирле бюджетларга субвенцияләр» 000 2 02 30024 00 
0000 150 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

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

  
- 25270 Административ комиссияләр булдыру һәм аларның эшчәнлеген 

оештыру буенча дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча административ комиссияләр булдыру 

һәм аларның эшчәнлеген оештыру буенча дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыруга 
Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субвенцияләрнең җирле бюджетларга керүе бюджетлар 
керемнәре классификациясенең «Россия Федерациясе субъектларына тапшырыла 
торган вәкаләтләрне үтәүгә җирле бюджетларга субвенцияләр» 000 2 02 30024 00 
0000 150 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

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

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

өлешкә кереп төзү өлкәсендә, шулай ук торак-төзелеш кооперативларының күп 
фатирлы йортлар төзүгә бәйле эшчәнлегенә дәүләт контрольлеген (күзәтчелек) хәл 
итү буенча дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча күп фатирлы йортларны һәм (яки) башка 
күчемсез милек объектларын өлешкә кереп төзү өлкәсендә, шулай ук торак-төзелеш 
кооперативларының күп фатирлы йортлар төзүгә бәйле эшчәнлегенә дәүләт 
контрольлеген (күзәтчелек) хәл итү буенча дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыруга 
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җирле бюджетларга субвенцияләр бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субвенцияләрнең җирле бюджетларга керүе бюджетлар 
керемнәре классификациясенең «Россия Федерациясе субъектларына тапшырыла 
торган вәкаләтләрне үтәүгә җирле бюджетларга субвенцияләр» 000 2 02 30024 00 
0000 150 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

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

 
- 25340 Архив эше өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча архив эше өлкәсендә дәүләт 

вәкаләтләрен тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субвенцияләрнең җирле бюджетларга керүе бюджетлар 
керемнәре классификациясенең «Россия Федерациясе субъектларына тапшырыла 
торган вәкаләтләрне үтәүгә җирле бюджетларга субвенцияләр» 000 2 02 30024 00 
0000 150 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

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

 
- 25350 Административ хокук бозулар турында беркетмәләр төзүгә вәкаләтле 

вазыйфаи затларның исемлеген билгеләү буенча дәүләт вәкаләтләрен тормышка 
ашыру 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча административ хокук бозулар турында 
беркетмәләр төзүгә вәкаләтле вазыйфаи затларның исемлеген билгеләү 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 тапшырыла 
торган вәкаләтләрне үтәүгә җирле бюджетларга субвенцияләр» 000 2 02 30024 00 
0000 150 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

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

 
- 25380 Иҗтимагый тәртипкә һәм иҗтимагый иминлеккә янаучы 

административ хокук бозулар турында беркетмәләр төзү буенча Татарстан 
Республикасы дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру 

 
- 25400 Дәүләт милке буларак билгеләнмәгән җир кишәрлекләрен бирү буенча 

дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча дәүләт милке буларак билгеләнмәгән 

җир кишәрлекләрен бирү буенча дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыруга җирле 
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бюджетларга субвенцияләр бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субвенцияләрнең җирле бюджетларга керүе бюджетлар 
керемнәре классификациясенең «Россия Федерациясе субъектларына тапшырыла 
торган вәкаләтләрне үтәүгә җирле бюджетларга субвенцияләр» 000 2 02 30024 00 
0000 150 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

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

 
- 25410 Җәмәгать урыннарында исерек хәлдә булып, мөстәкыйль хәрәкәтләнү 

яки әйләнә-тирәне тану сәләтен җуйган затларга махсус учреждениеләрдә хезмәтләр 
күрсәтү буенча дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча җәмәгать урыннарында исерек хәлдә 
булып, мөстәкыйль хәрәкәтләнү яки әйләнә-тирәне тану сәләтен җуйган затларга 
махсус учреждениеләрдә 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 тапшырыла 
торган вәкаләтләрне үтәүгә җирле бюджетларга субвенцияләр» 000 2 02 30024 00 
0000 150 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

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

 
- 26310 Терлекчелек: умартачылык, атчылык һәм токым эше тармакларын 

үстерү 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасында 

Терлекчелек: умартачылык, атчылык һәм токым эше тармакларын үстерүгә бәйле 
Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 26320 Ветеринария хезмәте эшчәнлеген тәэмин итү 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасында 

ветеринария хезмәтен тоту һәм аның  эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
-26330 Авыл хуҗалыгы өлкәсендә мәгълүмат-методик тәэмин итү буенча 

хезмәтләр күрсәтүне тәэмин итү 
 
- 42910 Кадрлар әзерләү, яңа һөнәргә өйрәтү һәм кадрларның 

квалификациясен күтәрү  
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча кадрлар әзерләү, яңа һөнәргә өйрәтү һәм 

кадрларның квалификациясен күтәрүне хәл итүгә Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла. 
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- 43600 Балалар һәм яшьләр өчен чаралар үткәрү  
 
- 43670 Мәгариф өлкәсендә мәгариф учреждениеләре хезмәткәрләренең хезмәт 

хакын арттыруга бәйле чаралар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча мәгариф өлкәсендә мәгариф 

учреждениеләре хезмәткәрләренең хезмәт хакын арттыруга бәйле чараларны 
тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 45200 Укыту-методик кабинетлар, үзәкләштерелгән бухгалтерияләр, 

хуҗалык хезмәтләре күрсәтү төркемнәре, укыту-өйрәтү өчен фильмотекалар, 
мәктәпара укыту-производство комбинатлары, логопедия пунктлары 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча укыту-методик кабинетларны, 
үзәкләштерелгән бухгалтерияләр, хуҗалык хезмәтләре күрсәтү төркемнәре, укыту-
өйрәтү өчен фильмотекалар, мәктәпара укыту-производство комбинатлары, 
логопедия пунктларын тотуга һәм аларның эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 45300 Социаль-мәдәни өлкә объектларын кабул итү һәм файдалануга 

тапшыру 
 
- 50090 Бюджет өлкәсендә эшләүчеләрнең хезмәт хакын арттыруга өстәмә 

чыгымнарны компенсацияләү буенча чаралар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча бюджет өлкәсендә эшләүчеләрнең 

хезмәт хакын арттыруга өстәмә чыгымнарның бер өлешен компенсацияләү өчен 
бюджет балансын тәэмин итү максатыннан чыгып, федераль бюджеттан алына 
торган дотация хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга дотацияләрнең Татарстан Республикасы бюджеты кеременә 
керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең «Бюджет өлкәсендә 
эшләүчеләрнең хезмәт хакын арттыруга өстәмә чыгымнарның бер өлешен 
компенсацияләүгә Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына дотацияләр» 
000 2 02 15009 02 0000 150 коды буенча чагылдырыла. 

 
- 51180 Федераль бюджет средстволары хисабына, хәрби комиссариатлар 

булмаган территорияләрдә башлангыч хәрби учетны хәл итү 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча хәрби комиссариатлар булмаган 

территорияләрдә башлангыч хәрби учетны хәл итү буенча вәкаләтләрне тормышка 
ашыруга бәйле булган, федераль бюджеттан субвенцияләр хисабына хәл ителә 
торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субвенцияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 
классификациясенең «Хәрби комиссариатлар булмаган территорияләрдә башлангыч 
хәрби учетны хәл итүгә бюджетларга субвенцияләр» 000 2 02 35118 00 0000 150 
керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 
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Шулай ук чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы 
бюджетына федераль бюджеттан бирелә торган субвенцияләр хисабына хәл ителә 
торган әлеге максатларга җирле бюджетлар чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 51200 Федераль бюджет средстволары хисабына, Россия Федерациясендә 

гомуми юрисдикциядәге федераль судларның антлы утырышчыларына кандидатлар 
исемлеген төзү (үзгәртү) 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Россия Федерациясендә гомуми 
юрисдикциядәге федераль судларның антлы утырышчыларына кандидатлар 
исемлеген төзү (үзгәртү) буенча муниципаль берәмлекләрнең башкарма-боеру 
органнарына тапшырылган дәүләт вәкаләтләрен финанс ягыннан тәэмин итү өчен, 
федераль бюджеттан субвенцияләр хисабына хәл ителә торган Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субвенцияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 
классификациясенең «Россия Федерациясендә гомуми юрисдикциядәге федераль 
судларның антлы утырышчыларына кандидатлар исемлеген төзү (үзгәртү) буенча 
вәкаләтләрне хәл итүгә бюджетларга субвенцияләр» 000 2 02 35120 00 0000 150 
керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

Шулай ук чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы 
бюджетына федераль бюджеттан бирелә торган субвенцияләр хисабына хәл ителә 
торган әлеге максатларга җирле бюджетлар чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 51420 Федераль бюджет средстволары хисабына, Федерация Советы 

әгъзалары һәм аларның ярдәмчеләре эшчәнлеген тәэмин итү 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча «Федерация Советы әгъзасы статусы 

һәм Россия Федерациясе Федераль Җыены Дәүләт Думасы депутаты статусы 
турында» 8 май, 1994 ел, № 3-ФЗ Федераль закон нигезендә, Россия Федерациясе 
Федераль Җыены Федерация Советы әгъзалары һәм Россия Федерациясе 
субъектларында аларның ярдәмчеләре эшчәнлеген матди тәэмин итүгә бәйле булган, 
башка дәрәҗәдәге хакимият органнары тарафыннан кабул ителгән карарлар 
нәтиҗәсендә килеп чыккан өстәмә чыгымнарны компенсацияләүгә федераль 
бюджеттан башка бюджетара трансфертлар хисабына хәл ителә торган Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга башка бюджетара трансфертларның керүе бюджетлар 
керемнәре классификациясенең  «Федерация Советы әгъзаларын  һәм Россия 
Федерациясе субъектларында аларның ярдәмчеләре эшчәнлеген тәэмин итүгә 
бюджетларга тапшырыла торган бюджетара трансфертлар000 2 02 45142 00 0000 
150  керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

 
- 54850 Федераль бюджет средстволары хисабына, хәрби хезмәттән (хезмәт 

итү) киткән гражданнарны һәм аларга тигезләштерелгән затларны торак белән 
тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча «Хәрби хезмәткәрләрне статусы 
турында» һәм «Гражданнарның аерым категорияләрен торак белән тәэмин итү 
турында» Федераль законга үзгәрешләр кертү хакында» 8 декабрь, 2010 ел, № 342-
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ФЗ Федераль закон нигезендә, хәрби хезмәттән (хезмәт итү) киткән гражданнарны 
һәм аларга тигезләштерелгән затларны торак белән тәэмин итүгә федераль 
бюджеттан субвенцияләр хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы 
бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субвенцияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 
классификациясенең  «Хәрби хезмәттән (хезмәт итү) киткән гражданнарны һәм 
аларга тигезләштерелгән затларны торак белән тәэмин итүгә бюджетларга 
субвенцияләр» 000 2 02 35485 00 0000 150 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча 
чагылдырыла. 

 
- 57010 Иҗтимагый тәртипкә һәм иҗтимагый иминлеккә янаучы 

административ хокук бозулар турында беркетмәләр төзү буенча тапшырылган 
вәкаләтләрнең бер өлешен хәл итүгә федераль бюджетка субвенцияләр 

 
- 59300 Федераль бюджет средстволары хисабына, гражданлык хәле актларын 

дәүләт теркәвенә алу 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча, «Гражданлык хәле актлары турында»  

15 ноябрь, 1997 ел, № 143-ФЗ Федераль законның 4 статьясындагы 1 пункты 
нигезендә, Россия Федерациясе субъектларының дәүләт хакимияте органнарына 
гражданлык хәле актларын дәүләт теркәвенә алуга тапшырылган Россия 
Федерациясе вәкаләтләрен хәл итүгә федераль бюджеттан субвенцияләр хисабына 
хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субвенцияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына 
керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең  «Гражданлык хәле актларын 
дәүләт теркәвенә алуга бюджетларга субвенцияләр» 000 2 02 35930 00 0000 150 
керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субвенцияләрнең җирле бюджетларга керүе бюджетлар 
керемнәре классификациясенең  «Гражданлык хәле актларын дәүләт теркәвенә алуга 
бюджетларга субвенцияләр» 000 2 02 35930 00 0000 150 керемнәр төренең тиешле 
кодлары буенча чагылдырыла. 

Шулай ук чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы 
бюджетына федераль бюджеттан бирелә торган субвенцияләр хисабына хәл ителә 
торган әлеге максатларга җирле бюджетлар чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 59900 Федераль бюджет средстволары хисабына, белем бирүнең сыйфатына 

контрольлек итү, белем бирү эшчәнлеген лицензияләү һәм дәүләт тарафыннан 
аккредитацияләү, мәгариф өлкәсендә законны үтәүгә күзәтчелек һәм контрольлек 
итү буенча Россия Федерациясе вәкаләтләрен тормышка ашыру 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча, «Россия федерациясендә белем бирү 
турында» 29 декабрь, 2012 ел, № 273-ФЗ Федераль законның 7 статьясындагы 1 
өлеше нигезендә Россия Федерациясе субъектларының дәүләт хакимияте 
органнарына тапшырылган белем бирү өлкәсендәге вәкаләтләрне хәл итүгә 
федераль бюджеттан субвенцияләр хисабына хәл ителә торган Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 
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Әлеге максатларга субвенцияләрнең җирле бюджетларга керүе бюджетлар 
керемнәре классификациясенең  «Россия Федерациясе субъектларына һәм Байконур 
ш. бюджетына бердәм субвенция» 000 2 02 35900 02 0000 150 коды буенча 
чагылдырыла. 

 
- 60450 Авыл хуҗалыгы өлкәсендә башка чаралар 
 
- 68100 Татарстан Республикасы бюджетыннан узган еллардагы бюджетара 

трансфертлар хисабына хәл ителә торган башка чаралар 
 
- 72310 Татарстан Республикасы дәүләт (муниципаль) милкендәге социаль һәм 

инженерлык инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь ремонт 
 
- 72320 Яңа торакка күчерү, төзү системасын камилләштерү, инженерлык, 

транспорт инфраструктурасын үстерү 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасында яңа торакка 

күчерү, төзү системасын камилләштерү, инженерлык, транспорт 
инфраструктурасын үстерүгә бәйле Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла. 

 
- 90430 Гидротехник корылмаларны тоту һәм ремонтлауга чыгымнар  
 
- 92310 «Татарстан Республикасы дәүләти гражданлык хезмәткәрләрен 

мәҗбүри дәүләти иминиятләштерү турында» 14 июль, 2012 ел, № 55-ТРЗ Татарстан 
Республикасы Законын тормышка ашыру 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча «Татарстан Республикасы дәүләти 
гражданлык хезмәткәрләрен мәҗбүри дәүләти мимниятләштерү турында» 14 июль, 
2012 ел, № 55-ТРЗ Татарстан Республикасы Законын тормышка ашыруга Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 92350 Башка түләүләр 
 
- 92360 Татарстан Республикасы территориясендә федераль программаларны 

финанслашу 
 
- 92380 Дәүләт (муниципаль) учреждениеләре хезмәткәрләренә хезмәт хакын 

арттыруга бәйле чыгымнар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы дәүләт 

(муниципаль) учреждениеләре хезмәткәрләренә хезмәт ххакын арттыруга бәйле 
чараларны тормышка ашыруга ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 92990 Ведомство карамагындагы учреждениеләр эшчәнлеген тәэмин итү 
 
- 93990 Хуҗалык хезмәтен күрсәтүне тәэмин итү буенча учреждениеләр  
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Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча хуҗалык хезмәтен күрсәтүне тәэмин итү 
буенча учреждениеләрне тотуга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла. 
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Татарстан Республикасы Финанс 
министрлыгының 27.09.2018  
№ 02-110 боерыгы белән расланган  
Татарстан Республикасы 
бюджетына һәм Татарстан 
Республикасы Мәҗбүри медицина 
иминиятләштерүе территориаль 
фонды бюджетына караган 
өлешендә Россия Федерациясе 
бюджеты классификациясен 
куллану тәртибен билгеләү, 
аныклау һәм тәгаенләштерү 
турында күрсәтмәләренә  
№ 1 кушымта 
 

 
Татарстан Республикасы бюджеты һәм Татарстан Республикасы Мәҗбүри медицина 

иминиятләштерүе территориаль фонды бюджеты средстволарын баш бүлүчеләр 
исемлеге  

 
Код Татарстан Республикасы бюджеты средстволарын баш бүлүчеләр исемлеге 
701 Татарстан Республикасы Экология һәм табигый байлыклар министрлыгы  

702 Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгы 
703 Татарстан Республикасы Гражданнар оборонасы эшләре һәм гадәттән тыш хәлләр 

министрлыгы 
704 Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгы 

705 Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы 
706 «Казан Кремле» дәүләт тарихи-архитектура һәм сәнгать музей-тыюлыгы» дәүләт 

бюджет учреждениесе 
707 Татарстан Республикасы Мәгълүматлаштыру һәм элемтә министрлыгы  

708 Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы  
709 Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы  

710 Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының Ветеринария баш идарәсе  
711 Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы 

712 Татарстан Республикасы Транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгы  
713 Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык 

министрлыгы 
714 Татарстан Республикасы Дәүләт торак инспекциясе  

716 Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау 
министрлыгы  

717 Татарстан Республикасы Архив эше буенча дәүләт комитеты  
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Код Татарстан Республикасы бюджеты средстволарын баш бүлүчеләр исемлеге 
718 Татарстан Республикасы Социаль-икътисадый мониторинг комитеты  
719 Татарстан Республикасы Спорт министрлыгы  

720 Татарстан Республикасы Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгы  
722 Татарстан Республикасы Президентының Эшләр идарәсе  

723 Татарстан Республикасы  Министрлар Кабинеты Аппараты  
726 Татарстан Республикасында Кеше хокуклары буенча Вәкаләтле вәкил Аппараты  

727 Татарстан Республикасы Хисап палатасы 
728 Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитеты  

729 Татарстан Республикасы Үзәк сайлау комиссиясе  
730 Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе  

731 Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгы  
732 Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Аппараты  

733 Татарстан Республикасы Конституция суды  
734 Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министрлыгы   

735 Татарстан Республикасы Мәдәни мирас объектларын саклау комитеты  
750 Татарстан Республикасының Этил спирты, алкогольле продукция җитештерү, 

әйләнеше һәм сыйфаты өлкәсендә дәүләт контролен тәэмин итү һәм кулланучыларның 
хокукларын яклау буенча дәүләт инспекциясе 

752 Татарстан Республикасында Бала хокуклары буенча Вәкаләтле вәкил Аппараты  
754 Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы министрлыгы  

757 Татарстан Республикасы Сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы  
774 Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының Гражданлык хәле актларын 

теркәү идарәсе  
781 Татарстан Республикасы Үзйөрешле машиналарның һәм техниканың башка 

төрләренең техник торышына күзәтчелек идарәсе  
782 Татарстан Республикасы Инвестиңион үсеш агентлыгы  

783 Татарстан Республикасы Туризм буенча дәүләт комитеты  
784 «Татмедиа» Республика матбугат һәм массакүләм коммуникацияләр агентлыгы  

785 Татарстан Республикасы Биологик ресурслар буенча дәүләт комитеты  
787 Татарстан Республикасы Сатып алулар буенча дәүләт комитеты  

788 Татарстан Республикасы Дәүләт төзелеш күзәтчелеге инспекциясе  
 
 

Код 
Татарстан Республикасы Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль фонды 

бюджеты средстволарын баш бүлүчеләр атамасы 
 

395 Татарстан Республикасы Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль фонды 
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Татарстан Республикасы Финанс 
министрлыгының 27.09.2018  
№ 02-110 боерыгы белән расланган  
Татарстан Республикасы 
бюджетына һәм Татарстан 
Республикасы Мәҗбүри медицина 
иминиятләштерүе территориаль 
фонды бюджетына караган 
өлешендә Россия Федерациясе 
бюджеты классификациясен 
куллану тәртибен билгеләү, 
аныклау һәм тәгаенләштерү 
турында күрсәтмәләренә  
№ 2 кушымта 
 

Татарстан Республикасы бюджеты һәм Татарстан Республикасы Мәҗбүри 
медицина иминиятләштерүе территориаль фонды бюджеты чыгымнарының 

максатчан статьялары исемлеге   
 

Чыгымнарның 
максатчан 

статьясы коды 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының максатчан статьясы 
атамасы 

01 0 00 00000 «Татарстан Республикасында сәламәтлек саклауны үстерү» дәүләт 
программасы 

01 1 00 00000 «Чирләрне кисәтү һәм сәламәт тормыш рәвеше алып бару. Беренчел 
санитария-медицина ярдәмен үстерү» кече программасы  

01 1 01 00000 «Йогышлы булмаган чирләргә карата медицина профилактикасы һәм 
сәламәт тормыш рәвешен, шул исәптән балаларда, формалаштыру 
системасын үстерү» төп чарасы   

01 1 01 17020 Хәмер һәм тәмәке куллануны киметүне кертеп, Россия Федерациясендә 
яшәүчеләрдә сәламәт тормыш рәвешен формалаштыруга юнәлдерелгән 
чаралар 

01 1 01 97020 Сәламәтлек саклау өлкәсендә хезмәтләр күрсәтү белән тәэмин итүче 
учреждениеләр 

01 1 01 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар 

01 1 01 97070 Татарстан Республикасы дәүләти гражданлык хезмәткәрләренә 
диспансеризация үткәрүне оештыру 

01 1 02 00000 «Иммунопрофилактиканы кертеп, йогышлы чирләрне кисәтү» төп чарасы  
01 1 02 01010 Эпидемиологик күрсәткечләр буенча профилактик прививкалар ясау өчен 

вакциналарны үзәкләштерелгән төстә сатып алулар 
01 1 02 02110 Йогышлы чирләр чыганакларында, шулай ук йогышлы чирләр килеп чыгу 

яки таралу шартлары булган һәм сакланып калган территорияләрдә 
лаборатория тикшерүләре ысуллары кулланылып үткәрелә торган 
дезинфекция, дезинсекция и дератизация чараларын үткәрү буенча 
чараларны хәл кылуны оештыру буенча дәүләт вәкаләтләрен тормышка 
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Чыгымнарның 
максатчан 

статьясы коды 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының максатчан статьясы 
атамасы 

ашыру буенча дәүләт вәкаләтләрен хәл кылу 
01 1 03 00000 «ВИЧ, В һәм С вируслы гепатитларны кисәтү» төп чарасы  

01 1 03 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар 
01 1 03 R2020 Социаль әһәмиятле йогышлы чирләрне кисәтү буенча чараларны тормышка 

ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 
01 1 03 R3820 «Сәламәтлек саклауны үстерү» дәүләт программасының аерым чараларын 

тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 
01 1 04 00000 Беренчел медицина-санитария ярдәмен, шул исәптән авылда яшәүчеләргә, 

үстерү. Чирләрне һәм патологик халәтләрне һәм аларның үсү куркынычы 
факторларын алдан ук ачыклау, шул исәптән балаларда, системасын үстерү, 
халыкка медицина тикшерүләре һәм диспансеризация уздыруны кертеп» төп 
чарасы  

01 1 04 51610 Федераль бюджет средстволары хисабына, дарулар белән тәэмин итү 
өлкәсендә аерым вәкаләтләрне тормышка ашыру 

01 1 04 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар 
01 1 04 97050 Сәламәтлек саклау учреждениеләрен матди-техник яктан тәэмин итү 
01 1 04 97100 Ведомство карамагындагы сәламәтлек саклау учреждениеләре эшчәнлеген 

тәэмин итү 

01 1 04 R2010 Россия Федерациясе гражданнарына паллиатив медицина ярдәме күрсәтүгә 
финанслашыла торган чыгымнар 

01 1 05 00000 «Амбулатория шартларында халыкны дарулар, медицина әйберләре, инвалид 
балаларны сихәтле махсус ризыклар белән тәэмин итү механизманрын 
камилләштерү» төп чарасы 

01 1 05 54600 Федераль бюджет средстволары хисабына, даруларга рецептлар буенча 
медицина максатында куллану өчен дару препаратлары, медицина 
әйберләренә рецептлар буенча медицина әйберләре белән, шулай ук инвалид 
балалар өчен сихәтле махсус ризыклар белән тәэмин итү буенча 
гражданнарның аерым категорияләренә социаль хезмәт күрсәтү 

01 2 00 00000 «Югары технологияле медицина ярдәмен кертеп, махсус медицина ярдәме, 
ашыгыч ярдәм, шул исәптән ашыгыч махсус медицина ярдәме күрсәтүне, 
медицина эвакуациясен камилләштерү» кече программасы 

01 2 01 00000 «Туберкулездан интегүче сырхауларга медицина ярдәмен күрсәтү 
системасын камилләштерү. Сырхауларны өч дәрәҗәдә маршрутлаштыру. 
Дәвалап җиткерүне һәм реабилитацияләүне оештыру» төп чарасы 

01 2 01 97100 Ведомство карамагындагы сәламәтлек саклау учреждениеләре эшчәнлеген 
тәэмин итү  

01 2 01 R2020 Социаль әһәмиятле йогышлы чирләрне кисәтү буенча чараларны тормышка 
ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 

01 2 01 R3820 «Сәламәтлек саклауны үстерү» дәүләт программасының аерым чараларын 
тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 

01 2 02 00000 «Кешедә иммунодефицит вирусын, В һәм С гепатитларын йоктырган 
затларга медицина ярдәме күрсәтүне камилләштерү. Сырхауларны өч 
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дәрәҗәдә маршрутлаштыру.  Дәвалап җиткерүне һәм реабилитацияләүне 
оештыру. ВИЧның анадан карындагы балага вертикаль күчүен кисәтү 
эшләрен камилләштерү» төп чарасы 

01 2 02 03820 Кешедә иммунодефицит вирусын йоктырган, шул исәптән В һәм С 
гепатитлары белән, затларны ачыклау һәм аларны мониторинглау өчен 
диагностика средстволарын сатып алуларны финанс ягыннан тәэмин итү 

01 2 02 R2020 Социаль әһәмиятле йогышлы чирләрне кисәтү буенча чараларны тормышка 
ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 

01 2 02 R3820 «Сәламәтлек саклауны үстерү» дәүләт программасының аерым чараларын 
тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар  

01 2 03 00000 «Наркологик сырхауларга медицина ярдәмен күрсәтү системасын 
камилләштерү. Сырхауларны өч дәрәҗәдә маршрутлаштыру. Дәвалап 
җиткерүне һәм реабилитацияләүне оештыру» төп чарасы 

01 2 03 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар 

01 2 04 00000 «Психикасында һәм үз-үзен тотышында тайпылышлардан интегүче затларга 
медицина ярдәмен күрсәтү системасын камилләштерү. Сырхауларны өч 
дәрәҗәдә маршрутлаштыру. Дәвалап җиткерүне һәм реабилитацияләүне 
оештыру» төп чарасы 

01 2 04 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар 
01 2 05 00000 «Кан тамырлары авыруларыннан интегүче сырхауларга медицина ярдәмен 

күрсәтүне камилләштерү. Сырхауларны өч дәрәҗәдә маршрутлаштыру. 
Дәвалап җиткерүне һәм реабилитацияләүне оештыру» төп чарасы 

01 2 05 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар 
01 2 06 00000 «Онкология авыруларыннан интегүче сырхауларга медицина ярдәмен 

күрсәтү системасын камилләштерү. Сырхауларны өч дәрәҗәдә 
маршрутлаштыру. Дәвалап җиткерү һәм реабилитацияләүне оештыру» төп 
чарасы 

01 2 06 97050 Сәламәтлек саклау учреждениеләрен матди-техник яктан тәэмин итү 

01 2 06 97100 Ведомство карамагындагы сәламәтлек саклу учреждениеләре эшчәнлеген 
тәэмин итү 

01 2 06 97200 Кан салу үзәкләре, станцияләре һәм бүлекләре 
01 2 07 00000 «Ашыгыч медицина ярдәме, шул исәптән махсус медицина ярдәме 

күрсәтүне, медицина эвакуациясен камилләштерү. Ашыгыч медицина 
ярдәме хезмәтенең бердәм диспетчерлык хезмәтен булдыру» төп чарасы 

01 2 07 21950 «Ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсе» Татарстан Республикасы 
сәламәтлек саклау дәүләт автоном учреждениесен модернизацияләү буенча 
чаралар 

01 2 07 97160 Ашыгыч медицина ярдәме станцияләре һәм бүлекләре 

01 2 08 00000 «Юл-транспорт һәлакәтләрендә зыян күргәннәргә медицина ярдәме 
системасын камилләштерү. Сырхауларны өч дәрәҗәдә маршрутлаштыру. 
Дәвалап җиткерү һәм реабилитацияләүне оештыру» төп чарасы 
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01 2 08 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар 
01 2 09 00000 «Башка авырулардан интегүчеләргә медицина ярдәме системасын 

камилләштерү. Дәвалап җиткерү һәм реабилитацияләүне оештыру» төп 
чарасы 

01 2 09 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар 
01 2 09 97050 Сәламәтлек саклау учреждениеләрен матди-техник яктан тәэмин итү  

01 2 09 97100 Ведомство карамагындагы сәламәтлек саклу учреждениеләре эшчәнлеген 
тәэмин итү 

01 2 09 97150 Махсус медицина ярдәмен идарә итү 
01 2 10 00000 «Югары технологияле медицина ярдәмен камилләштерү, дәвалауның 

нәтиҗәле яңа ысулларын үстерү» төп чарасы 
01 2 10 05190 Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе системасы аша югары технологияле 

медицина ярдәме күрсәтүне башлыча бер каналлы финанслауны тормышка 
ашыру 

01 2 10 05192 Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе системасы аша югары технологияле 
медицина ярдәме күрсәтүне башлыча бер каналлы финанслауны тормышка 
ашыру 

01 2 10 R3820 «Сәламәтлек саклуны үстерү» дәүләт программасының аерым чараларын 
тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 

01 2 10 R4020 Россия Федерациясе гражданнарына мәҗбүри медицина 
иминиятләштерүенең база программасына кертелмәгән югары технологияле 
медицина ярдәме күрсәтүгә финанслашыла торган чыгымнар 

01 2 11 00000 «Кан хезмәтен үстерү» төп чарасы 
01 2 11 97200 Кан салу үзәкләре, станцияләре һәм бүлекләре 

01 2 12 00000 «Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе системасы аша медицина 
оешмаларын (югары технологияле медицина ярдәме күрсәтүдән тыш) 
башлыча бер каналлы финанслауны тормышка ашыру» төп чарасы 

01 2 12 05190 Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе системасы аша медицина оешмаларын 
башлыча бер каналлы финанслауны тормышка ашыру 

01 2 12 05193 Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе системасы аша махсус медицина 
ярдәме, ашыгыч медицина ярдәме, шул исәптән ашыгыч махсус медицина 
ярдәме күрсәтүне, медицина эвакуациясен хәл итүне башлыча бер каналлы 
финанслауны тормышка ашыру 

01 2 12 R5540 Авиациядән файдалану нигезендә медицина ярдәме күрсәтү өчен Россия 
Федерациясе субъектларының дәүләт хакимияте органнары тарафыннан 
авиация хезмәтләрен сатып алуга финанслашыла торган чыгымнар 

01 3 00 00000 «Дәүләти-хосусый партнерлыкны үстерү» кече программасы 
01 3 01 00000 «Дәүләти-хосусый партнерлыкны үстерү» төп чарасы 

01 3 01 97010 Махсус медицина ярдәмен идарә итү 
01 3 01 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар 
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01 4 00 00000 «Ана һәм бала сәламәтлеген саклау» кече программасы 
 

 

01 4 01 00000 «Перинаталь үзәкләр челтәрен үстерү нигезендә медицина хезмәте 
күрсәтүнең өч дәрәҗәдәге системасын булдыру юлы белән бала тудыруга 
ярдәм итү хезмәтен камилләштерү» төп чарасы 

01 4 01 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар 

01 4 02 00000 «Бала үсешендәге тайпылышларны ничек тә алданрак ачыклау һәм бетерү 
системасын булдыру» төп чарасы 

01 4 02 60730 Неонаталь һәм аудиологик скрининг өчен җиһазлар һәм кирәкле 
материаллар сатып алу буенча чаралар 

01 4 02 60790 Пренаталь (бала туганчы) диагностика буенча чаралар  
01 4 03 00000 «Гәүдә авырлыгы чиктән тыш аз булган балаларны үлемнән алып калу» төп 

чарасы 
01 4 03 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар 

01 4 04 00000 «Балаларга махсус медицина ярдәме үстерү» төп чарасы 
01 4 04 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар 

01 4 04 97100 Ведомство карамагындагы сәламәтлек саклу учреждениеләре эшчәнлеген 
тәэмин итү 

01 4 04 97150 Махсус медицина ярдәмен идарә итү 
01 4 05 00000 «Абортларны профилактикалау. Тормышта авыр хәлләрдә калган йөкле 

хатын-кызларга  медицина-социаль ярдәмен үстерү» төп чарасы 
01 4 05 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар 

01 5 00 00000 «Санаторий-курорт ялын, шул исәптән балалар өчен, үстерү» кече 
программасы 

01 5 01 00000 «Санаторий-курорт ялын, шул исәптән балалар өчен, үстерү» төп чарасы 
01 5 01 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар 

01 5 02 00000 «Медицина реабилитациясен, шул исәптән балалар өчен, үстерү» төп чарасы 
01 5 02 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар 

01 5 02 97060 Эшләүче гражданнарны стационарда дәваланганнан соң турыдан-туры 
санаторий-курорт учреждениесе (дәүләт автоном сәламәтлек саклау 
учреждениесе) шартларында дәваланып җитүләрен (реабилитация) оештыру 

01 6 00 00000 « Паллиатив ярдәм, шул исәптән балаларга, күрсәтү» кече программасы 

01 6 01 00000 Основное мероприятие «Оказание паллиативной помощи взрослым» 
01 6 01 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар 

01 6 02 00000 «Зурларга паллиатив ярдәм күрсәтү» төп чарасы 
01 6 02 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар 

01 7 00 00000 «Сәламәтлек саклау системасын кадрлар белән тәэмин итү» кече 
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программасы 
01 7 01 00000 «Медицина һәм фармацевтика хезмәткәрләренең квалификациясен күтәрү 

һәм һөнәри яктан яңадан әзерләү» төп чарасы 
 

01 7 01 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар 
01 7 02 00000 «Һөнәрләрнең абруен үстерү» төп чарасы 

01 7 02 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар 
01 7 03 00000 «Медицина хезмәткәрләренең аерым категорияләренә социаль ярдәм» төп 

чарасы 
01 7 03 16000 Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына медицина 

хезмәткәрләренә бер тапкыр бирелә торган компенсация түләүләре 
01 7 03 17000 Табиблар-яшь белгечләргә социаль ярдәм чараларын финанс ягыннан тәэмин 

итү 
01 7 03 18000 Татарстан Республикасы Хөкүмәте грантлары алган табиб-белгечләргә, 

клиника-лаборатория диагностикасы табибларына дәүләт ярдәме чараларын 
финанс ягыннан тәэмин итү  

01 7 03 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар 
01 7 03 R1380 Медицина хезмәткәрләренә бер тапкыр бирелә торган компенсация 

түләүләренә финанслашыла торган чыгымнар  
01 7 03 R3820 «Сәламәтлек саклауны үстерү» дәүләт программасының аерым чараларын 

тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 
01 7 04 00000 «Өйрәтү характерындагы симуляция үзәкләре челтәрен үстерү» төп чарасы 

01 7 04 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар 
01 7 05 00000 Һөнәри стандартлар эшләү» төп чарасы 

01 7 05 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар 
01 8 00 00000 «Дарулар белән тәэмин итү системасын, шул исәптән амбулатория 

шартларында, камилләштерү» кече программасы 
01 8 01 00000 «Дарулар белән тәэмин итү системасын, шул исәптән амбулатория 

шартларында, камилләштерү» төп чарасы 
01 8 01 77010 Дарулар белән эш итү өлкәсендә килеп чыгучы мөнәсәбәтләрне билгеләнгән 

тәртиптә җайга салу 
01 8 01 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар 

01 8 01 R3820 «Сәламәтлек саклауны үстерү» дәүләт программасының аерым чараларын 
тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 

01 9 00 00000 «Сәламәтлек саклауда мәгълүматлаштыруны үстерү» кече программасы  
01 9 01 00000 «Сәламәтлек саклауда мәгълүматлаштыруны үстерү» төп чарасы 

01 9 01 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар 
01 Б 00 00000 «Татарстан Республикасының территориаль планлаштыру системасын 
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камилләштерү» кече программасы 
01 Б 01 00000 «Татарстан Республикасының территориаль планлаштыру системасын 

камилләштерү» төп чарасы 
01 Б 01 02040 Үзәк аппарат 

01 Б 01 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү  
01 Б 01 05170 Мәҗбүри медицина иминиятләштерүенең база программасы кысаларында 

мәҗбүри медицина иминиятләштерүенең территориаль программасын үтәү 
01 Б 01 05190 Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе системасы аша медицина оешмаларын 

башлыча бер каналлы финанслауны тормышка ашыру 
01 Б 01 05191 Мәҗбүри медицина иминиятләштерүенең база программасы чикләрендә 

мәҗбүри медицина иминиятләштерүенең территориаль программасын 
тормышка ашыруны финанс ягыннан өстәмә тәэмин итү 

01 Б 01 45200 Укыту-методик кабинетлар, үзәкләштерелгән бухгалтерияләр, хуҗалык 
хезмәте күрсәтү төркемнәре, укыту фильмотекалары, мәктәпара укыту-
производство комбинатлары, логопедия пунктлары 

01 Б 01 59800 Федераль бюджет средстволары хисабына, гражданнарның сәламәтлеген 
саклау өлкәсендә тапшырылган Россия Федерациясе вәкаләтләрен хәл итү 

01 Б 01 97020 Сәламәтлек саклау өлкәсендә хезмәтләр күрсәтүне тәэмин итүче 
учреждениеләр 

01 Б 01 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар 

01 Б 01 97170 Сәламәтлек саклау өлкәсендә гамәли фәнни тикшеренүләр һәм эшләнмәләр  
01 К 00 00000 «Татарстан Республикасында сәламәтлек саклауны үстерү» дәүләт 

программасы кысаларында социаль һәм инженерлык инфраструктурасын 
үстерү» кече программасы  

01 К 00 72310 Татарстан Республикасы дәүләт (муниципаль) милкендәге социаль һәм 
инженерлык инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь 
ремонт 

01 К 00 72350 Татарстан Республикасында социаль тармакларны һәм иҗтимагый 
инфраструктураны үстерү 

01 М 00 00000 «Медицина оешмаларының балалар поликлиникаларының һәм балалар 
поликлиника бүлекләренең матди-техник базасын үстерү» кече программасы  

01 М 01 00000 «Медицина оешмаларының балалар поликлиникаларының һәм балалар 
поликлиника бүлекләренең матди-техник базасын үстерү» төп чарасы  

01 М 01 R6740 Медицина оешмаларының балалар поликлиникаларының һәм балалар 
поликлиника бүлекләренең матди-техник базасын үстерү буенча чараларны 
тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 

02 0 00 00000 Татарстан Республикасында мәгариф һәм фәнне үстерү»  
дәүләт программасы 

02 1 00 00000 «Мәктәпкәчә белем бирүне, инклюзив белем бирүне кертеп, үстерү һәм әлеге 
өлкә хезмәткәрләренең квалификациясен күтәрү» кече программасы  
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Чыгымнарның 
максатчан 

статьясы коды 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының максатчан статьясы 
атамасы 

02 1 01 00000 «Муниципаль мәктәпкәчә мәгариф оешмаларында гомум мөмкинлекле һәм 
бушлай мәктәпкәчә белем алуга хокукларны тормышка ашыруның дәүләт 
гарантияләрен тәэмин итү» төп чарасы 

02 1 01 25370 Муниципаль мәктәпкәчә мәгариф оешмаларында гомум мөмкинлекле һәм 
бушлай мәктәпкәчә белем алуга хокукларны тормышка ашыруның дәүләт 
гарантияләрен тәэмин итү 

02 1 02 00000 «Мәгариф өлкәсендә мәктәпкәчә белем бирү системасын модернизацияләү» 
төп чарасы  

02 1 02 21110 Татарстан Республикасында мәгарифне үстерүгә юнәлдерелгән чаралар 
02 1 02 25160 Автоном һәм бюджет учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итүгә өстәмә 

чыгымнарны компенсацияләү 
02 1 02 43600 Балалар һәм яшьләр өчен чаралар үткәрү 

02 2 00 00000 «Гомуми белем бирүне, инклюзив белем бирүне кертеп, үстерү  һәм әлеге 
өлкә хезмәткәрләренең квалификациясен күтәрү» кече программасы  

02 2 01 00000 «Кадрлар потенциалын ныгыту һәм яшь белгечләрне мәгариф оешмаларына 
җәлеп итү» төп чарасы  

02 2 01 43620 Мәгариф өлкәсендә яшь белгечләргә ярдәм итүгә юнәлдерелгән чаралар 
02 2 02 00000 «Дәүләт мәгариф оешмаларында гомуми белем бирүне тормышка ашыру» 

төп чарасы  
02 2 02 42100 Мәктәпләр – балалар бакчаларын кертеп, гомуми белем бирү оешмаларын 

үстерү 
02 2 02 42200 Интернатка ия булган гомуми белем бирү оешмаларын үстерү 

02 2 03 00000 «Ятим балалар һәм ата-ана тәрбиясеннән калган балалар өчен дәүләт 
учреждениеләре системасын үстерү һәм балаларны гаиләгә урнаштыруны 
оештыру» төп чарасы 

02 2 03 42400 Ятим балалар һәм ата-ана тәрбиясеннән калган балалар өчен оешмалар 
эшчәнлеген тәэмин итү  

02 2 03 43500 Мәгариф эшчәнлеген, белем бирүнең сыйфатын бәяләүне хәл итүче 
оешмаларны үстерү  

02 2 04 00000 «Адаптацияләнгән мәгариф программаларын тормышка ашыручы гомуми 
белем бирү оешмаларын үстерү» төп чарасы 

02 2 04 43300 Адаптацияләнгән мәгариф программаларын тормышка ашыручы гомуми 
белем бирү оешмаларын үстерү 

02 2 05 00000 «Гомуми белем бирү өлкәсендә курс әзерлеге һәм кадрларны яңа һөнәргә 
өйрәтү» төп чарасы  

02 2 05 42910 Кадрларны әзерләү, яңа һөнәргә өйрәтү һәм кадрлар квалификациясен 
күтәрү  

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 бирүнең сыйфатын 
яхшыртуга финанслашыла торган чыгымнар 
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Чыгымнарның 
максатчан 

статьясы коды 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының максатчан статьясы 
атамасы 

02 2 05 R5390 Конкрет өлкәләрне модернизацияләү концепцияләрен эшләү, мәгарифне 
үстерүнең төбәк программаларына ярдәм итү һәм челтәр методик 
берләшмәләренә ярдәм итү юлы белән яңа федераль дәүләт мәгариф 
стандарты нигезендә технологияләрне һәм белем бирүнең эчтәлеген 
модернизацияләүгә финанслашыла торган чыгымнар 

02 2 06 00000 «Муниципаль һәм дәүләт мәгариф оешмаларын дәреслекләр белән тәэмин 
итүне оештыру» төп чарасы 
 

02 2 06 43660 Татарстан Республикасы гомуми белем бирү учреждениеләре укучыларын 
дәреслекләр һәм башка китаплар белән тәэмин итү 

02 2 07 00000 Основное мероприятие «Противопожарные мероприятия в муниципальных и 
государственных образовательных организациях» 

02 2 07 43680 Мәгариф оешмаларында янгынга каршы чаралар 
02 2 08 00000 «Муниципаль гомуми белем бирү оешмаларында гомум мөмкинлекле һәм 

бушлай мәктәпкәчә, башлангыч гомуми, төп гомуми, урта гомуми белем 
алуга хокукларны тормышка ашыруга дәүләт гарантияләрен тәэмин итү, 
муниципаль гомуми белем бирү оешмаларында балаларга өстәмә белем 
бирүне тәэмин итү» төп чарасы 

02 2 08 25280 Муниципаль гомуми белем бирү оешмаларында гомум мөмкинлекле һәм 
бушлай мәктәпкәчә, башлангыч гомуми, төп гомуми, урта гомуми белем 
алуга хокукларны тормышка ашыруга дәүләт гарантияләрен тәэмин итү, 
муниципаль гомуми белем бирү оешмаларында балаларга өстәмә белем 
бирүне тәэмин итү 

02 2 08 25300 Мәгариф өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру  

02 2 09 00000 «Гомуми белем бирү системасын модернизацияләү, мәгариф өлкәсендә 
чаралар үткәрү» төп чарасы 

02 2 09 21110 Татарстан Республикасында мәгарифне үстерүгә юнәлдерелгән чаралар 
02 2 09 25160 Автоном һәм бюджет учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итүгә өстәмә 

чыгымнарны компенсацияләү 
02 2 09 43600 Балалар һәм яшьләр өчен чаралар үткәрү 

02 2 09 43690 Әдәбият һәм сәнгать, мәгариф, басма массакүләм мәгълүмат чаралары, фән 
һәм техника өлкәсендә премияләр һәм дәүләт алдындагы аерым казанышлар 
өчен башка бүләкләр 

02 2 09 R5390 Конкрет өлкәләрне модернизацияләү концепцияләрен эшләү, мәгарифне 
үстерүнең төбәк программаларына ярдәм итү һәм челтәр методик 
берләшмәләренә ярдәм итү юлы белән яңа федераль дәүләт мәгариф 
стандарты нигезендә технологияләрне һәм белем бирүнең эчтәлеген 
модернизацияләүгә финанслашыла торган чыгымнар 

02 2 10 00000 «Мәгариф эшчәнлеген тәэмин итүне, белем бирүнең сыйфатын бәяләүне 
тәэмин итүче оешмаларны үстерү» төп чарасы 

02 2 10 43500 Мәгариф эшчәнлеген тәэмин итүне, белем бирүнең сыйфатын бәяләүне 
тәэмин итүче оешмаларны үстерү 
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Чыгымнарның 
максатчан 

статьясы коды 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының максатчан статьясы 
атамасы 

02 3 00 00000 «Өстәмә белем бирүне үстерү, инвалид балаларга белем бирүне кертеп, һәм 
әлеге өлкә хезмәткәрләренең квалификациясен үстерү» кече программасы  

02 3 01 00000 «Дәүләт мәгариф оешмаларында балаларга өстәмә белем бирүне оештыру» 
төп чарасы  

02 3 01 42300 Өстәмә гомуми белем бирү программаларын тормышка ашыручы өстәмә 
белем бирү оешмаларын үстерү 

02 3 02 00000 «Мәгариф эшчәнлеген тәэмин итүне, белем бирүнең сыйфатын бәяләүне 
тәэмин итүче оешмаларны үстерү» төп чарасы 

02 3 02 43500 Мәгариф эшчәнлеген тәэмин итүне, белем бирүнең сыйфатын бәяләүне 
тәэмин итүче оешмаларны үстерү 

02 3 03 00000 «Өстәмә белем бирү системасын модернизацияләү, мәгариф өлкәсендә 
чаралар үткәрү» төп чарасы 

02 3 03 21110 Татарстан Республикасында мәгарифне үстерүгә юнәлдерелгән чаралар 
02 3 03 25160 Автоном һәм бюджет учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итүгә өстәмә 

чыгымнарны компенсацияләү 
02 3 03 43600 Балалар һәм яшьләр өчен чаралар үткәрү 

02 3 03 43610 Инвалид балаларны дистанция ысулы белән укыту 
02 3 03 R5390 Конкрет өлкәләрне модернизацияләү концепцияләрен эшләү, мәгарифне 

үстерүнең төбәк программаларына ярдәм итү һәм челтәр методик 
берләшмәләренә ярдәм итү юлы белән яңа федераль дәүләт мәгариф 
стандарты нигезендә технологияләрне һәм белем бирүнең эчтәлеген 
модернизацияләүгә финанслашыла торган чыгымнар 

02 3 07 00000 «Муниципаль һәм дәүләт мәгариф оешмаларында янгынга каршы чаралар» 
төп чарасы 

02 3 07 43680 Мәгариф учреждениеләрендә янгынга каршы чаралар 
02 4 00 00000 «Һөнәри һәм вуздан соң белем бирүне үстерү һәм әлеге өлкә 

хезмәткәрләренең квалификациясен үстерү» кече программасы 
02 4 01 00000 «Урта һәм югары һөнәри белем бирүне оештыру» төп чарасы 

02 4 01 42700 Урта һөнәри белем бирүне үстерү 
02 4 01 43010 Югары һөнәри белем бирүне үстерү 

02 4 02 00000 «Дәүләт мәгариф оешмаларында өстәмә һөнәри белем бирүне оештыру» төп 
чарасы 

02 4 02 42800 Өстәмә һөнәри белем бирү учреждениеләрен үстерү  
02 4 02 42910 Кадрларны әзерләү, яңадан әзерләү һәм квалификациясен күтәрү 

02 4 02 60660 Россия Федерациясе халык хуҗалыгы оешмалары өчен идарәи кадрлар 
әзерләү 

02 4 02 R0660 Россия Федерациясе халык хуҗалыгы оешмалары өчен идарәи кадрлар 
әзерләүгә финанслашыла торган чыгымнар 

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

статьясы коды 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының максатчан статьясы 
атамасы 

чаралар үткәрү» төп чарасы 
02 4 03 21110 Татарстан Республикасында мәгарифне үстерүгә юнәлдерелгән чаралар 

02 4 03 38930 Федераль бюджет средстволары хисабына, Россия Федерациясе 
икътисадын модернизацияләү һәм технологик яктан үстерүнең өстенлекле 
юнәлешләренә туры килүче әзерлек (белгечлекләр) юнәлешләре буенча 
белем алучылар өчен Россия Федерациясе Президенты һәм Россия 
Федерациясе Хөкүмәте стипендияләре 
 

02 4 03 43600 Балалар һәм яшьләр өчен чаралар үткәрү  
02 4 03 43640 Талантлы яшьләргә дәүләт ярдәме  

02 4 03 54630 Федераль бюджет средстволары хисабына, 2019 елда Казан ш. 
«Ворлдскиллс» стандартлары буенча һөнәри осталык буенча дөнья 
чемпионатына әзерләнү буенча төп чараларны тормышка ашыру 

02 4 03 R0270 Татарстан Республикасында уңайлы мохит булдыру чараларын тормышка 
ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 

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

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

02 4 07 43680 Мәгариф учреждениеләрендә янгынга каршы чаралар 
02 5 00 00000 «Мәгариф сыйфатын бәяләү системасын үстерү» кече программасы 

02 5 01 00000 «Мәгариф сыйфатын бәяләү системасын эшләү һәм гамәлгә кертү» төп 
чарасы  

02 5 01 21110 Татарстан Республикасында мәгарифне үстерүгә юнәлдерелгән чаралар  

02 5 01 43500 Мәгариф эшчәнлеген тәэмин итүне, мәгариф сыйфатын бәяләүне хәл кылучы 
оешмаларны үстерү 

02 5 01 43600 Балалар һәм яшьләр өчен чаралар үткәрү  
02 5 01 R5350 Гомуми белем бирү сыйфатын бәйсез бәяләүнең илкүләм-төбәк системасын 

үстерүгә финанслашыла торган чыгымнар 
02 5 07 00000 «Муниципаль һәм дәүләт мәгариф оешмаларында янгынга каршы чаралар» 

төп чарасы 
02 5 07 43680 Мәгариф учреждениеләрендә янгынга каршы чаралар 

02 6 00 00000 «Татарстан Республикасында фәнне һәм фәнни тикшеренүләрне үстерү» 
кече программасы  

02 6 01 00000 «Фундаменталь тикшеренүләр» төп чарасы 
02 6 01 06100 Фундаменталь тикшеренүләрне хәл кылучы оешмаларга ярдәм итү 

02 6 02 00000 «Татарстан Республикасында фәнне, технологияләр һәм техниканы 
үстерүнең өстенлекле юнәлешләре буенча гамәли тикшеренүләр һәм алга 
китешле фәнни-техник мөмкинлекләр булдыру» төп чарасы 
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02 6 02 06040 Дәүләт фәннәр академияләренә ярдәм итү  
02 6 03 00000 «Фәнгә һәм фәнни тикшеренүләргә дәүләт ярдәме» төп чарасы 

02 6 03 06190 Фән өлкәсендә грантлар 
02 6 03 08130 Фән һәм техника өлкәсендә премияләр 

02 К 00 00000 «Татарстан Республикасы мәгариф һәм фәнне үстерү» дәүләт программасы 
кысаларында социаль һәм инженерлык инфраструктурасын үстерү» кече 
программасы 

02 К 00 72310 Татарстан Республикасы дәүләт (муниципаль) милкендәге социаль һәм 
инженерлык инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь 
ремонт 

02 К 00 72350 Татарстан Республикасында социаль тармакларны һәм иҗтимагый 
инфраструктураны үстерү 

02 К 00 R0270 Татарстан Республикасында уңайлы мохитне формалаштыру чараларын 
тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 

02 К 00 R0970 Авыл җирлегендә урнашкан гомуми белем бирү оешмаларында физик 
культура һәм спорт дәресләре өчен шартлар тудыруга финанслашыла торган 
чыгымнар 

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 

02 К 00 R5200 Россия Федерациясе субъектларында гомуми белем бирү оешмаларында яңа 
урыннар булдыру буенча чараларны тормышка ашыруга финанслашыла 
торган чыгымнар 

03 0 00 00000 «Татарстан Республикасы гражданнарына социаль ярдәм» дәүләт 
программасы 

03 1 00 00000 «Социаль түләүләр» кече программасы  
03 1 01 00000 «Гражданнарның аерым категорияләренә федераль һәм республика 

законнарында билгеләнгән социаль ярдәм чараларын күрсәтү» төп чарасы 
03 1 01 05230 Җирләүгә социаль пособие түләү һәм җирләү хезмәтләре күрсәтүнең 

гарантияләнгән исемлеге буенча чыгымнарны каплау 
03 1 01 05410 Социаль сәясәт өлкәсендә чаралар  

03 1 01 05420 Социаль сәясәт өлкәсендә башка чаралар  
03 1 01 05520 Халыкка социаль ярдәм чараларын тәэмин итү  

03 1 01 05530 Гражданнарның аерым категорияләренә дәүләт социаль ярдәме күрсәтү  
03 1 01 05860 «Татарстан Республикасында яшәүчеләргә адреслы социаль ярдәм турында» 

8 декабрь, 2004 ел, № 63-ТРЗ Татарстан Республикасы Законының 82 

статьясында билгеләнгән гражданнарның аерым категорияләрен торак белән 
тәэмин итү  

03 1 01 30090 Россия Федерациясе Пенсия фонды средстволары хисабына Советлар Союзы 
Геройларына, Россия Федерациясе Геройларына һәм Дан орденының тулы 
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кавалерларына социаль ярдәм 
03 1 01 51340 Федераль бюджет средстволары хисабына, «1941 – 1945 елгы Бөек Ватан 

сугышы ветераннарын торак белән тәэмин итү» 7 май, 2008 ел, № 714 Россия 
Федерациясе Президенты Указы нигезендә, «Ветераннар турында» 12 
гыйнвар, 1995 ел, № 5-ФЗ Федераль законында билгеләнгән гражданнарның 
аерым категорияләрен торак белән тәэмин итү 

03 1 01 51350 Федераль бюджет средстволары хисабына, Ветераннар турында» 12 
гыйнвар, 1995 ел, № 5-ФЗ Федераль законында билгеләнгән гражданнарның 
аерым категорияләрен торак белән тәэмин итү 

03 1 01 51370 Федераль бюджет средстволары хисабына, радиация йогынтысына дучар 
булган гражданнарга аерым социаль ярдәм чараларын күрсәтү 

03 1 01 51760 Федераль бюджет средстволары хисабына, «Россия Федерациясендә 
инвалидларны социаль яклау турында» 24 ноябрь, 1995 ел, № 181-ФЗ 
Федераль законда билгеләнгән гражданнарның аерым категорияләрен торак 
белән тәэмин итү 

03 1 01 51940 Федераль бюджет средстволары хисабына, санаторий-курорт өчен түләү, 
шулай ук шәһәрара транспортта дәвалану урынына барып кайту ягыннан 
гражданнарның аерым категорияләренә дәүләт социаль ярдәме күрсәтү  

03 1 01 51980 Россия Федерациясе Пенсия фонды хисабына, Социалистик Хезмәт 
Геройларына, Россия Федерациясе Хезмәт Геройларына һәм Хезмәт Даны 
орденының тулы кавалерларына социаль ярдәм 

03 1 01 52200 Федераль бюджет средстволары хисабына, «Россиянең мактаулы доноры» 
күкрәккә тагу билгесе белән бүләкләнгән затларга еллык акчалата түләүне 
хәл кылу 

03 1 01 52400 Федераль бюджет средстволары хисабына, вакцинация ясатканнан соң 
авырган гражданнарга бер тапкыр түләнелә торган дәүләт пособиеләре һәм 
айлык акчалата компенсацияләр 

03 1 01 52500 Федераль бюджет средстволары хисабына, гражданнарның аерым 
категорияләренә торак-коммуналь хезмәтләр өчен түләү 

03 1 01 52501 Гражданнарның аерым категорияләрен торак-коммуналь хезмәтләр өчен 
түләү буенча социаль ярдәм чаралары белән тәэмин итү 

03 1 01 52502 Россия Федерациясе субъектлары дәүләт хакимияте органнарының һәм 
аларның карамагындагы учреждениеләрнең эшчәнлеген тәэмин итүгә 
чыгымнарны компенсацияләү  

03 1 01 52800 Федераль бюджет средстволары хисабына, инвалидларга транспорт 
хуҗаларының гражданлык җаваплылыгын мәҗбүри иминиятләштерү 
килешүләре буенча иминиятләштерү премияләренә компенсацияләр түләү 

03 1 02 00000 «Һөнәри белем бирү оешмаларында укучыларны тукландыруны тәэмин итү» 
төп чарасы 

03 1 02 05510 Башка социаль ярдәм төрләрен күрсәтү   

03 2 00 00000 «Өлкән яшьтәге гражданнарның тормыш сыйфатын яхшырту» кече 
программасы 
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03 2 01 00000 «Өлкән яшьтәге гражданнарның социаль якланылышын көчәйтү чараларын 
тормышка ашыру» төп чарасы 

03 2 01 05210 Хезмәт ветераннарын социаль ярдәм чаралары белән тәэмин итү  
03 2 01 05220 Тыл хезмәтчәннәрен социаль ярдәм чаралары белән тәэмин итү 

03 2 01 05310 Реабилитацияләнгән затларны һәм сәяси репрессияләрдән зыян күргән дип 
танылган затларны социаль яклау чаралары белән тәэмин итү 

03 2 01 05510 Башка социаль ярдәм төрләрен күрсәтү   
03 2 01 05520 Халыкка социаль ярдәм чараларын тәэмин итү 

03 2 01 05540 Җитмеш һәм сиксән яшькә җиткән эшләмәүче, ялгыз яшәүче торак 
милекчеләренә торакны капиталь төзекләндерүгә кертем түләү буенча 
чыгымнарын компенсацияләү 

03 2 01 05550 «Өлкән яшьтәге кешене сыендыручы гаилә» проектын тормышка ашыру 

03 2 01 49100 Пенсияләргә өстәмәләр, өстәмә пенсия белән тәэмин итү 
03 2 01 49200 Татарстан Республикасы Конституция суды судьяларына үлгәнче айлык 

акча, эштән киткәндә пособие түләү, шулай ук башка матди һәм социаль 
тәэминат чараларын күрү  

03 2 01 R2090 Россия Федерациясе субъектларының халыкка социаль хезмәт күрсәтү 
оешмаларының матди-техник базасын ныгытуга, эшләмәүче пенсионерларга 
адреслы социаль ярдәм күрсәтүгә, эшләмәүче гражданнарны компьютерга 
өйрәтүгә бәйле социаль программаларын тормышка ашыруга финанслашыла 
торган чыгымнар 

03 2 01 R4620 Гражданнарның аерым категорияләренә күп фатирлы йортта гомуми 
милекне капиталь төзекләндерү өчен кертем түләүне компенсацияләүгә 
финанслашыла торган чыгымнар 

03 2 02 00000 «Өлкән яшьтәге гражданнарга социаль ярдәм чараларын күрсәтүнең 
адреслылыгын көчәйтү» төп чарасы 

03 2 02 05520 Халыкка социаль ярдәм чараларын тәэмин итү 

03 2 02 05590 Закон нигезендә, Татарстан Республикасында гражданнарга бушлай юридик 
ярдәм күрсәтү  

03 3 00 00000 «Татарстан Республикасында яшәүчеләргә социаль хезмәт күрсәтүне 
модернизацияләү һәм үстерү» кече программасы 

03 3 01 00000 «Халыкка социаль хезмәтләр күрсәтүче дәүләт учреждениеләре эшчәнлеген 
тәэмин итү» төп чарасы 

03 3 01 05010 Өлкәннәр һәм инвалидлар өчен интернат-йортлар 
03 3 01 05080 Халыкка социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләре 

03 3 02 00000 «Дәүләт социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләренә матди-техник базаны 
камилләштерүгә, шул исәптән капиталь ремонт үткәрүгә средстволар бирү» 
төп чарасы 

03 3 02 05010 Өлкәннәр һәм инвалидлар өчен интернат-йортлар 
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03 3 02 05080 Халыкка социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләре 
03 3 02 R2090 Россия Федерациясе субъектларының халыкка социаль хезмәт күрсәтү 

оешмаларының матди-техник базасын ныгытуга, эшләмәүче пенсионерларга 
адреслы социаль ярдәм күрсәтүгә, эшләмәүче гражданнарны компьютерга 
өйрәтүгә бәйле социаль программаларын тормышка ашыруга финанслашыла 
торган чыгымнар 

03 3 03 00000 «Дәүләтнеке булмаган оешмаларда дәүләт социаль хезмәтләре күрсәтү» төп 
чарасы 

03 3 03 05010 Өлкәннәр һәм инвалидлар өчен интернат-йортлар 
03 3 03 05080 Халыкка социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләре 

03 3 04 00000 «Россия Федерациясе субъектларының халыкка социаль хезмәт күрсәтү 
оешмаларының матди-техник базасын ныгытуга, эшләмәүче пенсионерларга 
адреслы социаль ярдәм күрсәтүгә, эшләмәүче гражданнарны компьютерга 
өйрәтүгә бәйле социаль программаларын финанслашу» төп чарасы 

03 3 04 05010 Өлкәннәр һәм инвалидлар өчен интернат-йортлар 
03 3 04 05080 Халыкка социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләре 

03 3 05 00000 «Татарстан Республикасы социаль хезмәт күрсәтүче дәүләт оешмаларының 
педагогик хезмәткәрләренә - яшь белгечләргә өстәмә дәүләт ярдәме 
чараларын күрсәтү» төп чарасы  

03 3 05 05010 Өлкәннәр һәм инвалидлар өчен интернат-йортлар 

03 3 05 05080 Халыкка социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләре 
03 5 00 00000 «Гаиләләрнең социаль-икътисадый хәлен яхшырту» кече программасы 

03 5 01 00000 «Гаиләләргә социаль ярдәм чаралары системасын үстерү» төп чарасы 
03 5 01 05110 Балага айлык пособие 

03 5 01 05480 Торакка һәм коммуналь хезмәтләргә түләү буенча халыкны социаль ярдәм 
чаралары белән тәэмин итү 

03 5 01 05520 Халыкка социаль ярдәм чараларын тәэмин итү 
03 5 01 13200 Мәктәпкәчә белем бирү мәгариф программасын тормышка ашыручы 

мәгариф оешмаларында баланы карау һәм тәрбияләү өчен компенсация 
03 5 01 52700 Федераль бюджет средстволары хисабына, чакырылыш буенча хәрби хезмәт 

үтүче хәрби хезмәткәрнең йөкле хатынына бер тапкыр бирелә торган 
пособие, шулай ук чакырылыш буенча хәрби хезмәт үтүче хәрби 
хезмәткәрнең баласына айлык пособие 

03 5 01 52701 Чакырылыш буенча хәрби хезмәт үтүче хәрби хезмәткәрнең йөкле хатынына 
бер тапкыр бирелә торган пособие 

03 5 01 52702 Чакырылыш буенча хәрби хезмәт үтүче хәрби хезмәткәрнең баласына айлык 
пособие 

03 5 01 53800 Федераль бюджет средстволары хисабына, вакытлыча эшкә сәләтсезлек 
очрагында һәм ана булуга бәйле рәвештә мәҗбүри социаль 
иминиятләштерүгә карамаган затларга һәм оешма бетерелүгә (физик 
затларның эшчәнлеге, вәкаләтләре туктатылуга) бәйле рәвештә эштән 
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җибәрелгән затларга дәүләт пособиеләрен түләү 
03 5 01 53801 Вакытлыча эшкә сәләтсезлек очрагында һәм ана булуга бәйле рәвештә 

мәҗбүри социаль иминиятләштерүгә карамаган гражданнарга яшь ярым 
тулганчы бала карау буенча айлык пособиеләр түләү 

03 5 01 53805 Вакытлыча эшкә сәләтсезлек очрагында һәм ана булуга бәйле рәвештә 
мәҗбүри социаль иминиятләштерүгә карамаган гражданнарга бала туганда 
пособиеләр түләү  

03 5 01 53806 Билгеләнгән тәртиптә оешма бетерелүгә, физик затлар эшчәнлеге 
(вәкаләтләре) туктатылуга бәйле рәвештә эштән җибәрелеп, йөклелекнең 
иртәнге срокларында медицина учреждениеләрендә учетка баскан хатын-
кызларга бер тапкыр түләнелә торган пособиеләр түләү 

03 5 01 53807 Билгеләнгән тәртиптә оешма бетерелүгә, физик затлар эшчәнлеге 
(вәкаләтләре) туктатылуга бәйле рәвештә эштән җибәрелгән хатын-кызларга 
йөклелек һәм бала тудыру буенча пособиеләр түләү 

03 5 01 55730 Федераль бюджет средстволары хисабына, беренче баланы тудыруга 
(уллыкка (кызлыкка) алу) бәйле рәвештә айлык түләүне хәл итү 

03 5 01 59400 Федераль бюджет средстволары хисабына, гаиләләрдән, ятим балалар һәм 
ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар өчен мәгариф оешмаларыннан 
һәм башка оешмалардан  үзбелдеклеләнеп киткән балигъ булмаганнарны 
йөртү-китереп кую 

03 5 02 00000 «Өч яшькә кадәрге балаларны табиблар рецептлары буенча махсус балалар 
ризыклары белән тәэмин итүне оештыру өчен шартлар тудыру» төп чарасы 

03 5 02 05400 Өч яшькә кадәрге балаларны табиблар рецептлары буенча махсус балалар 
ризыклары белән тәэмин итүне оештыру 

03 5 03 00000 «Ятим балаларны һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балаларны 
гаиләгә тәрбиягә урнаштыру өчен уңайлы шартлар тудыру» төп чарасы 

03 5 03 05410 Социаль сәясәт өлкәсендә чаралар  
03 5 03 13110 Балаларны сыендырган гаиләгә әлеге балаларны тотуга түләүләр 

03 5 03 13120 Баланы сыендырган ата-ананы бүләкләү  
03 5 03 13130 Опекун гаиләләргә үзләре карамагындагы балаларны тотуга түләүләр 

03 5 03 13140 Татарстан Республикасында инвалид баланы уллыкка (кызлыкка) алуга 
бәйле рәвештә гражданнарга бер тапкыр түләнелә торган өстәмә түләү 

03 5 03 25330 Опека һәм попечительлек өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен тормышка 
ашыру  

03 5 03 52600 Федераль бюджет средстволары хисабына, ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм 
калган балаларны теләсә кайсы формада гаиләгә урнаштырганда бер тапкыр 
түләнелә торган пособие түләү  

03 5 04 00000 «Гаилә тормышы рәвешенең кыйммәтләрен һәм иҗтимагый абруен үстерү, 
җаваплы ата-ана булуны пропагандалау» төп чарасы  

03 5 04 05520 Халыкка социаль ярдәм чараларын тәэмин итү 

03 6 00 00000 «Уңайлы мохит» кече программасы  
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03 6 00 R0270 Татарстан Республикасында уңайлы мохит булдыру буенча чараларны 
тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 

03 9 00 00000 
 

 

«Татарстан Республикасында тормыш эшчәнлегенә сизелерлек зыян килгән  
балаларны мөстәкыйль актив тормышка комплекслы әзерләү һәм социаль 
җайлаштыру буенча ведомствоара программасы» кече программасы 

03 9 02 00000 «Тормыш эшчәнлегенә сизелерлек зыян килгән  инвалид балаларның 
социаль-көнкүреш күнекмәләрен үстерүнең нәтиҗәле механизмнарын 
гамәлгә кертү» төп чарасы 

03 9 02 05010 Өлкәннәр һәм инвалидлар өчен интернат-йортлар 
03 Д 00 00000 «Татарстан Республикасында алданрак ярдәмне үстерү» кече программасы 

03 Д 04 00000 «Максатчан төркемгә керүче балалар өчен алданрак ярдәмнең кирәкле 
барлык спектрлары мөмкинлеген тәэмин итү» төп чарасы 

03 Д 04 05080 Халыкка социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләре 
03 К 00 00000 «Татарстан Республикасында гражданнарга социаль ярдәм» дәүләт 

программасы кысаларында социаль һәм инженерлык инфраструктурасын 
үстерү» кече программасы 

03 К 00 72310 Татарстан Республикасы дәүләт (муниципаль) милкендәге социаль һәм 
инженерлык инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь 
ремонт 

03 К 00 72350 Татарстан Республикасында социаль тармакларны һәм иҗтимагый 
инфраструктураны үстерү 

03 Р 00 00000 «Инвалидларны, шул исәптән инвалид балаларны комплекслы 
реабилитацияләү һәм абилитацияләү системасын булдыру» кече 
программасы 

03 Р 01 00000 «Инвалидларга, шул исәптән инвалид балаларга социаль реабилитация һәм 
абилитация хезмәтләрен, шулай ук алданрак ярдәм күрсәтүче оешмаларны 
реабилитация җиһазлары белән тәэмин итү» төп чарасы 

03 Р 01 R5140 Инвалидларны реабилитацияләү һәм абилитацияләү өлкәсендә чараларны 
тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 

03 Р 02 00000 «Инвалидны, шул исәптән инвалид баланы комплекслы реабилитацияләү и 
абилитацияләүне, шулай ук алданрак ярдәм күрсәтүне тәэмин итү 
кысаларында ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлекне тәэмин итү» төп 
чарасы 

03 Р 02 R5140 Инвалидларны реабилитацияләү һәм абилитацияләү өлкәсендә чараларны 
тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 

03 Р 03 00000 «Инвалидларны, шул исәптән инвалид балаларны реабилитацияләү һәм 
абилитацияләү, ярдәмчесе белән яшәргә өйрәтү, алданрак ярдәм итү 
хезмәтләре күрсәтүче белгечләрне укыту-өйрәтүне (һөнәри яктан яңадан 
әзерләү, квалификациясен күтәрү) оештыру» төп чарасы 

03 Р 03 R5140 Инвалидларны реабилитацияләү һәм абилитацияләү өлкәсендә чараларны 
тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 

03 Э 00 00000 «Энергияне сак тоту һәм энергиянең нәтиҗәсен арттыру» кече программасы 

03 Э 01 00000 «Һава торышына карап температура режимын җайга салуга сәләтле 
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индивидуаль җылылык пунктларын һәм җылылык исәпләгечләрне 
урнаштыру» төп чарасы 

03 Э 01 05010 Өлкәннәр һәм инвалидлар өчен интернат-йортлар 
03 Э 01 05080 Халыкка социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләре 

03 Э 02 00000 «Социаль өлкә учреждениеләрен исәпләгечләр: табигый газ, электр 
энергиясен, салкын һәм кайнар суны исәпләгечләр белән тәэмин итү 
(алыштыру һәм урнаштыру)» төп чарасы 

03 Э 02 05010 Өлкәннәр һәм инвалидлар өчен интернат-йортлар 

03 Э 02 05080 Халыкка социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләре 
03 Э 03 00000 «Социаль өлкә учреждениеләренең яктырту системаларын модернизацияләү 

(гадәти лампаларны энергияне сак тотучы лампаларга алыштыру)» төп 
чарасы 
 

03 Э 03 05010 Өлкәннәр һәм инвалидлар өчен интернат-йортлар 

03 Э 03 05080 Халыкка социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләре 
04 0 00 00000 «Татарстан Республикасында яшәүчеләрне сыйфатлы торак һәм торак-

коммуналь хуҗалык хезмәтләре белән тәэмин итү» дәүләт программасы 
04 1 00 00000 «Татарстан Республикасында яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү» кече 

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

бирү» төп чарасы 
04 1 01 21780 Татарстан Республикасында яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү 

04 1 01 R4970 Яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү буенча чараларны тормышка 
ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 

04 2 00 00000 «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 

04 2 01 00000 «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» төп чарасы 

04 2 01 60820 Ятим балаларны һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балаларны, алар 
арасыннан затларны махсус торак наймы килешүләре буенча торак белән 
тәэмин итү 

04 2 01 R0820 Ятим балаларны һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балаларны, алар 
арасыннан затларны махсус торак наймы килешүләре буенча торак белән 
тәэмин итүгә финанслашыла торган чыгымнар 

04 4 00 00000 «Гражданнарны авария хәлендәге торак фондыннан күчерү буенча 
Республика адреслы программасы чараларын тормышка ашыру» кече 
программасы 

04 4 01 00000 «Гражданнарны, авария хәлендә булып, яшәү өчен яраксыз дип танылган 
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торак фондыннан күчерү; авария хәлендә дип танылып, сүтелергә яки 
реконструкцияләнергә тиешле күп фатирлы йортларны сүтү яки 
реконструкцияләү» төп чарасы 

04 4 01 95020 Торак-коммуналь хуҗалыкны реформалауга ярдәм итү фонды средстволары 
хисабына, гражданнарны авария хәлендәге торак фондыннан күчерү буенча 
чараларны тәэмин итү 

04 4 01 96020 Гражданнарны авария хәлендәге торак фондыннан күчерү буенча чараларны 
тәэмин итү 

04 5 00 00000 «Татарстан Республикасы территориясендә урнашкан күп фатирлы 
йортларда гомуми милекне капиталь төзекләндерү төбәк программасы 
чараларын тормышка ашыру» кече программасы 

04 5 01 00000 «Күп фатирлы йортларда гомуми милекне капиталь төзекләндерүне 
үзвакытында оештыру» төп чарасы  

04 5 01 96010 Күп фатирлы йортларны капиталь төзекләндерү буенча чараларны тәэмин 
итү 

04 7 00 00000 «Татарстан Республикасында яшәүчеләрне су белән тәэмин итү һәм 
җылылык белән тәэмин итүне яхшырту» кече программасы 

04 7 01 00000 «Халыкны чиста эчәр су белән тәэмин итү, коммуналь системаларның 
ышанычлы эшләвенә һәм ресурсларының нәтиҗәлелегенә ирешү» төп 
чарасы  

04 7 01 72310 Татарстан Республикасы дәүләт (муниципаль) милкендәге социаль һәм 
инженерлык инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь 
ремонт 

04 8 00 00000 «Архитектура, шәһәр төзелеше, төзелеш, төзелеш материаллары сәнәгате, 
торак өлкәсендә һәм коммуналь хуҗалыкта дәүләт сәясәтен тормышка 
ашыру» кече программасы 

04 8 01 00000 «Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь 
хуҗалык министрлыгының архитектура, шәһәр төзелеше, гражданлык һәм 
сәнәгать төзелеше, торак-коммуналь хуҗалык өлкәсендә гомум программага 
салынган эшчәнлеге» төп чарасы 

04 8 01 02040 Үзәк аппарат 
04 8 01 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү 

04 8 02 00000 «Торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ булган биш һәм аннан күбрәк балалы 
күп балалы гаиләләрне торак белән тәэмин итү» төп чарасы 

04 8 02 05850 Торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ булган биш һәм аннан күбрәк балалы 
күп балалы гаиләләрне торак белән тәэмин итү 

04 8 03 00000 «Республика дәүләт торак күзәтчелеген хәл итү» төп чарасы 
04 8 03 02040 Үзәк аппарат 

04 8 03 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү 
04 8 04 00000 «Торак-коммуналь хуҗалык өлкәсендә башка чаралар» төп чарасы 

04 8 04 14150 Торак-коммуналь хуҗалык өлкәсендә чаралар 
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Чыгымнарның 
максатчан 

статьясы коды 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының максатчан статьясы 
атамасы 

04 8 04 14200 «Татарстан Республикасының иң төзек торак пункты» республика 
конкурсында җиңүчеләрне бүләкләү 

04 К 00 00000 «Татарстан Республикасында яшәүчеләрне сыйфатлы торак һәм торак-
коммуналь хуҗалык хезмәтләре белән тәэмин итү»дәүләт программасы 
кысаларында социаль һәм инженерлык инфраструктурасын үстерү» кече 
программасы 

04 К 00 03580 Чаллы ш. «Развитие» сәнәгать паркы территориясендә һәм сәнәгать 
зонасында инфраструктура булдыру 

04 К 00 03581 «Моношәһәрләрне үстерү фонды» коммерциясез оешма средстволары 
хисабына, Чаллы ш. «Развитие» сәнәгать паркы территориясендә һәм 
сәнәгать зонасында инфраструктура булдыру 

04 К 00 03582 Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына, Чаллы ш. 
«Развитие» сәнәгать паркы территориясендә һәм сәнәгать зонасында 
инфраструктура булдыру 

04 К 00 03590 «Зеленодольск» сәнәгать мәйданчыгы территориясендә инфраструктура 
булдыру 

04 К 00 03592 «Моношәһәрләрне үстерү фонды» коммерциясез оешмасы средстволары 
хисабына, «Зеленодольск» сәнәгать мәйданчыгы территориясендә 
инженерлык инфраструктурасын булдыру 

04 К 00 03594 Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына, «Зеленодольск» 
сәнәгать мәйданчыгы территориясендә инженерлык инфраструктурасын 
булдыру 

04 К 00 03610 Татарстан Республикасы Түбән Кама шәһәрендә «Түбән Кама сәнәгать 
паркы» инженерлык челтәрләрен (1 этап) төзү 

04 К 00 03611 «Моношәһәрләрне үстерү фонды» коммерциясез оешмасы средстволары 
хисабына Татарстан Республикасы Түбән Кама шәһәрендә «Түбән Кама 
сәнәгать паркы» инженерлык челтәрләрен (1 этап) төзү 

04 К 00 03612 Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына, Татарстан 
Республикасы Түбән Кама шәһәрендә «Түбән Кама сәнәгать паркы» 
инженерлык челтәрләрен (1 этап) төзү 

04 К 00 03640 «Haier барабанлы кер юу машиналары һәм кухня җиһазлары заводлары өчен 
мәйданчыктан тыш челтәрләр» инфраструктурасы объектын булдыру 

04 К 00 03641 «Моношәһәрләрне үстерү фонды» коммерциясез оешмасы средстволары 
хисабына, «Haier барабанлы кер юу машиналары һәм кухня җиһазлары 
заводлары өчен мәйданчыктан тыш челтәрләр» инфраструктурасы объектын 
булдыру 

04 К 00 03642 Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына, «Haier 
барабанлы кер юу машиналары һәм кухня җиһазлары заводлары өчен 
мәйданчыктан тыш челтәрләр» инфраструктурасы объектын булдыру 

04 К 00 03650 «Haier барабанлы кер юу машиналары һәм кухня җиһазлары заводлары өчен 
мәйданчыктан тыш челтәрләр. Газ белән тәэмин итү челтәре, 1нче чираты» 
инфраструктурасы объектын булдыру   
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Чыгымнарның 
максатчан 

статьясы коды 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының максатчан статьясы 
атамасы 

04 К 00 03651 «Моношәһәрләрне үстерү фонды» коммерциясез оешмасы средстволары 
хисабына,  «Haier барабанлы кер юу машиналары һәм кухня җиһазлары 
заводлары өчен мәйданчыктан тыш челтәрләр. Газ белән тәэмин итү челтәре, 
1нче чираты» инфраструктурасы объектын булдыру   

04 К 00 03652 Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына, буенча «Haier 
барабанлы кер юу машиналары һәм кухня җиһазлары заводлары өчен 
мәйданчыктан тыш челтәрләр. Газ белән тәэмин итү челтәре, 1нче чираты» 
инфраструктурасы объектын булдыру 

04 К 00 14150 Торак-коммуналь хуҗалык өлкәсендә чаралар  
04 К 00 14160 Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләрендә парклар һәм 

скверлар булдыру һәм аларны төзекләндерү чараларын тормышка ашыру 
 

 

04 К 00 67040 Казан ш. индивидуаль җылылык пунктларын һәм, булган очракта, көчәйткеч 
насос җайланмаларын урнаштыру буенча чараларны тормышка ашыру 
максатыннан чыгып, «Татарстан Республикасы инженерлык челтәрләре 
капиталь төзелеше һәм энергияләрне сак тоту технологияләрен үстерү 
идарәсе» акционерлык җәмгыятенең устав капиталына кертем 

04 К 00 72310 Татарстан Республикасы дәүләт (муниципаль) милкендәге социаль һәм 
инженерлык инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь 
ремонт 

04 К 00 72350 Татарстан Республикасында социаль тармакларны һәм иҗтимагый 
инфраструктураны үстерү 

04 К 00 72360 Торак төзелеше буенча уставта каралган эшчәнлеген хәл кылуга «Татарстан 
Республикасы Президенты каршындагы дәүләт торак фонды» коммерциясез 
оешмасына субсидияләр 

04 К 00 R0210 Россия Федерациясе субъектларының торак төзелешен үстерү 
программаларына этәргеч бирү буенча чараларны тормышка ашыруга 
финанслашыла торган чыгымнар 

04 К 00 R1120 Муниципаль милек объектларына капитал салулар өчен финанслашыла 
торган чыгымнар 

04 Э 00 00000 «Энергияне сак тоту һәм энергия нәтиҗәсен яхшырту» кече программасы 
04 Э 01 00000 «Торак фонды һәм социаль өлкә объектларында энергияне сак тоту буенча 

чаралар үткәрү» төп чарасы 
04 Э 01 96010 Күп фатирлы йортларны капиталь төзекләндерү буенча чараларны тәэмин 

итү  
04 Э 02 00000 «Урамнарны яктырту системаларын модернизацияләү» төп чарасы 

04 Э 02 66010 Энергияне сак тоту һәм энергия нәтиҗәсен яхшырту өлкәсендәге чараларны 
тәэмин итү  

04 Э 03 00000 «Җылылык энергиясен эшләү (тапшыру) өчен кулланыла торган җиһазны 
модернизацияләү» төп чарасы 

04 Э 03 72310 Татарстан Республикасы дәүләт (муниципаль) милкендәге социаль һәм 
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Чыгымнарның 
максатчан 

статьясы коды 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының максатчан статьясы 
атамасы 

инженерлык инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь 
ремонт 

05 0 00 00000 «Татарстан Республикасында яшәүчеләрне эш белән тәэмин итүгә ярдәм 
итү» дәүләт программасы 

05 1 00 00000 «Халыкны эш белән тәэмин итүгә ярдәм итү һәм хезмәт миграциясен җайга 
салу чараларын тормышка ашыру. Яшь инвалидларны эшкә урнаштыруга 
ярдәм итү»кече программасы 

05 1 01 00000 «Халыкны эш белән тәэмин итүгә ярдәм итү өлкәсендә чараларны тормышка 
ашыру» төп чарасы 

05 1 01 15100 Инвестицион проектлар нигезендә эшчәнлекне реструктурлаштыру һәм 
модернизацияләүне хәл итүче оешмалар хезмәткәрләрен һөнәргә өйрәтү һәм 
аларга өстәмә һөнәри белем бирү буенча алдан ук күрелә торган чаралар 

05 1 01 15150 Кече эшмәкәрлекне үстерүгә һәм эшсез гражданнарның үз-үзен эшле 
итүләренә булышу буенча чаралар 
 

05 1 01 15200 Инвалид балаларны тәрбияләүче ата-аналарны, күп балалы ата-аналарны 
эшкә урнаштыруга ярдәм итү чаралары 

05 1 01 15230 Инвалидларның иҗтимагый берләшмәләре оештырган предприятиеләргә 
ярдәм итү буенча чаралар 

05 1 01 15250 Эшсез инвалидларны эшкә урнаштыруга ярдәм итү буенча чаралар 

05 1 01 15300 Өч яше тулганчы бала карау ялы чорында хатын-кызларны һөнәргә өйрәтүне 
һәм аларга өстәмә һөнәри белем бирүне оештыру буенча чаралар 

05 1 01 15350 Халыкны эш белән тәэмин итүгә ярдәм итү өлкәсендә Татарстан 
Республикасы вәкаләтләрен тормышка ашыру буенча чаралар 

05 1 01 15351 Халыкны эш белән тәэмин итүнең актив сәясәте чаралары  
05 1 01 15352 Халыкны эш белән тәэмин итү өлкәсендә ведомство карамагындагы 

учреждениеләр эшчәнлеген тәэмин итү 
05 1 01 15400 Халыкны эш белән тәэмин итү өлкәсендә программаларга кертелгән чаралар  

05 1 01 15450 Гражданнарга адреслы ярдәм күрсәтү буенча чаралар, шул исәптән федераль 
максатчан программаларны һәм инвестицион программаларны тормышка 
ашыру кысаларында булдырыла торган эш урыннарына урнашу өчен башка 
җиргә күченүләрен оештыруны кертеп 

05 1 01 R5690 Халыкны эш белән тәэмин итүгә ярдәм итү өлкәсендә чараларны тормышка 
ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 

05 1 02 00000 «Эшсез гражданнарга социаль ярдәм чараларын тормышка ашыру» төп 
чарасы 

05 1 02 52900 Федераль бюджет средстволары хисабына, эшсез гражданнарга социаль 
түләүләр 

05 2 00 00000 «Татарстан Республикасында хезмәт шартларын һәм хезмәтне саклауны 
яхшырту» кече программасы 

05 2 01 00000 «Хезмәтне саклау өлкәсендә чараларны тормышка ашыру» төп чарасы 
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Чыгымнарның 
максатчан 

статьясы коды 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының максатчан статьясы 
атамасы 

05 2 01 15500 Татарстан Республикасында Республикасында хезмәт шартларын һәм 
хезмәтне саклауны яхшырту буенча чаралар 

05 3 00 00000 «Татарстан Республикасында эшче һәм инженерлык һөнәрләрен 
популярлаштыру» кече программасы  

05 3 01 00000 «Эшче һәм инженерлык һөнәрләрен популярлаштыру буенча чараларны 
тормышка ашыру» төп чарасы 

05 3 01 15600 Татарстан Республикасы предприятиеләренә белгечләрне җәлеп итү һәм 
шунда калдыру максатыннан чыгып, эшче һәм инженерлык һөнәрләрен 
популярлаштыру буенча чаралар 

06 0 00 00000 «Татарстан Республикасында җәмәгать тәртибен тәэмин итү һәм 
җинаятьчелеккә каршы көрәш» дәүләт программасы 

06 1 00 00000 «Татарстан Республикасында хокук бозуларны һәм җинаятьләрне кисәтү 
эшчәнлеген оештыру» кече программасы 

06 1 01 00000 «Хокук бозуларны һәм җинаятьләрне кисәтү буенча эшчәнлекне 
камилләштерү» төп чарасы 

06 1 01 10990 Программаларга кертелгән чараларны тормышка ашыру 

06 1 01 72310 Татарстан Республикасы дәүләт (муниципаль) милкендәге социаль һәм 
инженерлык инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь 
ремонт 

06 2 00 00000 «Татарстан Республикасында юл хәрәкәте иминлеген яхшырту» кече 
программасы 

06 2 01 00000 «Юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү, юл-транспорт һәлакәтләреннән үлем-
җитем очракларын һәм кешеләрнең сәламәтлегенә зыян китерү белән бәйле 
юл-транспорт һәлакәтләренең санын киметү» төп чарасы 

06 2 01 10990 Программаларга кертелгән чараларны тормышка ашыру 

06 3 00 00000 «Татарстан Республикасында террорчылык һәм экстремистлыкны кисәтү» 
кече программасы 

06 3 01 00000 «Террорчылык һәм экстремистлыкны кисәтү» төп чарасы 

06 3 01 10990 Программаларга кертелгән чараларны тормышка ашыру 

06 4 00 00000 «Татарстан Республикасында яшәүчеләр арасында наркоманияне кисәтү» 
кече программасы 

06 4 01 00000 «Наркотикларга каршы көрәшне көчәйтү буенча кисәтү чараларын үткәрү» 
төп чарасы 

06 4 01 10990 Программаларга кертелгән чараларны тормышка ашыру  

06 6 00 00000 «Татарстан Республикасында кулланучылар хокукларын комплекслы 
үстерү» кече программасы  

06 6 01 00000 «Кулланучылар хокукларын яклау өлкәсендә эшчәнлекне камилләштерү» 
төп чарасы  

06 6 01 10990 Программаларга кертелгән чараларны тормышка ашыру 

07 0 00 00000 «Татарстан Республикасында яшәүчеләрне һәм территорияләрне гадәттән 
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Чыгымнарның 
максатчан 

статьясы коды 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының максатчан статьясы 
атамасы 

тыш хәлләрдән саклау, янгын куркынычсызлыгын һәм су объектларында 
кешеләрнең иминлеген тәэмин итү» дәүләт программасы 

07 1 00 00000 «Татарстан Республикасында янгын куркынычсызлыгы» кече программасы 

07 1 01 00000 «Татарстан Республикасы территориясендә урнашкан Дәүләт янгынга каршы 
хезмәт подразделениеләре эшчәнлеген үстерү һәм камилләштерү, аларны 
техник яктан яңача тәэмин итү» төп чарасы 

07 1 01 23670 Татарстан Республикасында янгынга каршы хезмәтне тоту 

07 2 00 00000 «Татарстан Республикасында табигый һәм техноген характердагы гадәттән 
тыш хәлләрнең килеп чыгу ихтималын киметү һәм аларның аянычлы 
нәтиҗәләрен йомшарту» кече программасы 

07 2 01 00000 «Гражданлык оборонасы, гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү өлкәсенә 
идарә итүнең нәтиҗәсен яхшырту» төп чарасы 

07 2 01 02040 Үзәк  аппарат 

07 2 01 07420 Гадәттән тыш хәлләрнең һәм табигать афәтләренең аянычлы нәтиҗәләрен 
кисәтү һәм бетерү чаралары 

07 2 01 22670 Гражданнар оборонасы һәм гадәттән тыш хәлләрдән саклану өлкәсендә 
оештыруны һәм чаралар үткәрүне идарә итү 

07 2 02 00000 «Халыкны гражданнар оборонасы, гадәттән тыш хәлләрдә саклану өлкәсендә 
өйрәтү» төп чарасы 

07 2 02 22930 Гражданнар оборонасы һәм гадәттән тыш хәлләр буенча укыту-методик 
үзәкләре эшчәнлеген тәэмин итү 

07 2 03 00000 «Татарстан Республикасы коткару көчләрен үстерү» төп чарасы 

07 2 03 22950 Эзтабар учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү 

07 2 04 00000 «Экстремаль шартларда эшләүчеләрне һәм гадәттән тыш хәлләрдә зыян 
күргән затларны реабилитацияләү системасын камилләштерү» төп чарасы 

07 2 04 97250 Хастаханәләр, клиникалар, госпитальләр, медицина-санитария частьләре 
эшчәнлеген тәэмин итү 

07 3 00 00000 «Татарстан Республикасында «Имин шәһәр» аппарат-программалар 
комплексын булдыру һәм үстерү» кече программасы 

07 3 01 00000 «Татарстан Республикасында «Имин шәһәр» аппарат-программалар 
комплексын булдыру һәм үстерү» төп чарасы 

07 3 01 22920 Халыкны һәм оешмаларны тыныч вакыт һәм сугыш вакыты өчен гадәттән 
тыш хәлләр буенча гамәлләргә әзерләү   

07 3 01 22940 Авария-коткару учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү 

07 К 00 00000 «Татарстан Республикасында яшәүчеләрне һәм территорияләрне гадәттән 
тыш хәлләрдән саклау, янгын куркынычсызлыгын һәм су объектларында 
кешеләрнең иминлеген тәэмин итү» дәүләт программасы кысаларында 
социаль һәм инженерлык инфраструктурасын үстерү» кече программасы 

07 К 00 72310 Татарстан Республикасы дәүләт (муниципаль) милкендәге социаль һәм 
инженерлык инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь 
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Чыгымнарның 
максатчан 

статьясы коды 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының максатчан статьясы 
атамасы 

ремонт 

08 0 00 00000 «Татарстан Республикасында мәдәниятне үстерү» дәүләт программасы 

08 1 00 00000 «Музей эшен үстерү» кече программасы 

08 1 01 00000 «Музейларны комплекслы үстерү» төп чарасы 

08 1 01 44050 Грантлар 

08 1 01 44090 Ведомство карамагындагы мәдәният учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү 

08 1 01 44100 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендә чаралар 

08 1 01 44120 Татарстан Республикасы дәүләт музей-тыюлыклары эшчәнлеген тәэмин итү 

08 2 00 00000 «Театр сәнгатен үстерү» кече программасы 

08 2 01 00000 «Театрлар челтәрен үстерү» төп чарасы 

08 2 01 44050 Грантлар 

08 2 01 44090 Ведомство карамагындагы мәдәният учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү 

08 2 01 44100 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендә чаралар 

08 2 01 R4660 Халык саны 300 меңгә кадәрге торак пунктларда муниципаль театрларның 
иҗат эшчәнлегенә ярдәм итүгә һәм матди-техник базасын ныгытуга 
финанслашыла торган чыгымнар 

08 2 01 R5170 Балалар һәм курчак театрларының иҗади эшчәнлегенә һәм техник яктан 
тәэмин ителешенә ярдәм итүгә финанслашыла торган чыгымнар 

08 3 00 00000 «Китапханә эшен үстерү» кече программасы 

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

08 3 01 21750 Татарстан Республикасында китапханә эшен үстерү буенча чаралар 

08 3 01 44010 Муниципаль берәмлекләр китапханәләренең китап фондларын комплектлау 

08 3 01 44050 Грантлар 
08 3 01 44090 Ведомство карамагындагы мәдәният учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү 

08 3 01 44100 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендә чаралар 
08 3 01 R5190 Мәдәният тармагына ярдәм итүгә финанслашыла торган чыгымнар 

08 3 01 R5191 Россия Федерациясе гомум мөмкинлекле китапханәләрен «Интернет» 
челтәренә тоташтыру һәм, мәгълүмати технологияләрне һәм санлы форматка 
күчерүне киңәйтү бурычыннан чыгып, китапханә эшен үстерү  

08 3 01 R5192 Россия Федерациясе субъектларының гомум мөмкинлекле муниципаль 
китапханәләрен һәм дәүләт үзәк китапханәләрен китап фондлары белән 
комплектлау  

08 4 00 00000 «Концерт оешмаларын һәм башкару сәнгатен үстерү» кече программасы 
08 4 01 00000 «Заманча музыка сәнгатен үстерү» төп чарасы 

08 4 01 44050 Грантлар 
08 4 01 44090 Ведомство карамагындагы мәдәният учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү 



222 
 

Чыгымнарның 
максатчан 

статьясы коды 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының максатчан статьясы 
атамасы 

08 4 01 44100 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендә чаралар 
08 4 01 R5190 Мәдәният тармагына ярдәм итүгә финанслашыла торган чыгымнар 

08 4 01 R5196 Виртуаль концерт залларын техник яктан тәэмин итү һәм тоту 
08 5 00 00000 «Кинематографияне саклау һәм үстерү» кече программасы 

08 5 01 00000   «Кинематографияне үстерү» төп чарасы 
08 5 01 44050 Грантлар 

08 5 01 44090 Ведомство карамагындагы мәдәният учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү 
08 5 01 44100 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендә чаралар 

08 6 00 00000 «Мәдәният һәм сәнгать өлкәсендә белем бирүне үстерү» кече программасы 
08 6 01 00000   «Сәнгать белемен бирү системасын камилләштерү» төп чарасы 

08 6 01 44100 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендә чаралар 
08 6 01 45200 Укыту-методика кабинетлары, үзәкләштерелгән бухгалтерияләр, хуҗалык 

хезмәте күрсәтү төркемнәре, укыту-өйрәтү максатындагы фильмотекалар, 
мәктәпара укыту-производств комбинатлары, логопедия пунктлары 

08 7 00 00000 «Халык иҗатына ярдәм итү.Татарстан Республикасы төп халыкларының 
матди булмаган мәдәни мирасын саклау, торгызу һәм популярлаштыру» кече 
программасы 

08 7 01 00000 «Матди булмаган мирасны саклау һәм популярлаштыру» төп чарасы 

08 7 01 44050 Грантлар 
08 7 01 44090 Ведомство карамагындагы мәдәният учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү 

08 7 01 44100 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендә чаралар 
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 мәдәният 
учреждениеләренә ярдәм итү 

08 7 01 R5190 Мәдәният тармагына ярдәм итүгә финанслашыла торган чыгымнар 
08 7 01 R5193 Авыл җирлекләре территориясендә урнашкан муниципаль мәдәният 

учреждениеләренең иң яхшы хезмәткәрләренә дәүләт ярдәме 
08 7 01 R5194 Авыл җирлекләре территориясендә урнашкан муниципаль мәдәният 

учреждениеләренә дәүләт ярдәме 
08 8 00 00000 «Халык сәнгате промыселларын саклау, өйрәнү һәм үстерү» кече 

программасы 
08 8 01 00000 «Халык сәнгате промыселларын үстерү» төп чарасы 

08 8 01 44050 Грантлар 
08 8 01 44090 Ведомство карамагындагы мәдәният учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү 

08 8 01 44100 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендә чаралар 
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Чыгымнарның 
максатчан 

статьясы коды 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының максатчан статьясы 
атамасы 

08 9 00 00000 «Мәдәни мирас объектларын (тарихи һәм мәдни ядкәрләр) саклау, алардан 
файдалану, аларны популярлаштыру» кече программасы 

08 9 01 00000 «Мәдәни мирас объектларын саклау һәм алардан файдалану» төп чарасы 
08 9 01 44040 «Мәдәни мирас – Свияжск утрау-шәһәрчеге һәм борынгы Болгар» 

комплекслы проектын тормышка ашыру буенча чаралар 
08 9 01 44090 Ведомство карамагындагы мәдәният учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү 

08 9 01 44100 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендә чаралар 
08 Б 00 00000 «Мирас – Наследие» кече программасы 

08 Б 01 00000   «Мәдәни кыйммәтләр белән танышуга мөмкинлекне тәэмин итү» төп чарасы 
08 Б 01 10990 Программаларга кертелгән чараларны тормышка ашыру 

08 Б 01 44100 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендә чаралар 
08 В 00 00000 «Төбәкара һәм милләтара мәдәни хезмәттәшлекне үстерү» кече программасы 

08 В 01 00000   «Төбәкара һәм милләтара мәдәни хезмәттәшлекне үстерү» төп чарасы 
 

08 В 01 44050 Грантлар 
08 В 01 44090 Ведомство карамагындагы мәдәният учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү 

08 В 01 44100 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендә чаралар 
08 Г 00 00000 «Заманча сәнгатькә ярдәм итү» кече программасы 

08 Г 01 00000   «Заманча сәнгатькә дәүләт ярдәме» төп чарасы 
08 Г 01 43690 Әдәбият һәм сәнгать, мәгариф, басма массакүләм мәгълүмат чаралары, фән 

һәм техника өлкәсендә премияләр һәм дәүләт алдындагы казанышлар өчен 
башка бүләкләр 

08 Г 01 44100 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендә чаралар 
08 Д 00 00000 «Тармакның кадрлар потенциалын үстерү» кече программасы 

08 Д 01 00000   «Кадрларны идарә итү һәм әзерләү» төп чарасы 
08 Д 01 42800 Өстәмә һөнәри белем бирү учреждениеләрен үстерү 

08 Д 01 42820 Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм башка коммерциясез оешмаларга 
субсидияләр бирү 

08 Д 01 44050 Грантлар 
08 Д 01 44100 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендә чаралар 

08 Ж 00 00000 «Дәүләт идарәсе системасын үстерү» кече программасы 
08 Ж 01 00000 «Мәдәният, сәнгать, кинематография, мәдәни мирас объектларын саклау һәм 

алардан файдалану өлкәсендә дәүләт сәясәтен һәм мөнәсәбәтләрне җайга 
салуны тормышка ашыруны тәэмин итү» төп чарасы 

08 Ж 01 02040 Үзәк аппарат 
08 Ж 01 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү 

08 Ж 01 44090 Ведомство карамагындагы мәдәният учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү 
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Чыгымнарның 
максатчан 

статьясы коды 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының максатчан статьясы 
атамасы 

08 Ж 01 44100 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендә чаралар 
08 Ж 01 44130 Мәдәният өлкәсендә яшь белгечләргә ярдәм итүгә юнәлдерелгән чаралар  

08 Ж 01 59500 Федераль бюджет средстволары хисабына, федераль әһәмияттәге мәдәни 
мирас объектларын дәүләти саклау буенча Россия Федерациясе вәкаләтләрен 
тормышка ашыру 

08 Ж 01 R5190 Мәдәният тармагына ярдәм итүгә финанслашыла торган чыгымнар 

08 Ж 01 R5195 Балалар сәнгать мәктәпләренең матди-техник базасын ныгыту һәм җиһазлар 
белән тәэмин итү 

08 К 00 00000 Татарстан Республикасында мәдәниятне үстерү» дәүләт программасы кыса-
ларында социаль һәм инженерлык инфраструктурасын үстерү» кече 
программасы 

08 К 00 72310 Татарстан Республикасы дәүләт (муниципаль) милкендәге социаль һәм 
инженерлык инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь 
ремонт 

08 К 00 72350 Татарстан Республикасында социаль тармакларны һәм иҗтимагый 
инфраструктураны үстерү 

08 Э 00 00000 «Энергияне сак тоту һәм энергиянең нәтиҗәсен яхшырту» кече программасы 
08 Э 01 00000 «Мәдәният учреждениеләрендә  энергияне сак тоту һәм энергиянең 

нәтиҗәсен яхшырту» төп чарасы 
08 Э 01 44100 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендә чаралар 

09 0 00 00000 «Татарстан Республикасында әйләнә-тирә мохитне саклау, табигый 
ресурсларны яңарту һәм алардан файдалану» дәүләт программасы 

09 1 00 00000 «Татарстан Республикасында әйләнә-тирә мохитнең сыйфатын җайга салу» 
кече программасы 

09 1 01 00000 «Әйләнә-тирә мохитне саклауны тәэмин итү» төп чарасы 
09 1 01 19100 Әйләнә-тирә мохитнең сыйфатын җайга салу буенча чаралар 

09 1 01 19120 Төбәк дәүләт экологик күзәтчелеген тәэмин итү 
09 1 02 00000 

 

«Экологик белем дәрәҗәсен яхшырту, әйләнә-тирә мохитне саклау 
өлкәсендә мәгълүмат белән тәэмин ителеш» төп чарасы 

09 1 02 19700 Экологик белем бирү һәм агарту буенча чаралар 

09 2 00 00000 «Татарстан Республикасында җитештерү һәм куллану калдыклары белән эш 
итү өлкәсендә дәүләт идарәсе» кече программасы 

09 2 01 00000 «Әйләнә-тирә мохитне пычранудан һәм башка тискәре йогынтыдан кисәтү 
һәм аларның аянычлы нәтиҗәләрен бетерү» төп чарасы  

09 2 01 19200 Җитештерү һәм куллану калдыклары белән эш итү өлкәсендә чараларны 
тормышка ашыру 

09 2 01 19220 Тупланган экологик зыян объектларын юкка чыгару  
09 2 01 R5070 Калдыклар белән эш итү һәм тупланган экологик зыян объектларын юкка 

чыгару өлкәсендә төбәк проектларына ярдәм итүгә финанслашыла торган 
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Чыгымнарның 
максатчан 

статьясы коды 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының максатчан статьясы 
атамасы 

чыгымнар 
09 3 00 00000 «Татарстан Республикасында җир асты байлыкларыннан файдалану 

өлкәсендә дәүләт идарәсе» кече программасы  
09 3 01 00000 «Дәүләт җир асты байлыклары фондын идарә итү» төп чарасы 

09 3 01 85100 Җир асты байлыкларын геологик өйрәнү һәм минераль-чимал базасын 
яңарту буенча чаралар 

09 4 00 00000 «Татарстан Республикасында су хуҗалыгын үстерү» кече программасы 
09 4 01 00000   «Татарстан Республикасы территориясендә су мөнәсәбәтләре өлкәсендә 

дәүләт сәясәтен тормышка ашыру» төп чарасы 
09 4 01 51280 Федераль бюджет средстволары хисабына, су мөнәсәбәтләре өлкәсендә 

аерым вәкаләтләрне тормышка ашыру 
09 4 02 00000 «Суларның тискәре йогынтысын кисәтү» төп чарасы 

09 4 02 90400 Ярларны ныгыту һәм саклау корылмалары төзү 
09 4 02 90420 Гидротехник корылмаларны капиталь төзекләндерү  

 
09 4 02 90440 Елга юлларын турайту һәм чистарту 

09 4 02 R0160 «2012 – 2020 елларда Россия Федерациясенең су хуҗалыгы комплексын 
үстерү» федераль максатчан программасы чараларына финанслашыла торган 
чыгымнар 

09 4 02 R0650 Су объектларыннан файдалану һәм аларны саклау өлкәсендә Россия 
Федерациясе субъектларының дәүләт программалары (дәүләт 
программаларының кече программалары) чараларын тормышка ашыруга 
финанслашыла торган чыгымнар 

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

09 4 03 90460 Су объектларын торгызу һәм экологик реабилитацияләү 
09 4 03 90480 Су объектларын саклау өлкәсендә башка чаралар  

09 4 03 R0160 «2012 – 2020 елларда Россия Федерациясенең су хуҗалыгы комплексын 
үстерү» федераль максатчан программасы чараларына финанслашыла торган 
чыгымнар 

09 5 00 00000 «Татарстан Республикасында биологик төрлелекне саклау» кече 
программасы 

09 5 01 00000   «Татарстан Республикасында биологик төрлелекне саклау һәи торгызу 
өлкәсендә эшчәнлекне тәэмин итү» төп чарасы 

09 5 01 02040 Үзәк аппарат 

09 5 01 19500 Дәүләт табигый заказниклар эшчәнлеген тәэмин итү  
09 5 01 19520 Биологик төрлелекне саклау һәм торгызу буенча чаралар  

09 6 00 00000 «Татарстан Республикасында ау ресурсларын даими яңарту һәм алардан 
файдалану» кече программасы 

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

статьясы коды 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының максатчан статьясы 
атамасы 

09 6 01 02040 Үзәк аппарат 
09 6 01 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү 

09 6 01 19620 Хайваннар дөньясы объектларыннан файдалану һәм аларны саклау 
өлкәсендә чаралар 

09 6 01 19910 Табигатьне саклау учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү 
09 6 01 59100 Федераль бюджет средстволары хисабына, су биологик ресурсларын 

саклауны оештыру, җайга салу һәм саклау өлкәсендә Россия Федерациясе 
вәкаләтләрен тормышка ашыру  

09 6 01 59200 Федераль бюджет средстволары хисабына, хайваннар дөньясы объектларын 
(ау ресурсларыннан һәм су биологик ресурсларыннан тыш) саклау һәм 
алардан файдалану өлкәсендә Россия Федерациясе вәкаләтләрен тормышка 
ашыру 

09 6 01 59700 Федераль бюджет средстволары хисабына, ау ресурсларын саклау һәм 
алардан файдалану өлкәсендә Россия Федерациясе вәкаләтләрен тормышка 
ашыру 

09 6 01 92350 Башка түләүләр 

09 7 00 00000 «Татарстан Республикасы әйләнә-тирә мохитне саклау һәм табигатьтән 
файдалану өлкәсендә хезмәтләр эшчәнлеген координацияләү» кече 
программасы  

09 7 01 00000 «Әйләнә-тирә мохитне саклау  өлкәсендә дәүләт функцияләрен тәэмин итү» 
төп чарасы  

09 7 01 02040 Үзәк аппарат 

09 7 01 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү 
09 7 01 19700 Экологик белем бирү һәм агарту буенча чаралар  

09 7 01 19910 Табигатьне саклау учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү 
09 К 00 00000 «Татарстан Республикасында әйләнә-тирә мохитне саклау, табигый 

ресурсларын яңарту һәм алардан файдалану» дәүләт программасы 
кысаларында «Социаль һәм инженерлык инфраструктурасын үстерү» кече 
программасы  

09 К 00 72310 Татарстан Республикасы дәүләт (муниципаль) милкендәге социаль һәм 
инженерлык инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь 
ремонт 

10 0 00 00000 «Татарстан Республикасында яшьләр сәясәтен, физик культура һәм спортны 
үстерү» дәүләт программасы  

10 1 00 00000 «Физик культура һәм спортны үстерү» кече программасы  
10 1 01 00000 «Татарстан Республикасында физик культура һәм спорт өлкәсендә дәүләт 

сәясәтен тормышка ашыру» төп чарасы  
10 1 01 12870 Массакүләм спорт өлкәсендә физик культура һәм спорт чаралары 

10 1 01 12970 Югары казанышлар спорты өлкәсендә физик культура һәм спорт чаралары  
10 1 01 42330 Балалар белән мәктәптән тыш эш буенча учреждениеләрдә эшләүче тренер-
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Чыгымнарның 
максатчан 

статьясы коды 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының максатчан статьясы 
атамасы 

укытучыларга һәм спортчы-инструкторларга ярдәм итүгә юнәлдерелгән 
чаралар 

10 1 01 43650 Балалар-яшьләр спортын үстерү 
10 1 01 48200 Ведомство карамагындагы спортка әзерләү учреждениеләре эшчәнлеген 

тәэмин итү  
10 1 01 R0810 Россия Федерациясе җыелма командалары өчен спорт резервын әзерләүне 

хәл кылучы спорт оешмаларына адреслы финанс ярдәменә финанслашыла 
торган чыгымнар 

10 1 01 R2280 Спорт инфраструктурасын булдыру өчен спорт-технологик җиһаз сатып 
алуга финанслашыла торган чыгымнар 

10 1 01 R4950 «2016 – 2020 елларга Татарстан Республикасында физик культура һәм 
спортны үстерү» федераль максатчан программасы чараларын финанс 
ягыннан тәэмин итүгә финанслашыла торган чыгымнар 

10 1 01 R4953 Олимпия резервының махсус балалар-яшьләр спорт мәктәпләре һәм олимпия 
резервы училищелары өчен спорт җиһазларын сатып алу 

10 2 00 00000 «Балалар һәм яшьләрнең ялын оештыру» кече программасы 

10 2 01 00000 «Балалар һәм яшьләрнең ялын оештыру, савыктыру эффектын үстерү өчен 
кирәкле шартлар тудыру» төп чарасы 

10 2 01 21320 Балалар һәм яшьләр ялын оештыру буенча чаралар 
10 3 00 00000 «Татарстан Республикасының авыл яшьләре» кече программасы 

10 3 01 00000 «Авыл яшьләренең мәгълүмати яктан тәэмин ителешен, социаль һәм 
икътисадый активлыгын үстерү өчен шартлар тудыру» төп чарасы 

10 3 01 21450 Авыл яшьләренең социаль һәм икътисадый активлыгын үстерү өчен шартлар 
тудыру буенча чаралар 

10 4 00 00000 «Татарстан яшьләре» кече программасы 
10 4 01 00000 «Татарстан Республикасында дәүләт яшьләр сәясәтен үстерү» төп чарасы 

10 4 01 43100 Балалар һәм яшьләр өчен чаралар үткәрү 
10 4 01 43190 Яшьләр сәясәте учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү  

10 5 00 00000 «Татарстан Республикасында яшьләрне ватанпәрвәрлек рухында тәрбияләү» 
кече программасы 

10 5 01 00000 «Татарстан Республикасында яшьләрне ватанпәрвәрлек рухында тәрбияләү 
системасын үстерү һәм модернизацияләү» төп чарасы 

10 5 01 10990 Программаларга кертелгән чараларны тормышка ашыру 
10 6 00 00000 «Спорт өлкәсендә дәүләт яшьләр сәясәтен һәм дәүләт сәясәтен 

камилләштерү» кече программасы 
10 6 01 00000 «Татарстан Республикасында физик культура һәм спорт өлкәсендәдәүләт 

яшьләр сәясәтен һәм дәүләт сәясәтен үстерү» төп чарасы 
10 6 01 02040 Үзәк аппарат 

10 6 01 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү  
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Чыгымнарның 
максатчан 

статьясы коды 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының максатчан статьясы 
атамасы 

10 6 01 45200 Укыту-методик кабинетлар, үзәкләштерелгән бухгалтерияләр, хуҗалык 
хезмәте күрсәтү төркемнәре, укыту өчен фильмотекалар, мәктәпара укыту-
производство комбинатлары, логопедия пунктлары 

10 8 00 00000 «Татарстан балалары» кече программасы 

10 8 01 00000 «Яшь буынны комплекслы үстерү һәм тормыш сыйфатын яхшырту өчен 
шартлар тудыру» төп чарасы  

10 8 00 21330 Яшь буынны комплекслы үстерү һәм тормыш сыйфатын яхшырту өчен 
шартлар тудыру буенча чаралар 

10 К 00 00000 «Татарстан Республикасында яшьләр сәясәтен, физик культура һәм спортны 
үстерү» дәүләт программасы кысаларында социаль һәм инженерлык 
инфраструктурасын үстерү» кече программасы 

10 К 00 72310 Татарстан Республикасы дәүләт (муниципаль) милкендәге социаль һәм 
инженерлык инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь 
ремонт 

10 К 00 72350 Татарстан Республикасында социаль тармакларны һәм иҗтимагый 
инфраструктураны үстерү  

10 К 00 R4950 «2016 – 2020 елларга Россия Федерациясендә физик культура һәм спортны 
үстерү» федераль максатчан программасы чараларын финанс ягыннан 
тәэмин итүгә финанслашыла торган чыгымнар 

10 К 00 R4951 Балалар-яшьләр спорт мәктәпләренең футбол кырлары өчен ясалма 
түшәмәләр комплектлары сатып алу  

10 К 00 R4952 Россия Федерациясе субъектларында (шул исәптән төп гомуми белем бирү 
программаларын тормышка ашыручы мәгариф оешмаларында) якында гына 
аз бюджетлы физкультура-спорт объектлары объектларын төзү һәм 
реконструкцияләү 

11 0 00 00000 «Татарстан Республикасы икътисадын үстерү һәм инновацион икътисад» 
дәүләт программасы 

11 1 00 00000 «Татарстан Республикасында дәүләт икътисадый сәясәтен камилләштерү» 
кече программасы 

11 1 01 00000 «Татарстан Республикасында дәүләт идарәсе нәтиҗәсен яхшырту, халыкның 
иҗтимагый-сәяси тормышта активлыгын үстерү, инновацион эшчәнлек һәм 
сәнәгать производствосы өчен шартлар тудыру» төп чарасы 

11 1 01 02040 Үзәк аппарат 
11 1 01 02410 Татарстан Республикасы вәкиллекләре эшчәнлеген тәэмин итү 

11 1 01 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү  
11 1 01 21550 Социаль әһәмиятле чаралар үткәрү  

11 1 01 25180 Татарстан Республикасы территориаль җирле үзидарә системасын үстерүгә 
юнәлдерелгән чаралар 

11 1 01 60570 Махсус икътисадый зонасының идарәче компанияләренә оешмалар милкенә 
салым түләүгә бәйле чыгымнарның бер өлешен каплауга субсидияләр  

11 1 01 72320 Торактан күчерү, төзү системасын камилләштерү, инженерлык, транспорт 
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Чыгымнарның 
максатчан 

статьясы коды 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының максатчан статьясы 
атамасы 

инфраструктурасын үстерү системасын камилләштерү 
11 1 01 79000 Татарстан Республикасында уңай инвестицион мохит булдыру буенча 

чаралар 
11 1 01 92350 Башка түләүләр 

11 1 01 92370 Җитештерү кооперациясен (субконтрактацияләр) үстерү   
11 1 01 92990 Ведомство карамагындагы учреждениеләр эшчәнлеген тәэмин итү  

11 3 00 00000 Татарстан Республикасында социаль юнәлешле коммерциясез оешмаларга 
ярдәм итү» кече программасы 

11 3 01 00000 «Социаль юнәлешле коммерциясез оешмаларга Татарстан Республикасы 
социаль-икътисадый үсешендә катнашуларына этәргеч бирү» төп чарасы 

11 3 01 10010 Әйләнә-тирә мохитне саклау өлкәсендә эшчәнлеккә ярдәм итү  
11 3 01 10020 Мәгариф өлкәсендә эшчәнлеккә ярдәм итү  

11 3 01 10030 Яшьләр сәясәте өлкәсендә эшчәнлеккә ярдәм итү  
 

11 3 01 10040 Иҗади берлекләр эшчәнлегенә ярдәм итү  
11 3 01 10050 Социаль сәясәт өлкәсендә эшчәнлеккә ярдәм итү  

11 3 01 10060 Физик культура һәм спорт өлкәсендә эшчәнлеккә ярдәм итү  
11 3 01 10100 Мәдәният өлкәсендә эшчәнлеккә ярдәм итү  

11 4 00 00000 «Татарстан Республикасы предприятиеләрендә хезмәт җитештерүчәнлеген 
үстерү»кече программасы 

11 4 01 00000 «Хезмәт җитештерүчәнлеген үстерү, югары җитештерүчәнлекле эш 
урыннары санын арттыру, предприятиеләр эшчәнлегенең нәтиҗәсен үстерү, 
шул исәптән сакчыл җитештерү методикасы чараларыннан файдаланып» төп 
чарасы 

11 4 01 21540 Татарстан Республикасы предприятиеләренең хезмәт җитештерүчәнлеген 
үстерү һәм эшчәнлеге нәтиҗәсен яхшырту буенча чаралар 

11 5 00 00000 «Кама инновацион территориаль-җитештерү кластерын үстерү» кече 
программасы 

11 5 01 00000 «Кластерда катнашучыларга – оешмалар һәм предприятиеләргә дәүләт 
ярдәме» төп чарасы 

11 5 01 60630 Кластерда катнашучыларга – оешмалар һәм предприятиеләргә дәүләт ярдәме 
буенча чаралар 

11 6 00 00000 «Татарстан Республикасында интеллектуаль милек базарын үстерү» кече 
программасы 

11 6 01 00000 «Интеллектуаль милек булдыру, ану саклауны тәэмин итү, аңа хокукларны 
хуплау һәм яклау» төп чарасы 

11 6 01 10990 Программаларга кертелгән чараларны тормышка ашыру 
11 7 00 00000 «Татарстан Республикасында кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерү» кече 

программасы 
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атамасы 

11 7 01 00000 «Татарстан Республикасында кече һәм урта эшмәкәрлек секторы күләмен 
үстерү» төп чарасы 

11 7 01 65270 Кече һәм урта эшмәкәрлеккә дәүләт ярдәме, крестьян (фермер) 
хуҗалыкларын кертеп 

11 7 01 65271 Учреждениеләр эшчәнлеген тәэмин итү 
11 7 01 65272 Кече һәм урта эшмәкәрлеккә, крестьян (фермер) хуҗалыкларын кертеп, 

дәүләт ярдәме буенча чаралар 
11 7 01 65274 Кече һәм урта эшмәкәрлеккә, крестьян (фермер) хуҗалыкларын кертеп, 

дәүләт ярдәме буенча чараларны тормышка ашыруга «Татарстан 
Республикасы гарантия фонды» коммерциясез оешмасына субсидияләр 

11 7 01 65275 Татарстан Республикасының эшмәкәрлеккә ярдәм итү фонды коммерциясез 
микрокредит оешмасыннан кече һәм урта эшмәкәрлеккә, крестьян (фермер) 
хуҗалыкларын кертеп, дәүләт ярдәме буенча чараларны тормышка ашыруга 
субсидияләр  

11 7 01 R5270 Кече һәм урта эшмәкәрлеккә, крестьян (фермер) хуҗалыкларын кертеп, 
дәүләт ярдәменә, шулай ук яшьләр эшмәкәрлегенә ярдәм итү буенча 
чараларны тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 

11 7 01 R5275 Кече һәм урта эшмәкәрлеккә, крестьян (фермер) хуҗалыкларын кертеп, 
дәүләт ярдәменә, шулай ук яшьләр эшмәкәрлегенә ярдәм итү буенча 
чараларны тормышка ашыруга «Татарстан Республикасының эшмәкәрлеккә 
ярдәм итү фонды коммерциясез микрокредит оешмасыннан субсидияләр 

11 8 00 00000 «Татарстан Республикасы территориясендә муниципаль дәрәҗәдәге 
индустриаль (сәнәгать) паркларын һәм сәнәгать мәйданчыкларын булдыру 
һәм үстерү» кече программасы 

11 8 01 00000 «Индустриаль (сәнәгать) паркларын һәм сәнәгать мәйданчыкларын 
булдыру» төп чарасы 

11 8 01 60770 «Алабуга» сәнәгать-җитештерү тибындагы махсус икътисадый зона- 
индустриаль паркы («Алабуга-2» индустриаль паркы) идарәче 
компаниясенең «Алабуга» сәнәгать-җитештерү тибындагы махсус 
икътисадый зонасы» акционерлык җәмгыятенә инфраструктура объектларын 
булдыру, модернизацияләү һәм (яки) реконструкцияләүгә субсидияләр 

11 8 01 60780 «Алабуга-2. Нефть химиясе» идарәче компаниясе җаваплылыгы чикләнгән 
җәмгыятенә инфраструктура объектларын булдыру, модернизацияләү һәм 
(яки) реконструкцияләүгә субсидияләр инфраструктура объектларын 
булдыру, модернизацияләү һәм (яки) реконструкцияләүгә субсидияләр 

11 8 02 00000 «Россия кредит оешмаларыннан алынган кредитлар буенча процентлар 
түләүгә бәйле чыгымнарны субсидияләү» төп чарасы 

11 8 02 60870 Россия кредит оешмаларыннан алынган кредитлар буенча процентлар 
түләүгә бәйле чыгымнарны каплауга  субсидияләр 

11 8 02 60880 Муниципаль дәрәҗәдәге индустриаль (сәнәгать) паркларын һәм сәнәгать 
мәйданчыкларын тотуга бәйле чыгымнарны субсидияләү   

12 0 00 00000 «Ачык Татарстан» Татарстан Республикасында мәгълүмати һәм 
коммуникацион технологияләрне үстерү» дәүләт программасы 
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12 1 00 00000 «Мәгълүмати Татарстан» кече программасы 
12 1 01 00000 «Татарстан Республикасында мәгълүмати һәм коммуникацион 

технологияләрне үстерү һәм алардан файдалану» төп чарасы 
12 1 01 43900 Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнарында һәм Татарстан 

Республикасы җирле үзидарә органнарында мәгълүмати һәм коммуникацион 
технологияләрне үстерү һәм алардан файдалану 

12 1 01 R0280 Мәгълүмати технологияләр өлкәсендә төбәк проектларына ярдәм итүгә 
финанслашыла торган чыгымнар 

12 2 00 00000 «Татарстан Республикасы территориясендә мәгълүмати-телекоммуникацион 
инфраструктураны үстерү» кече программасы 

12 2 01 00000 «Татарстан Республикасы территориясендә мәгълүмати-телекоммуникацион 
инфраструктураны үстерү» төп чарасы 

12 2 01 43900 Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнарында һәм Татарстан 
Республикасы җирле үзидарә органнарында мәгълүмати һәм коммуникацион 
технологияләрне үстерү һәм алардан файдалану 

12 3 00 00000 «Татарстан Республикасының мәгълүмати киңлеге инфраструктурасын 
үстерү һәм камилләштерү» кече программасы 

12 3 01 00000 «Гомум хуҗалык эшчәнлеген тәэмин итү» төп чарасы 

12 3 01 02040 Үзәк аппарат 
12 3 01 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү 

12 3 02 00000 «Татарстан Республикасының мәгълүмати киңлегенә һәм массакүләм 
мәгълүмат чараларына дәүләт ярдәме һәм аларны үстерү» төп чарасы  

12 3 02 44410 Массакүләм мәгълүмат чаралары өлкәсендә чаралар 
12 3 02 44420 Массакүләм мәгълүмат чаралары өлкәсендә дәүләт ярдәме 

12 3 02 45310 Телерадиокомпанияләргә һәм телерадиооешмаларга субсидияләр 
12 3 02 45510 Нәшриятләргә һәм нәшер оешмаларына социаль әһәмиятле проектларны 

тормышка ашыруга, инвалидлар өчен китаплар, басмалар чыгаруга 
субсидияләр 

12 3 02 45790 Нәшриятләрнең эшчәнлеген тәэмин итү 
12 3 02 47510 «Татарстан Республикасы законнар җыентыгы»журналы редакциясе» 

автоном коммерциясез оешмасына субсидияләр 
12 4 00 00000 «Татарстан Республикасында мәгълүмати технологияләр өлкәсендә 

икътисадый мохитне һәм кеше капиталын үстерүгә дәүләт ярдәме» кече 
программасы  

12 4 01 00000 «Гомум хуҗалык эшчәнлеген тәэмин итү» төп чарасы 

12 4 01 02040 Үзәк аппарат 
12 4 01 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү   

12 4 02 00000 «Мәгълүматлаштыру һәм элемтә тармагының инвестицион 
кызыксындыруын үстерү» төп чарасы 
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12 4 02 43910 Мәгълүматлаштыру һәм элемтә өлкәсендә грантлар  
12 4 02 43920 Мәгълүматлаштыру һәм элемтә өлкәсендә башка чаралар 

13 0 00 00000 «Татарстан Республикасы транспорт системасын үстерү» дәүләт 
программасы 

13 1 00 00000 «Тимер юл инфраструктурасын үстерү» кече программасы 
13 1 01 00000 «Тимер юл транспорты эшенең тотрыклылыгын, мөмкинлекләрен, күрсәтелә 

торган хезмәтләрнең иминлеген һәм сыйфатын тәэмин итү» төп чарасы 
13 1 01 03520 Тимер юл транспорты өлкәсендә аерым чаралар 

13 2 00 00000 «Елга транспортын, эчке су юлларын һәм елга портларын үстерү» кече 
программасы  

13 2 01 00000 Елгада йөртүне үстерү өчен өстенлекле шартлар тудыру» төп чарасы 
13 2 01 03110 Елга транспорты өлкәсендә аерым чаралар 

13 3 00 00000 «Һава транспортын һәм аэронавигацияне үстерү» кече программасы 
13 3 01 00000 «Халыкның һәм хуҗалык итүче субъектларның авиация тарнспортында 

йөрүгә ихтыяҗын нәтиҗәле һәм сыйфатлы канәгатьләндерү» төп чарасы 
13 3 01 03620 Идел буе федераль округында һава юллары аша йөртү мөмкинлекләрен 

тәэмин итүгә субсидияләр 
13 3 01 03630 Россия Федерациясе территориясендә төбәк һава юллары аша йөртү 

мөмкинлекләрен тәэмин итүгә субсидияләр 
13 4 00 00000 «Автомобиль, шәһәр электр транспортын, шул исәптән метроны үстерү» 

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

мөмкинлекле иҗтимагый транспортның бердәм системасын булдыру» төп 
чарасы 

13 4 01 03170 Транспортның башка төрләре өлкәсендә аерым чаралар  
13 4 01 03400 Күчмә состав сатып алу 

13 4 01 05370 Җәмәгать транспорты хезмәтләренең тигез мөмкинлекләрен тәэмин итү 
13 4 01 72340 Казан ш. метрополитен төзү 

13 4 01 72350 Татарстан Республикасында социаль тармакларны һәм иҗтимагый 
инфраструктураны үстерү 

13 4 01 92990 Ведомство карамагындагы учреждениеләр эшчәнлеген тәэмин итү 
13 5 00 00000 «Логистика һәм терминал-склад хезмәтләре базарын үстерү» кече 

программасы 
13 5 00 72550 Свияжск төбәкара мультимодаль логистика үзәген төзү 

13 5 00 72560 Свияжск төбәкара мультимодаль логистика үзәгенә илтүче автомобиль 
юлларын төзү 

13 5 00 72570 Ясалма корылмалар төзү һәм реконструкцияләү  
13 5 00 72580 Алдынгы технологияләрне һәм материалларны гамәлгә кертү 
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13 6 00 00000 «Автомобиль юллары челтәрен камилләштерү, үстерү һәм саклау» кече 
программасы 

13 6 01 00000 «Гомуми файдаланудагы автомобиль юллары челтәрен үстерү» төп чарасы 
13 6 01 03150 Юл хуҗалыгын тоту һәм аны идарә итү  

13 6 01 03550 Татарстан Республикасы автомобиль юлларын камилләштерү, үстерү  һәм 
саклау 

13 6 01 03580 Чаллы ш. «Развитие» сәнәгать паркы территориясендә һәм сәнәгать 
зонасында инфраструктура булдыру 

13 6 01 03583 «Моношәһәрләрне үстерү фонды» коммерциясез оешма средстволары 
хисабына Чаллы ш. сәнәгать зонасында гомуми файдаланудагы юл 
инфраструктурасын булдыру 

13 6 01 03584 Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына, Чаллы ш. 
сәнәгать зонасында гомуми файдаланудагы юл инфраструктурасын булдыру 

13 6 01 03590 «Яшел Үзән» сәнәгать мәйданчыгы территориясендә инфраструктура 
булдыру 

13 6 01 03591 «Моношәһәрләрне үстерү фонды» коммерциясез оешмасы средстволары 
хисабына, «Яшел Үзән» сәнәгать мәйданчыгы территориясендә гомуми 
файдаланудагы юл инфраструктурасын булдыру 

13 6 01 03593 Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына, «Яшел Үзән» 
сәнәгать мәйданчыгы территориясендә гомуми файдаланудагы юл 
инфраструктурасын булдыру 

13 6 01 03600 «Чаллы ш. «Хлебный проезд», «Индустриаль проезд», XXX һәм XXXI 
проездлары» урамнарын реконструкцияләү» объекты инфраструктурасын 
булдыру  

13 6 01 03601 «Моношәһәрләрне үстерү фонды» коммерциясез оешмасы средстволары 
хисабына, «Чаллы ш. «Хлебный проезд», «Индустриаль проезд», XXX һәм 
XXXI проездлары» урамнарын реконструкцияләү» юл инфраструктурасы 
объектын булдыру 

13 6 01 03602 Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына, «Чаллы ш. 
«Хлебный проезд», «Индустриаль проезд», XXX һәм XXXI проездлары» 
урамнарын реконструкцияләү» юл инфраструктурасы объектын булдыру 

13 6 01 53900 Федераль бюджет средстволары хисабына, «Имин һәм сыйфатлы юллар» 
өстенлекле проекты кысаларында юл эшчәнлеген финанс ягыннан тәэмин 
итү 

13 6 01 53901 Федераль бюджет средстволары хисабына, Казан шәһәре агломерациясенең 
транспорт инфраструктурасын комплекслы үстерү программасын тормышка 
ашыру 

13 6 01 53902 Федераль бюджет средстволары хисабына, Чаллы шәһәре агломерациясенең 
транспорт инфраструктурасын комплекслы үстерү программасын тормышка 
ашыру 

13 6 01 63900 «Имин һәм сыйфатлы юллар» өстенлекле проекты кысаларында транспорт 
инфраструктурасын комплекслы үстерү программасын тормышка ашыру 
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13 6 01 63901 Казан шәһәре агломерациясенең транспорт инфраструктурасын комплекслы 
үстерү программасын тормышка ашыру 

13 6 01 63902 Чаллы шәһәре агломерациясенең транспорт инфраструктурасын комплекслы 
үстерү программасын тормышка ашыру 

13 6 01 72350 Татарстан Республикасында социаль тармакларны һәм иҗтимагый 
инфраструктураны үстерү 

13 8 00 00000 «Татарстан Республикасы транспорт комплексында дәүләт сәясәтен 
камилләштерү» кече программасы 

13 8 01 00000 «Дәүләти транспорт-инфраструктура сәясәтен эшләү һәм тормышка ашыру» 
төп чарасы 

13 8 01 02040 Үзәк аппарат 

13 8 01 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү  
14 0 00 00000 «Татарстан Республикасында авыл хуҗалыгын үстерү һәм авыл хуҗалыгы 

продукциясе, чимал һәм азык-төлек базарларын җайга салу» дәүләт 
программасы 

14 1 00 00000 «Үсемлекчелекнең кече тармагын, үсемлекчелек продукциясен эшкәртү һәм 
сатуны үстерү» кече программасы 

 
14 1 01 00000 «Элита орлыкчылыгын үстерү» төп чарасы 

14 1 01 60310 Татарстан Республикасында орлыкчылыкны үстерүне яхшыртуга 
юнәлдерелгән чаралар буенча чыгымнарның бер өлешен каплау өчен авыл 
хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә субсидияләр 

14 1 01 R5430 Агросәнәгать комплексын үстерүнең төбәк программаларының максатчан 
юнәлешләренә ирешүгә ярдәм итүгә финанслашыла торган чыгымнар 

14 1 02 00000 «Күп еллык үсемлекләр утырту һәм карауга ярдәм итү» төп чарасы  

14 1 02 60330 Файдаланылмый торган иске бакчаларда  агач-куакларны төпләү һәм 
чистартылган мәйданнарны рекультивацияләү чыгымнарының бер өлешен 
каплауга субсидияләр 

14 1 02 60340 Күпьеллык җимеш һәм җиләк куак-агачларын утырту һәм карау 
чыгымнарының бер өлешен каплауга субсидияләр 

14 1 02 R5430 Агросәнәгать комплексын үстерүнең төбәк программалары максатчан 
күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм итү өчен финанслашыла торган чыгымнар 

14 1 03 00000 «Үсемлекчелекнең кече тармагын кредитлауга, аның продукциясен 
эшкәртүгә, үсемлекчелек продукциясе базарлары инфраструктурасын һәм 
логистик тәэмин ителешен үстерүгә дәүләт ярдәме» төп чарасы  

14 1 03 60380 Үсемлекчелекне, үсемлекчелек продукциясен эшкәртү һәм сатуны үстерүгә 
кыска сроклы кредитлар (займнар) буенча процент ставкасының бер өлешен 
каплауга субсидияләр 

14 1 03 60390 Үсемлекчелекне, үсемлекчелек продукциясен эшкәртү һәм үсемлекчелек 
продукциясе базарлары инфраструктурасын һәм логистик тәэмин ителешен 
үстерүгә инвестицион кредитлар (займнар) буенча процент ставкасының бер 
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өлешен каплауга субсидияләр 
14 1 04 00000 «Үсемлекчелекнең кече тармакларында хәтәрләр ихтималын идарә итү» төп 

чарасы 
14 1 04 60400 Үсемлекчелек өлкәсендә авыл хуҗалыгы иминиятләштерүе килешүе буенча 

исәпләнгән иминиятләштерү премиясен түләүгә авыл хуҗалыгы товар 
җитештерүчеләре чыгымнарының бер өлешен каплауга субсидияләр 

14 1 04 R5430 Агросәнәгать комплексын үстерүнең төбәк программаларының максатчан 
күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм итүгә финанслашыла торган чыгымнар 

14 1 05 00000 «Туфракның уңдырышлылыгын арттыру һәм файдаланылмый торган авыл 
хуҗалыгы җирләрен авыл хуҗалыгы әйләнешенә кертү» төп чарасы 

14 1 05 60410 Үсемлекчелек өлкәсендә авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә бәйле 
булмаган ярдәм күрсәтүгә субсидияләр 

14 1 05 63100 Территорияләрне зарарлы корткычларга каршы эшкәртүгә бәйле 
чыгымнарның бер өлешен каплауга субсидияләр 

14 1 05 63110 Әче туфракка известь кертү буенча чараларны финанслау 
14 1 05 63120 Үсемлекчелеккә ярдәм итүгә субсидияләр  

14 1 05 63130 Карантинлы һәм аеруча хәтәр чүп үләннәрне юкка чыгару буенча чаралар 
14 1 05 65410 Авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә үсемлекчелекне үстерүгә 

юнәлдерелгән чаралар буенча чыгымнарның бер өлешен каплауга 
субсидияләр 

14 1 05 72350 Татарстан Республикасында социаль тармакларны һәм иҗтимагый 
инфраструктураны үстерү 

14 1 05 R5410 Үсемлекчелек өлкәсендә, орлык бәрәңгесен, ачык грунтта яшелчә һәм 
җитен-долгунец җитештерүне үстерү өлкәсендә бәйле булмаган ярдәм 
күрсәтүгә финанслашыла торган чыгымнар 

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

14 1 07 00000 «Җитен җепселләрен җитештерүне үстерү»төп чарасы 

14 1 07 R5430 Агросәнәгать комплексын үстерүнең төбәк программаларының максатчан 
күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм итүгә финанслашыла торган чыгымнар 

14 1 08 00000 «Агросәнәгать комплексын үстерүнең төбәк программаларының максатчан 
күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм итү» төп чарасы 

14 1 08 R5430 Агросәнәгать комплексын үстерүнең төбәк программаларының максатчан 
күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм итүгә финанслашыла торган чыгымнар 

14 2 00 00000 «Терлекчелекнең кече тармагын, терлекчелек продукциясен эшкәртү һәм 
сатуны үстерү» кече программасы 

14 2 01 00000 «Сөтчелек юнәлешендәге терлекчелекне үстерү» төп чарасы 
14 2 01 65420 Сөтчелек юнәлешендәге терлекчелектә продукт бирүне арттыруга 

субсидияләр 
14 2 01 67020 Чи сөтнең сыйфатын бәяләү өчен анализ системасын сатып алу максатында, 
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«Элита» баш токым предприятиесе» акционерлык җәмгыятенең устав 
капиталына кертем 

14 2 01 R5420 Сөтчелек юнәлешендәге терлекчелектә продукт бирүне арттыруга 
юнәлдерелгән финанслашыла торган чыгымнар 

14 2 02 00000 Основное мероприятие «Государственная поддержка племенного животно-
водства» 

14 2 02 60420 «Токымлы терлекчелеккә ярдәм итү» төп чарасы  
14 2 02 63230 Токымлы атлар үрчетүгә бәйле чыгымнарның бер өлешен каплауга 

субсидияләр 
14 2 02 R5430 Агросәнәгать комплексын үстерүнең төбәк программаларының максатчан 

күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм итүгә финанслашыла торган чыгымнар 
14 2 03 00000 «Терлекчелекнең кече тармакларында хәтәрләр ихтиманы идарә итү» төп 

чарасы  
14 2 03 60490 Терлекчелек өлкәсендә авыл хуҗалыгы иминиятләштерүе килешүе буенча 

исәпләнгән иминиятләштерү премиясен түләүгә авыл хуҗалыгы товар 
җитештерүчеләре чыгымнарының бер өлешен каплау өчен субсидияләр 

14 2 03 R5430 Агросәнәгать комплексын үстерүнең төбәк программаларының максатчан 
күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм итүгә финанслашыла торган чыгымнар 

14 2 05 00000 «Эпизоотик хәлләргә каршы чаралар үткәрүне тәэмин итү» төп чарасы 
14 2 05 63200 Ветеринария-санитария савыктыруы буенча чаралар 

14 2 05 63210 Татарстан Республикасы территориясенә дуңгызларда Африка чумасы 
авыруын алып керүне һәм таралуны кисәтү буенча чаралар 

14 2 06 00000 «Терлекчелеккә ярдәм итү» төп чарасы  
14 2 06 63250 Терлекчелеккә ярдәм итүгә субсидияләр  

14 2 08 00000 «Ана сарыклар һәм кәҗәләрнең баш санын арттыру» төп чарасы 
14 2 08 R5430 Агросәнәгать комплексын үстерүнең төбәк программаларының максатчан 

күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм итүгә финанслашыла торган чыгымнар 
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 авыруларны бетерү, хайваннарны 

дәвалау, сукбай хайваннарны тоту һәм карау, халыкны кеше һәм хайваннар 
өчен уртак булган авырулардан саклау буенча чаралар үткәрүне оештыру 
өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру  

14 4 00 00000 «Хуҗалык алып баруның кече формаларына ярдәм итү» кече программасы 

14 4 01 00000   «Яңа эшли башлаган фермерларга ярдәм итү» төп чарасы 
14 4 01 60530 Яңа эшли башлаган фермерларга ярдәм итүгә субсидияләр 

14 4 01 R5430 Агросәнәгать комплексын үстерүнең төбәк программаларының максатчан 
күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм итүгә финанслашыла торган чыгымнар 

14 4 02 00000 «Крестьян (фермер) хуҗалыклары базасында гаилә терлекчелек фермаларын 
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үстерү» төп чарасы  
14 4 02 R5430 Агросәнәгать комплексын үстерүнең төбәк программаларының максатчан 

күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм итүгә финанслашыла торган чыгымнар 
14 4 03 00000 «Хуҗалык алып баруның кече формаларын кредитлауга дәүләт ярдәме» төп 

чарасы  
14 4 03 60550 Хуҗалык алып баруның кече формалары тарафыннан алынган озак сроклы, 

урта сроклы һәм кыска сроклы кредитларның процент ставкасының бер 
өлешен каплауга субсидияләр 

14 4 03 R5430 Агросәнәгать комплексын үстерүнең төбәк программаларының максатчан 
күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм итүгә финанслашыла торган чыгымнар 

14 4 05 00000 «Авыл хуҗалыгы куллану кооперативларына ярдәм итү» төп чарасы 
14 4 05 63240 Авыл хуҗалыгы әзерләү-куллану кооперативларының, ит, йон һәм тире 

чималын сатып алу, эшкәртү һәм сату буенча куллану кооперациясе 
предприятиеләренең һәм әзерләү оешмаларының чыгымнарының бер өлешен 
каплауга субсидияләр 

14 4 05 63260 Куллану кооперациясе оешмаларына күчмә сәүдә алып бару өчен махсус 
автотранспорт сатып алуга бәйле чыгымнарны финанс ягыннан тәэмин итүгә 
субсидияләр 

14 4 05 R5430 Агросәнәгать комплексын үстерүнең төбәк программаларының максатчан 
күрсәткечләренә ирешүгә ярдәм итүгә финанслашыла торган чыгымнар 

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

14 4 06 63270 Шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга сөтчелек юнәлешендәге 
мини-фермаларны төзүгә чыгымнарының бер өлешен каплауга субсидияләр 

14 4 06 63290 Шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга товарлыклы һәм 
токымлы таналар һәм башмак таналар сатып алуга чыгымнарының бер 
өлешен каплауга субсидияләр 

14 4 06 63300 Шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга товарлыклы һәм 
токымлы ана кәҗәләр сатып алуга чыгымнарының бер өлешен каплауга 
субсидияләр 

14 4 06 63310 Шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга кош-корт (казлар, 
үрдәкләр, күркәләр, бройлер чебиләре) сатып алуга чыгымнарының бер 
өлешен каплауга субсидияләр 

14 4 06 63320 Шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга сыерларны ясалма 
орлыкландыру хезмәтенә чыгымнарының бер өлешен каплауга субсидияләр 

14 4 06 63330 Шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга өч яшьтән зуррак 
бияләрне асрау өчен азык сатып алуга чыгымнарының бер өлешен каплауга 
субсидияләр 

14 4 06 63340 Шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга сыерларга хезмәт 
күрсәтү буенча ветеринария кисәтү чараларын үткәрүгә чыгымнарының бер 
өлешен каплауга субсидияләр  
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Чыгымнарның 
максатчан 

статьясы коды 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының максатчан статьясы 
атамасы 

14 4 06 63350 Шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга бер яшьтән зуррак 
савым сыерлар, ана кәҗәләр һәм кәҗә бәтиләре асрауга чыгымнарының бер 
өлешен каплауга субсидияләр  

14 4 07 00000 «Гражданнарның бакчачылык һәм дача коммерциясез берләшмәләренә 
ярдәм итү» төп чарасы  

14 4 07 63650 Бакчачылык һәм дача коммерциясез ширкәтләрен үстерү һәм 
инфраструктурасын тоту чаралары 

14 5 00 00000 «Техник һәм технологик модернизация, инновацион үсеш» 
 кече программасы  

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

14 5 01 63500 Авыл хуҗалыгы производствосын техник һәм технологик 
модернизацияләүгә чыгымнарның бер өлешен каплауга субсидияләр 

14 5 01 67050 Авыл хуҗалыгы техникасы һәм җиһазлар сатып алу максатында, "Татагро-
лизинг" акционерлык җәмгыятенең устав капиталына кертем 

14 5 01 72350 Татарстан Республикасында социаль тармакларны һәм иҗтимагый 
инфраструктураны үстерү  

14 6 00 00000 «Дәүләт программасын тормышка ашыруны тәэмин итү» кече программасы 
14 6 01 00000 «Дәүләт программасын тормышка ашыруның идарәи тәэмин ителешен 

камилләштерү» төп чарасы 
14 6 01 60050 Авыл хуҗалыгын үстерү һәм авыл хуҗалыгы продукциясе, чимал һәм азык-

төлек  базарларын җайга салу өлкәсендә аерым чаралар 
14 6 02 00000   «Дәүләт программасын тормышка ашыруны кадрлар белән тәэмин итү» төп 

чарасы 
14 6 02 60060 Татарстан Республикасы агросәнәгать комплексын кадрлар белән тәэмин 

итүгә дәүләт ярдәме буенча чаралар 
14 6 03 00000 «Дәүләт программасын тормышка ашыруны фәнни яктан тәэмин итү»төп 

чарасы 
14 6 03 60070 Агросәнәгать комплексы өлкәсендә фәнни тикшеренүләр һәм эшләнмәләргә 

дәүләт ярдәменә грантлар тапшыру 
14 6 04 00000 «Авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә һәм авыл хуҗалыгы 

продукциясен беренчел һәм шуннан соң эшкәртүне хәл итүче оешмаларга 
дәүләт ярдәме» төп чарасы  

14 6 04 60150 Оештыру-хокукый формаларына бәйсез рәвештә, авыл хуҗалыгы товар 
җитештерүчеләренә (шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнардан 
тыш), агросәнәгать комплексы оешмаларына, крестьян (фермер) 
хуҗалыкларына оешмалар милкенә салым түләүгә бәйле чыгымнарның бер 
өлешен каплауга субсидияләр 

14 6 04 60160 Социаль икмәкләр җитештерү белән шөгыльләнүче икмәк пешерү 
предприятиеләренә он сатып алу һәм (яки) җитештерү белән бәйле 
чыгымнарының бер өлешен каплауга субсидияләр 

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

статьясы коды 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының максатчан статьясы 
атамасы 

14 6 05 60380 Агросәнәгать комплексында кыска сроклы кредитлар (займнар) буенча 
процент ставкасының бер өлешен каплауга субсидияләр 

14 6 05 65440 Агросәнәгать комплексында инвестицион кредитлар (займнар) буенча 
процент ставкасының бер өлешен каплауга субсидияләр 

14 6 05 R5430 Агросәнәгать комплексын үстерүнең төбәк программаларының максатчан 
күрсәткечләренә ирешүгә финанслашыла торган чыгымнар 

14 6 05 R5440 Агросәнәгать комплексында инвестицион кредитлар (займнар) буенча 
процент ставкасының бер өлешен каплауга финанслашыла торган чыгымнар 

14 6 06 00000 «Агросәнәгать комплексы объектларын төзүгә һәм модернизацияләүгә 
турыдан-туры тотылган чыгымнарны компенсацияләү»төп чарасы 

14 6 06 65450 Агросәнәгать комплексы объектларын төзүгә һәм модернизацияләүгә, шулай 
ук техника һәм җиһазлар сатып алуга турыдан-туры тотылган чыгымнарны 
компенсацияләүгә субсидияләр 

14 6 06 65460 Сөтчелек комплексларын төзүгә проект-смета документларын проектлауга 
һәм дәүләт эспертизасы үткәрүгә бәйле авыл хуҗалыгы товар 
җитештерүчеләренең чыгымнарының бер өлешен каплауга субсидияләр  

14 7 00 00000 «Авыл хуҗалыгы территорияләрен тотрыклы үстерү» кече программасы  
14 7 01 00000 «Авыл җирлегендә яшәүче гражданнарның, шул исәптән яшь гаиләләрнең 

һәм яшь белгечләрнең торак шартларын яхшырту» төп чарасы  
14 7 01 R5670 Авыл территорияләрен тотрыклы үстерү буенча чараларны тормышка 

ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 
14 7 02 00000 «Авыл җирлегендә социаль һәм инженерлык инфраструктурасын үстерү һәм 

автомобиль юллары белән тәэмин итү» төп чарасы 
14 7 02 R5670 Авыл территорияләрен тотрыклы үстерү буенча чараларны тормышка 

ашыруга финаслашыла торган чыгымнар 
14 7 03 00000 «Җыйнак торак төзелеше өчен мәйданчыкларны комплекслы төзекләндерү» 

төп чарасы  
14 7 03 60180 Авыл җирлегендә җыйнак торак төзелеше өчен мәйданчыкларны 

комплекслы төзекләндерү буенча чараларны тормышка ашыруга 
субсидияләр 

14 7 03 R5670 Авыл территорияләрен тотрыклы үстерү буенча чараларны тормышка 
ашыруга финаслашыла торган чыгымнар 

14 7 04 00000 «Авыл җирлегендә яшәүче гражданнарның җирле инициативаларына грант 
ярдәме» төп чарасы  

14 7 04 R5670 Авыл территорияләрен тотрыклы үстерү буенча чараларны тормышка 
ашыруга финаслашыла торган чыгымнар 

14 8 00 00000 «Авыл хуҗалыгы максатындагы җирләрне сугаруны үстерү» кече 
программасы 

14 8 01 00000 «Сугару эшләренә ярдәм итү» төп чарасы  
14 8 01 60760 Сугару эшләренә бәйле чыгымнарны каплауга субсидияләр 
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Чыгымнарның 
максатчан 

статьясы коды 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының максатчан статьясы 
атамасы 

14 8 01 61800 Сугару һәм киптерү системаларын, шулай ук аерым урнаштырылган 
гидротехник корылмаларны төзү һәм реконструкцияләү 

14 8 02 00000 «Культура-техник, агроурман-сугару чаралары» төп чарасы 
14 8 02 61810 Татарстан Республикасында туфракның ашалуына каршы һәм кырны 

табигатьнең тискәре күренешләреннән саклау һәм мондый максатта 
утыртып, ниндидер сәбәпләр аркасында корыган агачлар урынына яңаларын 
утырту буенча чаралар 

14 8 03 00000 «Сугару объектларын техник яктан үзгәртеп кору» төп чарасы 

14 8 03 61830 Сугару объектларын техник яктан үзгәртеп коруга субсидияләр 
14 8 05 00000 «Культура-техник чаралар» төп чарасы 

14 8 05 R5680 Авыл хуҗалыгы максатындагы җирләрне сугару өлкәсендәге чараларны 
тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар  

14 8 06 00000 «Агроурман-сугару чаралары» төп чарасы 
14 8 06 R5680 Авыл хуҗалыгы максатындагы җирләрне сугару өлкәсендәге чараларны 

тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 
14 8 07 00000 «Гидромелиорация чаралары» төп чарасы  

14 8 07 R5680 Авыл хуҗалыгы максатындагы җирләрне сугару өлкәсендәге чараларны 
тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар  

14 К 00 00000 «Татарстан Республикасында авыл хуҗалыгын үстерү һәм авыл хуҗалыгы 
продукциясе, чимал һәм азык-төлек базарларын җайга салу» дәүләт 
программасы кысаларында социаль һәм инженерлык инфраструктурасын 
үстерү» кече программасы  

14 К 00 67080 Саклагычлар биналарын капиталь төзекләндерү максатыннан чыгып, 
«Элита» баш токым предприятиесе» акционерлык җәмгыятенең устав 
капиталына кертем 

14 К 00 72310 Татарстан Республикасы дәүләт (муниципаль) милкендәге социаль һәм 
инженерлык инфраструктурасына бюджет  инвестицияләре һәм капиталь 
ремонт 

14 К 00 72350 Татарстан Республикасында социаль тармакларны һәм иҗтимагый 
инфраструктураны үстерү 

15 0 00 00000 «Татарстан Республикасының урман хуҗалыгын үстерү» дәүләт 
программасы 

15 1 00 00000 «Урманнарны саклау» кече программасы 
15 1 01 00000 «Урманнарны янгыннардан саклау» төп чарасы 

15 1 01 51290 Федераль бюджет средстволары хисабына, урман мөнәсәбәтләре өлкәсендә 
аерым вәкаләтләрне тормышка ашыру 

15 1 01 80100 Урман янгыннарын сүндерү буенча махсус учреждениеләр эшчәнлеген 
тәэмин итү 

15 1 01 80130 Янгынга каршы чаралар 
15 1 01 80150 Янгынга каршы махсус җиһазлар һәм инвентарь сатып алу 
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Чыгымнарның 
максатчан 

статьясы коды 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының максатчан статьясы 
атамасы 

15 2 00 00000 «Урманнардан файдалану» кече программасы  
15 2 01 00000 Урманнардан файдалану» төп чарасы 

15 2 01 51290 Федераль бюджет средстволары хисабына, урман мөнәсәбәтләре өлкәсендә 
аерым вәкаләтләрне тормышка ашыру 

15 2 01 80200 Агач әзерләү машиналарын, агач кисү җиһазларын, транспорт чараларын 
сатып алу 

15 2 01 80250 Урман мөнәсәбәтләре өлкәсендә идарә 
15 3 00 00000 «Урманнарны яңарту» кече программасы  

15 3 01 00000 «Урманнарны яңарту һәм калынайту» төп чарасы  
15 3 01 51290 Федераль бюджет средстволары хисабына, урман мөнәсәбәтләре өлкәсендә 

аерым вәкаләтләрне тормышка ашыру 

15 3 01 80300 Урманнарны яңарту өчен машиналар һәм җиһазлар сатып алу 
15 3 01 80330 Питомниклар өчен машиналар һәм җиһазлар, орлыклар җыю һәм эшкәртү 

өчен җиһазлар сатып алу 
15 3 01 80350 Урманнарны торгызу һәм калынайту өчен стандарт утырту материалы 

үстерү 
15 4 00 00000 «Урман юлларын төзү һәм тоту» кече программасы  

15 4 01 00000 «Урман юлларын төзү һәм тоту» төп чарасы 

15 4 01 80400 Махсус техника һәм җиһазлар, юл түшәмәсе җайланмаларын сатып 
алу 
 

15 5 00 00000 «Татарстан Республикасы урман хуҗалыгын үстерү» Татарстан 
Республикасы дәүләт программасын тормышка ашыруны тәэмин итү» кече 
программасы  

15 5 01 00000 «Урман мөнәсәбәтләре өлкәсендә аерым вәкаләтләрне тормышка ашыруны 
тәэмин итү» төп чарасы  

15 5 01 51290 Федераль бюджет средстволары хисабына, урман мөнәсәбәтләре өлкәсендә 
аерым вәкаләтләрне тормышка ашыру 

15 5 01 80500 «Татарстан Республикасының урман хуҗалыгын үстерү» дәүләт 
программасын тормышка ашыруны тәэмин итү» кече программасын 
тормышка ашыру буенча чаралар 

16 0 00 00000 «Татарстан Республикасы дәүләт милкен идарә итү» дәүләт программасы 

16 0 01 00000   «Дәүләт милке һәм җир кишәрлекләре белән нәтиҗәле эш итүне һәм алардан 
нәтиҗәле файдалануны тәэмин итү» төп чарасы  

16 0 01 02040 Үзәк аппарат 
16 0 01 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү  

16 0 01 03440 Җир биләмәләрен үлчәү һәм җирдән файдалану чаралары  
16 0 01 67010 Устав эшчәнлеген хәл итү максатында, «Татагролизинг» акционерлык 
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Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының максатчан статьясы 
атамасы 

җәмгыятенең устав капиталына кертем 
16 0 01 67030 Устав эшчәнлеген хәл итү максатында, «Татарстан Республикасы 

инженерлык челтәрләрен капиталь төзү һәм энергияне сак тоту 
технологияләрен үстерү идарәсе» акционерлык җәмгыятенең устав 
капиталына кертем 

16 0 01 67060 Устав эшчәнлеген хәл итү максатында, «Татарстан Республикасы экспорт 
корпорациясе» акционерлык җәмгыятенең устав капиталына кертем 

16 0 01 67070 Устав эшчәнлеген хәл итү максатында, «Инвестицияләр һәм новацияләр 
республика агросәнәгать үзәге» акционерлык җәмгыятенең устав 
капиталына кертем 

16 0 01 92350 Башка түләүләр 
16 0 01 92990 Ведомство карамагындагы учреждениеләр эшчәнлеген тәэмин итү 

16 0 02 00000 «Дәүләт милке составын һәм структурасын оптимальләштерү» төп чарасы 
16 0 02 92990 Ведомство карамагындагы учреждениеләр эшчәнлеген тәэмин итү 

18 0 00 00000 «Татарстан Республикасы дәүләт финанслары белән идарә итү» дәүләт 
программасы 

18 0 01 00000 Бюджет системасының озак сроклы балансын һәм тотрыклылыгын тәэмин 
итү» төп чарасы   

18 0 01 02040 Үзәк аппарат 
18 0 01 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү 

18 0 02 00000 «Дәүләт милкен нәтиҗәле идарә итү» төп чарасы  
18 0 02 27890 Татарстан Республикасы дәүләт бурычы буенча процент түләүләре 

18 0 03 00000 «Җирле бюджетлар белән бюджетара мөнәсәбәтләрнең нәтиҗәсен арттыру» 
төп чарасы 

18 0 03 80030 Муниципаль берәмлекләрнең бюджеттан тәэмин ителешен тигезләүгә 
дотацияләр бирү  

18 0 03 80040 Муниципаль район составына керүче җирлекләрнең бюджеттан тәэмин 
ителешенә һәм башка бюджетара трансфертлар бирүгә муниципаль районнар 
бюджетларына субсидияләр бирү 

18 0 03 80050 Муниципаль районнар һәм шәһәр округлары бюджетларына муниципаль 
мәгариф оешмаларында гомум белем бирүнең төп программалары буенча 
гомум мөмкинлекле һәм бушлай мәктәпкәчә, башлангыч гомуми, төп 
гомуми, урта гомуми белем бирүне оештыруга, муниципаль мәгариф 
оешмаларында балаларга өстәмә белем бирүне оештыруга, балаларны карау 
һәм тәрбияләү өчен шартлар тудыруга, балаларны муниципаль мәгариф 
оешмаларында тотуга, шулай ук каникул вакытында балаларның җәйге ялын 
оештыруга субсидияләр бирү 

18 0 03 80060 Муниципаль районнар бюджетларына, Татарстан Республикасы бюджеты 
средстволары хисабына, шәһәр, авыл җирлекләре бюджетларына дотацияләр 
исәпләү һәм бирү буенча дәүләт вәкаләтләрен хәл итүгә субвенцияләр бирү 

19 0 00 00000 «Татарстан Республикасында Татарстан Республикасы дәүләти гражданлык 
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Чыгымнарның 
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статьясы коды 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының максатчан статьясы 
атамасы 

хезмәтен һәм муниципаль хезмәтне үстерү» дәүләт программасы 
19 0 01 00000 «Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте һәм Татарстан Республикасында 

җирле үзидарә органнары тарафыннан үзләренә йөкләнгән вәкаләтләрне 
үтәүнең нәтидәсен арттыру» төп чарасы  

19 0 01 21910 Татарстан Республикасының дәүләти гражданлык хезмәтен һәм Татарстан 
Республикасында муниципаль хезмәтне үстерү буенча чаралар 

20 0 00 00000 «Татарстан Республикасында дәүләт милли сәясәтен тормышка ашыру» 
дәүләт программасы 

20 0 01 00000 «Татарстан Республикасында дәүләт милли сәясәтен, Татарстан 
Республикасы территориясендә яшәүче халыклар вәкилләрен цивилизацияле 
үстерү, этникара һәм конфессияара тынычлыкны саклау, гомумроссия 
гражданлык тәңгәллеген (Россия халкы) ныгыту, мигрантларны уңышлы 
төстә социаль-мәдәни тормышка җайлаштыру һәм интеграцияләү» төп 
чарасы 

20 0 01 10990 Программаларга кертелгән чараларны тормышка ашыру 
20 0 01 R5160 Россия халыкларының бердәмлеген һәм Россия халыкларының этномәдәни 

үсешен ныгыту буенча чараларны тормышка ашыруга финанслашыла торган 
чыгымнар 

21 0 00 00000 «Татар халкының милли тәңгәллеген саклау» Татарстан Республикасы 
дәүләт программасы 

21 0 01 00000 «Татарстан Республикасында һәм аннан читтә татар халкының милли 
тәңгәллеген саклау һәм үстерү өчен шартлар тудыру» төп чарасы  

21 0 01 10990 Программаларга кертелгән чараларны тормышка ашыру 
22 0 00 00000 «Татарстан Республикасының дәүләт телләрен һәм Татарстан 

Республикасында башка телләрне саклау, өйрәнү һәм үстерү» дәүләт 
программасы  

22 0 01 00000 «Татарстан Республикасында татар, рус телләрен һәм башка телләрне, шулай 
ук республикадан читтә татар телен саклау, өйрәнү һәм үстерү өчен шартлар 
тудыру» төп чарасы 

22 0 01 10990 Программаларга кертелгән чараларны тормышка ашыру 

23 0 00 00000 «Татарстан Республикасында газ-мотор ягулыгын үстерү» дәүләт 
программасы  

23 0 01 00000 «Әйләнә-тирә мохиткә һәм халыкның сәламәтлегенә автомобиль 
транспортының тискәре йогынтысын тотрыклы киметүне тәэмин итү һәм 
автотранспорт чараларында йөртү-ташуның иң зур икътисадый нәтиҗәсенә 
ирешү» төп чарасы 

23 0 01 71710 Газ-мотор ягулыгында эшләүче автобуслар һәм торак-коммуналь хуҗалык 
техникасын сатып алу өчен алынган кредитлар һәм займнар буенча процент 
ставкасының бер өлешен каплауга субсидияләр  

23 0 01 71720 Транспорт чараларын газ-мотор ягулыгына күчергән юридик затларга, 
хосусый эшмәкәрләргә һәм физик затларга чыгымнарының бер өлешен 
каплауга субсидияләр 
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Чыгымнарның 
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статьясы коды 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының максатчан статьясы 
атамасы 

23 0 01 71730 Транспорт чараларын газ-мотор ягулыгына күчерү буенча чаралар үткәрү 
23 0 01 71740 Газ-мотор ягулыгында эшләүче автобуслар һәм техника сатып алу 

24 0 00 00000 «Татарстан Республикасында юстицияне үстерү» дәүләт программасы  
24 1 00 00000 «Татарстан Республикасында юстиция өлкәсендә дәүләт сәясәтен тормышка 

ашыру» кече программасы  
24 1 01 00000 «Татарстан Республикасы вәкаләтләре чикләрендә юстиция өлкәсендә 

сәясәтне тормышка ашыру» төп чарасы  
24 1 01 02040 Үзәк аппарат 

24 1 01 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү 
24 1 01 23020 Судлар эшчәнлеген тәэмин итү 

24 1 01 23300 Татарстан Республикасы Иҗтимагый палатасы эшчәнлеген тәэмин итү 
24 1 01 25390 Муниципаль районга керүче җирлекләрдән Татарстан Республикасы 

муниципаль норматив-хокукый актлар регистрын алып бару өчен кирәкле 
мәгълүматлар җыю буенча дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру 

24 1 01 51410 Федераль бюджет средстволары хисабына, Дәүләт Думасы депутатлары һәм 
аларның ярдәмчеләре эшчәнлеген тәэмин итү 

24 1 01 92350 Башка түләүләр 
24 2 00 00000 «Татарстан Республикасында җәмәгать юстициясе институтын үстерү» кече 

программасы  
24 2 01 00000 Татарстан Республикасында җәмәгать юстициясе институтын үстерү һәм 

ныгыту» төп чарасы  
24 2 01 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү 

24 2 01 23010 Судлар аппаратлары эшчәнлеген тәэмин итү 
24 2 01 23030 Татарстан Республикасында җәмәгать юстициясе институтын үстерү 

24 К 00 00000 «Татарстан Республикасында юстицияне үстерү» дәүләт программасы 
кысаларында социаль һәм инженерлык инфраструктурасын үстерү» кече 
программасы 

24 К 00 72310 Татарстан Республикасы дәүләт (муниципаль) милкендәге социаль һәм 
инженерлык инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь 
ремонт 

25 0 00 00000 «Татарстан Республикасында энергияне сак тоту һәм энергия нәтиҗәсен 
арттыру»дәүләт программасы 

25 0 01 00000 «Торак фонды һәм социаль өлкә объектларында энергияне сак тоту буенча 
чаралар үткәрү» төп чарасы   

25 0 01 96010 Күп фатирлы йортларны капиталь ремонтлау буенча чараларны тәэмин итү 
25 0 02 00000 «Урамнарны яктырту системаларын модернизацияләү» төп чарасы  

25 0 02 66010 Энергияне сак тоту һәм энергия нәтиҗәсен арттыру өлкәсендә чараларны 
тәэмин итү 
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25 0 03 00000 «Җылылык һәм электр энергиясен эшләп чыгару (тапшыру) өчен 
файдаланыла торган җиһазларны модернизацияләү» төп чарасы   

25 0 03 66010 Энергияне сак тоту һәм энергия нәтиҗәсен арттыру өлкәсендә чараларны 
тәэмин итү 

25 0 04 00000 «Энергетик тикшерүләр үткәрү» төп чарасы  
25 0 04 66010 Энергияне сак тоту һәм энергия нәтиҗәсен арттыру өлкәсендә чараларны 

тәэмин итү 
25 0 05 00000 «Энергияне сак тоту һәм энергия нәтиҗәсен арттыру өлкәсендә фәнни-

тикшеренү эшләре үткәрү» төп чарасы  
25 0 05 66010 Энергияне сак тоту һәм энергия нәтиҗәсен арттыру өлкәсендә чараларны 

тәэмин итү 
25 0 06 00000 «Энергияне сак тоту һәм энергия нәтиҗәсен арттыру өлкәсендә укыту-

өйрәтү буенча чаралар үткәрү» төп чарасы 

25 0 06 66010 Энергияне сак тоту һәм энергия нәтиҗәсен арттыру өлкәсендә чараларны 
тәэмин итү 

25 0 07 00000 «Энергияне сак тоту һәм энергия нәтиҗәсен арттыру буенча мәгълүмати 
ярдәм һәм пропаганда» төп чарасы  

25 0 07 66010 Энергияне сак тоту һәм энергия нәтиҗәсен арттыру өлкәсендә чараларны 
тәэмин итү 

26 0 00 00000 «Татарстан Республикасында туризм өлкәсен һәм кунакчыллыкны үстерү» 
дәүләт программасы 

26 0 01 00000 «Туризм һәм кунакчыллык өлкәсендә дәүләт сәясәтен камилләштерүгә 
юнәлдерелгән чаралар» төп чарасы 

26 0 01 02040 Үзәк аппарат 
26 0 01 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү 

26 0 02 00000 «Татарстан Республикасында туризм өлкәсен һәм кунакчыллыкны үстерүгә 
юнәлдерелгән чаралар» төп чарасы 

26 0 02 13970 Туристлык эшчәнлеге өлкәсендә чаралар 
26 К 00 00000 «Татарстан Республикасында туризм өлкәсен һәм кунакчыллыкны үстерү» 

дәүләт программасы кысаларында социаль һәм инженерлык 
ифраструктурасын үстерү 

26 К 00 R1110 Дәүләт милкендәге объектларга капитал салуларга финанслашыла торган 
чыгымнар 

27 0 00 00000 
 

«Татарстан Республикасының коррупциягә каршы сәясәтен тормышка 
ашыру» дәүләт программасы   

27 0 01 00000   «Коррупция сәбәпләрен ачыклау һәм юкка чыгару, аның чагылышларына 
китерердәй шартларга каршы көрәшү, җәмгыятьтә коррупциягә карата 
нәфрәт тудыру» төп чарасы  

27 0 01 10270 «Корупциягә каршы бизнес» иҗтимагый процедуралар үзәге» автоном 
коммерциясез оешмасының эшчәнлеген финанс ягыннан тәэмин итүгә 
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субсидия 
27 0 01 10990 Программаларга кертелгән чараларны тормышка ашыру 

30 0 00 00000 «Татарстан Республикасында талантлар белән стратегик идарә итү» дәүләт 
программасы 

30 0 01 00000   «Татарстан Республикасын инновацион үстерү мәнфәгатьләрендә 
балаларның, яшьләрнең интеллектуаль-иҗади мөмкинлекләрен үстерүнең 
дәвамчанлык системасын җәелдерүен тәэмин итү һәм талантлар белән 
стратегик идарә итү» төп чарасы 

30 0 01 10990 Программаларга кертелгән чараларны тормышка ашыру 
33 0 00 00000 «Татарстан Республикасында архив эшен үстерү» дәүләт программасы  

33 0 01 00000 «Архив эше өлкәсендә дәүләт сәясәтен тормышка ашыру» төп чарасы   
33 0 01 02040 Үзәк аппарат 

33 0 01 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү 
33 0 01 44020 Татарстан Республикасы архив фонды документларын һәм башка архив 

документларын  саклауны, учетка алу, комплектлау һәм алардан 
файдалануны тәэмин итү 

34 0 00 00000 «Чит илләрдә яшәүче ватандашларыбызга Татарстан Республикасына 
ихтыярый күченүләренә ярдәм итү» Татарстан Республикасы дәүләт 
программасы  

34 0 01 00000 «Чит илләрдә яшәүче ватандашларыбызга Татарстан Республикасына 
ихтыярый күченүләренә ярдәм итү хисабына Татарстан Республикасы 
социаль-демографик үсешенә ярдәм итү» төп чарасы  

34 0 01 15700 Чит илләрдә яшәүче ватандашларыбызга Татарстан Республикасына 
ихтыярый күченүләренә ярдәм итү буенча чаралар 

34 0 01 R0860 Чит илләрдә яшәүче ватнадашларыбызга Россия Федерациясенә ихтыярый 
күченүләренә ярдәм итү буенча финанслашыла торган чыгымнар 

35 0 00 00000 «Татарстан Республикасы территориясендә заманча шәһәр мохитен 
булдыру» дәүләт программасы 

35 0 00 14160 Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләрендә парклар һәм скверлар 
булдыру һәм аларны төзекләндерү буенча чараларны тормышка ашыру 

35 0 00 R5550 Заманча шәһәр мохитен булдыруның Россия Федерациясе субъектлары 
дәүләт программаларына һәм муниципаль программаларга ярдәм итүгә 
финанслашыла торган чыгымнар 

51 0 00 00000 Татарстан Республикасы Президентының Эшләр идарәсен тотуга чыгымнар  

51 0 00 02040 Үзәк аппарат 
51 0 00 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү 

51 0 00 92350 Башка түләүләр 
52 0 00 00000 Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты Аппаратын тотуга 

чыгымнар 



247 
 

Чыгымнарның 
максатчан 

статьясы коды 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының максатчан статьясы 
атамасы 

52 0 00 02040 Үзәк аппарат 
52 0 00 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү 

53 0 00 00000 Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Аппаратын тотуга чыгымнар  
53 0 00 02040 Үзәк аппарат 

53 0 00 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү 
53 0 00 92350 Башка түләүләр 

54 0 00 00000 Татарстан Республикасы Конституция суды эшчәнлеген тәэмин итү  
54 0 00 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү 

54 0 00 23100 Татарстан Республикасы Конституция судын тотуга чыгымнар 
55 0 00 00000 Татарстан Республикасы Хисап палатасы эшчәнлеген тәэмин итү  

55 0 00 02040 Үзәк аппарат 
55 0 00 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү 

56 0 00 00000 Татарстан Республикасы Үзәк сайлау комиссиясе эшчәнлеген, сайлаулар 
үткәрүне тәэмин итү  

56 1 00 02010 Сайлаулар үткәрүгә чыгымнар 
56 2 00 02210 Сайлаучыларның хокукый аңын үстерүгә, сайлауларны оештыручыларны 

укыту-өйрәтүгә, «Выборы» дәүләт автоматлаштырылган системасына 
чыгымнар 

56 3 00 00000 Татарстан Республикасы Үзәк сайлау комиссиясе эшчәнлеген тәэмин итү 
56 3 00 02040 Үзәк аппарат 

56 3 00 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү 
57 0 00 00000 Татарстан Республикасында Кеше хокуклары буенча Вәкаләтле вәкил 

Аппараты эшчәнлеген тәэмин итү 
57 0 00 02040 Үзәк аппарат 

57 0 00 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү 
57 0 00 92350 Башка түләүләр 

58 0 00 00000 Татарстан Республикасында Бала хокуклары буенча Вәкаләтле вәкил 
Аппараты эшчәнлеген тәэмин итү  

58 0 00 02040 Үзәк аппарат 
58 0 00 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү 

99 0 00 00000 Чыыгманарның программаларга кертелмәгән юнәлешләре 
99 0 00 02040 Үзәк аппарат 

99 0 00 02150 Территориаль органнар 
99 0 00 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү 

99 0 00 03060 Рейтинг агентлыклары белән хезмәттәшлек итү өлкәсендә чаралар 
99 0 00 05410 Социаль сәясәт өлкәсендә чаралар 
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максатчан 

статьясы коды 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының максатчан статьясы 
атамасы 

99 0 00 07410 Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының резерв фонды 
99 0 00 08110 Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты каршындагы Икътисадый 

һәм социаль тикшеренүләр үзәгенең гомумпрограмм эшчәнлеге 
99 0 00 08190 Фәнни учреждениеләр 

99 0 00 16490 Федераль бюджеттан субсидияләр бирү турында килешүләр (шартнамәләр) 
шартларын бозган өчен акчалата түләтүләр 

99 0 00 21310 Мәктәпкәчә мәгариф учреждениеләрен интерактив җиһазлар белән тәэмин 
итү буенча чаралар 

99 0 00 21540 Татарстан Республикасы предприятиеләренең хезмәт җитештерүчәнлеген 
һәм эшчәнлеге нәтиҗәсен үстерү буенча чаралар 

99 0 00 21550 Социаль әһәмиятле чаралар үткәрү 
99 0 00 22910 Икътисадның мобилизацион әзерлеген тәэмин итү буенча чаралар 

99 0 00 25140 Гражданнарның үзара салымнары хисабына хәл ителә торган җирле 
әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл кылуга муниципаль берәмлекләр 
бюджетларына тапшырыла торган бюджетара трансфертлар 

99 0 00 25150 Башка дәрәҗәдәге хакимият органнары тарафыннан кабул ителгән карарлар 
нәтиҗәсендә килеп чыккан өстәмә чыгымнарны компенсацияләү өчен 
тапшырыла торган средстволар  

99 0 00 25160 Автоном һәм бюджет учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итүгә өстәмә 
чыгымнарны компенсацияләү 

99 0 00 25180 Татарстан Республикасы территориаль җирле үзидарә системасын үстерүгә 
юнәлдерелгән чараларны тормышка ашыруга юнәлдерелгән чаралар 

99 0 00 25190 Татарстан Республикасы авыл җирлекләренә грантлар бирүгә җирле 
бюджетларга бюджетара трансфертлар  
 

99 0 00 25200 Җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне финанслашуга субсидияләр  

99 0 00 25220 Халыкка транспорт хезмәте күрсәтү өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен 
тормышка ашыру 

99 0 00 25240 Яшьләр сәясәте өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру 
99 0 00 25260 Балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның хокукларын яклау буенча 

комиссияләр булдыру һәм аларның эшчәнлеген оештыру буенча дәүләт 
вәкаләтләрен тормышка ашыру 

99 0 00 25270 Административ комиссияләр булдыру һәм аларның эшчәнлеген оештыру 
буенча дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру 

99 0 00 25320 Күп фатирлы йортларны һәм (яки) башка күчемсез милек объектларын 
өлешкә кереп төзү өлкәсендә, шулай ук торак-төзелеш кооперативларының 
күп фатирлы йортлар төзүгә бәйле эшчәнлегенә дәүләт контрольлеген 
(күзәтчелек) хәл итү буенча дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру  

99 0 00 25340 Архив эше өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру 
99 0 00 25350 Административ хокук бозулар турында беркетмәләр төзүгә вәкаләтле 

вазыйфаи затларның исемлеген билгеләү буенча дәүләт вәкаләтләрен 
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тормышка ашыру 
99 0 00 25380 Иҗтимагый тәртипкә һәм иҗтимагый иминлеккә янаучы административ 

хокук бозулар турында беркетмәләр төзү буенча Татарстан Республикасы 
дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру 

99 0 00 25400 Дәүләт милке буларак билгеләнмәгән җир кишәрлекләрен бирү буенча 
дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру 

99 0 00 25410 Җәмәгать урыннарында исерек хәлдә булып, мөстәкыйль хәрәкәтләнү яки 
әйләнә-тирәне тану сәләтен җуйган затларга махсус учреждениеләрдә 
хезмәтләр күрсәтү буенча дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру 

99 0 00 26310 Терлекчелек: умартачылык, атчылык һәм токым эше тармакларын үстерү 

99 0 00 26320 Ветеринария хезмәте эшчәнлеген тәэмин итү 
99 0 00 26330 Авыл хуҗалыгы өлкәсендә мәгълүмат-методик тәэмин итү буенча хезмәтләр 

күрсәтүне тәэмин итү 
99 0 00 42910 Кадрлар әзерләү, яңа һөнәргә өйрәтү һәм кадрларның квалификациясен 

күтәрү 
99 0 00 43600 Балалар һәм яшьләр өчен чаралар үткәрү  

99 0 00 43670 Мәгариф өлкәсендә мәгариф учреждениеләре хезмәткәрләренең хезмәт 
хакын арттыруга бәйле чаралар 

99 0 00 45200 Укыту-методик кабинетлар, үзәкләштерелгән бухгалтерияләр, хуҗалык 
хезмәтләре күрсәтү төркемнәре, укыту-өйрәтү өчен фильмотекалар, 
мәктәпара укыту-производство комбинатлары, логопедия пунктлары 

99 0 00 45300 Социаль-мәдәни өлкә объектларын кабул итү һәм файдалануга тапшыру 

99 0 00 50090 Бюджет өлкәсендә эшләүчеләрнең хезмәт хакын арттыруга өстәмә 
чыгымнарны компенсацияләү буенча чаралар 

99 0 00 51180 Федераль бюджет средстволары хисабына, хәрби комиссариатлар булмаган 
территорияләрдә башлангыч хәрби учетны хәл итү 

99 0 00 51200 Федераль бюджет средстволары хисабына, Россия Федерациясендә гомуми 
юрисдикциядәге федераль судларның антлы утырышчыларына кандидатлар 
исемлеген төзү (үзгәртү) 

99 0 00 51420 Федераль бюджет средстволары хисабына, Федерация Советы әгъзалары һәм 
аларның ярдәмчеләре эшчәнлеген тәэмин итү 

99 0 00 54850 Федераль бюджет средстволары хисабына, хәрби хезмәттән (хезмәт итү) 
киткән гражданнарны һәм аларга тигезләштерелгән затларны торак белән 
тәэмин итү 

99 0 00 57010 Иҗтимагый тәртипкә һәм иҗтимагый иминлеккә янаучы административ 
хокук бозулар турында беркетмәләр төзү буенча тапшырылган 
вәкаләтләрнең бер өлешен хәл итүгә федераль бюджетка субвенцияләр 

99 0 00 59300 Федераль бюджет средстволары хисабына, гражданлык хәле актларын 
дәүләт теркәвенә алу 

99 0 00 59900 Федераль бюджет средстволары хисабына, белем бирүнең сыйфатына 
контрольлек итү, белем бирү эшчәнлеген лицензияләү һәм дәүләт 
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Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының максатчан статьясы 
атамасы 

тарафыннан аккредитацияләү, мәгариф өлкәсендә законны үтәүгә күзәтчелек 
һәм контрольлек итү буенча Россия Федерациясе вәкаләтләрен тормышка 
ашыру 

99 0 00 60450 Авыл хуҗалыгы өлкәсендә башка чаралар 

99 0 00 68100 Татарстан Республикасы бюджетыннан узган еллардагы бюджетара 
трансфертлар хисабына хәл ителә торган башка чаралар 

99 0 00 72310 Татарстан Республикасы дәүләт (муниципаль) милкендәге социаль һәм 
инженерлык инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь 
ремонт 

99 0 00 72320 Яңа торакка күчерү, төзү системасын камилләштерү, инженерлык, транспорт 
инфраструктурасын үстерү 

99 0 00 90430 Гидротехник корылмаларны тоту һәм ремонтлауга чыгымнар  

99 0 00 92310 «Татарстан Республикасы дәүләти гражданлык хезмәткәрләрен мәҗбүри 
дәүләти иминиятләштерү турында» 14 июль, 2012 ел, № 55-ТРЗ Татарстан 
Республикасы Законын тормышка ашыру 

99 0 00 92350 Башка түләүләр 

99 0 00 92360 Татарстан Республикасы территориясендә федераль программаларны 
финанслашу 

99 0 00 92380 Дәүләт (муниципаль) учреждениеләре хезмәткәрләренә хезмәт хакын 
арттыруга бәйле чыгымнар 

99 0 00 92990 Ведомство карамагындагы учреждениеләр эшчәнлеген тәэмин итү 
99 0 00 93990 Хуҗалык хезмәтен күрсәтүне тәэмин итү буенча учреждениеләр  

 

 
Чыгымнарның 

максатчан 
статьясы коды 

Татарстан Республикасы Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе 
территориаль фонды бюджеты чыгымнарының максатчан статьялары 

атамасы  
01 0 00 00000 «Татарстан Республикасында сәламәтлек саклауны үстерү» дәүләт 

программасы 
01 2 00 00000 «Югары технологияле медицина ярдәмен кертеп, махсус медицина ярдәме, 

ашыгыч ярдәм, шул исәптән ашыгыч махсус медицина ярдәме күрсәтүне, 
медицина эвакуациясен камилләштерү» кече программасы 

01 2 10 00000 «Югары технологияле медицина ярдәмен камилләштерү, дәвалауның яңа 
нәтиҗәле чараларын үстерү» төп чарасы  

01 2 10 05190 Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе системасы аша медицина оешмаларын 
башлыча бер каналлы финанслауны тормышка ашыру  

01 2 10 05192 Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе системасы аша югары технологияле 
медицина ярдәме күрсәтүне башлыча бер каналлы финанслауны тормышка 
ашыру  

01 2 12 00000 «Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе системасы аша медицина 
оешмаларын  югары технологияле медицина ярдәме күрсәтүдән тыш) 
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Чыгымнарның 
максатчан 

статьясы коды 

Татарстан Республикасы Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе 
территориаль фонды бюджеты чыгымнарының максатчан статьялары 

атамасы  
башлыча бер каналлы финанслауны тормышка ашыру» төп чарасы 

01 2 12 05190 Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе системасы аша медицина оешмаларын 
башлыча бер каналлы финанслауны тормышка ашыру 

01 2 12 05193 Югары технологияле медицина ярдәмен кертеп, махсус медицина ярдәме, 
ашыгыч ярдәм, шул исәптән ашыгыч махсус медицина ярдәме күрсәтүне, 
медицина эвакуациясен башлыча бер каналлы финанслауны тормышка 
ашыру 

01 Б 00 00000 «Татарстан Республикасы территориаль планлаштыру системасын 
камилләштерү» кече программасы 

01 Б 01 00000 «Татарстан Республикасы территориаль планлаштыру системасын 
камилләштерү» төп чарасы 

01 Б 01 05190 Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе системасы аша медицина оешмаларын 
башлыча бер каналлы финанслауны тормышка ашыру 

01 Б 01 05191 Мәҗбүри медицина иминиятләштерүенең база программасы чикләрендә 
мәҗбүри медицина иминиятләштерүенең территориаль программасын 
тормышка ашыруны финанс ягыннан өстәмә тәэмин итү 

01 Б 01 05290 Татарстан Республикасы Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе 
территориаль фондының нормалаштырылган иминиятләштерү запасы 
средстволары хисабына квалификацияне күтәрү программалары буенча 
медицина хезмәткәрләренә өстәмә һөнәри белем бирүне оештыру, шулай ук 
медицина җиһазларын сатып алу һәм ремонтлау чараларын финанс ягыннан 
тәэмин итү 

01 Б 01 05390 Россия Федерациясенең башка субъектлары территориясендә 
иминиятләштерелгән затларга Татарстан Республикасының медицина 
оешмалары тарафыннан күрсәтелгән медицина ярдәме 

01 Б 01 50930 Россия Федерациясе субъекты территорияләрендә мәҗбүри медицина 
иминиятләштерүе оешмаларын финанс ягыннан тәэмин итү  

01 Б 01 55060 Федераль дәүләт учреждениеләре тарафыннан мәҗбүри медицина 
иминиятләштерүенең база программасына кертелгән махсус, шул исәптән 
югары технологияле медицина ярдәме күрсәтүне финанс ягыннан өстәмә 
тәэмин итүгә мәҗбүри медицина иминиятләштерүенең территориаль 
фондлары бюджетларына башка бюджетара трансфертлар 

01 Б 01 60930 Татарстан Республикасы территориясендә башка чыганаклар 
хисабына хәл ителә торган мәҗбүри медицина иминиятләштерүе 
оешмаларын финанс ягыннан тәэмин итү 
 

03 0 00 00000 «Татарстан Республикасы гражданнарына социаль ярдәм» дәүләт 
программасы   

03 2 00 00000 «Өлкән яшьтәге гражданнарның тормыш сыйфатын яхшырту» кече 
программасы  

03 2 01 00000 «Өлкән яшьтәге гражданнарның социаль якланылышын көчәйтү чараларын 
тормышка ашыру» төп чарасы 

03 2 01 05210 Хезмәт ветераннарын социаль ярдәм чаралары белән тәэмин итү  
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Чыгымнарның 
максатчан 

статьясы коды 

Татарстан Республикасы Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе 
территориаль фонды бюджеты чыгымнарының максатчан статьялары 

атамасы  
03 2 01 05220 Тыл хезмәтчәннәрен социаль ярдәм чаралары белән тәэмин итү 
03 2 01 05310 Реабилитацияләнгән затларны һәм сәяяси репрессияләрдән зыян күргән дип 

танылган затларны социаль ярдәм чаралары белән тәэмин итү 
03 2 01 05510 Башка социаль ярдәм төрләрен  

73 0 00 00000 Россия Федерациясе бюджеттан тыш дәүләт фондларының идарә 
эшчәнлегенең программаларга кертелмәгән юнәлешләре 
 

73 2 00 00000 Россия Федерациясе бюджеттан тыш дәүләт фондлары аппаратлары 
тарафыннан фунцияләрне үтәү  

73 2 00 50930 Россия Федерациясе субъектлары территорияләрендә мәҗбүри медицина 
иминиятләштерүе оешмаларын финанс ягыннан тәэмин итү 

73 2 00 60930 Татарстан Республикасы территориясендә башка чыганаклар хисабына хәл 
ителә торган мәҗбүри медицина иминиятләштерүе оешмаларын финанс 
ягыннан тәэмин итү 

73 2 00 92350 Башка түләүләр 
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Татарстан Республикасы Финанс 
министрлыгының 27.09.2018 
№ 02-110 боерыгы белән расланган  
Татарстан Республикасы 
бюджетына һәм Татарстан 
Республикасы Мәҗбүри медицина 
иминиятләштерүе территориаль 
фонды бюджетына караган 
өлешендә Россия Федерациясе 
бюджеты классификациясен 
куллану тәртибен билгеләү, 
аныклау һәм тәгаенләштерү 
турында күрсәтмәләренә  
№ 3 кушымта 

 

 
Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләренә файдалануга тәкъдим ителә 

торган чыгымнарның максатчан статьялары исемлеге   
 

Чыгымнарның 
максатчан 

статьясы коды 

Чыгымнарның максатчан статьясы атамасы 
 

 Мәгариф 

02 0 00 00000 Мәгарифне үстерү программасы 
02 1 00 00000 Мәктәпкәчә мәгарифне үстерү кече программасы  

02 1 01 00000 Муниципаль мәктәпкәчә мәгариф оешмаларында гомум мөмкинлекле һәм 
бушлай мәктәпкәчә белем алуга хокукларны тормышка ашыруның дәүләт 
гарантияләрен тәэмин итү төп чарасы   

02 1 01 25370 Муниципаль мәктәпкәчә мәгариф оешмаларында гомум мөмкинлекле һәм 
бушлай мәктәпкәчә белем алуга хокукларны тормышка ашыруның дәүләт 
гарантияләрен тәэмин итүгә дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру    

02 1 02 00000 Мәктәпкәчә белем бирү системасын модернизацияләү, мәгариф өлкәсендә 
чаралар үткәрү төп чарасы  

02 1 02 21110 Мәгарифне үстерүгә юнәлдерелгән чаралар 
02 1 02 43600 Балалар һәм яшьләр өчен чаралар үткәрү 

02 1 03 00000 Мәктәпкәчә белем бирүне тормышка ашыру төп чарасы  
02 1 03 42000 Мәктәпкәчә белем бирү оешмаларын үстерү 

02 1 04 00000 Мәктәпкәчә белем бирү оешмаларына яшь белгечләрне җәлеп итү төп 
чарасы  

02 1 04 43625 Мәгариф өлкәсендә мәктәпкәчә белем бирү оешмаларында яшь белгечләргә 
ярдәм итүгә юнәлдерелгән чаралар 

02 2 00 00000 Гомуми белем бирүне үстерү кече программасы 
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Чыгымнарның 
максатчан 

статьясы коды 

Чыгымнарның максатчан статьясы атамасы 
 

02 2 01 00000 Гомуми белем бирү оешмаларын яшь белгечләрне җәлеп итү төп чарасы  
02 2 01 43624 Гомуми белем бирү оешмаларында яшь белгечләргә ярдәм итүгә 

юнәлдерелгән чаралар    
02 2 02 00000 Гомуми белем бирүне тормышка ашыру төп чарасы  
02 2 02 42100 Мәктәпләр-балалар бакчаларын кертеп, гомуми белем бирү оешмаларын 

үстерү  
02 2 02 42200 Интернатка ия булган гомуми белем бирү оешмаларын үстерү   

02 2 04 00000 Адаптацияләнгән мәгариф программаларын тормышка ашыручы гомуми 
белем бирү оешмаларын үстерү төп чарасы 

02 2 04 43300 Адаптацияләнгән мәгариф программаларын тормышка ашыручы гомуми 
белем бирү оешмаларын үстерү төп чарасы 

02 2 08 00000 Муниципаль гомуми белем бирү оешмаларында гомум мөмкинлекле һәм 
бушлай мәктәпкәчә, башлангыч гомуми, төп гомуми, урта гомуми белем 
алуга хокукларны тормышка ашыруга дәүләт гарантияләрен тәэмин итү, 
муниципаль гомуми белем бирү оешмаларында балаларга өстәмә белем 
бирүне тәэмин итү төп чарасы 

02 2 08 25280 Муниципаль гомуми белем бирү оешмаларында гомум мөмкинлекле һәм 
бушлай мәктәпкәчә, башлангыч гомуми, төп гомуми, урта гомуми белем 
алуга хокукларны тормышка ашыруга дәүләт гарантияләрен тәэмин итү, 
муниципаль гомуми белем бирү оешмаларында балаларга өстәмә белем 
бирүне тәэмин итү 

02 2 08 25301 Мәгълүмати-методик яктан тәэмин итү өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен 
трмышка ашыру 

02 2 09 00000 Гомуми белем бирү системасын модернизацияләү, мәгариф өлкәсендә 
чаралар үткәрү төп чарасы  

02 2 09 21110 Мәгарифне үстерүгә юнәлдерелгән чаралар 

02 2 09 43600 Балалар һәм яшьләр өчен чаралар үткәрү 
02 3 00 00000 Өстәмә белем бирүне үстерү кече программасы  
02 3 01 00000 Өстәмә белем бирүне оештыру төп чарасы  

02 3 01 42310 Өстәмә гомуми белем бирү программаларын тормышка ашыручы күп 
профильле өстәмә белем бирү оешмаларын үстерү  

02 3 01 42320 Өстәмә гомуми белем бирү программаларын тормышка ашыручы сәнгати-
эстетик юнәлештәге өстәмә белем бирү оешмаларын үстерү  

02 3 01 42330 Өстәмә гомуми белем бирү программаларын тормышка ашыручы спорт 
юнәлешендәге өстәмә белем бирү оешмаларын (ДЮСШ) үстерү 

02 3 03 00000 Өстәмә белем бирү системасын модернизацияләү, мәгариф өлкәсендә 
чаралар үткәрү төп чарасы 

02 3 03 21110 Мәгарифне үстерүгә юнәлдерелгән чаралар 
02 3 03 43600 Балалар һәм яшьләр өчен чаралар үткәрү 

02 3 04 00000 Өстәмә белем бирү оешмаларына яшь белгечләрне җәлеп итү төп чарасы 
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Чыгымнарның 
максатчан 

статьясы коды 

Чыгымнарның максатчан статьясы атамасы 
 

02 3 04 43621 Өстәмә белем бирүче күп профильле оешмаларда яшь белгечләргә ярдәм 
итүгә юнәлдерелгән белем бирү өлкәсендәге чаралар 
 

02 3 04 43622 Сәнгати-эстетик юнәлештәге өстәмә белем бирү оешмаларында яшь 
белгечләргә ярдәм итүгә юнәлдерелгән белем бирү өлкәсендәге чаралар  

02 3 04 43623 Спорт юнәлешендәге өстәмә белем бирү оешмаларында (ДЮСШ) яшь 
белгечләргә ярдәм итүгә юнәлдерелгән белем бирү өлкәсендәге чаралар 

02 5 00 00000 Белем бирүнең сыйфатын бәяләү системасын үстерү кече программасы 
02 5 01 00000 Белем бирүнең сыйфатын бәяләү системасын эшләү һәм гамәлгә кертү төп 

чарасы 
02 5 01 21110 Мәгарифне үстерүгә юнәлдерелгән чаралар 

02 5 01 43500 Мәгариф оешмалары эшчәнлеген, белем бирүнең сыйфатын бәяләүне 
тәэмин итүче оешмаларны үстерү  

02 5 01 43600 Балалар һәм яшьләр өчен чаралар үткәрү 

02 5 02 45200 Мәгариф оешмалары эшчәнлеген тәэмин итүче оешмалар, укыту-методик 
кабинетлар, мәктәпара укыту-производство комбинатлары, логопедия 
пунктлары 

02 5 03 02040 Үзәк ппарат 

99 0 00 13200 Мәктәпкәчә белем бирү мәгариф программасын тормышка ашыручы 
мәгариф оешмаларында баланы карау һәм тәрбияләү өчен өстәмә 
компенсация 

  
 Мәдәният 

08 0 00 00000 Татарстан Республикаснда мәдәниятне үстерү программасы  
08 1 01 00000 “Музей эшен үстерү” төп чарасы  

08 1 01 44090 Музейлар эшчәнлеген тәэмин итү 
08 2 01 00000 “Театр сәнгатен үстерү” төп чарасы  

08 2 01 44090 Театрлар эшчәнлеген тәэмин итү 
08 3 01 00000 “Китапханә эшен үстерү” төп чарасы  

08 3 01 44090 Китапханәләр эшчәнлеген тәэмин итү 
08 3 01 44010 Муниципаль берәмлекләр китапханәләре китап фондларын комплектлау 

08 3 01 51440 Федераль бюджет средстволары хисабына, муниципаль берәмлекләр 
китапханәләре китап фондларын комплектлау 

08 4 01 00000 “Клуб, концерт оешмаларын һәм башкару сәнгатен үстерү” төп чарасы  
08 4 01 44091 Клублар һәм мәдәни-ял үзәкләре эшчәнлеген тәэмин итү  

08 4 01 44092 Концерт оешмалары эшчәнлеген тәэмин итү 
08 5 01 00000 “Кинематографияне саклау һәм үстерү” төп чарасы  

08 5 01 44090 Киноучреждениеләр эшчәнлеген тәэмин итү 
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Чыгымнарның 
максатчан 

статьясы коды 

Чыгымнарның максатчан статьясы атамасы 
 

08 6 01 00000 “Мәдәният өлкәсендә башка чаралар үткәрү” төп чарасы 
08 6 01 10990 Мәдәният өлкәсендә чаралар 

08 Е 00 00000 Архив эшен үстерү кече программасы 
08 Е 01 00000 Архив эше өлкәсендә дәүләт сәясәтен тормышка ашыру төп чарасы 

08 Е 01 44020 Архив фонды документларын һәм башка архив документларын саклауны, 
учетка алу, комплектлау һәм алардан файдалануны тәэмин итү 

08 Ж 01 00000 “Мәдәният өлкәсендә дәүләт ярдәме” төп чарасы  
08 Ж 01 02040 Үзәк аппарат 

08 Ж 01 45200 Үзәкләштерелгән бухгалтерия (мәдәният) 
08 Ж 01 51470 Муниципаль мәдәният учреждениеләренә дәүләт ярдәме  

08 Ж 01 51480 Авыл җирлекләре территориясендә урнашкан муниципаль мәдәният 
учреждениеләренең иң яхшы хезмәткәрләренә дәүләт ярдәме  

  
 Дәүләт идарәсе 

99 0 00 00000 Чыгымнарның программаларга кертелмәгән юнәлешләре 
99 0 00 02030 Муниципаль берәмлек башлыгы 

99 0 00 02040 Үзәк аппарат 
99 0 00 02041 энергияне сак тоту һәм энергиянең нәтиҗәсен яхшырту программасы өчен  

99 0 00 02042 муниципаль хезмәткәрләрнең квалификациясен күтәрү программасы өчен  
99 0 00 02043 коррупциягә каршы программа өчен  

99 0 00 02044 мәгълүматлаштыру программасы өчен 
99 0 00 02950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү  

99 0 00 49100 Пенсияләргә өстәмәләр, пенсия белән өстәмә тәэмин итү  
 Татарстан Республикасы җирле бюдҗетларына дәүләт вәкаләтләрен 

тормышка ашыруга субвенцияләр  
02 2 08 25302 Мәгариф өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру 

99 0 00 25240 Яшьләр сәясәте өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру 
99 0 00 25220 Халыкка транспорт хезмәте күрсәтү өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен 

тормышка ашыру 
99 0 00 59300 Гражданлык хәле актларын дәүләт теркәвенә алу 

ХХ Х ХХ Х0000 Чыгымнарның программаларга кертелгән юнәлешләре 
ХХ Х ХХ Х2030 Муниципаль берәмлек башлыгы 

ХХ Х ХХ Х2040 Үзәк аппарат 
ХХ Х ХХ Х2041 энергияне сак тоту һәм энергиянең нәтиҗәсен яхшырту программасы өчен 

ХХ Х ХХ Х2042 муниципаль хезмәткәрләрнең квалификациясен күтәрү программасы өчен 
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ХХ Х ХХ Х2043 коррупциягә каршы программа өчен 
ХХ Х ХХ Х2044 мәгълүматлаштыру программасы өчен 

ХХ Х ХХ Х2950 Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү 
  

 Суд системасы 
99 0 00 51200 Россия Федерациясендә гомуми юрисдикциядәге федераль судларның антлы 

утырышчыларына кандидатлар исемлекләрен төзү (үзгәртү) 
  

 Гомумдәүләт мәсьәләләре 
03 1 01 52240 Украина территориясеннән китәргә мәҗбүр булып, вакытлыча урнаштыру 

пунктларында яшәүче затларга вакытлыча социаль-көнкүреш шартлары 
тудыру буенча чараларны финанс ягыннан тәэмин итү 

99 0 00 25260 Балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның хокукларын яклау буенча 
комиссияләр булдыру һәм аларның эшчәнлеген оештыру буенча дәүләт 
вәкаләтләрен тормышка ашыру 

99 0 00 25270 Административ комиссияләр булдыру һәм аларның эшчәнлеген оештыру 
буенча дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру 

99 0 00 25340 Административ хокук бозулар турында беркетмәләр төзүгә вәкаләтле 
вазыйфаи затлар исемлеген билгеләү буенча дәүләт вәкаләтләрен тормышка 
ашыру 

99 0 00 29900 Үзәкләштерелгән бухгалтерияләр эшчәнлеген тәэмин итү  
  

 Мобилизацион һәм гаскәри булмаган  әзерлек 
99 0 00 51180 Хәрби комиссариатлар булмаган территорияләрдә беренчел хәрби учетны 

хәл итү 
  

 Яшьләр сәясәте 
10 1 01 42330 Мәктәптән тыш эшләү буенча учреждениеләрдә балалар белән югары 

нәтидҗәләргә ирешү өчен эшләүче тренер-укытучыларга һәм спортчы-
инструкторларга ярдәм итүгә юнәлдерелгән чаралар 

10 2 01 21320 Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына, балалар һәм 
яшьләрнең ялын, савыктыруны, мәшгульлеген оештыру буенча чаралар 

10 2 01 21330 Ел башына Татарстан Республикасы бюджеты средстволары калдыклары 
хисабына, балалар һәм яшьләрнең ялын, савыктыруны, мәшгульлеген 
оештыру буенча чаралар 

10 2 01 81320 Җирле бюджетлар средстволары хисабына, балалар һәм яшьләрнең ялын, 
савыктыруны, мәшгульлеген оештыру буенча чаралар 

10 4 01 43100 Балалар һәм яшьләр өчен чаралар үткәрү 

10 4 01 43190 Яшьләр сәясәте учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү  
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 Социаль тәэминат 

03 1 01 05410 Социаль сәясәт өлкәсендә чаралар 
03 1 02 05510 Социаль ярдәмнең башка төрләрен күрсәтү (укучыларны тукландыру)  

03 1 01 05520 Авыл җирлегендә, эшчеләр бистәләрендә (шәһәр тибындагы бистәләрдә) 
яшәп эшләүче гражданнарның аерым категорияләренә торакка һәм 
коммуналь хезмәтләргә түләү буенча социаль ярдәм чаралары күрсәтү 
(эшләмәүче пенсионерларга түләүләр) 

03 1 01 05530 Матди ярдәм күрсәтү 
  

 Физик культура һәм спорт 
10 1 01 4820 0 Ведомство карамагындагы спорт әзерлеге учреждениеләре эшчәнлеген 

тәэмин итү 
10 1 01 1287 0 Массакүләм спорт өлкәсендә физик культура һәм спорт чаралары  

  
 Авыл хуҗалыгы 

14 1 01 71310 Элита орлыкларын сатып алуга чыгымнарның бер өлешен каплауга 
субсидияләр  

14 1 05 71410 Үсемлекчелек өлкәсендә бәйле булмаган ярдәм күрсәтүгә субсидияләр  
14 1 05 73100 Территорияләрне хәтәр корткычларга каршы эшкәртүгә бәйле чыгымнарның 

бер өлешен каплауга субсидияләр 
14 1 05 73110 Җирләрне тамырдан яхшырту 

14 2 02 71420 Токымлы терлекчелеккә ярдәм итүгә субсидияләр  
14 2 05 73200 Ветеринария-санитария савыктыруы буенча чаралар  

14 2 06 73250 Терлекчелеккә ярдәм итүгә субсидияләр  
14 4 01 71530 Яңа эшли башлаган фермерларга ярдәм итүгә субсидияләр  

14 4 02 71540 Гаилә терлекчелек фермаларын үстерүгә  
14 4 05 71900 Куллану кооперациясе предприятиеләренә ярдәм  

14 5 01 73500 Авыл хуҗалыгы производствосын техник һәм технологик яктан 
модернизацияләүгә субсидияләр  

14 6 01 71050 Агросәнәгать комплексы өлкәсендә башка чаралар  
14 8 01 71800 Сугару эшләре 

09 1 01 74460 Әйләнә-тирә мохитне саклау буенча чаралар 
09 4 01 74480 Су хуҗалыгы комплексын үстерү буенча чаралар  

16 0 01 73440 Җир биләмәләрен үлчәү һәм җирдән файдалану буенча чаралар  
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 Торак-коммуналь хуҗалык 
044 01 95020 Торак-коммуналь хуҗалыкны реформалауга ярдәм итү фонды средстволары 

хисабына, гражданнарны авария хәлендәге торак фондыннан  күчерү буенча 
чараларны тәэмин итү  

044 01 96020 Федераль бюджет средстволары хисабына, гражданнарны авария хәлендәге 
торак фондыннан  күчерү буенча чараларны тәэмин итү 

045 01 96010 Күп фатирлы йортларны капиталь төзекләндерү буенча республика 
программасы составына кертелгән күп фатирлы йортларны капиталь 
төзекләндерү буенча чараларны тормышка ашыру 

Ж1 0 00 76030 Күп фатирлы йортларны капиталь төзекләндерү буенча республика 
программасы составына кертелмәгән торак фондын капиталь төзекләндерү 

Ж1 0 00 76040 Торак хуҗалыгы өлкәсендә чаралар (муниципаль торак фондын 
инвентарьлаштыру)  

Ж1 0 00 75050 Коммуналь хуҗалык өлкәсендә чаралар (корылмаларны яңадан бәяләү, 
регистр алып бару)  

Б1 0 00 78010 Урамнарны яктырту 

Б1 0 00 78030 Яшелләндерү 
Б1 0 00 78040 Зиратларны карап тоту 

Б1 0 00 78050 Шәһәр округларын һәм җирлекләрне төзекләндерү буенча башка чаралар 
Б1 0 00 78060 Каты көнкүреш калдыкларын  утильләштерү һәм аларны күмү урыннарын 

карап тоту 
99 0 00 44090 Ведомство карамагындагы оешмалар эшчәнлеген тәэмин итү 

99 0 00 25320 Күп фатирлы йортларны һәм (яки) башка күчемсез милек объектларын 
өлешләп төзү өлкәсендә дәүләт контрольлеге һәм күзәтчелеген хәл итү 
буенча дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру 

  

 Транспорт 
99 0 00 03170 Транспортның башка төрләре өлкәсендә аерым чаралар  

  
 Юл хуҗалыгы 

Б1 0 00 78020 Төзекләндерү кысаларында шәһәр округлары һәм җирлекләр чикләрендә 
автомобиль юлларын һәм инженерлык корылмаларын төзү, тоту һәм 
ремонтлау 

Д1 0 00  03650 Муниципаль юл фонды хисабына, автомобиль юлларын төзү, 
реконструкцияләү һәм ремонтлау (агымдагы һәм капиталь)  

  

 Бюджетара трансфертлар бирү 
99 0 00 00000 Чыгымнарның программаларга кертелмәгән юнәлешләре * 
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99 0 00 80040 Финанс белән тәэмин итү чыганагы җирлекләр бюджетларына Татарстан 
Республикасы бюджетыннан тапшырыла торган бюджетара трансфертлар 
бирүгә муниципаль районнар бюджетларына субсидияләр булып торган 
җирлекләрнең бюджеттан тәэмин ителешен тигезләүгә дотацияләр 

99 0 00 80060 Финанс белән тәэмин итү чыганагы җирлекләргә Татарстан Республикасы 
бюджетыннан тапшырыла торган җирлекләргә финанс ярдәменең төбәк 
фондыннан җирлекләргә дотацияләр исәпләү һәм бирү буенча дәүләт 
вәкаләтләрен тормышка ашыруга муниципаль районнар бюджетларына 
субвенцияләр булып торган җирлекләрнең бюджеттан тәэмин ителешен 
тигезләүгә дотацияләр 

99 0 00 25040 Финанс белән тәэмин итү чыганагы муниципаль районнар бюджетлары 
средстволары булып торган җирлекләрнең бюджеттан тәэмин ителешен 
тигезләүгә дотацияләр 

99 0 00 25400 Җирлекләргә финанс ярдәме төбәк фондын булдыру өчен җирле 
бюджетлардан Россия Федерациясе субъекты бюджетына субсидияләр 
(“тискәре” трансфертлар) 

99 0 00 25600 Төзелгән килешүләр нигезендә, җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл кылу 
буенча вәкаләтләрнең бер өлешен тормышка ашыруга муниципаль 
берәмлекләр бюджетларына тапшырыла торган бюджетара трансфертлар  

99 0 00 25700 Җирле әһәмияттәге мәсьәләләр буенча җирле үзидарә органнары 
вәкаләтләрен үтәү буенча чыгым йөкләмәләрен финанслашу өчен җирле 
бюдҗетларга бюджетара трансфертлар 

99 0 00 25151 Башка дәрәҗәдәге хакимият органнары тарафыннан кабул ителгән карарлар 
нәтиҗәсендә килеп чыккан өстәмә чыгымнарны компенсацияләү өчен 
муниципаль берәмлекләр бюджетларына тапшырыла торган бюджетара 
трансфертлар 

99 0 00 25141 Татарстан Республикасы бюдҗеты средстволары хисабына, гражданнарның 
үзара салым средстволарын җәлеп итү нигезендә хәл ителә торган җирле 
әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл кылуга җирлекләр бюджетларына тапшырыла 
торган бюджетара трансфертлар 

  
 Башкарма комитетларның резерв фондлары 

99 0 00 07411 Резерв фондлары 

 
*- муниципаль программалар кысаларында бюдҗетара трансфертлар бирү очрагында 

максатчан статья кодының 1-5 разряды программа, кече программа һәм кече программаның төп 
чарасын чагылдыра. 

 
 
 


