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Б о е р ы к  б и р ә м: 
 
1. Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының 27.09.2018 ел, № 02-

110 боерыгы белән расланган Татарстан Республикасы бюджетына һәм Татарстан 
Республикасы Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль фонды 
бюджетына караган өлешендә Россия Федерациясе бюджет классификациясен 
куллану тәртибен билгеләү, аныклау һәм тәгаенләү турында күрсәтмәләргә кертелә 
торган үзгәрешләрне расларга. 

2. Бу боерык нигезендә Күрсәтмәләргә кертелә торган үзгәрешләрнең, 2019 
елга һәм планда каралган 2020 һәм 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. 

 

Министр                                 Р.Р.Гайзатуллин 
 
Заместитель министра Д.В.Волков 
 

Начальник юридического отдела И.В.Ерашова 
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Татарстан Республикасы 
Финанс министрлыгының 
«27» декабрь, 2018 ел,   
№ 02-152 
боерыгы белән расланды 

 
 
 

Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының 27.09.2018 ел, № 02-110 
боерыгы белән расланган Татарстан Республикасы бюджетына һәм Татарстан 

Республикасы Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль фонды 
бюджетына караган өлешендә Россия Федерациясе бюджет классификациясен 

куллану тәртибен билгеләү, аныклау һәм тәгаенләү турында күрсәтмәләргә кертелә 
торган үзгәрешләр 

 
 

1. «Татарстан Республикасы бюджеты һәм Татарстан Республикасы Мәҗбүри 
медицина иминиятләштерүе территориаль фонды бюджеты чыгымнары исемлеге 
һәм аларны тиешле максатчан статьяларга кертү кагыйдәләре» 2 пунктның: 

 
а) «2021 елга кадәр Татарстан Республикасында сәламәтлек саклау өлкәсен 

үстерү» 2.1. пунктчасында: 
 «01 1 00 00000 Подпрограмма «Авыруларны кисәтү һәм сәламәт тормыш 

рәвешен формалаштыру. Беренчел медицина-санитария ярдәмен үстерү» максатчан 
статьясының беренче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чаралар һәм федераль проект 
буенча кече программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла:»; 

 
 «01 1 03 00000 «ВИЧ, В һәм С вируслы гепатитларын кисәтү» төп чарасы» 

максатчан статьясында «- R2020 социаль әһәмиятле йогышлы авыруларны кисәтүгә 
һәм аларга каршы көрәшү чараларын тормышка ашыруга финанслашыла торган 
чыгымнар» чыгымнар юнәлешендә өченче абзацны түбәндәге редакциядә бәян 
итәргә: 

 «Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 
классификациясенең «Социаль әһәмиятле йогышлы авыруларны кисәтүгә һәм 
аларга каршы көрәшү чараларын тормышка ашыруга бюджетларга субсидияләр» 
000 2 02 25202 00 0000 150 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча 
чагылдырыла.»; 

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

авылда яшәүчеләргә. Чирләрне һәм патологик халәтләрне һәм аларның үсеш 
факторларын алданрак ачыклау системасын үстерү, халыкка, шул исәптән балаларга 
медицина тикшерүләрен һәм диспансеризация үткәрүне кертеп» төп чарасы» 
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максатчан статьясында «- R2010 Россия Федерациясе гражданнарына паллиатив 
медицина ярдәме күрсәтүгә финанслашыла торган чыгымнар» чыгымнар 
юнәлешендө» өченче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 
классификациясенең «Паллиатив медицина ярдәмен үстерү максатында 
бюджетларга субсидияләр» 000 2 02 25201 00 0000 150  керемнәр төренең тиешле 
кодлары буенча чагылдырыла.»; 

 
түбәндәге максатчан статьяны өстәргә: 

«01 1 P3 00000 «Өлкән буын» федераль проекты  
 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

федераль проектны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла: 

 
«- 52950 Федераль бюджет средстволары хисабына, авыл җирлегендә яшәүче 

65 яшьлек һәм аннан өлкәнрәк гражданнарга скрининглар үткәрү  
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча авыл җирлегендә яшәүче 65 яшьлек һәм 

аннан өлкәнрәк гражданнарга скрининглар үткәрүгә федераль бюджеттан башка 
бюджетара трансфертлар хисабына хәл ителә  торган Татарстан Республикасы 
бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга башка бюджетара трансфертларның керүе бюджетлар 
керемнәре классификациясенең «Халыкның үлем-китеме структурасына өлеш 
кертүче йогышлы булмаган социаль әһәмиятле аерым чирләрне ачыклау йөзеннән, 
авыл җирлегендә яшәүче 65 яшьлек һәм аннан өлкәнрәк гражданнарга скрининглар 
үткәрүгә, мондый затларны медицина оешмаларына китерү мөмкинлеге белән, 
бюджетларга тапшырыла торган бюджетара трансфертлар» 000 2 02 45295 00 0000 
150 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

 
- 54680 Федераль бюджет средстволары хисабына, чирләп китү куркынычы 

зур булган төркемнәргә керүче эшкә сәләтлелек яшеннән өлкәнрәк кешеләргә 
пневмококк инфекциясенә каршы иммунизация үткәрү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча чирләп китү куркынычы зур булган 
төркемнәргә керүче эшкә сәләтлелек яшеннән өлкәнрәк кешеләргә пневмококк 
инфекциясенә каршы иммунизация үткәрүгә федераль бюджеттан башка бюджетара 
трансфертлар хисабына хәл ителә  торган Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга башка бюджетара трансфертларның керүе бюджетлар 
керемнәре классификациясенең «Социаль хезмәт күрсәтү оешмаларында яшәп, 
чирләп китү куркынычы зур булган төркемнәргә керүче эшкә сәләтлелек яшеннән 
өлкәнрәк кешеләргә пневмококк инфекциясенә каршы вакцинация үткәрүгә 
бюджетларга тапшырыла торган бюджетара трансфертлар» 000 2 02 45468 00 0000 
150 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла.»; 
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«01 2 00 00000 «Махсус медицина ярдәме күрсәтүне, югары технологияле 
медицина ярдәме күрсәтүне кертеп, ашыгыч, шул исәптән ашыгыч махсус медицина 
ярдәме күрсәтүне, медицина эвакуациясен камилләштерү» кече программасы» 
максатчан статьясының беренче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 «Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чаралар һәм федераль 
проектлар буенча кече программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы 
бюджеты чыгымнары чагылдырыла:»; 

 
 «01 2 01 00000 «Туберкулездан интегүчеләргә медицина ярдәмен күрсәтү 

системасын камилләштерү. Сырхауларны өч дәрәҗәдә маршрутлаштыру. Дәвалап 
җиткерүне һәм реабилитацияләүне оештыру» төп чарасы» максатчан статьясында «- 

R2020 Социаль әһәмиятле йогышлы авыруларны кисәтү һәм аларга каршы көрәшү 
чараларын тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар» чыгымнар 
югнәлешендә өченче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 «Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 
классификациясенең «Социаль әһәмиятле йогышлы авыруларны кисәтү һәм аларга 
каршы көрәшү чараларын тормышка ашыруга бюджетларга субсидияләр» 000 2 02 
25202 00 0000 150 керемнәр төренең тиешле кодлары 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  максатчан статьясында «- R2020 Социаль әһәмиятле 
йогышлы авыруларны кисәтү һәм аларга каршы көрәшү чараларын тормышка 
ашыруга финанслашыла торган чыгымнар» чыгымнар юнәлешендә өченче абзацны 
түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

 «Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 
классификациясенең «Социаль әһәмиятле йогышлы авыруларны кисәтү һәм аларга 
каршы көрәшү чараларын тормышка ашыруга бюджетларга субсидияләр» 000 2 02 
25202 00 0000 150 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча 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» максатчан 
статьясында «- R5540 Авиациядән файдалану нигезендә медицина ярдәме күрсәтү 
өчен Россия Федерациясе субъектларының дәүләт хакимияте органнары 
тарафыннан авиация хезмәтләрен сатып алуга финанслашыла торган чыгымнар» 
чыгымнар юнәлешен төшереп калдырырга; 
 

 
түбәндәге максатчан статьялар өстәргә: 

«01 2 N1 00000 «Беренчел медицина-санитария ярдәме күрсәтү системасын үстерү» 
федераль проекты  
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Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 
федераль проектны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла: 

 
- 51910 Федераль бюджет средстволары хисабына, медицина оешмаларын 

халык саны 100 кешегә кадәр булган торак пунктларда яшәүчеләргә медицина 
ярдәме күрсәтү өчен күчмә медицина комплекслары белән тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча медицина оешмаларын халык саны 100 
кешегә кадәр булган торак пунктларда яшәүчеләргә медицина ярдәме күрсәтү өчен 
күчмә медицина комплекслары белән тәэмин итүгә федераль бюджеттан башка 
бюджетара трансфертлар хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы 
бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга башка бюджетара трансфертларның керүе бюджетлар 
керемнәре классификациясенең «Медицина оешмаларын халык саны 100 кешегә 
кадәр булган торак пунктларда яшәүчеләргә медицина ярдәме күрсәтү өчен күчмә 
медицина комплекслары белән тәэмин итүгә бюджетларга тапшырыла торган 
бюджетара трансфертлар» 000 2 02 45191 00 0000 150 керемнәр төренең тиешле 
кодлары буенча чагылдырыла. 

 
- 51960 Федераль бюджет средстволары хисабына, халык саны 100дән 2000 

кешегә кадәрге торак пунктлар өчен фельдшерлык, фельдшерлык-акушерлык 
пунктларын һәм табиблар амбулаторияләрен булдыру һәм алыштыру 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча халык саны 100дән 2000 кешегә кадәрге 
торак пунктлар өчен фельдшерлык, фельдшерлык-акушерлык пунктларын һәм 
табиблар амбулаторияләрен булдыруга һәм алыштыруга федераль бюджеттан башка 
бюджетара трансфертлар хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы 
бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга башка бюджетара трансфертларның керүе бюджетлар 
керемнәре классификациясенең «Халык саны 100дән 2000 кешегә кадәрге торак 
пунктлар өчен фельдшерлык, фельдшерлык-акушерлык пунктларын һәм табиблар 
амбулаторияләрен булдыруга һәм алыштыруга бюджетларга тапшырыла торган 
бюдҗетара трансфертлар» керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

 
- 55540 Медицина ярдәме күрсәтү өчен авиация хезмәте күрсәтүне тәэмин 

итүгә финанслашыла торган чыгымнар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча чагылдырыла: 
- медицина ярдәме күрсәтү өчен авиация хезмәте күрсәтү белән тәэмин итүгә 

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. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына керүе  
бюджетлар керемнәре классификациясенең «Медицина ярдәме күрсәтү өчен Россия 
Федерациясе субъектлары дәүләт хакимияте органнары тарафыннан авиация 
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хезмәтләре күрсәтүне сатып алуга Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына 
субсидияләр» 000 2 02 25554 02 0000 150 коды буенча чагылдырыла. 

- медицина ярдәме күрсәтү өчен авиация хезмәте күрсәтү белән тәэмин итүгә 
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 
башка кире кайтарылмый торган акчалар» 000 2 02 90029 09 0000 150 коды буенча 
чагылдырыла. 

 
01 2 N2 00000 «Йөрәк-кан тамырлары авыруларына каршы көрәш» федераль 

проекты 
 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча 

федераль проектны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла: 

 
- 51920 Федераль бюджет средстволары хисабына, төбәк кан тамырлары 

авырулары үзәкләрен һәм беренчел кан тамырлары авырулары бүлекләрен җиһазлар 
белән тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча төбәк кан тамырлары авырулары 
үзәкләрен һәм беренчел кан тамырлары авырулары бүлекләрен җиһазлар белән 
тәэмин итүгә федераль бюджеттан башка бюджетара трансфертлар хисабына хәл 
ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга башка бюджетара трансфертларның керүе  бюджетлар 
керемнәре классификациясенең «Төбәк кан тамырлары авырулары үзәкләрен һәм 
беренчел кан тамырлары авырулары бүлекләрен җиһазлар белән тәэмин итүгә 
бюджетларга тапшырыла торган бюджетара трансфертлар» керемнәр төренең 
тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

 
01 2 N3 00000 «Яман шеш авыруларына каршы көрәшү» федераль проекты  
 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча 

федераль проектны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла: 

 
- 51900 Федераль бюджет средстволары хисабына, яман шеш авыруларыннан 

интегүчеләргә медицина ярдәмен күрсәтүче медицина оешмаларын яңадан җиһазлау 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча яман шеш авыруларыннан 

интегүчеләргә медицина ярдәмен күрсәтүче медицина оешмаларын яңадан 
җиһазлауга федераль бюджеттан башка бюджетара трансфертлар хисабына хәл 
ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 
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Әлеге максатларга башка бюджетара трансфертларның Татарстан 
Республикасы бюджетына керүе  бюджетлар керемнәре классификациясенең 
«Россия Федерациясе субъектларында иммуногистохимик, патоморфологик 
тикшеренүләр үткәрү һәм тикшеренүләрнең нурланыш алымнарын куллану өчен 
референс-үзәкләр булдыру һәм аларны җиһазлауга, яман шеш авыруларыннан 
интегүчеләргә ярдәм күрсәтүче төбәк медицина оешмалары челтәрен яңадан 
җиһазлауга Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына тапшырыла торган 
бюджетара трансфертлар» 000 2 02 45190 02 0000 150 коды буенча чагылдырыла. 

 
 «01 7 03 00000 «Медицина хезмәткәрләренең аерым категорияләренә социаль 

ярдәм» төп чарасы» максатчан статьясында «- R1380 Медицина хезмәткәрләренә 
бер тапкыр бирелә торган компенсация түләүләренә финанслашыла торган 
чыгымнар» чыгымнар юнәлешендә өченче абзацны түбәндәге редакциядә бәян 
итәргә:   

«Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 
классификациясенең «Авыл торак пунктларына яки эшчеләр бистәләренә, яисә 
шәһәр тибындагы бистәләргә яки халык саны 50 мең кешегә кадәрге шәһәрләргә 
эшкә килгән 50 яшькә кадәрге медицина хезмәткәрләренә (табибларга, 
фельдшерларга) бер тапкыр бирелә торган компенсация түләүләренә бюджетларга 
субсидияләр» 000 2 02 25138 00 0000 150 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча 
чагылдырыла.»; 

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

амбулатория шартларында, камилләштерү» төп чарасы» максатчан статьясына 
түбәндәге чыгымнар юнәлешен өстәргә: 

 «- 52160 Федераль бюджет средстволары хисабына, гемофилия, 
муковисцидоз, гипофизар нанизм, Гоше авыруы, лимфа, кан ясалу тукымаларында 
һәм аларга охшаш тукымаларда яман шеш авыруларыннан, таркау склероз,  
гемолитик-уремик синдромы, яшьләрдә бөтен системага йогынты ясый башлаган 
артрит, I, II  һәм VI тибындагы мукополисахаридоз авыруларыннан интегүчеләрне, 
шулай ук органнар һәм (яки) тукымаларны күчереп утыртканнан соң дәвалау өчен 
билгеләнгән дару препаратлары белән тәэмин итүгә бәйле оештыру чараларына 
чыгымнарны финанс ягыннан тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча гемофилия, муковисцидоз, гипофизар 
нанизм, Гоше авыруы, лимфа, кан ясалу тукымаларында һәм аларга охшаш 
тукымаларда яман шеш авыруларыннан, таркау склероз,  гемолитик-уремик 
синдромы, яшьләрдә бөтен системага йогынты ясый башлаган артрит, I, II  һәм VI 
тибындагы мукополисахаридоз авыруларыннан интегүчеләрне, шулай ук органнар 
һәм (яки) тукымаларны күчереп утыртканнан соң дәвалау өчен билгеләнгән дару 
препаратлары белән тәэмин итүгә бәйле оештыру чараларына чыгымнарны финанс 
ягыннан тәэмин итүгә федераль бюджеттан башка бюджетара трансфертлар 
хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла. 

Әлеге максатларга башка бюджетара трансфертларның керүе бюджетлар 
керемнәре классификациясенең «Гемофилия, муковисцидоз, гипофизар нанизм, 
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Гоше авыруы, лимфа, кан ясалу тукымаларында һәм аларга охшаш тукымаларда 
яман шеш авыруларыннан, таркау склероз,  гемолитик-уремик синдромы, яшьләрдә 
бөтен системага йогынты ясый башлаган артрит, I, II  һәм VI тибындагы 
мукополисахаридоз авыруларыннан интегүчеләрне, шулай ук органнар һәм (яки) 
тукымаларны күчереп утыртканнан соң дәвалау өчен билгеләнгән дару 
препаратлары белән тәэмин итүгә бәйле оештыру чараларына чыгымнарны финанс 
ягыннан тәэмин итүгә бюджетларга тапшырыла торган бюджетара трансфертлар» 
000 2 02 45216 00 0000 150 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча 
чагылдырыла.»; 

 
«01 9 00 00000 «Сәламәтлек саклау өлкәсендә мәгълүматлаштыруны үстерү» 

кече программасы» максатчан статьясының беренче абзацын түбәндәге редакциядә 
бәян итәргә:  

«Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара һәм федераль проект 
буенча кече программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла:»; 

 
түбәндәге максатчан статьяны өстәргә: 

«01 9 N7 00000 «Сәламәтлек саклау өлкәсенең бердәм дәүләт мәгълүмат системасы 
(ЕГИСЗ) нигезендә сәламәтлек саклау өлкәсендә санлы форматтагы бердәм контур 

булдыру» федераль проекты 
 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча 

федераль проектны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла: 

 
- 51140 «Сәламәтлек саклау өлкәсенең бердәм дәүләт мәгълүмат системасы 

(ЕГИСЗ) нигезендә сәламәтлек саклау өлкәсендә санлы форматтагы бердәм контур 
булдыру» төбәк проектларын тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча «Сәламәтлек саклау өлкәсенең бердәм 
дәүләт мәгълүмат системасы (ЕГИСЗ) нигезендә сәламәтлек саклау өлкәсендә санлы 
форматтагы бердәм контур булдыру» төбәк проектларын 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 «Сәламәтлек саклау өлкәсенең бердәм дәүләт мәгълүмат 
системасы (ЕГИСЗ) нигезендә сәламәтлек саклау өлкәсендә санлы форматтагы 
бердәм контур булдыру» төбәк проектларын тормышка ашыруга бюджетларга 
субсидияләр» 000 2 02 25114 00 0000 150 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча 
чагылдырыла.»; 

 
 «01 Б 01 00000 «Татарстан Республикасында территориаль планлаштыру 

системасын камилләштерү» төп чарасы» максатчан статьясына түбәндәге чыгымнар 
юнәлешләрен өстәргә:  
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«- 05490 Медицина оешмаларына Татарстан Республикасы Мәҗбүри 
медицина иминиятләштерүе территориаль фондының нормалаштырылган иминият 
запасы средстволары хисабына табибларның һәм урта медицина персоналының 
хезмәтенә түләүгә финанслашыла торган чыгымнар»; 

 
«- 50930 Россия Федерациясе субъектлары территорияләрендә мәҗбүри 

медицина иминиятләштерүе оешмаларын финанс ягыннан тәэмин итү»; 
 
 «01 К 00 00000 «Татарстан Республикасында сәламәтлек саклау өлкәсен 

үстерү» дәүләт программасы кысаларында социаль һәм инженерлык 
инфраструктурасын үстерү» кече программасы» максатчан статьясында: 

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

федераль проект буенча кече программаны тормышка ашыруга Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла:»; 

 
түбәндәге максатчан статьяны өстәргә: 

«01 К N4 00000 «Балаларга медицина ярдәме күрсәтүнең заманча 
инфраструктурасын булдыруны кертеп, балалар буенча сәламәтлек саклау өлкәсен 

үстерү» федераль проекты  
 
- 51110 Россия Федерациясе субъектларының дәүләт милкендәге 

объектларына капитал салуларны финанслашу  
Чыгымнарның әлге юнәлеше буенча Татарстан Республикасының дәүләт 

милкендәге объектларына капитал салуларны финанслашуга 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 дәүләт милкендәге 
объектларына капитал салуларны финанслашуга бюджетларга субсидияләр» 000 2 
02 27111 02 0000 150 коды буенча чагылдырыла.»; 

 
 «01 М 00 00000 «Балалар поликлиникаларының һәм медицина оешмаларының 

балалар өчен поликлиника бүлекләренең матди-техник базасын үстерү» кече 
программасы» максатчан статьясының беренче абзацын түбәндәге редакциядә бәян 
итәргә:  

«Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге федераль проект буенча кече 
программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла:»; 

  
 «01 М 01 00000 «Балалар поликлиникаларының һәм медицина оешмаларының 

балалар өчен поликлиника бүлекләренең матди-техник базасын үстерү» төп чарасы» 
максатчан статьясын төшереп калдырырга ; 

 
түбәндәге максатчан статьяны өстәргә: 
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 «01 М N4 00000  
«Балалар буенча сәламәтлек саклау өлкәсен үстерү, балаларга медицина ярдәме 
күрсәтүнең заманча инфраструктурасын булдыруны кертеп» федераль проекты  

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча 

федераль проектны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла: 

 
- 51700 Беренчел медицина-санитария ярдәме күрсәтүче балалар 

поликлинкаларының һәм медицина оешмаларының балалар өчен поликлиника 
бүлекләренең матди-техник базасын үстерүгә финанслашыла торган чыгымнар 

 Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча беренчел медицина-санитария ярдәме 
күрсәтүче балалар поликлинкаларының һәм медицина оешмаларының балалар өчен 
поликлиника бүлекләренең матди-техник базасын үстерүгә федераль бюджет 
средстволары һәм Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына хәл 
ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 
классификациясенең «Беренчел медицина-санитария ярдәме күрсәтүче балалар 
поликлинкаларының һәм медицина оешмаларының балалар өчен поликлиника 
бүлекләренең матди-техник базасын үстерүгә бюджтларга субсидияләр» 000 2 02 
25170 00 0000 150 коды буенча чагылдырыла.»; 

 
б) «2.2.  «2014 – 2025 елларга Татарстан Республикасында мәгариф һәм фәнне 

үстерү» дәүләт программасы» пунктчасында 
«02 2 00 00000 «Гомуми белем бирүне үстерү, инклюзив белем бирүне кертеп, 

һәм бу өлкә хезмәткәләренең квалификациясен күтәрү» кече программасы» 
максатчан статьясының беленче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 «Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чаралар һәм федераль 
проектлар буенча кече программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы 
бюджеты средстволары чагылдырыла:»; 

 
 «02 2 03 00000 «Ятим балалар һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган 

балалар өчен дәүләт учреждениеләре системасын үстерү һәм балаларны гаиләләргә 
урнаштыруны оештыру» төп чарасы» максатчан статьясы атамасын түбәндәге 
редакциядә бәян итәргә:  

«02 2 03 00000 «Ятим балалар һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган 
балалар өчен дәүләт учреждениеләре системасын үстерү һәм балаларны гаиләләргә 
урнаштыруны оештыру» төп чарасы; 

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

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

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

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча төбәк проектларын тормышка ашыру 
һәм аларның нәтиҗәләрен тарату юлы белән, белем бирүнең 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 бирүнең 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.»; 

 
түбәндәге максатчан статьяларны өстәргә: 

«02 2 E1 00000 «Заманча мәктәп» федераль проекты  
 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

федераль проектны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла:  

 
- 51690 Белем алучыларның заманча технологик һәм гуманитар күнекмәләрен 

булдыру өчен матди-техник базаны яңартуга финанслашыла торган чыгымнар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча белем алучыларның заманча технологик 

һәм гуманитар күнекмәләрен булдыру өчен матди-техник базаны яңартуга федераль 
бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан Республикасы бюджеты средстволары 
хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 
классификациясенең «Белем алучыларның заманча технологик һәм гуманитар 
күнекмәләрен булдыру өчен матди-техник базаны яңартуга бюджетларга 
субсидияләр» 000 2 02 25169 00 0000 150 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча 
чагылдырыла. 

 
- 51870 Физик мөмкинлекләре чикләнгән балаларга белем бирүгә ярдәм итүгә 

финанслашыла торган чыгымнар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча физик мөмкинлекләре чикләнгән 

балаларга белем бирүгә 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 «Физик мөмкинлекләре чикләнгән балаларга белем бирүгә 
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ярдәм итүгә бюджетларга субсидияләр» 000 2 02 25187 00 0000 150 керемнәр 
төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

 
02 2 E4 00000 «Санлы форматтагы мәгариф мохите» федераль проекты  

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча 

федераль проектны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла:  

 
- 52100 Гомуми белем бирү оешмаларында һәм һөнәри белем бирү 

оешмаларында санлы форматтагы мәгариф мохитенең максатчан моделен гамәлгә 
кертүгә финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча гомуми белем бирү оешмаларында һәм 
һөнәри белем бирү оешмаларында санлы форматтагы мәгариф мохитенең максатчан 
моделен гамәлгә кертүгә федераль бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан 
Республикасы бюджеты средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 
классификациясенең «Гомуми белем бирү оешмаларында һәм һөнәри белем бирү 
оешмаларында санлы форматтагы мәгариф мохитенең максатчан моделен гамәлгә 
кертүгә бюджетларга субсидияләр» 000 2 02 25210 00 0000 150 керемнәр төренең 
тиешле кодлары буенча чагылдырыла.»; 

 
«02 4 00 00000 «Әлеге өлкәдә һөнәри һәм вуздан соң белем бирүне үстерү һәм 

хезмәткәрләрнең классификациясен арттыру» кече программасы» максатчан 
статьясының беренче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чаралар һәм федераль проект 
буенча кече программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла:»; 

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

өлкәсендә чаралар үткәрү» төп чарасы» максатчан статьясында «- 54630 Федераль 
бюджет средстволары хисабына, 2019 елда Казанда «Ворлдскиллс» стандартлары 
буенча һөнәри осталык буенча дөнья чемпионатына әзерләнү буенча төп чаралар» 
чыгымнар юнәлешен төшереп калдырырга; 

 
түбәндәге максатчан статьяны өстәргә: 

«02 4 E6 00000 «Яшь профессионаллар (Һөнәри белем бирүнең көндәшлеккә сәләтен 
үстерү)» федераль проекты 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

федераль проектны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла:  
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- 51770 Урта һөнәри белем бирү системасында яңа мәгариф технологияләрен 
һәм алга китешле һөнәри әзерлек формаларын эшләүгә һәм таратуга финанслашыла 
торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча урта һөнәри белем бирү системасында 
яңа мәгариф технологияләрен һәм алга китешле һөнәри әзерлек формаларын 
эшләүгә һәм таратуга федераль бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан 
Республикасы бюджеты средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 
классификациясенең «Урта һөнәри белем бирү системасында яңа мәгариф 
технологияләрен һәм алга китешле һөнәри әзерлек формаларын эшләүгә һәм 
таратуга бюджетларга субсидияләр» 000 2 02 25177 00 0000 150 керемнәр төренең 
тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

 
- 54630 Федераль бюджет средстволары хисабына, 2019 елда Казанда 

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

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча 2019 елда Казанда «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 бюдҗетына керүе 
бюджетлар керемнәре классификациясенең «2019 елда Казанда «Ворлдскиллс» 
стандартлары буенча һөнәри осталык буенча дөнья чемпионатына әзерләнү буенча 
төп чараларны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджетына тапшырыла 
торган бюджетара трансфертлар» 000 2 02 45463 02 0000 150 коды буенча 
чагылдырыла.»; 

 
 «02 К 00 00000 «Татарстан Республикасында мәгариф һәм фәнне үстерү» 

дәүләт программасы кысаларында социаль һәм инженерлык инфраструктурасын 
үстерү» кече программасы» максатчан статьясында: 

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

федераль проектлар буенча кече программаны тормышка ашыруга Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла:»; 

 
чыгымнар юнәлешләре: 
«- R0970 Авыл җирлегендә урнашкан гомуми белем бирү оешмаларында 

физик культура һәм спорт дәресләре өчен шартлар тудыруга финанслашыла торган 
чыгымнар»; 

«- R1590 Россия Федерациясе субъектларында мәктәпкәчә белем бирү 
мәгариф программалары буенча мәгариф эшчәнлеге алып баручы мәгариф 
оешмаларында 2 айдан 3 яшькә кадәрге балалар өчен өстәмә эш урыннарын 
булдыруга финанслашыла торган чыгымнар»; 
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«- R5200 Россия Федерациясе субъектларында гомуми белем бирү 
оешмаларында яңа урыннар булдыру буенча чараларны тормышка ашыруга 
финанслашыла торган чыгымнар» чыгымнар юнәлешен төшереп калдырырга; 

 
түбәндәге максатчан статьяларны өстәргә: 

«02 К E1 00000 «Заманча мәктәп» федераль проекты  
 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча 

федераль проектны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла:  

 
- 55200 Россия Федерациясе субъектларында гомуми белем бирү 

оешмаларында яңа урыннар булдыруга ярдәм итү буенча чараларны тормышка 
ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 

 Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Россия Федерациясе субъектларында 
гомуми белем бирү оешмаларында яңа урыннар булдыруга 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 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. 

 
02 К E2 00000 «Һәр бала уңышы» федераль проекты  
 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча 

федераль проектны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла:  

 
- 50970 Авыл җирлегендә урнашкан гомуми белем бирү оешмаларында физик 

культура һәм спорт белән шөгыльләнү өчен шартлар тудыруга финанслашыла 
торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча авыл җирлегендә урнашкан гомуми 
белем бирү оешмаларында физик культура һәм спорт белән шөгыльләнү өчен 
шартлар тудыруга 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 җирлегендә урнашкан гомуми белем бирү 
оешмаларында физик культура һәм спорт белән шөгыльләнү өчен шартлар тудыруга 
бюджетларга субсидияләр» 000 2 02 25097 00 0000 150 керемнәр төренең тиешле 
кодлары буенча чагылдырыла. 
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02 К P2 00000 «Хатын-кызларны эшле итүгә ярдәм итү – өч яшькә кадәрге балалар 

өчен мәктәпкәчә белем бирү шартларын тудыру» федераль проекты 
 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

федераль проектны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла:  

 
- 51590 Россия Федерациясе субъектларында мәктәпкәчә белем бирү мәгариф 

программалары буенча мәгариф эшчәнлеген алып баручы мәгариф оешмаларында 2 
айдан 3 яшькә кадәрге балалар өчен өстәмә урыннар булдыруга финанслашыла 
торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча мәктәпкәчә белем бирү мәгариф 
программалары буенча мәгариф эшчәнлеген 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 «Мәктәпкәчә белем бирү мәгариф программалары 
буенча мәгариф эшчәнлеген алып баручы мәгариф оешмаларында 2 айдан 3 яшькә 
кадәрге балалар өчен өстәмә урыннар булдыруга бюджетларга тапшырыла торган 
бюджетара трансфертлар» 000 2 02 45159 00 0000 150 керемнәр төренең тиешле 
кодлары буенча чагылдырыла. 

 
- 52320 Мәктәпкәчә белем бирү мәгариф программалары буенча мәгариф 

эшчәнлеген алып баручы мәгариф оешмаларында 1,5 яшьтән 3 яшькә кадәрге 
балалар өчен өстәмә урыннар булдыруга финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча мәктәпкәчә белем бирү мәгариф 
программалары буенча мәгариф эшчәнлеген алып баручы мәгариф оешмаларында 
1,5 яшьтән 3 яшькә кадәрге балалар өчен өстәмә урыннар булдыруга федераль 
бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан Республикасы бюджеты средстволары 
хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 
классификациясенең «Мәктәпкәчә белем бирү мәгариф программалары буенча 
мәгариф эшчәнлеген алып баручы мәгариф оешмаларында 1,5 яшьтән 3 яшькә 
кадәрге балалар өчен өстәмә урыннар булдыруга бюджетларга субсидияләр» 000 2 
02 25232 00 0000 150 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла.»; 

 
в) «2.3. «2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасында гражданнарга 

социаль ярдәм» дәүләт программасы» пунктчасында: 
 «03 3 00 00000 «Татарстан Республикасында яшәүчеләргә социаль хезмәт 

күрсәтүне модернизацияләү һәм үстерү» кече программасы» максатчан статьясының 
беренче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
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«Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чаралар һәм федераль проект 
буенча кече программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла:»; 

 
түбәндәге максатчан статьяны өстәргә: 

«03 3 P3 00000 «Өлкән буын» федераль проекты  
 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

федераль проектны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла:  

 
- 51210 Социаль хезмәт күрсәтү оешмаларының нәтиҗәсен арттыруга һәм 

аларда чиратларны бетерүгә финанслашыла торган чыгымнар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча социаль хезмәт күрсәтү оешмаларының 

нәтиҗәсен арттыруга һәм аларда чиратларны бетерүгә федераль бюджеттан 
субсидияләр һәм Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына хәл 
ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 
классификациясенең «Социаль хезмәт күрсәтү өлкәсендә социаль хезмәтләр 
күрсәтүнең имин һәм уңайлы шартларын тәэмин итүгә юнәлдерелгән 
программаларны финанс ягыннан тәэмин итү кысаларында дәүләт (муниципаль) 
милкендәге объектларга капитал салуларны финанслашуга бюджетларга 
субсидияләр» 000 2 02 27121 00 0000 150 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча 
чагылдырыла. 

 
- 52930 Федераль бюджет средстволары хисабына автотранспорт сатып алу  
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча автотранспорт сатып алуга федераль 

бюджеттан башка бюджетара трансфертлар хисабына хәл ителүче Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга башка бюджетара трансфертларның керүе бюджетлар 
керемнәре классификациясенең «Автотранспорт сатып алуга бюджетларга 
тапшырыла торган бюджетара трансфертлар» 000 2 02 45293 00 0000 150 керемнәр 
төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла.»; 

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

программасы» максатчан статьясының беренче абзацын түбәндәге редакциядә бәян 
итәргә: 

«Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чаралар һәм федераль проект 
буенча кече программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла:»; 

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

чарасы» максатчан статьясында «- 55730 Федераль бюджет средстволары хисабына, 
беренче бала тууга (уллыкка, кызлыкка алуга) бәйле рәвештә айлык акчалата 
түләүне хәл итү» чыгымнар юнәлешен төшереп калдырырга; 
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түбәндәге максатчан статьяны өстәргә: 

«03 5 Р1 00000 «Балалары туганда гаиләләргә финанс ягыннан ярдәм итү» федераль 
проекты 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча 

федераль проектны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла:  

 
- 55730 Федераль бюджет средстволары хисабына, беренче бала тууга 

(уллыкка, кызлыкка алуга) бәйле рәвештә айлык акчалата түләүне хәл итү 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча беренче бала тууга (уллыкка, кызлыкка 

алуга) бәйле рәвештә айлык акчалата түләүне хәл итүгә федераль бюджеттан 
субвенцияләр хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субвенцияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 
классификациясенең «Беренче бала тууга (уллыкка, кызлыкка алуга) бәйле рәвештә 
айлык акчалата түләүне хәл итүгә Россия Федерациясе вәкаләтләрен тормышка 
ашыруга бюдҗетларга субвенцияләр» 000 2 02 35573 00 0000 150 керемнәр төренең 
тиешле коды буенча чагылдырыла.»; 

 
«03 Р 01 00000 «Инвалидларга, шул исәптән инвалид балаларга социаль 

реабилитация һәм абилитация хезмәте күрсәтүче, шулай ук алдан ярдәм күрсәтүче 
оешмаларны реабилитация җиһазлары белән тәэмин итү» төп чарасы» максатчан 
статьясы атамасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 «03 Р 01 00000 «Инвалидларга, шул исәптән инвалид балаларга социаль 
реабилитация һәм абилитация хезмәте күрсәтүче, шулай ук алдан ярдәм күрсәтүче 
оешмаларны реабилитация җиһазлары белән тәэмин итү» төп чарасы; 

 
г) «2.4. «2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасында яшәүчеләрне 

сыйфатлы торак һәм торак-коммуналь хезмәтләр белән тәэмин итү» дәүләт 
программасы» пунктчасында «04 К 00 00000 «Татарстан Республикасында 
яшәүчеләрне сыйфатлы торак һәм торак-коммуналь хезмәтләр белән тәэмин итү» 
дәүләт программасы кысаларында социаль һәм инженерлык инфраструктурасын 
үстерү» кече программасы» максатчан статьясында: 

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

федераль проектлар буенча кече программаны тормышка ашыруга Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла:»; 

 
чыгымнар юнәлешен: 
«- R0210 Россия Федерациясе субъектларының торак төзелешен үстерү 

программаларына этәргеч бирү буенча чараларны тормышка ашыруга 
финанслашыла торган чыгымнар» – төшереп калдырырга; 
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 «- R1120 Муниципаль милектәге объектларга капитал салуларга 
финанслашыла торган чыгымнар» чыгымнар юнәлешендә өченче абзацны түбәндәге 
редакциядә бәян итәргә: 

 «Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 
классификациясенең «Муниципаль милектәге объектларга капитал салуларны 
финанслашуга бюджетларга субсидияләр» 000 2 02 27112 00 0000 150 керемнәр 
төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла.»; 

 
түбәндәге максатчан статьяларны өстәргә: 

«04 К F1 00000 «Торак» федераль проекты  
 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча 

федераль проектны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла: 

 
- 50210 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 чараларны тормышка ашыруга Россия 
Федерациясе субъектлары бюджетларына субсидияләр» 000 2 02 25021 02 0000 150 
коды буенча чагылдырыла. 

 
04 К G5 00000 «Чиста су» федераль проекты  
 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча 

федераль проектны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла: 

 
- 52430 Эчәр су белән тәэмин итү объектларын төзү һәм реконструкцияләү 

(модернизацияләү) чыгымнарын тормышка ашыруга финанслашыла торган 
чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча эчәр су белән тәэмин итү объектларын 
төзү һәм реконструкцияләү (модернизацияләү) чыгымнарын 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 «Эчәр су белән тәэмин итү объектларын төзүгә һәм 
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реконструкцияләүгә (модернизацияләү) бюдҗетларга субсидияләр» 000 2 02 25243 
00 0000 150 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

 
04 К G6 00000 «Иделне савыктыру» федераль проекты  

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча 

федераль проектны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла: 

 
- 50130 Пычрак ташландык сулар өлешен киметү чараларын тормышка 

ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча пычрак ташландык сулар өлешен киметү 

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 «Пычрак ташландык сулар өлешен киметүгә бюджетларга 
субсидияләр» 000 2 02 25013 00 0000 150 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча 
чагылдырыла.»; 

 
д) «2.5. «2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасында яшәүчеләрне эшле 

итүгә ярдәм итү» дәүләт программасы» пукнтчасында: 
«05 1 00 00000 « Халыкны эшле итүгә ярдәм итү чараларын тормышка ашыру 

һәм хезмәт миграциясен җайга салу. Эшкә урнашканда яшь инвалидларны озатып 
йөрү» кече программасы» максатчан статьясының беренче абзацын түбәндәге 
редакциядә бәян итәргә: 

«Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чаралар һәм федераль 
проектлар буенча кече программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы 
бюджеты чыгымнары чагылдырыла:»;  

 
түбәндәге максатчан статьяларны өстәргә: 

«05 1 L3 00000 «Мәшгульлеккә һәм хезмәт җитештерүчәнлеген үстерүне тәэмин 
итүгә ярдәм итү» федераль проекты 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча 

федераль проектны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла: 

 
- 52910 Федераль бюджет средстволары хисабына, мәшгульлек хезмәте 

нәтиҗәсен үстерү  
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча мәшгульлек хезмәте нәтиҗәсен үстерүгә 

федераль бюджеттан башка бюджетара трансфертлар хисабына хәл ителә торган  
Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 
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Әлеге максатларга башка бюджетара трансфертларның керүе бюджетлар 
керемнәре классификациясенең «Мәшгульлек хезмәте нәтиҗәсен үстерүгә 
бюджетларга тапшырыла торган бюдҗетара трансфертлар» 000 2 02 45291 00 0000 
150 керемнәр төренең тиешле коды буенча чагылдырыла. 

 
05 1 P3 00000 «Өлкән буын» федераль проекты 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча 

федераль проектны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла: 

 
- 52940 Пенсия алды яшендәге затларга һөнәри белем бирүне һәм өстәмә 

һөнәри белем бирүне оештыруга финанслашыла торган чыгымнар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча  пенсия алды яшендәге затларга һөнәри 

белем бирүне һәм өстәмә һөнәри белем бирүне оештыруга 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 «Пенсия алды яшендәге затларга һөнәри белем 
бирүне һәм өстәмә һөнәри белем бирүне оештыруга бюджетларга тапшырыла торган 
бюджетара трансфертлар» 000 2 02 45294 00 0000 150 керемнәр төренең тиешле 
коды буенча чагылдырыла.»; 

 
е) «2.8. «2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасында мәдәниятне үстерү» 

дәүләт программасы» пунктчасында: 
 «08 2 00 00000 «Театр сәнгатен үстерү» кече програмасы» максатчан 

статьясының беренче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  
«Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара һәм федераль проект 

буенча кече программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла:»;   

 
түбәндәге максатчан статьяны өстәргә: 

«08 2 A1 00000 «Мәдәни мохит» федераль проекты  
 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

федераль проектны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла: 

 
- 54560 Яшь тамашачы театрларын һәм курчак театрларын модернизацияләүгә 

финанслашыла торган чыгымнар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча яшь тамашачы театрларын һәм курчак 

театрларын модернизацияләүгә федераль бюджеттан субсидияләр 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 «Яшь тамашачы театрларын һәм курчак театрларын 
модернизацияләүгә бюджетларга субсидияләр» 000 2 02 25456 00 0000 150 һәм 
«Яшь тамашачы театрларын һәм курчак театрларын модернизацияләү кысаларында 
дәүләт (муниципаль) милкендәге объектларга капитал салуларны финанслашуга 
бюджетларга субсидияләр» 000 2 02 27456 00 0000 150 керемнәр төренең тиешле 
кодлары буенча чагылдырыла. 

 
- 54561 Капиталь төзекләндерү юлы белән төбәк һәм муниципаль яшь 

тамашачы театрларын һәм курчак театрларын модернизацияләү»; 
 
 «08 7 00 00000 «Халык иҗатына ярдәм итү. Татарстан Республикасы төп 

халыкларының матди булмаган мирасын саклау, торгызу һәм популярлаштыру» 
кече программасы» максатчан статьясының беренче абзацын түбәндәге редакциядә 
бәян итәргә:  

«Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара һәм федераль проект 
буенча кече программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла:»;   

 
түбәндәге максатчан статьяны өстәргә: 

«08 7 А1 0000 0  «Мәдәни мохит» федераль проекты  
 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

федераль проектны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла: 

 
- 55190 Мәдәният тармагына дәүләт ярдәменә финанслашыла торган 

чыгымнар  
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча мәдәният тармагына дәүләт 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 «Мәдәният тармагына дәүләт ярдәменә бюджетларга 
субсидия» 2 02 25519 00 0000 150 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча 
чапгылдырыла. 

 
- 55197 Авыл җирлегендә, инфраструктура белән тәэмин итүне кертеп, 

мәдәни-ял итү тибындагы учреждениеләрне булдыруга һәм модернизацияләүгә 
юнәлдерелгән комплекслы чаралар»; 

 
ж) «2.10. «2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасында яшьләр сәясәтен, 

физик культура һәм спортны үстерү» дәүләт программасы» пунктчасында: 
 «10 1 00 00000 «Физик культура һәм спортны үстерү» кече программасы» 

максатчан статьясының  беренче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  
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«Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара һәм федераль проект 
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» максатчан статьясында 
чыгымнар юнәлешләрен: 

«- R2280 Спорт инфраструктурасын булдыру өчен спорт-технологик җиһазлар 
сатып алуга финанслашыла торган чыгымнар»: 

 «- R4950 «2016 – 2020 елларга Татарстан Республикасында физик культура 
һәм спортны үстерү» федераль максатчан программасы чараларын финанс ягыннан 
тәэмин итүгә финанслашыла торган чыгымнар»; 

 «- R4953 Олимпия резервы балалар-яшьләр махсус спорт мәктәпләре һәм 
олимпия резервы училищелары өчен спорт җиһазларын сатып алу» – төшереп 
калдырырга; 

 
түбәндәге максатчан статьяны өстәргә: 

«10 1 P5 00000 «Спорт – тормыш нормасы» федераль проекты  
 
Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чаралар буенча федераль 

проектны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 51390 Физик культура һәм спорт белән шөгыльләнү өчен төбәк милкендәге 

спорт инфраструктурасы объектларын булдыруга һәм модернизацияләүгә 
финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча физик культура һәм спорт белән 
шөгыльләнү өчен төбәк милкендәге спорт инфраструктурасы объектларын 
булдыруга һәм модернизацияләүгә федераль бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан 
Республикасы бюджеты средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 
классификациясенең «Физик культура һәм спорт белән шөгыльләнү өчен төбәк 
милкендәге спорт инфраструктурасы объектларын булдыру һәм модернизацияләү 
кысаларында дәүләт (муниципаль) милкендәге объектларга капитал салуларны 
финанслашуга бюджетларга субсидияләр» 000 2 02 27139 00 0000 150 керемнәр 
төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

 
- 52280 Спорт инфраструктурасы объектларын спорт-технологик җиһазлар 

белән тәэмин итүгә финанслашыла торган чыгымнар  
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча спорт инфраструктурасы объектларын 

спорт-технологик җиһазлар белән тәэмин 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 керүе бюджетлар керемнәре 
классификациясенең «Спорт инфраструктурасы объектларын спорт-технологик 
җиһазлар белән тәэмин итүгә бюджетларга субсидияләр» 000 2 02 25228 00 0000 150 
керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла.»; 

 
 «10 К 00 00000 «Татарстан Республикасында яшьләр сәясәтен, физик 

культура һәм спортны үстерү» дәүләт программасы кысаларында социаль һәм 
инженерлык инфраструктурасын үстерү» кече программасы» максатчан 
статьясында: 

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

федераль проект буенча кече программаны тормышка ашыруга Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла:»;   

 
түбәндәге чыгымнар юнәлешен өстәргә: 
«- R4260 Россия Федерациясендә 2018 елда футбол буенча дөнья чемпионаты 

үткәрелгәннән соң күнегүләр мәйданчыкларыннан нәтиҗәле файдалануга бәйле 
чаралар комплексын тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Россия Федерациясендә 2018 елда 
футбол буенча дөнья чемпионаты үткәрелгәннән соң күнегүләр мәйланчыкларыннан 
нәтиҗәле файдалануга бәйле чаралар комплексын тормышка ашыруга федераль 
бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан Республикасы бюджеты средстволары 
хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла. 

Әлеге максатларга башка бюджетара трансфертларның керүе бюджетлар 
керемнәре классификациясенең «Россия Федерациясендә 2018 елда футбол буенча 
дөнья чемпионаты үткәрелгәннән соң күнегүләр мәйданчыкларыннан нәтиҗәле 
файдалануга бәйле чаралар комплексын тормышка ашыруга бюджетларга 
тапшырыла торган бюджетара трансфертлар» 000 2 02 45426 00 0000 150 керемнәр 
төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла.»; 

 
чыгымнар юнәлешләрен: 
«- R4950 «2016 – 2020 елларга Россия Федерациясендә физик культура һәм 

спортны үстерү» федераль максатчан программасы чараларын финанс ягыннан 
тәэмин итүгә финанслашыла торган чыгымнар; 

 «- R4951 Балалар-яшьләр спорт мәктәпләренең футбол кырлары өчен ясалма 
түшәмәләр комплектларын сатып алу»; 

«- R4952 Россия Федерациясе субъектларында (шул исәптән төп гомуми белем 
бирү программаларын тормышка ашыручы мәгариф оешмаларында) «бер адым» 
якынлыгындагы аз бюджетлы физкультура-спорт объектларын төзү һәм 
реконструкцияләү – төшереп калдырырга; 

 
түбәндәге максатчан статьяны өстәргә: 

«10 К P5 00000 «Спорт – яшәү нормасы» федераль проекты  
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Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 
федераль проектны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла: 

 
- 51390  Физик культура һәм спорт белән шөгыльләнү өчен төбәк 

милкендәге спорт инфраструктурасы объектларын булдыруга һәм 
модернизацияләүгә финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча физик культура һәм спорт белән 
шөгыльләнү өчен төбәк милкендәге спорт инфраструктурасы объектларын 
булдыруга һәм модернизацияләүгә федераль бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан 
Республикасы бюджеты средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 
классификациясенең «Физик культура һәм спорт белән шөгыльләнү өчен төбәк 
милкендәге спорт инфраструктурасы объектларын булдыру һәм модернизацияләү 
кысаларында дәүләт (муниципаль) милкендәге объектларга капитал салуларны 
финанслашуга бюджетларга субсидияләр» 000 2 02 27139 00 0000 150 керемнәр 
төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

 
- 52280 Спорт инфраструктурасы объектларын спорт-технологик җиһазлар 

белән тәэмин итүгә финанслашыла торган чыгымнар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча спорт инфраструктурасы объектларын 

спорт-технологик җиһазлар белән тәэмин итүгә федераль бюджеттан субсидияләр 
һәм Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына хәл ителә торган 
Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 
классификациясенең «Спорт инфраструктурасы объектларын спорт-технологик 
җиһазлар белән тәэмин итүгә бюджетларга субсидияләр» 000 2 02 25228 00 0000 150 
керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

 
- 54950 «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 хәл 
ителә торган 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 бюдҗетларга субсидияләр» 000 2 02 25495 00 0000 150 керемнәр 
төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

 



25 
 

- 54951 Балалар-яшьләр спорт мәктәпләренең футбол кырлары өчен ясалма 
түшәмәләр комплектларын сатып алу»; 

 
з) «2.11. «2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасының икътисадый үсеше 

һәм инновацион икътисады»дәүләт программасы» пунктчасында: 
 «11 7 00 00000 «Татарстан Республикасында кече һәм урта эшмәкәрлекне 

үстерү» кече программасы» максатчан статьясының беренче абзацын түбәндәге 
редакциядә бәян итәргә: 

«Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара һәм федераль проектлар 
буенча кече программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла:»;   

 

 «11 7 01 00000 «Татарстан Республикасында кече һәм урта эшмәкәрлек 
секторы күләмен арттыру» төп чарасы» максатчан статьясында чыгымнар 
юнәлешләрен: 

 «- R5270 Крестьян (фермер) хуҗалыкларын кертеп, кече һәм урта 
эшмәкәрлеккә дәүләт ярдәменә, шулай ук яшьләр эшмәкәрлегенә ярдәм итү 
чараларын тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар»; 

«- R5275 «Татарстан Республикасында кече эшмәкәрлеккә ярдәм итү фонды» 
коммерциясез микрокредит оешмасына, крестьян (фермер) хуҗалыкларын кертеп, 
кече һәм урта эшмәкәрлеккә дәүләт ярдәменә, шулай ук яшьләр эшмәкәрлегенә 
ярдәм итү чараларын тормышка ашыруга субсидияләр» – төшереп калдырырга; 

 
түбәндәге максатчан статьяларны өстәргә: 

«11 7 I4 00000 «Кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларының финанс ресурсларын 
алуга, шул исәптән ташламалы финанслауга мөмкинлекләрен киңәйтү» федераль 

проекты 
 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 
федераль проектны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла: 

 
- 55270 Крестьян (фермер) хуҗалыкларын кертеп, кече һәм урта эшмәкәрлеккә 

дәүләт ярдәменә, шулай ук яшьләр эшмәкәрлегенә ярдәм итү чараларын тормышка 
ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 

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

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 
классификациясенең «Крестьян (фермер) хуҗалыкларын кертеп, кече һәм урта 
эшмәкәрлеккә дәүләт ярдәменә, шулай ук яшьләр эшмәкәрлегенә ярдәм итү 
чараларын тормышка ашыруга бюджетларга субсидияләр» 000 2 02 25527 00 0000 
150 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 
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- 55274 «Татарстан Республикасының гарантия фонды» коммерциясез 

оешмасына, крестьян (фермер) хуҗалыкларын кертеп, кече һәм урта эшмәкәрлеккә 
дәүләт ярдәме чараларын тормышка ашыруга субсидияләр 

 
- 55275 «Татарстан Республикасында кече эшмәкәрлеккә ярдәм итү фонды» 

коммерциясез микрокредит оешмасына, крестьян (фермер) хуҗалыкларын кертеп, 
кече һәм урта эшмәкәрлеккә дәүләт ярдәме чараларын тормышка ашыруга 
субсидияләр 

 
11 7 I5 00000 «Кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары акселерациясе» федераль 

проекты 
 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

федераль проектны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла: 

 
- 55270 Крестьян (фермер) хуҗалыкларын кертеп, кече һәм урта эшмәкәрлеккә 

дәүләт ярдәменә, шулай ук яшьләр эшмәкәрлегенә ярдәм итү чараларын тормышка 
ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 

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

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 
классификациясенең «Крестьян (фермер) хуҗалыкларын кертеп, кече һәм урта 
эшмәкәрлеккә дәүләт ярдәменә, шулай ук яшьләр эшмәкәрлегенә ярдәм итү 
чараларын тормышка ашыруга бюджетларга субсидияләр» 000 2 02 25527 00 0000 
150 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

 
- 55273 Крестьян (фермер) хуҗалыкларын кертеп, кече һәм урта эшмәкәрлеккә 

дәүләт ярдәме, шулай ук яшьләр эшмәкәрлегенә ярдәм итү чараларын тормышка 
ашыру 

 
- 55274 «Татарстан Республикасының гарантия фонды» коммерциясез 

оешмасына, крестьян (фермер) хуҗалыкларын кертеп, кече һәм урта эшмәкәрлеккә 
дәүләт ярдәме чараларын тормышка ашыруга субсидияләр 

 
- 55275 «Татарстан Республикасында кече эшмәкәрлеккә ярдәм итү фонды» 

коммерциясез микрокредит оешмасына, крестьян (фермер) хуҗалыкларын кертеп, 
кече һәм урта эшмәкәрлеккә дәүләт ярдәме чараларын тормышка ашыруга 
субсидияләр 
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11 7 I8 00000 «Эшмәкәрлекне популярлаштыру» федераль  
 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

федераль проектны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла: 

 
- 55270 Крестьян (фермер) хуҗалыкларын кертеп, кече һәм урта эшмәкәрлеккә 

дәүләт ярдәменә, шулай ук яшьләр эшмәкәрлегенә ярдәм итү чараларын тормышка 
ашыруга финанслашыла торган чыгымнар 

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

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 
классификациясенең «Крестьян (фермер) хуҗалыкларын кертеп, кече һәм урта 
эшмәкәрлеккә дәүләт ярдәменә, шулай ук яшьләр эшмәкәрлегенә ярдәм итү 
чараларын тормышка ашыруга бюджетларга субсидияләр» 000 2 02 25527 00 0000 
150 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

 
- 55275»Татарстан Республикасында кече эшмәкәрлеккә ярдәм итү фонды» 

коммерциясез микрокредит оешмасына, крестьян (фермер) хуҗалыкларын кертеп, 
кече һәм урта эшмәкәрлеккә дәүләт ярдәме чараларын тормышка ашыруга 
субсидияләр»; 

 
и) «2.13. «2014 – 2022 елларга Татарстан Республикасында транспорт 

системасын үстерү» дәүләт программасы» пунктчасында:  
«13 6 00 00000 «Автомобиль юллары челтәрен камилләштерү, үстерү һәм 

саклау» кече программасы» максатчан статьясының беренче абзацын түбәндәге 
редакциядә бәян итәргә:  

«Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара һәм федераль проект 
буенча кече программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла:»;   

 
«13 6 01 00000  «Гомуми файдаланудагы автомобиль юллары челтәрен 

үстерү» төп чарасы» максатчан статьясына түбәндәге чыгымнар юнәлешләрен 
өстәргә:  

«- 03660 Түбән Кама ш. Чистай урамындагы автомобиль юлын 
реконструкцияләү» юл инфраструктурасы объектын булдыру 

 
- 03661 «Моношәһәрләрне үстерү фонды» коммерциясез оешмасы 

средстволары хисабына, «Түбән Кама ш. Чистай урамындагы автомобиль юлын 
реконструкцияләү» юл инфраструктурасы объектын булдыру 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча «Түбән Кама ш. Чистай урамындагы 
автомобиль юлын реконструкцияләү» юл инфраструктурасы объектын булдыруга 
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«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 «Социаль-икътисадый хәле 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. 

 
- 03662 Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына, «Түбән 

Кама ш. Чистай урамындагы автомобиль юлын реконструкцияләү» юл 
инфраструктурасы объектын булдыру; 

 
түбәндәге максатчан статьяны өстәргә: 

«13 6 R1 00000 «Юл челтәре» федераль проекты  
 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

федераль проектны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла: 

 
- 53930 Юл эшчәнлеген финанс ягыннан тәэмин итүгә финанслашыла торган 

чыгымнар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча юл эшчәнлеген финанс ягыннан тәэмин 

итүгә 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 «Имин һәм сыйфатлы автомобиль юллары» илкүләм 
проектын тормышка ашыру кысаларында юл эшчәнлеген финанс ягыннан тәэмин 
итүгә бюджетларга тапшырыла торган бюджетара трансфертлар» 000 2 02 45393 00 
0000 150 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

 
- 53931 Казан шәһәре агломерациясенең транспорт инфраструктурасын 

комплекслы үстерү чараларын тормышка ашыру 
 
- 53932 Чаллы шәһәре агломерациясенең транспорт инфраструктурасын 

комплекслы үстерү чараларын тормышка ашыру 
 
- 53933 Түбән Кама шәһәре агломерациясенең транспорт инфраструктурасын 

комплекслы үстерү чараларын тормышка ашыру 
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- 53934 Төбәк юллары түшәмәләренең тузган катламнарын торгызу буенча 
чараларны тормышка ашыру»; 

 
к) в подпункте «2.14. «2013 – 2021 елларга Татарстан Республикасында авыл 

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

 «14 7 00 00000 «Авыл территорияләрен тотрыклы үстерү» кече программасы» 
максатчан статьясының беренче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чаралар һәм федераль проект 
буенча кече программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла:»;   

 
түбәндәге максатчан статьяны өстәргә: 

«14 7 P5 00000 «Спорт – яшәү нормасы» федераль проекты  
 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча 

федераль проектны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла: 

 
- 55670 Авыл территорияләрен тотрыклы үстерүне тәэмин итү буенча 

финанслашыла торган чыгымнар  
Әлеге максатчан статья буенча, авыл җирлегендә социаль һәм инженерлык 

инфраструктурасын үстерү ягыннан, «Авыл территорияләрен тотрыклы үстерү» 
кече программалары чараларын тормышка ашыруга федераль бюджеттан 
субсидияләр һәм Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына хәл 
ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюдҗетлар керемнәре 
классификациясенең керемнәрнең тиешле кодлары буенча чагылдырыла: 

000 2 02 25567 00 0000 150 – «Авыл территорияләрен тотрыклы үстерүне 
тәэмин итүгә бюджетларга субсидияләр» һәм  

 000 2 02 27567 00 0000 150 – «Авыл территорияләрен тотрыклы үстерүне 
тәэмин итү чараларын тормышка ашыру кысаларында дәүләт (муниципаль) 
милкендәге объектларга капитал салуларны финанслашуга бюджетларга 
субсидияләр.»; 

 
 «14 8 00 00000 Авыл хуҗалыгы максатындагы җирләрне сугаруны үстерү» 

кече программасы» максатчан статьясының беренче абзацын түбәндәге редакциядә 
бәян итәргә:  

«Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чаралар һәм федераль проект 
буенча кече программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла:»;   

 
түбәндәге максатчан статьяны өстәргә: 

«14 8 T2 00000 «Агросәнәгать комплексы продукциясен экспортлау»  
федераль проекты 
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Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча 

федераль проектны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла: 

 
- 55680 Авыл хуҗалыгы максатындагы җирләрне сугару өлкәсендә 

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 
бюдҗетлар 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.»; 

 
л) «2.15. «2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасында урман хуҗалыгын 

үстерү» дәүләт программасы» пунктчасында: 
«15 1 00 00000 «Урманнарны саклау» кече программасы» максатчан 

статьясының беренче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  
«Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара һәм федераль проект 

буенча кече программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла:»;   

 
түбәндәге максатчан статьяны өстәргә: 

«15 1 GA 00000 «Урманнарны саклау» федераль проекты  
 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча 
федераль проектны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла: 

 
- 54320 Федераль бюджет средстволары хисабына, Россия Федерациясе 

субъектлары дәүләт хакимияте органнары махсус учреждениеләрен урманнарны 
янгыннардан саклау буенча чаралар комплексын үткәрү өчен урман янгынын 
сүндерү техникасы һәм җиһазлар белән тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Россия Федерациясе субъектлары дәүләт 
хакимияте органнары махсус учреждениеләрен урманнарны янгыннардан саклау 
буенча чаралар комплексын үткәрү өчен урман янгынын сүндерү техникасы һәм 
җиһазлар белән тәэмин итүгә федераль бюджеттан субвенцияләр хисабына 
Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субвенцияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 
классификациясенең «Россия Федерациясе субъектлары дәүләт хакимияте 
органнары махсус учреждениеләрен урманнарны янгыннардан саклау буенча 
чаралар комплексын үткәрү өчен урман янгынын сүндерү техникасы һәм җиһазлар 
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белән тәэмин итүгә бюджетларга субвенцияләр» 000 2 02 35432 00 0000 150 
керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла.»; 

 
«15 3 00 00000 «Урманнарны тергезү» кече программасы» максатчан 

статьясының беренче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 «Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара һәм федераль проект 

буенча кече программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла:»;   

 
түбәндәге максатчан статьяны өстәргә: 

«15 3 GA 00000 «Урманнарны саклау» федераль проекты  
 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

федераль проектны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла: 

 
- 54290 Федераль бюджет средстволары хисабына, урманнарны тергезү 

мәйданын үстерү  
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча урманнарны тергезү мәйданын үстерүгә 

федераль бюджеттан субвенцияләр хисабына хәл ителә торган Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 Әлеге максатларга субвенцияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 
классификациясенең «Урманнарны тергезү мәйданын үстерүгә бюджетларга 
субвенцияләр»  000 2 02 35429 00 0000 150 керемнәр төренең тиешле кодлары 
буенча чагылдырыла. 

 
- 54300 Федераль бюджет средстволары хисабына, урманнарны тергезү 

чараларын башкаручы учреждениеләрне урманнарны тергезү һәм калынайту 
чаралары комплексын башкару өчен махсус урман хуҗалыгы техникасы һәм 
җиһазлар белән тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча урманнарны тергезү чараларын 
башкаручы учреждениеләрне урманнарны тергезү һәм калынайту чаралары 
комплексын башкару өчен махсус урман хуҗалыгы техникасы һәм җиһазлар белән 
тәэмин итүгә федераль бюджеттан субвенцияләр хисабына хәл ителә торган 
Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субвенцияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 
классификациясенең «Урманнарны тергезү чараларын башкаручы учреждениеләрне 
урманнарны тергезү һәм калынайту чаралары комплексын башкару өчен махсус 
урман хуҗалыгы техникасы һәм җиһазлар белән тәэмин итүгә бюджетларга 
субвенцияләр» 000 2 02 35430 00 0000 150 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча 
чагылдырыла. 

 
- 54310 Федераль бюджет средстволары хисабына, урманнарны тергезү өчен 

агач орлыклары запасын булдыру  
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Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча урманнарны тергезү өчен агач 
орлыклары запасын булдыруга  федераль бюджеттан субвенцияләр хисабына хәл 
ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субвенцияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 
классификациясенең «Урманнарны тергезү өчен агач орлыклары запасын булдыруга 
бюджетларга субвенцияләр» 000 2 02 35431 00 0000 150 керемнәр төренең тиешле 
кодлары буенча чагылдырыла.»; 

 
м) «2.30. «2018 – 2022 елларга Татарстан Республикасы территориясендә 

заманча шәһәр мохитен булдыру» дәүләт программасы» пунктчасын түбәндәге 
редакциядә бәян итәргә:  

 
«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, чыгымнарның түбәндәге юнәлеше һәм 

федераль проект буенча хәл ителә торган, Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетының  31.12.2012 ел, № 1199 карары белән расланган Татарстан 
Республикасы Дәүләт программалары исемлеге нигезендә эшләнгән «2018 – 2022 
елларга Татарстан Республикасы территориясендә заманча шәһәр мохитен булдыру» 
дәүләт программасын тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла: 

 
- 14160 Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләрендә парклар һәм 

скверлар булдыру һәм төзекләндерү чараларын тормышка ашыру 
 

35 0 F2 00000 «Уңайлы шәһәр мохитен булдыру» федераль проекты 
 

Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча 
федераль проектны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла: 

 
- 55550 Заманча шәһәр мохитен булдыру программаларын тормышка ашыруга 

финанслашыла торган чыгымнар  
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча заманча шәһәр мохитен булдыру 

программаларын 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 керүе бюджетлар керемнәре 
классификациясенең «Заманча шәһәр мохитен булдыру программаларын тормышка 
ашыруга бюджетларга субсидияләр» 000 2 02 25555 00 0000 150 керемнәр төренең 
тиешле кодлары буенча чагылдырыла.». 

 
 
2.   2 нче кушымтада 
а) юлдан соң 

«01 1 05 54600 Федераль бюджет средстволары хисабына, гражданнарның аерым 
категорияләренә дару препаратларына рецептлар буенча медицина 
максатында куллану өчен дарулар, медицина әйберләренә рецептлар буенча 
медицина әйберләре белән тәэмин итү, шулай ук инвалид балаларны сихәтле 
махсус ризыклар белән тәэмин итү буенча социаль хезмәтләр күрсәтү» 

 
түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 
«01 1 P3 00000 «Өлкән буын» федераль проекы 
01 1 P3 52950 Федераль бюджет средстволары хисабына, авыл җирлегендә яшәүче 65 

яшьлек һәм аннан өлкәнрәк гражданнарга скрининглар үткәрү  

01 1 P3 54680 Федераль бюджет средстволары хисабына, чирләп китү куркынычы зур 
булган төркемнәргә керүче эшкә сәләтлелек яшеннән өлкәнрәк кешеләргә 
пневмококк инфекциясенә каршы иммунизация үткәрү»; 

 
б) юлдан соң 

«01 2 12 05193 Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе системасы аша махсус медицина 
ярдәме күрсәтүне, шул исәптән ашыгыч махсус медицина ярдәме күрсәтүне, 
медицина эвакуациясен башлыча бер каналлы финанслауны тормышка 
ашыру» 

 
түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 
«01 2 N1 00000 Беренчел медицина-санитария ярдәме күрсәтү системасын үстерү» федераль 

проекты  

01 2 N1 51910 Федераль бюджет средстволары хисабына, медицина оешмаларын халык 
саны 100 кешегә кадәр булган торак пунктларда яшәүчеләргә медицина 
ярдәме күрсәтү өчен күчмә медицина комплекслары белән тәэмин итү 

01 2 N1 51960 Федераль бюджет средстволары хисабына, халык саны 100дән 2000 кешегә 
кадәрге торак пунктлар өчен фельдшерлык, фельдшерлык-акушерлык 
пунктларын һәм табиблар амбулаторияләрен булдыру һәм алыштыру 

01 2 N1 55540 Медицина ярдәме күрсәтү өчен авиация хезмәте күрсәтү белән тәэмин итүгә 
финанслашыла торган чыгымнар 

01 2 N2 00000 «Йөрәк-кан тамырларына каршы көрәшү» федераль проекты  
01 2 N2 51920 Федераль бюджет средстволары хисабына, төбәк кан тамырлары авырулары 

үзәкләрен һәм беренчел кан тамырлары авырулары бүлекләрен җиһазлар 
белән тәэмин итү  

01 2 N3 00000 «Яман шеш авыруларына каршы көрәшү» федераль проекты  
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01 2 N3 51900 Федераль бюджет средстволары хисабына, яман шеш авыруларыннан 
интегүчеләргә медицина ярдәмен күрсәтүче медицина оешмаларын яңадан 
җиһазлау»; 

 
в) юлны 

«01 2 12 R5540 Авиация куллану нигезендә медицина ярдәме күрсәтү өчен Россия 
Федерациясе субъектларының дәүләт хакимияте органнары тарафыннан 
авиация хезмәтләре күрсәтүне сатып алуга финанслашыла торган чыгымнар» 

төшереп калдырырга; 
 

г) юлдан соң 
«01 8 01 00000 Шул исәптән амбулатория шартларында, дарулар белән тәэмин итү 

системасын камилләштерү» төп чарасы  

 
түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 
«01 8 01 52160 Федераль бюджет средстволары хисабына, гемофилия, муковисцидоз, 

гипофизар нанизм, Гоше авыруы, лимфа, кан ясалу тукымаларында һәм 
аларга охшаш тукымаларда яман шеш авыруларыннан, таркау склероз,  
гемолитик-уремик синдромы, яшьләрдә бөтен системага йогынты ясый 
башлаган артрит, I, II  һәм VI тибындагы мукополисахаридоз 
авыруларыннан интегүчеләрне, шулай ук органнар һәм (яки) тукымаларны 
күчереп утыртканнан соң дәвалау өчен билгеләнгән дару препаратлары 
белән тәэмин итүгә бәйле оештыру чараларына чыгымнарны финанс 
ягыннан тәэмин итү»; 

 
д) юлдан соң 

«01 9 01 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар» 

 
түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 
«01 9 N7 00000 Сәламәтлек саклау өлкәсенең бердәм дәүләт мәгълүмат системасы (ЕГИСЗ) 

нигезендә сәламәтлек саклау өлкәсендә санлы форматтагы бердәм контур 
булдыру» федераль проекты 

01 9 N7 51140 «Сәламәтлек саклау өлкәсенең бердәм дәүләт мәгълүмат системасы (ЕГИСЗ) 
нигезендә сәламәтлек саклау өлкәсендә санлы форматтагы бердәм контур 
булдыру» төбәк проектларын тормышка ашыруга финанслашыла торган 
чыгымнар»; 

 
е) юлдан соң 

«01 К 00 72350 Татарстан Республикасында социаль тармакларны һәм иҗтимагый 
инфраструктураны үстерү» 

 
түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 
«01 К N4 00000 «Балаларга медицина ярдәме күрсәтүнең заманча инфраструктурасын 

булдыруны кертеп, балалар буенча сәламәтлек саклау өлкәсен үстерү» 
федераль проекты  

01 К N4 51110 Россия Федерациясе субъектларының дәүләт милкендәге объектларына 
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капитал салуларны финанслашу »; 

 
ж) юлдан соң 

«01 М 00 00000 «Балалар поликлиникаларының һәм медицина оешмаларының балалар өчен 
поликлиника бүлекләренең матди-техник базасын үстерү» кече программасы 

 
түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 
«01 М N4 00000 «Балаларга медицина ярдәме күрсәтүнең заманча инфраструктурасын 

булдыруны кертеп, балалар буенча сәламәтлек саклау өлкәсен үстерү» 
федераль проекты» 

01 М N4 51700 Беренчел медицина-санитария ярдәме күрсәтүче балалар 
поликлинкаларының һәм медицина оешмаларының балалар өчен 
поликлиника бүлекләренең матди-техник базасын үстерүгә финанслашыла 
торган чыгымнар»; 

 
з) юлларны 

«01 М 01 00000 «Балалар поликлиникаларының һәм медицина оешмаларының балалар өчен 
поликлиника бүлекләренең матди-техник базасын үстерү» төп чарасы» 

01 М 01 R6740 Беренчел медицина-санитария ярдәме күрсәтүче балалар 
поликлинкаларының һәм медицина оешмаларының балалар өчен 
поликлиника бүлекләренең матди-техник базасын үстерүгә финанслашыла 
торган чыгымнар» 

төшереп калдырырга; 
 
и) юлны 

«02 2 03 00000 «Ятим балалар һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар өчен дәүләт 
учреждениеләре системасын үстерү һәм балаларны гаиләләргә урнаштыруны 
оештыру» төп чарасы» 

 
түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«02 2 03 00000 «Ятим балалар һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар өчен дәүләт 

учреждениеләре системасын үстерү һәм балаларны гаиләләргә урнаштыруны 
оештыру» төп чарасы» 

 
к) юлдан соң 

«02 2 09 43690 Әдәбият һәм сәнгать, мәгариф, басма масскүләм мәгълүмат чаралары, фән 
һәм техника өлкәсендә премияләр һәм дәүләт алдындагы аерым хезмәтләр 
өчен башка бүләкләр» 

 
түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 
«02 2 09 R5380 

 
Төбәк проектларын тормышка ашыру һәм аларның нәтиҗәләрен тарату юлы 
белән, белем бирүнең нәтиҗәләре түбән булган мәктәпләрдә һәм уңайсыз 
социаль шартларда эшләүче мәктәпләрдә белем бирүнең сыйфатын 
яхшыртуга финанслашыла торган чыгымнар»; 

 
л) юлдан соң 
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«02 2 10 43500 Мәгариф эшчәнлеген тәэмин итүне, белем бирүнең сыйфатын бәяләүне хәл 
итүче оешмаларны үстерү» 

 
түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 
«02 2 E1 00000 «Заманча мәктәп» федераль проекты 

02 2 E1 51690 Белем алучыларның заманча технологик һәм гуманитар күнекмәләрен 
булдыру өчен матди-техник базаны яңартуга финанслашыла торган 
чыгымнар 

02 2 E1 51870 Физик мөмкинлекләре чикләнгән балаларга белем бирүгә ярдәм итүгә 
финанслашыла торган чыгымнар 

02 2 E4 00000 «Санлы форматтагы мәгариф мохите» федераль проекты  

02 2 E4 52100 Гомуми белем бирү оешмаларында һәм һөнәри белем бирү оешмаларында 
санлы форматтагы мәгариф мохитенең максатчан моделен гамәлгә кертүгә 
финанслашыла торган чыгымнар»; 

 
м) юлны 

«02 4 03 54630 Федераль бюджет средстволары хисабына, 2019 елда Казанда «Ворл-
дскиллс» стандартлары буенча һөнәри осталык буенча дөнья чемпионатына 
әзерләнү буенча төп чараларны тормышка ашыру» 

төшереп калдырырга; 
 

н) юлдан соң 
«02 4 07 43680 Мәгариф учреждениеләрендә янгынга каршы чаралар» 

 
түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 
«02 4 E6 00000 «Яшь профессионаллар (Һөнәри белем бирүнең көндәшлеккә сәләтен 

үстерү)» федераль проекты 

02 4 E6 51770 Урта һөнәри белем бирү системасында яңа мәгариф технологияләрен һәм 
алга китешле һөнәри әзерлек формаларын эшләүгә һәм таратуга 
финанслашыла торган чыгымнар 

02 4 E6 54630 Федераль бюджет средстволары хисабына, 2019 елда Казанда «Ворл-
дскиллс» стандартлары буенча һөнәри осталык буенча дөнья чемпионатына 
әзерләнү буенча төп чараларны тормышка ашыру»; 

 
о) юлны 

«02 5 00 00000 «Сыйфатны бәяләү системасын үстерү» кече программасы  

 
түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«02 5 00 00000 «Мәгариф сыйфатын бәяләү системасын үстерү» кече программасы»; 

 
п) юлдан соң 

«02 К 00 R0270 Татарстан Республикасында уңайлы мохит тудыру буенча чараларны 
тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар» 
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түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 
«02 К E1 00000 «Заманча мәктәп» федераль проекты 

02 К E1 55200 Россия Федерациясе субъектларында гомуми белем бирү оешмаларында яңа 
урыннар булдыру буенча чараларны тормышка ашыруга финанслашыла 
торган чыгымнар 

02 К E2 00000 «Һәр баланың уңышы» федераль проекты  

02 К E2 50970 Авыл җирлегендә урнашкан гомуми белем бирү оешмаларында физик 
культура һәм спорт белән шөгыльләнү өчен шартлар тудыруга 
финанслашыла торган чыгымнар 

02 К P2 00000 «Хатын-кызларны эшле итүгә ярдәм итү – өч яшькә кадәрге балалар өчен 
мәктәпкәчә белем бирү шартларын тудыру» федераль проекты 

02 К P2 51590 Россия Федерациясе субъектларында мәктәпкәчә белем бирү мәгариф 
программалары буенча мәгариф эшчәнлеген алып баручы мәгариф 
оешмаларында 2 айдан 3 яшькә кадәрге балалар өчен өстәмә урыннар 
булдыруга финанслашыла торган чыгымнар 

02 К P2 52320 Мәктәпкәчә белем бирү мәгариф программалары буенча мәгариф 
эшчәнлеген алып баручы мәгариф оешмаларында 1,5 яшьтән 3 яшькә 
кадәрге балалар өчен өстәмә урыннар булдыруга финанслашыла торган 
чыгымнар»; 

 
р) юлларны 

«02 К 00 R0970 Авыл җирлегендә урнашкан гомуми белем бирү оешмаларында физик 
культура һәм спорт белән шөгыльләнү өчен шартлар тудыруга 
финанслашыла торган чыгымнар 

02 К 00 R1590 Россия Федерациясе субъектларында мәктәпкәчә белем бирү мәгариф 
программалары буенча мәгариф эшчәнлеген 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» 

төшереп калдырырга; 
 

с) юлны 
«03 1 01 51940 Федераль бюджет средстволары хисабына, санаторий-курортта дәвалануга 

түләү, шулай ук шәһәрара транспортта дәвалану урынына барып кайтуга 
түләү ягыннан гражданнарның аерым категорияләренә дәүләт социаль 
ярдәме күрсәтү» 

төшереп калдырырга; 
 
т) юлдан соң 

«03 3 05 05080 Халыкка социаль хезмәтләр күрсәтү учреждениеләре» 

 
түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 
«03 3 P3 00000 «Өлкән буын» федераль проекты 
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03 3 P3 51210 Социаль хезмәт күрсәтү оешмаларының нәтиҗәсен арттыруга һәм алардагы 
чиратларны бетерүгә финанслашыла торган чыгымнар  

03 3 P3 52930 Федераль бюджет средстволары хисабына, автотранспорт сатып алу»; 

 
у) юлны 

«03 5 01 55730 Федераль бюджет средстволары хисабына, беренче бала туууга (уллыкка 
(кызлыкка алу) бәйле айлык түләүләрне хәл итү» 

төшереп калдырырга; 
 

ф) юлдан соң 
«03 5 04 05520 Халыкны социаль ярдәм чаралары белән тәэмин итү» 

 
түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 
«03 5 Р1 00000 «Балалары туганда гаиләләргә финанс ягыннан ярдәм итү» федераль 

проекты 

03 5 Р1 55730 Федераль бюджет средстволары хисабына, беренче бала тууга (уллыкка, 
кызлыкка алуга) бәйле рәвештә айлык акчалата түләүне хәл итү»; 

 
х) юлны 

«03 Р 01 00000 «Инвалидларга, шул исәптән инвалид балаларга социаль реабилитация һәм 
абилитация хезмәте күрсәтүче, шулай ук алдан ярдәм күрсәтүче оешмаларны 
реабилитация җиһазлары белән тәэмин итү» төп чарасы; 

 
түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 
«03 Р 01 00000 «Инвалидларга, шул исәптән инвалид балаларга социаль реабилитация һәм 

абилитация хезмәте күрсәтүче, шулай ук алдан ярдәм күрсәтүче оешмаларны 
реабилитация җиһазлары белән тәэмин итү» төп чарасы; 

 
ц) юлны 

«04 К 00 R0210 Россия Федерациясе субъектларының торак төзелешен үстерү 
программаларына этәргеч бирү буенча чараларны тормышка ашыруга 
финанслашыла торган чыгымнар» 

төшереп калдырырга; 
 

ч) юлдан соң 
«04 К 00 R1120 Муниципаль милектәге объектларга капитал салуларга финанслашыла 

торган чыгымнар» 

 
түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 
«04 К F1 00000 «Торак» федераль проекты 

04 К F1 50210 Россия Федерациясе субъектларының торак төзелешен үстерү 
программаларына этәргеч бирү буенча чараларны тормышка ашыруга 
финанслашыла торган чыгымнар» 

04 К G5 00000 «Чиста су» федераль проекты 



39 
 

04 К G5 52430 Эчәр су белән тәэмин итү объектларын төзү һәм реконструкцияләү 
(модернизацияләү) чыгымнарын тормышка ашыруга финанслашыла торган 
чыгымнар 

04 К G6 00000 «Иделнге савыктыру» федераль проекты 
04 К G6 50130 Пычрак ташландык сулар өлешен киметү чараларын тормышка ашыруга 

финанслашыла торган чыгымнар»; 

 
ш) юлдан соң 

«05 1 02 52900 Федераль бюджет средстволары хисабына, эшсез гражданнарга социаль 
түләүләр» 

 
түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 
«05 1 L3 00000 «Мәшгульлеккә һәм хезмәт җитештерүчәнлеген үстерүне тәэмин итүгә 

ярдәм итү» федераль проекты 

05 1 L3 52910 Федераль бюджет средстволары хисабына, мәшгульлек хезмәтләренең 
нәтиҗәсен арттыру  

05 1 P3 00000 «Өлкән буын» федераль проекты 
05 1 P3 52940 Пенсия алды яшендәге затларга һөнәри белем бирүне һәм өстәмә һөнәри 

белем бирүне оештыруга финанслашыла торган чыгымнар»; 

 
щ) юлдан соң 

«08 2 01 R5170 Балалар һәм курчак театрларының иҗади эшчәнлегенә һәм техник яктан 
тәэмин ителешенә ярдәм итүгә финанслашыла торган чыгымнар» 

 
түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 
«08 2 A1 00000 «Мәдәни мохит» федераль проекты 

08 2 A1 54560 Яшь тамашачы театрларын һәм курчак театрларын модернизацияләүгә 
финанслашыла торган чыгымнар 

08 2 A1 54561 Капиталь төзекләндерү юлы белән төбәк һәм муниципаль яшь тамашачы 
театрларын һәм курчак театрларын модернизацияләү»; 

 
ы) юлдан соң 

«08 7 01 R5194 Авыл җирлегендә урнашкан муниципаль мәдәният учреждениеләренә дәүләт 
ярдәме» 

 
түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 
«08 7 А1 00000 «Мәдәни мохит» федераль проекты 

08 7 А1 55190 Мәдәният тармагына дәүләт ярдәменә финанслашыла торган чыгымнар  
08 7 А1 55197 Авыл җирлегендә, инфраструктура белән тәэмин итүне кертеп, мәдәни-ял 

итү тибындагы учреждениеләрне булдыруга һәм модернизацияләүгә 
юнәлдерелгән комплекслы чаралар»; 

 
э) юлны 
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«08 Ж 00 00000 «Дәүләт идарәсе системасын үстерү » кече програмасы 

 
түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 
«08 Ж 00 00000 «Дәүләт идарәсе системасын үстерү » кече програмасы»; 

 
ю) юлдан соң 

«10 1 01 R0810 Россия Федерациясе җыелма командалары өчен спорт резервын әзерләүне 
хәл итүче спорт оешмаларына финанс ягыннан адреслы ярдәм итүгә 
финанслашыла торган чыгымнар» 

 
түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 
«10 1 P5 00000 «Спорт – тормыш нормасы» федераль проекты  

10 1 P5 51390 Физик культура һәм спорт белән шөгыльләнү өчен төбәк милкендәге спорт 
инфраструктурасы объектларын булдыру һәм модернизацияләүгә 
финанслашыла торган чыгымнар 

10 1 P5 52280 Спорт инфраструктурасы объектларын спорт-технологик җиһазлар белән 
тәэмин итүгә финанслашыла торган чыгымнар»; 

 
я) юлларны 

«10 1 01 R2280 Спорт инфраструктурасын булдыру өчен спорт-технологик җиһазлар 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 резервы балалар-яшьләр махсус спорт мәктәпләре һәм 
олимпия резервы училищелары өчен спорт җиһазларын сатып алу» 

төшереп калдырырга; 
 

я1) юлдан соң 
«10 К 00 72350 Татарстан Республикасында социаль тармакларны һәм иҗтимагый 

инфраструктураны үстерү» 

 
түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 
«10 К 00 R4260 Россия Федерациясендә 2018 елда футбол буенча дөнья чемпионаты 

үткәрелгәннән соң күнегүләр мәйданчыкларыннан нәтиҗәле файдалануга 
бәйле чаралар комплексын тормышка ашыруга финанслашыла торган 
чыгымнар 

10 К P5 00000 «Спорт – тормыш нормасы» федераль проекты  
10 К P5 51390 Физик культура һәм спорт белән шөгыльләнү өчен төбәк милкендәге спорт 

инфраструктурасы объектларын булдыру һәм модернизацияләүгә 
финанслашыла торган чыгымнар 

10 К P5 52280 Спорт инфраструктурасы объектларын спорт-технологик җиһазлар белән 
тәэмин итүгә финанслашыла торган чыгымнар 
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10 К P5 54950 «2016 – 2020 елларга Татарстан Республикасында физик культура һәм 
спортны үстерү» федераль максатчан программасы чараларын финанс 
ягыннан тәэмин итүгә финанслашыла торган чыгымнар  

10 К P5 54951 Балалар-яшьләр спорт мәктәпләренең футбол кырлары өчен ясалма 
түшәмәләр комплектларын сатып алу»; 

 
я2) юлларны 

«10 К 00 R4950 «2016 – 2020 елларга Татарстан Республикасында 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 комплектларын сатып алу 

10 К 00 R4952 Россия Федерациясе субъектларында (шул исәптән төп гомуми белем бирү 
программаларын тормышка ашыручы мәгариф оешмаларында) «бер адым» 
якынлыгында аз бюджетлы физкультура-спорт объектларын төзү һәм 
реконструкцияләү» 

төшереп калдырырга; 
 

я3) юлдан соң 
«11 7 01 65275 «Татарстан Республикасында кече эшмәкәрлеккә ярдәм итү фонды» 

коммерциясез микрокредит оешмасына, крестьян (фермер) хуҗалыкларын 
кертеп, кече һәм урта эшмәкәрлеккә дәүләт ярдәменә, шулай ук яшьләр 
эшмәкәрлегенә ярдәм итү чараларын тормышка ашыруга субсидияләр» 

 
түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 
«11 7 I4 00000 «Кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларының финанс ресурсларын алуга, шул 

исәптән ташламалы финанслауга мөмкинлекләрен киңәйтү» федераль 
проекты 

11 7 I4 55270 Крестьян (фермер) хуҗалыкларын кертеп, кече һәм урта эшмәкәрлеккә 
дәүләт ярдәменә, шулай ук яшьләр эшмәкәрлегенә ярдәм итү чараларын 
тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар  

11 7 I4 55274 «Татарстан Республикасының гарантия фонды» коммерциясез  оешмасына, 
крестьян (фермер) хуҗалыкларын кертеп, кече һәм урта эшмәкәрлеккә дәүләт 
ярдәме чараларын тормышка ашыруга субсидияләр 

11 7 I4 55275 «Татарстан Республикасында кече эшмәкәрлеккә ярдәм итү фонды» 
коммерциясез микрокредит оешмасына, крестьян (фермер) хуҗалыкларын 
кертеп, кече һәм урта эшмәкәрлеккә дәүләт ярдәменә, шулай ук яшьләр 
эшмәкәрлегенә ярдәм итү чараларын тормышка ашыруга субсидияләр 

11 7 I5 00000 «Кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары акселерациясе» федераль проекты 

11 7 I5 55270 Крестьян (фермер) хуҗалыкларын кертеп, кече һәм урта эшмәкәрлеккә 
дәүләт ярдәменә, шулай ук яшьләр эшмәкәрлегенә ярдәм итү чараларын 
тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар  

11 7 I5 55273 Крестьян (фермер) хуҗалыкларын кертеп, кече һәм урта эшмәкәрлеккә 
дәүләт ярдәме, шулай ук яшьләр эшмәкәрлегенә ярдәм итү чараларын 
тормышка ашыру 
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11 7 I5 55274 «Татарстан Республикасының гарантия фонды» коммерциясез  оешмасына, 
крестьян (фермер) хуҗалыкларын кертеп, кече һәм урта эшмәкәрлеккә дәүләт 
ярдәме чараларын тормышка ашыруга субсидияләр 

11 7 I5 55275 «Татарстан Республикасында кече эшмәкәрлеккә ярдәм итү фонды» 
коммерциясез микрокредит оешмасына, крестьян (фермер) хуҗалыкларын 
кертеп, кече һәм урта эшмәкәрлеккә дәүләт ярдәменә, шулай ук яшьләр 
эшмәкәрлегенә ярдәм итү чараларын тормышка ашыруга субсидияләр 

11 7 I8 00000 «Эшмәкәрлекне популярлаштыру» федераль проекты 
11 7 I8 55270 Крестьян (фермер) хуҗалыкларын кертеп, кече һәм урта эшмәкәрлеккә 

дәүләт ярдәменә, шулай ук яшьләр эшмәкәрлегенә ярдәм итү чараларын 
тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар  

11 7 I8 55275 «Татарстан Республикасында кече эшмәкәрлеккә ярдәм итү фонды» 
коммерциясез микрокредит оешмасына, крестьян (фермер) хуҗалыкларын 
кертеп, кече һәм урта эшмәкәрлеккә дәүләт ярдәменә, шулай ук яшьләр 
эшмәкәрлегенә ярдәм итү чараларын тормышка ашыруга субсидияләр»; 

 
я4) юлларны 

«11 7 01 R5270 Крестьян (фермер) хуҗалыкларын кертеп, кече һәм урта эшмәкәрлеккә 
дәүләт ярдәменә, шулай ук яшьләр эшмәкәрлегенә ярдәм итү чараларын 
тормышка ашыруга финанслашыла торган чыгымнар  

11 7 01 R5275 «Татарстан Республикасында кече эшмәкәрлеккә ярдәм итү фонды» 
коммерциясез микрокредит оешмасына, крестьян (фермер) хуҗалыкларын 
кертеп, кече һәм урта эшмәкәрлеккә дәүләт ярдәменә, шулай ук яшьләр 
эшмәкәрлегенә ярдәм итү чараларын тормышка ашыруга субсидияләр» 

төшереп калдырырга; 
 

я5) юлдан соң 
«13 6 01 03602 Федераль бюджет средстволары хисабына, «Чаллы ш. Хлебный проездын, 

Индустриаль проездын, XXX һәм XXXI проездларын реконструкцияләү» юл 
инфраструктурасы объектын булдыру» 

 
түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 
«13 6 01 03660 Түбән Кама ш. Чистай урамындагы автомобиль юлын реконструкцияләү» юл 

инфраструктурасы объектын булдыру 
13 6 01 03661 «Моношәһәрләрне үстерү фонды» коммерциясез оешмасы средстволары 

хисабына, «Түбән Кама ш. Чистай урамындагы автомобиль юлын 
реконструкцияләү» юл инфраструктурасы объектын булдыру 

13 6 01 03662 Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына, «Түбән Кама ш. 
Чистай урамындагы автомобиль юлын реконструкцияләү» юл 
инфраструктурасы объектын булдыру»; 

 
я6) юлдан соң 

«13 6 01 72350 Татарстан Республикасында социаль тармакларны һәм иҗтимагый 
инфраструктураны үстерү» 
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түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 
«13 6 R1 00000 «Юл челтәре» федераль проекты 

13 6 R1 53930 Юл эшчәнлеген финанс ягыннан тәэмин итүгә финанслашыла торган 
чыгымнар  

13 6 R1 53931 Казан шәһәре агломерациясенең транспорт инфраструктурасын комплекслы 
үстерү чараларын тормышка ашыру 

13 6 R1 53932 Чаллы шәһәре агломерациясенең транспорт инфраструктурасын комплекслы 
үстерү чараларын тормышка ашыру 

13 6 R1 53933 Түбән Кама шәһәре агломерациясенең транспорт инфраструктурасын 
комплекслы үстерү чараларын тормышка ашыру 

13 6 R1 53934 Төбәк юллары түшәмәләренең тузган катламнарын торгызу буенча 
чараларны тормышка ашыру»; 

 
я7) юлдан соң 

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

 
түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 
«14 7 P5 00000 «Спорт – яшәү нормасы» федераль проекты 

14 7 P5 55670 Авыл территорияләрен тотрыклы үстерү чараларын тормышка ашыруга 
финанслашыла торган чыгымнар»; 

 
я8) юлдан соң 

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

 
түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 
«14 8 T2 00000 «Агросәнәгать комплексы продукциясен экспортлау» федераль проекты 
14 8 T2 55680 Авыл хуҗалыгы максатындагы җирләрне сугару өлкәсендә финанслашыла 

торган чыгымнар»; 

 
я9) юлдан соң 

«15 1 01 80150 Янгынга каршы махсус җиһазлар һәм инвентарь сатып алу» 

 
түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 
«15 1 GA 00000 «Урманнарны саклау» федераль проекты  

15 1 GA 54320 Федераль бюджет средстволары хисабына, Россия Федерациясе субъектлары 
дәүләт хакимияте органнары махсус учреждениеләрен урманнарны 
янгыннардан саклау буенча чаралар комплексын үткәрү өчен урман янгынын 
сүндерү техникасы һәм җиһазлар белән тәэмин итү»; 

 
я10) юлдан соң 

«15 3 01 80350 Урманнарны тергезү һәм урман булдыру өчен стандарт утырту материалын 
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үстерү» 

 
түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 
«15 3 GA 00000 «Урманнарны саклау» федераль проекты 
15 3 GA 54290 Федераль бюджет средстволары хисабына, урманнарны тергезү мәйданын 

арттыру  
15 3 GA 54300 Федераль бюджет средстволары хисабына, урманнарны тергезү чараларын 

башкаручы учреждениеләрне урманнарны тергезү һәм калынайту чаралары 
комплексын башкару өчен махсус урман хуҗалыгы техникасы һәм җиһазлар 
белән тәэмин итү 

15 3 GA 54310 Федераль бюджет средстволары хисабына, урманнарны тергезү өчен агач 
орлыклары запасын булдыру»; 

 
я11) юлдан соң 

«35 0 00 14160 Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләрендә парклар һәм скверлар 
булдыру һәм төзекләндерү чараларын тормышка ашыру» 

 
түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 
«35 0 F2 00000 «Уңайлы шәһәр мохитен булдыру» федераль проекты 
35 0 F2 55550 Уңайлы шәһәр мохитен булдыру программаларын тормышка ашыруга 

финанслашыла торган чыгымнар»; 

 
я12) юлны  

«35 0 00 R5550 Россия Федерациясе субъектларының заманча шәһәр мохитен булдыру 
буенча дәүләт программаларына һәм муниципаль программаларга ярдәм 
итүгә финанслашыла торган чыгымнар» 

төшереп калдырырга; 
 

я13) юлдан соң 
«01 2 10 05192 Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе системасы аша югары технологияле 

медицина ярдәме күрсәтүне асылда бер каналлы финанслауны тормышка 
ашыру» 

 
түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 
«01 2 10 R4020 Россия Федерациясе гражданнарына мәҗбүри медицина 

иминиятләштерүенең база программасына кертелмәгән югары технологияле 
медицина ярдәмен күрсәтүгә финанслашыла торган чыгымнар»; 

 
я14) юлдан соң 

«01 2 12 05193 Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе системасы аша махсус медицина 
ярдәме күрсәтүне, шул исәптән ашыгыч махсус медицина ярдәме күрсәтүне, 
медицина эвакуациясен башлыча бер каналлы финанслауны тормышка 
ашыру» 
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түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 
«01 2 N1 00000 «Беренчел медицина-санитария ярдәмен үстерү» федераль проекты  

01 2 N1 55540 Медицина ярдәме күрсәтү өчен авиация хезмәтен күрсәтүне тәэмин итүгә 
финанслашыла торган чыгымнар»; 

 
я15) юлдан соң 

«01 Б 01 05390 Россия Федерациясенең башка субъектлары территориясендә 
иминиятләштерелгән затларга Татарстан Республикасы медицина 
оешмалары тарафыннан күрсәтелгән медицина ярдәме» 

 
түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 
«01 Б 01 05490 Татарстан Республикасы Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территори-

аль фондының нормалаштырылган иминият запасы средстволары хисабына 
табиблар һәм урта медицина персоналы хезмәтенә түләүгә медицина 
оешмаларының финанслашыла торган чыгымнары»; 

 
я16) юлны 

«01 Б 01 50930 Россия Федерациясе субъектлары территорияләрендә мәҗбүри медицина 
иминиятләштерүе оешмаларын финанс ягыннан тәэмин итү» 

 
түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«01 Б 01 50930 Россия Федерациясе субъектлары территорияләрендә мәҗбүри медицина 

иминиятләштерүе оешмаларын финанс ягыннан тәэмин итү». 
 

 
 

 
 


