
 

 
2019 елның 13 августы Әгерҗе шәһәре № 39-6 

 

 

Татарстан Республикасы Әгерҗе 

муниципаль районы Советының “2019 

елга, 2020 һәм 2021 елларның планлы 

чорына Татарстан Республикасы Әгерҗе 

муниципаль районының бюджеты 

турында” 2018 елның 13 декабрендәге 

32-1 номерлы карарына үзгәрешләр 

кертү турында 

 

  

Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районының Финанс-бюджет 

палатасы рәисе А. Н. Бадахшинның докладын тыңлаганнан соң, Россия Федерациясе 

Бюджет кодексы нигезендә бюджетны төгәлләштерү максатыннан Татарстан 

Республикасы Әгерҗе муниципаль районы Советы КАРАР БИРДЕ: 

 

1. Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районы Советының «Татарстан 

Республикасы Әгерҗе муниципаль районының 2019 елга һәм 2020 һәм 2021 

елларның планлы чорына бюджеты турында» 2018 елның 13 декабрендәге 32-1 

номерлы карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

   а) 1 пунктның беренче абзацында 761704,8 мең сум санын 848889,0 мең сумга 

алмаштырырга,  

  б) 1 пунктның икенче абзацында 761704,8 мең сум санын 865559,6 мең сумга 

алмаштырырга, 

  в) 1 пунктның өченче абзацында 0,0 мең сум санын 16670,6 мең сумга 

алмаштырырга, 

          г). 1.2 пунктында 1нче кушымтаны түбәндәге редакциядә бирергә: 

 

Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районының 2019 елда 

Бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары 
  Мең сум   

Күрсәткеч исеме Күрсәткеч коды       2019 ел 

Бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары-барлыгы Х 16670,6 

    шул исәптән:  

эчке финанслау чыганаклары 
Х 

- 

Бюджетлар кытлыкларын эчке финанслау чыганаклары 

 
000 0100 000 000 000 000 

0,00 

Бюджетлар кытлыкларын эчке финанслауның башка чыга-наклары 

 
000 0106 0000 000 

 



 

Дәүләт һәм муниципаль гарантияләрнең Россия Федерациясе 

валютасында үтәлеше 
000 0106 0400 00 0000 000 

0,00 

Дәүләт һәм муниципаль гарантияләрнең Россия Федерациясе 

валютасында үтәлеше 
000 0106 0401 00 0000 000 

0,00 

«россия Федерациясе субъектлары дәүләт 

гарантияләрен гарант тарафыннан үтәү гарантның принципалга 

карата регресс таләбе хокукын барлыкка китергән йә бенефициарның 

принципалга карата таләбе хокуклары гарантка биреп торылган 

очракта, россия Федерациясе субъектлары дәүләт гарантияләрен 

россия Федерациясе валютасында үтәү» 

юлын төшереп калдырырга; 

 

000 0106 0401 00 0000 800 

 

 

0,00 

«россия Федерациясе субъектлары дәүләт 

гарантияләрен гарант тарафыннан үтәү гарантның принципалга 

карата регресс таләбе хокукын барлыкка китергән йә бенефициарның 

принципалга карата таләбе хокуклары гарантка биреп торылган 

очракта, россия Федерациясе субъектлары дәүләт гарантияләрен 

россия Федерациясе валютасында үтәү» 

юлын төшереп калдырырга; 

 

000 0106 0401 05 0000 810 

 

 

0,00 

Прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные внутри 

страны  
000 0106 0800 00 0000 000 

0,00 

Кире кайтару башка бюджет кредитлары (ссудалар) бирелгән ил 

эчендә 
000 0106 0800 00 0000 600 

0,00 

Ил эчендәге муниципаль районнар бюджетлары тарафыннан 

бирелгән башка бюджет кредитларын (ссудаларны) кире кайтару 
000 0106 0800 05 0000 640 

0,00 

Акча калдыкларын үзгәртү       16670,6 

акча калдыкларын арттыру    -84889,0 

Бюджетлар кытлыкларын эчке финанслау чыганаклары 

 
000 0100 000 000 000 000 

  -84889,0 

Бюджетлар акчаларын исәпкә алу счетларында калган акчаларны 

үзгәртү 

 

000 0105 0000 000 
-84889,0 

Бюджет акчаларының калдыкларын киметү 000 0105 0000 500 -84889,0 

Бюджет акчаларының башка калдыкларын арттыру 000 0105 0200 00 0000 500 -84889,0 

Бюджет акчаларының башка калдыкларын арттыру 000 0105 0201 00 0000 510 -84889,0 

Бюджет акчаларының башка калдыкларын арттыру 000 0105 0201 05 0000 510 -84889,0 

Бюджет акчаларының калдыкларын киметү 

 
 

865559,6 

Бюджетлар кытлыкларын эчке финанслау чыганаклары 

 
000 0100 000 000 000 000 

  865559,6 

Бюджетлар акчаларын исәпкә алу счетларында калган акчаларны 

үзгәртү 

 

000 0105 0000 000 
865559,6 

Бюджет акчаларының калдыкларын киметү 000 0105 0000 600 865559,6 

Бюджет акчаларының калдыкларын киметү 000 0105 0200 00 0000 600 865559,6 

Башка калган акчаларны киметү - 298 320 355,6 бюджет акчалары 

 
000 0105 0201 00 0000 610 

865559,6 

Муниципаль районнар бюджетлары акчаларының бүтән 

калдыкларын киметү (статья 2007 елның 2 августындагы 38-ТРЗ 

номерлы Татарстан Республикасы законы редакциясендә) 

000 0105 0201 05 0000 610 
865559,6 

 

д) 4 пунктта 5 нче кушымтаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районында 

 2019 елда керемнәр 
Мең сум 

Код 

керем 

Атамасы 2019 ел 

 1000 000 000 000 000 КЕРЕМ 289037,7 
 101 000 000 000 000 ТАБЫШКА САЛЫМ 243312,8 

 101 02000 01 0000 110 Физик затлар милкенә салым 243312,8 



 

103 000 000 000 000 000 Россия Федерациясе территориясендә сатыла торган 

товарларга (эшләргә, хезмәт күрсәтүләргә) салымнар 
19600,0 

103 02000 01 0000 110 Акцизлардан кергән акча 19600,0 
105 000 000 000 000 000 ҖЫЕЛМА КЕРЕМГӘ САЛЫМНАР 14886,1 
105 01000 00 0000 110 Салым салуның гадиләштерелгән системасын куллануга бәйле 

рәвештә алына торган салым 
3796,0 

105 01011 01 0000 110 Салым салу объекты буларак керемне сайлаган салым түләүчеләрдән 

алына торган салым 
1300,0 

105 01021 01 0000 110 Салым салу объекты буларак сайланган чыгымнар зурлыгына 

киметелгән керемнәрне салым түләүчеләрдән алына торган салым 
2496,0 

105 02000 02 0000 110 Эшчәнлекнең аерым төрләре өчен алдан билгеләнгән керемгә бердәм 

салым 
10730,6 

105 02010 02 0000 110 Эшчәнлекнең аерым төрләре өчен алдан билгеләнгән керемгә бердәм 

салым 
10730,6 

  105 03000 01 0000 110 Бердәм авыл хуҗалыгы салымы 282,5 
 105 03010 01 0000 110 Бердәм авыл хуҗалыгы салымы 282,5 
105 04000 02 0000 110 Салым салуның патент системасын куллануга бәйле рәвештә алына 

торган салым 
77,0 

105 04020 02 0000 110 Муниципаль районнар бюджетларына күчерелә торган салым 

салуның патент системасын куллануга бәйле рәвештә алына торган 

салым 

77,0 

     108 000 000 000 000 000 ДӘҮЛӘТ ПОШЛИНАСЫ 2829,0 
     108 03000 01 1000 110 Гомуми юрисдикция судларында, җәмәгать судьялары тарафыннан 

карала торган эшләр буенча дәүләт пошлинасы 
2829,0 

     108 03010 01 1000 110 Гомуми юрисдикция судларында, җәмәгать судьялары тарафыннан 

карала торган эшләр буенча дәүләт пошлинасы 
2829,0 

 - салымга карамаган керемнәр 8409,8 
111 00000 00 0000 000 ДӘҮЛӘТ ҺӘМ МУНИЦИПАЛЬ МИЛЕКТӘ БУЛГАН 

МӨЛКӘТНЕ ФАЙДАЛАНУДАН КЕРЕМНӘР 
6011,8 

111 05010 00 0000 120 Җир кишәрлекләре өчен аренда түләве рәвешендә алына торган 

керемнәр 
5176,0 

111 05035 05 0000 120 Оператив идарәдәге мөлкәтне арендага бирүдән керемнәр  670,8 
111 07015 00 0000 120 Салымнарны һәм мәҗбүри башка түләүләрне керткәннән соң кала 

торган табыш өлешен күчерүдән керемнәр 
        165,0 

112 00000 00 0000 000 ТАБИГЫЙ РЕСУРСЛАРДАН ФАЙДАЛАНГАН ӨЧЕН 

ТҮЛӘҮЛӘР 
317,0 

112 01000 01 0000 120 Әйләнә-тирә мохиткә тискәре йогынты өчен түләүләр 317,0 
114 000 000 000 000 000 МАТДИ ҺӘМ МАТДИ БУЛМАГАН АКТИВЛАРНЫ 

САТУДАН КЕРЕМНӘР 
310,0 

114 02052 05 0000 410 Учреждениенең оператив идарәсендә булган мөлкәтне 

сатудан кергән табыш 
60,0 

114 06000 00 0000 430 Дәүләт һәм муниципаль милектә булган җир кишәрлекләрен сатудан 

керемнәр 
250,0 

 116 00000 00 0000 000 Штрафлар, санкцияләр, зыянны каплау 

 
1771,0 

116 03000 00 0000 140 Салымнар һәм җыемнар турындагы законнарны бозган өчен акчалата 

түләүләр (штрафлар)  
220,0 

116 21050 05 0000 140 Җинаятьләр кылуда гаепле затлардан һәм мөлкәткә китерелгән 

зыянны каплау өчен акчалата түләтүләр (штрафлар) һәм башка 

суммалар 

 

 

150,0 

116 25020 01 0000 140 Махсус сакланыла торган табигать территорияләре турында Россия 

Федерациясе законнарын бозган өчен акчалата түләтүләр (штрафлар)  

 

310,0 

116 25030 01 0000 140 Хайваннар дөньясын саклау һәм алардан файдалану турында Россия 

Федерациясе законнарын бозган өчен акчалата түләтүләр (штрафлар)  

 

45,0 

116 25050 01 0000 140 Әйләнә-тирә мохитне саклау өлкәсендәге законнарны бозган өчен 

акчалата түләүләр (штрафлар)  

 

20,0 

116 25060 01 0000 140 Җир законнарын бозган өчен акчалата түләүләр (штрафлар)  56,0 
116 28000 01 0000 140 Санитар-эпидемалар белән тәэмин итү өлкәсендәге законнарны 

бозган өчен акчалата түләтүләр (штрафлар). кеше иминлеге һәм 
250,0 



 

кулланучылар хокукларын яклау өлкәсендә законнар) 
116 43000 01 0000 140 Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе 

кодексының 20.25 статьясында каралган административ хокук 

бозулар турында Россия Федерациясе законнарын бозган өчен 

акчалата түләтүләр (штрафлар)  

 

200,0 

116 90050 05 0000 140 Зыянны каплау өчен акчалата түләтүләрдән (штрафлардан) һәм 

башка суммалардан территориаль мәҗбүри медицина иминияте 

фондлары бюджетларына күчерелә торган бүтән кертемнәр 

 

520,0 

200 000 000 000 000 000 - кире кайтарылмый торган күчерелгән акчалар 559851,3 
202 000 000 000 000 000 Россия Федерациясе бюджет системасының башка 

бюджетларыннан бирелгән кире кайтарылмый торган 

кертемнәр 

 

534625,6 

202 20000 00 0000 150 РФ бюджет системасы бюджетларына субсидияләр 218986,9 
202 25519 05 0000 150 Мәдәният тармагына ярдәм итүгә муниципаль районнар 

бюджетларына субсидияләр 

269,5 

202 25567 05 0000 150 Авыл территорияләренең тотрыклы үсешен тәэмин итү өчен 

муниципаль районнар бюджетларына субсидияләр 

1047,1 

202 2999 05 0000 150 МР составына керүче җирлекләр бюджетларына бюджет тәэминаты 

дәрәҗәсен тигезләүгә муниципаль районнар бюджетларына 

субсидияләр (статья 2007 елның 2 августындагы 38-ТРЗ номерлы 

Татарстан Республикасы законы редакциясендә) 

39361,30 

202 2999 05 0000 150 Гомуми белем бирү, өстәмә белем бирүне оештыруга муниципаль 

районнар бюджетларына субсидияләр (статья 2007 елның 2 

августындагы 38-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы 

редакциясендә) 

158747,3 

202 2999 05 0000 150 Муниципаль районнар бюджетларына башка субсидияләр 19561,7 
202 30000 00 0000 150 РФ бюджет системасы бюджетларына субвенцияләр 291826,6 
202 30024 05 0000 150 

 
РФ субъектлары бюджетларына субвенцияләр 288645,2 

202 35930 05 0000 150 Граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алу өчен муниципаль 

районнар бюджетларына субвенцияләр 

1334,0 

202 35118 05 0000 150   Хәрби комиссариатлар булмаган территорияләрдә беренчел хәрби 

исәпкә алуны гамәлгә ашыру өчен муниципаль районнар 

бюджетларына субвенцияләр (статья 2007 елның 2 августындагы 38-

ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы редакциясендә) 

1814,5 

202 35120 05 0000 150 

 
  Федераль судларның присяжный утырышларына кандидатлар 

исемлекләрен төзү (үзгәртү) буенча бюджетларга субвенцияләр 

32,9 

   202 40000 00 0000 150 
 

Башка бюджетара трансфертлар 

 
23812,1 

202 45160 05 0000 150 Башка дәрәҗәдәге хакимият органнары кабул иткән карарлар 

нәтиҗәсендә барлыкка килгән өстәмә чыгымнарны компенсацияләү 

өчен муниципаль районнар бюджетларына тапшырыла торган 

бюджетара трансфертлар (статья 2007 елның 2 августындагы 38-ТРЗ 

номерлы Татарстан Республикасы законы редакциясендә) 

 

23812,1 

202 40014 05 0000 150   Төзелгән килешүләр нигезендә җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне 

хәл итү вәкаләтләренең бер өлешен гамәлгә ашыруга җирлекләр 

бюджетларыннан муниципаль районнар бюджетларына 

тапшырыла торган бюджетара трансфертлар (статья 2007 елның 

2 августындагы 38-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы 

законы редакциясендә) 

25225,70 

Барлыгы керем 848889,0 

 

 

 

 

 

 

е) 7нче пунктта 10нчы кушымтаны түбәндәге редакциядә бирергә: 

 



 

Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районында 2019 елда 

бүлекләр, бүлекчәләр, максатчан статьялар,  бюджет чыгымнары 

классификациясенең чыгымнар төрләре буенча  

бюджет ассигнованиеләрен бүлү  

 

 
                                    Мең сум 

Атамасы Рз

  

ПР  ЦСР 

 

ВР 

 

Сумма 

- гомумдәүләт мәсьәләләре 01    62488,3 

Гомумдәүләт мәсьәләләре 

Россия Федерациясе субъектының һәм

 муниципаль берәмлекнең иң югары 

вазыйфаи заты эшчәнлеге  

01 02   1967,1 

Билгеләнгән функцияләр өлкәсендә 

җитәкчелек һәм идарә итү Үзәк аппарат 

 

01 02 9900000000  1967,1 

муниципаль берәмлек исеме  01 02 9900002030  1967,1 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

тарафыннан функцияләр башкаруны тәэмин 

итү максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 

 

01 02 9900002030 100 1967,1 

Дәүләт хакимиятенең закон чыгару 

(вәкиллекле) органы һәм муниципаль 

берәмлекләрнең вәкиллекле органнары 

эшчәнлеге 

01 03   7337,7 

Билгеләнгән функцияләр өлкәсендә 

җитәкчелек һәм идарә итү Үзәк аппарат 

 

01 03 9900000000  7334,6 

«Үзәк аппарат» 01 03 9900002040      7334,6 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

тарафыннан функцияләр башкаруны тәэмин 

итү максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 

 

01 03 9900002040 100 4693,8 

Елга транспорты өлкәсендә аерым чаралар 

дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 

товарлар, эшләр һәм хезмәт күрсәтүләр

 сатып алу  

01 03 9900002040 200 2435,1 

Башка бюджет ассигнованиеләре  01 03 9900002040 800       205,7 

Җирле үзидарә органнарына муниципаль 

районга керүче җирлекләрдән Татарстан 

Республикасы муниципаль норматив хокукый 

актлары регистрын алып бару очен кирәкле 

мәгълүмат җыю буенча дәүләт вәкаләтләре 

бирелә. 

 

01 03   2410125390  3,1 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

тарафыннан функцияләр башкаруны тәэмин 

01 03   2410125390 100 3,1 



 

итү максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 

 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең, Россия 

Федерациясе субъектлары дәүләт 

хакимиятенең югары башкарма 

органнарының, җирле 

администрацияләрнең эшчәнлеге 

01 04   17234,0 

Мәгариф өлкәсендә вәкаләтләрне гамәлгә 

ашыру буенча муниципаль районнар һәм 

шәһәр округлары бюджетларына Субвенция 

(идарә) 

01 04 0220825302  341,4 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

тарафыннан функцияләр башкаруны тәэмин 

итү максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 

 

01 04 0220825302 100 341,4 

Билгеләнгән функцияләр өлкәсендә 

җитәкчелек һәм идарә итү Үзәк аппарат 

 

01 04 9900000000  16892,6 

«Үзәк аппарат» 01 04 9900002040  16551,2 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

тарафыннан функцияләр башкаруны тәэмин 

итү максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 

 

01 04 9900002040 100 13837,1 

Елга транспорты өлкәсендә аерым чаралар 

дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 

товарлар, эшләр һәм хезмәт күрсәтүләр

 сатып алу  

01 04 9900002040 200 2623,6 

Башка бюджет ассигнованиеләре  01 04 9900002040 800 90,5 

Яшьләр сәясәте өлкәсендә вәкаләтләрне 

гамәлгә ашыру буенча муниципаль районнар 

һәм шәһәр округлары бюджетларына 

Субвенция (идарә) 

01 04 9900025240  341,4 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

тарафыннан функцияләр башкаруны тәэмин 

итү максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 

 

01 04 9900025240 100 341,4 

суд системасы 

 

01 05 9900051200  32,9 

РФдә гомуми юрисдикциядәге федераль 

судларның присяжный утырышларына 

кандидатлар исемлекләрен төзү (үзгәртү)  

01 05 9900051200  32,9 

Елга транспорты өлкәсендә аерым чаралар 

дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 

товарлар, эшләр һәм хезмәт күрсәтүләр

 сатып алу  

01 05 9900051200 200 32,9 

Финанс, салым таможня органнары һәм 

финанс (финанс-бюджет) күзәтчелеге 

01 06   8559,2 



 

органнары эшчәнлеген тәэмин итү 

«Үзәк аппарат» 01 06 9900002040  8559,2 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

тарафыннан функцияләр башкаруны тәэмин 

итү максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 

 

01 06 9900002040 100 5988,7 

Елга транспорты өлкәсендә аерым чаралар 

дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 

товарлар, эшләр һәм хезмәт күрсәтүләр

 сатып алу  

01 06 9900002040 200 2496,2 

Башка бюджет ассигнованиеләре  01 06 9900002040 800 74,3 

Резерв фондлары 01 11   3233,4 

Резерв фондлары 01 11 9900007411  3233,4 

Җирле администрацияләрнең резерв 

фондлары 

01 11 9900007411  3233,4 

Башка бюджет ассигнованиеләре  01 11 9900007411 800 3233,4 

Башка гомумдәүләт мәсьәләләре 

 

01 13   22447,9 

Опека һәм попечительлек буенча эшчәнлекне 

оештыру һәм гамәлгә ашыру буенча дәүләт 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 

01 13 0350325330  953,3 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

тарафыннан функцияләр башкаруны тәэмин 

итү максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 

 

01 13 0350325330 100 927,0 

Елга транспорты өлкәсендә аерым чаралар 

дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 

товарлар, эшләр һәм хезмәт күрсәтүләр

 сатып алу  

01 13 0350325330 200 26,3 

Архив эшен үстерү 01 13   08Е0000000  762,0 

Гражданнар, җәмгыять һәм дәүләт 

мәнфәгатьләрендә архив документларын 

саклауны, исәпкә алуны, комплектлауны һәм 

куллануны тәэмин итү 

01 13 08Е0144020  762,0 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

тарафыннан функцияләр башкаруны тәэмин 

итү максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 

 

01 13 08Е0144020 100 646,0 

Елга транспорты өлкәсендә аерым чаралар 

дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 

товарлар, эшләр һәм хезмәт күрсәтүләр

 сатып алу  

01 13 08Е0144020 200 116,0 

Татарстан Республикасы Территориаль 

иҗтимагый үзидарә системасын үстерүгә 

юнәлдерелгән чаралар 

01 13 1110125180  450,0 



 

 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган 

башка оешмаларга субсидияләр бирү 

муниципаль мәдәният учреждениеләренә 

дәүләт ярдәме 

01 13 1110125180 600 450,0 

Татарстан Республикасы дәүләт граждан 

хезмәтен һәм Татарстан Республикасында 

муниципаль хезмәтне үстерү чаралары 

 

01 13 1900121910  149,4 

Елга транспорты өлкәсендә аерым чаралар 

дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 

товарлар, эшләр һәм хезмәт күрсәтүләр

 сатып алу  

01 13 1900121910 200 149,4 

Билгеләнгән функцияләр өлкәсендә 

җитәкчелек һәм идарә итү Үзәк аппарат 

 

01 13 9900000000  21809,3 

«Үзәк аппарат» 01 13 9900002040  2531,0 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

тарафыннан функцияләр башкаруны тәэмин 

итү максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 

 

01 13 9900002040 100 1873,5 

Елга транспорты өлкәсендә аерым чаралар 

дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 

товарлар, эшләр һәм хезмәт күрсәтүләр

 сатып алу  

01 13 9900002040 200 652,5 

Башка бюджет ассигнованиеләре  01 13 9900002040 800 5,0 

Балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның 

хокукларын яклау комиссияләрен төзү һәм 

аларның эшчәнлеген оештыру буенча дәүләт 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 

01 13 9900025260  715,5 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

тарафыннан функцияләр башкаруны тәэмин 

итү максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 

 

01 13 9900025260 100 701,0 

Елга транспорты өлкәсендә аерым чаралар 

дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 

товарлар, эшләр һәм хезмәт күрсәтүләр

 сатып алу  

01 13 9900025260 200 14,5 

Административ комиссияләр төзү һәм 

аларның эшчәнлеген оештыру буенча дәүләт 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 

01 13 9900025270  363,4 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

тарафыннан функцияләр башкаруны тәэмин 

итү максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 

 

01 13 9900025270 100 355,0 

Елга транспорты өлкәсендә аерым чаралар 

дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 

01 13 9900025270 200 8,4 



 

товарлар, эшләр һәм хезмәт күрсәтүләр

 сатып алу  

Архив эше өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен 

гамәлгә ашыру 

01 13 9900025340  82,3 

Елга транспорты өлкәсендә аерым чаралар 

дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 

товарлар, эшләр һәм хезмәт күрсәтүләр

 сатып алу  

01 13 9900025340 200 82,3 

Административ хокук бозулар турында 

беркетмәләр төзергә вәкаләтле вазыйфаи 

затлар исемлеген билгеләү буенча дәүләт 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 

01 13 9900025350  0,5 

Елга транспорты өлкәсендә аерым чаралар 

дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 

товарлар, эшләр һәм хезмәт күрсәтүләр

 сатып алу  

01 13 9900025350 200 0,5 

Җир кишәрлекләре белән идарә итү буенча 

дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру 

01 13 9900025400  8,1 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

тарафыннан функцияләр башкаруны тәэмин 

итү максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 

 

01 13 9900025400 100 8,1 

Ведомство буйсынуындагы мәдәният 

учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү  

01 13 9900029900  16350,5 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган 

башка оешмаларга субсидияләр бирү 

муниципаль мәдәният учреждениеләренә 

дәүләт ярдәме 

01 13 9900029900 600 16350,5 

шул исәптән оешмалар милегенә салымны һәм 

җир салымын түләү 

01 13 9900002950  377,0 

Башка бюджет ассигнованиеләре  01 13 9900002950 800 377,0 

Гражданлык хәле актларын теркәү 01 13 9900059300  1334,0 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

тарафыннан функцияләр башкаруны тәэмин 

итү максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 

 

01 13 9900059300 100 933,9 

Елга транспорты өлкәсендә аерым чаралар 

дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 

товарлар, эшләр һәм хезмәт күрсәтүләр

 сатып алу  

01 13 9900059300 200 400,1 

Граждан хәле актларын теркәүне гамәлгә 

ашыручы хезмәткәрләрне бүләкләү өчен 

акчалар 

 

01 13 9900079300  47,0 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

тарафыннан функцияләр башкаруны тәэмин 

итү максатларында персоналга түләү 

01 13 9900079300 100 47,0 



 

чыгымнары 

 

Милли оборона 02    1814,5 

Мобилизацион һәм хәрби әзерлек 02 03   1814,5 

Билгеләнгән функцияләр өлкәсендә 

җитәкчелек һәм идарә итү Үзәк аппарат 

 

02 03 9900051180  1814,5 

Хәрби комиссариатлар булмаган 

территорияләрдә беренчел хәрби исәпкә алу 

02 03 9900051180  1814,5 

Бюджетара трансфертлар  02 03 9900051180 500 1814,5 

Милли куркынычсызлык һәм хокук саклау 

эшчәнлеге  

03    2364,8 

«2014 — 2020 елларга Татарстан 

Республикасы мәгарифен һәм фәнен үстерү» 

дәүләт программасы «2014 — 2020 елларга 

һөнәри белем һәм югары уку йортыннан соңгы 

белем бирүне үстерү һәм әлеге өлкә 

хезмәткәрләренең квалификациясен күтәрү» 

ярдәмче программасы Һөнәри әзерләү, яңадан 

әзерләү һәм квалификация күтәрү Бюджет 

учреждениеләренә, автоном учреждениеләргә 

һәм коммерциягә карамаган башка 

оешмаларга субсидияләр бирү Яшьләр сәясәте 

һәм балаларны савыктыру 

 

 

03 09   1462,3 

Милли иминлек һәм хокук саклау эшчәнлеге 

өлкәсендә органнар эшчәнлеге  

03 09 0720122670  1462,3 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган 

башка оешмаларга субсидияләр бирү 

муниципаль мәдәният учреждениеләренә 

дәүләт ярдәме 

03 09 0720122670 600 1462,3 

Гадәттән тыш хәлләрдә гражданнар оборонасы 

һәм яклау өлкәсендә чаралар оештыру һәм 

үткәрү белән идарә итү 

03 14 0700022670  902,5 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

тарафыннан функцияләр башкаруны тәэмин 

итү максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 

 

03 14 0700022670 100 902,5 

- милли икътисад 04    26870,2 

Авыл хуҗалыгы һәм балыкчылык 04 05   1603,4 

Хайваннар авыруларын кисәтү һәм бетерү, 

аларны дәвалау, халыкны кеше һәм хайваннар 

өчен уртак чирләрдән саклау буенча 

чараларны оештыру, уздыру өлкәсендә дәүләт 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 

04 05 2800125360  1403,4 

Елга транспорты өлкәсендә аерым чаралар 

дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 

товарлар, эшләр һәм хезмәт күрсәтүләр

 сатып алу  

04 05 2800125360 200 1403,4 

Терлекчелек фермаларына ярдәм итүгә 

субсидияләр 

04 05 9900006060  200,0 



 

 

Башка бюджет ассигнованиеләре  04 05 9900006060 800 200,0 

Юл эшләре программасы 04 09   21440,5 

Муниципаль юл фонды хисабына автомобиль 

юлларын төзү, реконструкцияләү һәм 

ремонтлау (агымдагы һәм капиталь)  

04 09 Д100003650  21440,5 

Елга транспорты өлкәсендә аерым чаралар 

дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 

товарлар, эшләр һәм хезмәт күрсәтүләр

 сатып алу  

04 09 Д100003650 200 21440,5 

Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка 

мәсьәләләр 

 

04 12   3826,3 

Җир төзелеше һәм җирдән файдалану буенча 

чаралар 

 

04 12 1600173440  826,3 

Елга транспорты өлкәсендә аерым чаралар 

дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 

товарлар, эшләр һәм хезмәт күрсәтүләр

 сатып алу  

04 12 1600173440 200 826,3 

Кулланучылар кооперациясе оешмалары 

чыгымнарын каплауга бюджетара 

трансфертлар 

 

04 12 9900079010  3000,0 

Башка бюджет ассигнованиеләре  04 12 9900079010 800 3000,0 

Торак хуҗалыгы 05    6661,8 

Торак хуҗалыгы 

 

05 01   6443,9 

Күп фатирлы йортларны капиталь ремонтлау 

һәм гражданнарны авария хәлендәге торак 

фондыннан бюджет акчалары исәбенә күчерү 

чараларын тәэмин итү 

05 01 0450196010  6396,0 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган 

башка оешмаларга субсидияләр бирү 

муниципаль мәдәният учреждениеләренә 

дәүләт ярдәме  

05 01 0450196010 600 6396,0 

Торак хуҗалыгы өлкәсендәге чаралар 

(муниципаль торак фондын 

инвентаризацияләү) 

 

05 01 9900076040  47,9 

Елга транспорты өлкәсендә аерым чаралар 

дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 

товарлар, эшләр һәм хезмәт күрсәтүләр

 сатып алу  

05 01 9900076040 200 47,9 

Торак-коммуналь хуҗалык өлкәсендә башка 

мәсьәләләр 

 

05 05   217,9 

Күпфатирлы йортларны һәм (яки) күчемсез 

мөлкәтнең бүтән объектларын өлешләп төзү 

өлкәсендә дәүләт контролен һәм күзәтчелеген 

гамәлгә ашыру буенча дәүләт вәкаләтләрен 

гамәлгә ашыру 

05 05 9900025320  217,9 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

05 05 9900025320 100 217,9 



 

фондлары белән идарә итү органнары 

тарафыннан функцияләр башкаруны тәэмин 

итү максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 

 

Әйләнә-тирә мохитне саклау 

 

06    424,5 

Үсемлекләр һәм хайваннар дөньясы 

объектларын һәм аларның яшәү тирәлеген 

саклау 

06 03   424,5 

Әйләнә-тирәлекнең торышы һәм табигатьтән 

файдалану 

06 03 0910000000  424,5 

Табигать саклау чаралары 06 03 0910174460  424,5 

Елга транспорты өлкәсендә аерым чаралар 

дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 

товарлар, эшләр һәм хезмәт күрсәтүләр

 сатып алу  

06 03 0910174460 200 424,5 

белем 

 

 

 

07    540111,7 

Мәктәпкәчә белем бирү 07 01   163620,5 

Төп чара мәктәпкәчә белем бирүне тормышка 

ашыру 

07 01 0210000000  163620,5 

Мәктәпкәчә белем бирү оешмаларын үстерү 07 01 0210342000  91670,2 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган 

башка оешмаларга субсидияләр бирү 

муниципаль мәдәният учреждениеләренә 

дәүләт ярдәме 

07 01 0210342000 600 91670,2 

Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән 

министрлыгының коррупциягә каршы 

сәясәтен тормышка ашыру гамәлләре турында 

хисаплар 

07 01 0210125370  71950,3 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган 

башка оешмаларга субсидияләр бирү 

муниципаль мәдәният учреждениеләренә 

дәүләт ярдәме 

07 01 0210125370 600 71950,3 

Гомуми белем 07 02   310271,8 

Гомуми белем бирүне тормышка ашыру төп 

чарасы 

07 02 0220000000  310271,8 

Гомуми белем бирү оешмаларын үстерү 07 02 0220242100  142674,6 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган 

башка оешмаларга субсидияләр бирү 

муниципаль мәдәният учреждениеләренә 

дәүләт ярдәме 

07 02 0220242100 600 142674,6 

Муниципаль гомуми белем бирү 

оешмаларында Һәркем өчен мөмкин булган 

һәм түләүсез мәктәпкәчә, башлангыч гомуми, 

төп гомуми, урта гомуми белем алуга 

хокукларны гамәлгә ашыруның дәүләт 

гарантияләрен тәэмин итү, муниципаль 

гомуми белем бирү оешмаларында балаларга 

07 02 0220825280 600 167597,2 



 

өстәмә белем бирүне тәэмин итү 

Балаларга өстәмә белем бирү 07 03   38726,6 

Мәктәпкәчә һәм гомуми белем бирүне үстерү 07 03 0220000000  17,4 

Мәгариф өлкәсендә яшь белгечләргә ярдәм 

итүгә юнәлдерелгән чаралар 

 

07 03 0220143620  17,4 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган 

башка оешмаларга субсидияләр бирү 

муниципаль мәдәният учреждениеләренә 

дәүләт ярдәме 

07 03 0220143620 600 17,4 

. 07 03 0230000000  38709,2 

 төп чара Өстәмә белем бирүне оештыру" 07 03 0230100000  38709,2 

Өстәмә гомуми белем бирү программаларын 

гамәлгә ашыручы күппрофильле өстәмә белем 

бирү оешмаларын үстерү 

07 03 0230142310 600 18372,2 

Өстәмә гомуми белем бирү программаларын 

гамәлгә ашыручы сәнгать-эстетик юнәлештәге 

өстәмә белем бирү оешмаларын үстерү 

07 03 0230142320 600 13552,7 

Өстәмә гомуми белем бирү программаларын 

гамәлгә ашыручы спорт юнәлешендәге өстәмә 

белем бирү оешмаларын үстерү 

07 03 0230142330 600 6784,3 

Яшьләр сәясәте һәм балаларны савыктыру 07 07   14612,9 

Балалар һәм яшьләрнең ялын, 

сәламәтләндерүен, мәшгульлеген оештыру 

буенча чаралар 

07 07 1020121320  7341,9 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган 

башка оешмаларга субсидияләр бирү 

муниципаль мәдәният учреждениеләренә 

дәүләт ярдәме 

07 07 1020121320 600 7341,9 

Балалар һәм яшьләр өчен чаралар үткәрү 07 07 1040143100  7271,0 

Яшьләр сәясәте учреждениеләре эшчәнлеген 

тәэмин итү 

07 07 1040143190  7251,0 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган 

башка оешмаларга субсидияләр бирү 

муниципаль мәдәният учреждениеләренә 

дәүләт ярдәме 

07 07 1040143190 600 7251,0 

Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль 

районында яшьләргә патриотик тәрбия бирү " 

муниципаль программасы» 

07 07 1040143190  5,0 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган 

башка оешмаларга субсидияләр бирү 

муниципаль мәдәният учреждениеләренә 

дәүләт ярдәме 

07 07 1040143190 600 5,0 

Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль 

районының 2019-2021 елларга авыл яшьләре " 

муниципаль программасы» 

07 07 1040143190  5,0 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган 

башка оешмаларга субсидияләр бирү 

муниципаль мәдәният учреждениеләренә 

07 07 1040143190 600 5,0 



 

дәүләт ярдәме 

Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль 

районында ирекле хәрәкәткә ярдәм итү 

турында " муниципаль программасы» 

07 07 1040143190  5,0 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган 

башка оешмаларга субсидияләр бирү 

муниципаль мәдәният учреждениеләренә 

дәүләт ярдәме 

07 07 1040143190 600 5,0 

"Терроризм һәм экстремизмны 

профилактикалау, шулай ук Татарстан 

Республикасы Әгерҗе муниципаль районы 

территориясендә терроризм һәм экстремизм 

күренешләренең нәтиҗәләрен 

минимальләштерү (яки) юк итү" муниципаль 

программасы» 

07 07 1040143190  5,0 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган 

башка оешмаларга субсидияләр бирү 

муниципаль мәдәният учреждениеләренә 

дәүләт ярдәме 

07 07 1040143190 600 5,0 

Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка 

мәсьәләләр 

 

07 09   12879,9 

Белем бирү учреждениеләрен мәгълүмат белән 

тәэмин итү 

07 09 0220800000  3910,2 

Белем бирү учреждениеләрен мәгълүмат белән 

тәэмин итүне гамәлгә ашыру буенча дәүләт 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 

07 09 0220825300  3910,2 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

тарафыннан функцияләр башкаруны тәэмин 

итү максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 

 

07 09 0220825300 100 3346,8 

Елга транспорты өлкәсендә аерым чаралар 

дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 

товарлар, эшләр һәм хезмәт күрсәтүләр

 сатып алу  

07 09 0220825300 200 463,4 

Башка бюджет ассигнованиеләре  07 09 0220825300 800 100,0 

Укыту-методик кабинетлар, үзәкләштерелгән 

бухгалтерияләр, хуҗалык хезмәте күрсәтү 

төркемнәре, уку фильмотекалары, мәктәпара 

укыту-җитештерү комбинатлары, логопед 

пунктлары 

07 09 0250000000  8969,7 

Ведомство буйсынуындагы мәдәният 

учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү  

07 09 0250245200  8969,7 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

тарафыннан функцияләр башкаруны тәэмин 

итү максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 

 

07 09 0250245200 100 7364,0 

Елга транспорты өлкәсендә аерым чаралар 

дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 

07 09 0250245200 200 1486,3 



 

товарлар, эшләр һәм хезмәт күрсәтүләр

 сатып алу  

Башка бюджет ассигнованиеләре  07 09 0250245200 800 119,4 

Мәдәният, кинематография 08    66547,5 

Мәдәният  08 01   65369,2 

Мәдәният учреждениеләре һәм мәдәният һәм 

кинематография өлкәсендә чаралар 

08 01 0800000000   

Музей эшен үстерү " төп чарасы» 08 01 0810100000  11129,7 

Музейлар эшчәнлеген тәэмин итү 08 01 0810144090  11129,7 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган 

башка оешмаларга субсидияләр бирү 

муниципаль мәдәният учреждениеләренә 

дәүләт ярдәме 

08 01 0810144090 600 11129,7 

Китапханә эшен үстерү " төп чарасы» 08 01 0830100000  15724,7 

Китапханәләр эшчәнлеген тәэмин итү 08 01 0830144090  15705,2 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган 

башка оешмаларга субсидияләр бирү 

муниципаль мәдәният учреждениеләренә 

дәүләт ярдәме 

08 01 0830144090 600 15705,2 

Китап фондын туплау 

 

08 01 08301L5192  19,5 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган 

башка оешмаларга субсидияләр бирү 

муниципаль мәдәният учреждениеләренә 

дәүләт ярдәме 

08 01 08301L5192 600 19,5 

«Клуб, концерт оешмалары һәм башкарма 

сәнгатьне үстерү " төп чарасы» 

08 01 0840100000  38264,8 

Клублар эшчәнлеген тәэмин итү 08 01 0840144091  38264,8 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган 

башка оешмаларга субсидияләр бирү 

муниципаль мәдәният учреждениеләренә 

дәүләт ярдәме 

08 01 0840144091 600 38264,8 

Матди булмаган мәдәни мирасны саклау һәм 

популярлаштыру 

08 01 0870100000  250,0 

Фән, мәдәният, сәнгать һәм массакүләм 

мәгълүмат чаралары өлкәсендә өстәмә дәүләт 

ярдәменә (грантлар) Россия Федерациясе 

субъектлары бюджетларына тапшырыла 

торган бюджетара трансфертлар 

 

 

08 01 08701L5193  50,0 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган 

башка оешмаларга субсидияләр бирү 

муниципаль мәдәният учреждениеләренә 

дәүләт ярдәме 

08 01 08701L5193 600 50,0 

Фән, мәдәният, сәнгать һәм массакүләм 

мәгълүмат чаралары өлкәсендә өстәмә дәүләт 

ярдәменә (грантлар) Россия Федерациясе 

субъектлары бюджетларына тапшырыла 

08 01 08701L5194  200,0 



 

торган бюджетара трансфертлар 

 

 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган 

башка оешмаларга субсидияләр бирү 

муниципаль мәдәният учреждениеләренә 

дәүләт ярдәме 

08 01 08701L5194 600 200,0 

Кинематография 08 02   1178,3 

Кинематографияне саклау һәм үстерү " төп 

чарасы» 

08 02 0850100000  1178,3 

Киноучреждениеләр эшчәнлеген тәэмин итү 08 02 0850144090  1178,3 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган 

башка оешмаларга субсидияләр бирү 

муниципаль мәдәният учреждениеләренә 

дәүләт ярдәме 

08 02 0850144090 600 1178,3 

Сәламәтлек саклау 

 

09    537,1 

Санитар-эпидемиологик иминлек 09 07   537,1 

Эпидемиягә каршы чаралар уздыру буенча 

дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыруга 

Субвенция 

09 07 0110202110  537,1 

Елга транспорты өлкәсендә аерым чаралар 

дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 

товарлар, эшләр һәм хезмәт күрсәтүләр

 сатып алу  

09 07 0110202110 200 537,1 

Социаль сәясәт 

 

10    55136,0 

Пенсия белән тәэмин итү 10 01   300,0 

Отставкага чыкканда ял пособиесе 

 

10 01 9900049100  300,0 

Социаль тәэмин итү һәм халыкка башка

 «2014 — 2016 елларга Татарстан  

10 01 9900049100 300 300,0 

Халыкны социаль яктан тәэмин итү. 10 03   1047,1 

2013-2020 елларга Татарстан Республикасында 

" авыл территорияләрен тотрыклы үстерү 

"ярдәмче программасы чараларын гамәлгә 

ашыруга Субсидия 

 

10 03 14701L5670  1047,1 

Социаль тәэмин итү һәм халыкка башка

 «2014 — 2016 елларга Татарстан  

10 03 14701L5670 300 1047,1 

Гаилә һәм балачакны саклау 10 04   53788,9 

Социаль ярдәм 10 04 0310205510  6054,4 

Социаль тәэмин итү һәм халыкка башка

 «2014 — 2016 елларга Татарстан  

10 04 0310205510 600 6054,4 

Мәктәпкәчә белем бирү мәгариф 

программасын гамәлгә ашыручы мәгариф 

оешмаларына йөрүче балалары булган 

гражданнарга социаль ярдәм чараларын 

күрсәтү 

10 04 0350113200  9503,2 

Социаль тәэмин итү һәм халыкка башка 10 04 0350113200 300 9503,2 



 

 «2014 — 2016 елларга Татарстан  

Тәрбиягә бала алган гаиләгә балаларны карау 

өчен түләүләр 

 

10 04 0350313110  18190,4 

Социаль тәэмин итү һәм халыкка башка

 «2014 — 2016 елларга Татарстан  

10 04 0350313110 300 18190,4 

Тәрбиягә бала алган ата-ананы бүләкләү 

 

10 04 0350313120  8819,7 

Социаль тәэмин итү һәм халыкка башка

 «2014 — 2016 елларга Татарстан  

10 04 0350313120 300 8819,7 

Опекуннарның гаиләләренә балаларны 

тәрбияләү өчен түләүләр 

 

10 04 0350313130  11221,2 

Социаль тәэмин итү һәм халыкка башка

 «2014 — 2016 елларга Татарстан  

10 04 0350313130 300 11221,2 

Физик культура һәм спорт 11    33401,0 

Физик культура 11 01   33401,0 

Өстәмә гомуми белем бирү программаларын 

гамәлгә ашыручы спорт юнәлешендәге өстәмә 

белем бирү оешмаларын үстерү 

 

11 01 0230142330  20540,0 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган 

башка оешмаларга субсидияләр бирү 

муниципаль мәдәният учреждениеләренә 

дәүләт ярдәме 

11 01 0230142330 600 20540,0 

Югары нәтиҗәләр өчен мәктәптән тыш эшләр 

учреждениеләрендә эшләүче тренер-

укытучыларга һәм спортчы-инструкторларга 

ярдәм итүгә юнәлдерелгән чаралар 

 

11 01 3720142330  1,7 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган 

башка оешмаларга субсидияләр бирү 

муниципаль мәдәният учреждениеләренә 

дәүләт ярдәме 

11 01 3720142330 600 1,7 

Педка ай саен стимуллаштыручы өстәмә 

түләү.яшь белгечләргә-хезмәткәрләргә 

 

11 01 3720143620  7,2 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган 

башка оешмаларга субсидияләр бирү 

муниципаль мәдәният учреждениеләренә 

дәүләт ярдәме 

11 01 3720143620 600 7,2 

Балалар һәм яшүсмерләр спортын үстерү 11 01 3720143650  255,1 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган 

башка оешмаларга субсидияләр бирү 

муниципаль мәдәният учреждениеләренә 

дәүләт ярдәме 

11 01 3720143650 600 255,1 

Ведомство буйсынуындагы мәдәният 

учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү  

 

11 01 9900048200  12597,0 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 11 01 9900048200 600 12597,0 



 

учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган 

башка оешмаларга субсидияләр бирү 

муниципаль мәдәният учреждениеләренә 

дәүләт ярдәме 

 Массакүләм мәгълүмат чаралары 12    1082,2 

Телевидение һәм радиотапшырулар 

 

12 01   1082,2 

Татарстан Республикасы Премьер-министры 

И. ш. Халиков катнаша. 

12 01 1230245310  1082,2 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган 

башка оешмаларга субсидияләр бирү 

муниципаль мәдәният учреждениеләренә 

дәүләт ярдәме 

12 01 1230245310 600 1082,2 

Гомуми характердагы бюджетара 

трансфертлар (статья 2007 елның 2 

августындагы 38-ТРЗ номерлы Татарстан 

Республикасы законы редакциясендә) 

14    68120,1 

Муниципаль берәмлекләрнең бюджет 

тәэмин ителешен тигезләүгә дотацияләр 

14 01   41098,0 

Муниципаль берәмлекләрнең бюджет тәэмин 

ителешен тигезләүгә субвенцияләр исәбеннән 

дотацияләр (статья 2007 елның 2 

августындагы 38-ТРЗ номерлы Татарстан 

Республикасы законы редакциясендә) 

14 01 9900080040  39109,2 

Бюджетара трансфертлар  14 01 9900080040 500 39109,2 

Муниципаль берәмлекләрнең бюджет тәэмин 

ителешен тигезләүгә субвенцияләр исәбеннән 

дотацияләр (статья 2007 елның 2 

августындагы 38-ТРЗ номерлы Татарстан 

Республикасы законы редакциясендә) 

14 01 9900080060  1988,8 

Бюджетара трансфертлар  14 01 9900080060 500 1988,8 

Башка дотацияләр 14 02   252,1 

Дотацияләр 14 02 9900057002  252,1 

Бюджетларны баланслау буенча чараларга 

ярдәм итү 

14 02 9900057002  252,1 

Бюджетара трансфертлар  14 02 9900057002 500 252,1 

Г омуми характердагы бүтән бюджетара 

трансфертлар 

 

14 03   26770,0 

Чыгым йөкләмәләрен үтәүне финанс белән 

тәэмин итүгә бюджетара трансфертлар 

(үзмәшгульлек)) 

 

14 03 9900025131  0,3 

Бюджетара трансфертлар  14 03 9900025131 500 0,3 

Татарстан Республикасы бюджеты акчалары 

исәбеннән үзара салым акчаларын җәлеп итеп, 

җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итүгә 

җирлекләр бюджетларына бирелә торган 

бюджетара трансфертлар (статья 2007 елның 2 

августындагы 38-ТРЗ номерлы Татарстан 

Республикасы законы редакциясендә) 

14 03 9900025141  20864,8 

Бюджетара трансфертлар  14 03 9900025141 500 20864,8 

Башка дәрәҗәдәге хакимият органнары кабул 

иткән карарлар нәтиҗәсендә барлыкка килгән 

14 03 9900025151  5904,9 



 

өстәмә чыгымнарны компенсацияләү өчен 

Муниципаль берәмлекләр бюджетларына 

тапшырыла торган бюджетара трансфертлар 

(статья 2007 елның 2 августындагы 38-ТРЗ 

номерлы Татарстан Республикасы законы 

редакциясендә) 

 

Бюджетара трансфертлар  14 03 9900025151 500 5904,9 

Барлык чыгымнар 

 

    865559,6 

 
 

ж) 7.1 пунктында 11нче кушымтаны түбәндәге редакциядә бирергә: 

 

2019 елга Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районы бюджеты 

чыгымнары ведомство структурасы 
                                                                                                                             Мең сум 

Атамасы Ведомс

тво  

Рз

  

ПР

  

ЦСР 

 

ВР 

 

Сумма 

Әгерҗе муниципаль районы Советы 044     10672,8 

- гомумдәүләт мәсьәләләре 044 01    10372,8 

Гомумдәүләт мәсьәләләре 

Россия Федерациясе субъектының һәм

 муниципаль берәмлекнең иң 

югары вазыйфаи заты эшчәнлеге  

044 01 02   1967,1 

Билгеләнгән функцияләр өлкәсендә 

җитәкчелек һәм идарә итү Үзәк аппарат 

 

044 01 02 9900000000  1967,1 

муниципаль берәмлек исеме  044 01 02 9900002030  1967,1 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

тарафыннан функцияләр башкаруны тәэмин 

итү максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 

 

044 01 02 9900002030 100 1967,1 

Дәүләт хакимиятенең закон чыгару 

(вәкиллекле) органы һәм муниципаль 

берәмлекләрнең вәкиллекле органнары 

эшчәнлеге 

044 01 03   7337,7 

Билгеләнгән функцияләр өлкәсендә 

җитәкчелек һәм идарә итү Үзәк аппарат 

 

044 01 03 9900000000  7334,6 

«Үзәк аппарат» 044 01 03 9900002040  7334,6 

дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондларының идарә органнары тарафыннан 

функцияләр башкаруны тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары 

 

044 01 03 9900002040 100 4693,8 

Елга транспорты өлкәсендә аерым чаралар 

дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 

товарлар, эшләр һәм хезмәт күрсәтүләр

 сатып алу  

044 01 03 9900002040 200 2435,1 



 

Башка бюджет ассигнованиеләре  044 01 03 9900002040 800 205,7 

Җирле үзидарә органнарына муниципаль 

районга керүче җирлекләрдән Татарстан 

Республикасы муниципаль норматив 

хокукый актлары регистрын алып бару 

очен кирәкле мәгълүмат җыю буенча 

дәүләт вәкаләтләре бирелә. 

 

044 01 03 2410125390  3,1 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

тарафыннан функцияләр башкаруны тәэмин 

итү максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 

 

044 01 03 2410125390 100 3,1 

Финанс (финанс-бюджет) күзәтчелегенең 

финанс, салым һәм таможня органнары 

эшчәнлеген тәэмин итү 

044 01 06   1036,0 

«Үзәк аппарат» 044 01 06 99000002040  1036,0 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

тарафыннан функцияләр башкаруны тәэмин 

итү максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 

 

044 01 06 9900002040 100 991,0 

Елга транспорты өлкәсендә аерым чаралар 

дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 

товарлар, эшләр һәм хезмәт күрсәтүләр

 сатып алу  

044 01 06 9900002040 200 39,0 

Башка бюджет ассигнованиеләре  044 01 06 9900002040 800 6,0 

шул исәптән оешмалар милегенә 

салымны һәм җир салымын түләү 

044 01 13 9900002950  32,0 

Башка бюджет ассигнованиеләре  044 01 13 9900002950 800 32,0 

Социаль сәясәт 

 

044 10    300,0 

Пенсия белән тәэмин итү 044 10 01   300,0 

Отставкага чыкканда ял пособиесе 044 10 01 9900049100  300,0 

Социаль тәэмин итү һәм халыкка башка

 «2014 — 2016 елларга Татарстан  

044 10 01 9900049100 300 300,0 

ӘМР мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре 

палатасы 

040     2552,8 

Билгеләнгән функцияләр өлкәсендә 

җитәкчелек һәм идарә итү Үзәк аппарат 

 

040 01 13 9900000000  2539,1 

«Үзәк аппарат» 040 01 13 9900002040  2531,0 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

тарафыннан функцияләр башкаруны тәэмин 

итү максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 

 

040 01 13 9900002040 100 1873,5 

Елга транспорты өлкәсендә аерым чаралар 040 01 13 9900002040 200 652,5 



 

дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 

товарлар, эшләр һәм хезмәт күрсәтүләр

 сатып алу  

 040 01 13 9900002040 800 5,0 

Җир кишәрлекләре белән идарә итү буенча 

дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру 

040 01 13 9900025400  8,1 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

тарафыннан функцияләр башкаруны тәэмин 

итү максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 

 

040 01 13 9900025400 100 8,1 

шул исәптән оешмалар милегенә салымны 

һәм җир салымын түләү 

040 01 13 9900002950  13,7 

Башка бюджет ассигнованиеләре  040 01 13 9900002950 800 13,7 

Башкарма комитет  041     127981,5 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең, Россия 

Федерациясе субъектлары дәүләт 

хакимиятенең югары башкарма 

органнарының, җирле 

администрацияләрнең эшчәнлеге 

041 01 04   17234,0 

Мәгариф өлкәсендә вәкаләтләрне гамәлгә 

ашыру буенча муниципаль районнар һәм 

шәһәр округлары бюджетларына 

Субвенция (идарә) 

041 01 04 0220825302  341,4 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

тарафыннан функцияләр башкаруны тәэмин 

итү максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 

 

041 01 04 0220825302 100 341,4 

Билгеләнгән функцияләр өлкәсендә 

җитәкчелек һәм идарә итү Үзәк аппарат 

 

041 01 04 9900000000  16892,6 

«Үзәк аппарат» 041 01 04 9900002040  16551,2 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

тарафыннан функцияләр башкаруны тәэмин 

итү максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 

 

041 01 04 9900002040 100 13837,1 

Елга транспорты өлкәсендә аерым чаралар 

дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 

товарлар, эшләр һәм хезмәт күрсәтүләр

 сатып алу  

041 01 04 9900002040 200 2623,6 

Башка бюджет ассигнованиеләре  041 01 04 9900002040 800 90,5 

Яшьләр сәясәте өлкәсендә вәкаләтләрне 

гамәлгә ашыру буенча муниципаль 

районнар һәм шәһәр округлары 

бюджетларына Субвенция (идарә) 

041 01 04 9900025240  341,4 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

041 01 04 9900025240 100 341,4 



 

тарафыннан функцияләр башкаруны тәэмин 

итү максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 

 

суд системасы 

 

041 01 05   32,9 

РФдә гомуми юрисдикциядәге федераль 

судларның присяжный утырышларына 

кандидатлар исемлекләрен төзү (үзгәртү)  

041 01 05 9900051200  32,9 

Елга транспорты өлкәсендә аерым чаралар 

дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 

товарлар, эшләр һәм хезмәт күрсәтүләр

 сатып алу  

041 01 05 9900051200 200 32,9 

Резерв фондлары 041 01 11   3233,4 

Резерв фондлары 041 01 11 9900007411  3233,4 

Җирле администрацияләрнең резерв 

фондлары 

041 01 11 9900007411  3233,4 

Башка бюджет ассигнованиеләре  041 01 11 9900007411 800 3233,4 

Башка гомумдәүләт мәсьәләләре 

 

041 01 13   21219,5 

Опека һәм попечительлек буенча 

эшчәнлекне оештыру һәм гамәлгә ашыру 

буенча дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 

041 01 13 0350325330  953,3 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

тарафыннан функцияләр башкаруны тәэмин 

итү максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 

 

041 01 13 0350325330 100 927,0 

Елга транспорты өлкәсендә аерым чаралар 

дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 

товарлар, эшләр һәм хезмәт күрсәтүләр

 сатып алу  

041 01 13 0350325330 200 26,3 

Архив эшен үстерү 041 01 13 08E0000000  762,0 

Гражданнар, җәмгыять һәм дәүләт 

мәнфәгатьләрендә архив документларын 

саклауны, исәпкә алуны, комплектлауны һәм 

куллануны тәэмин итү 

041 01 13 08Е0144020  762,0 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

тарафыннан функцияләр башкаруны тәэмин 

итү максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 

 

041 01 13 08Е0144020 100 646,0 

Елга транспорты өлкәсендә аерым чаралар 

дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 

товарлар, эшләр һәм хезмәт күрсәтүләр

 сатып алу  

041 01 13 08Е0144020 200 116,0 

Татарстан Республикасы Территориаль 

иҗтимагый үзидарә системасын үстерүгә 

юнәлдерелгән чаралар 

 

041 01 13 1110125180  450,0 



 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга субсидияләр 

бирү муниципаль мәдәният 

учреждениеләренә дәүләт ярдәме 

041 01 13 1110125180 600 450,0 

Балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның 

хокукларын яклау комиссияләрен төзү һәм 

аларның эшчәнлеген оештыру буенча дәүләт 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 

041 01 13 9900025260  715,5 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

тарафыннан функцияләр башкаруны тәэмин 

итү максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 

 

041 01 13 9900025260 100 701,0 

Елга транспорты өлкәсендә аерым чаралар 

дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 

товарлар, эшләр һәм хезмәт күрсәтүләр

 сатып алу  

041 01 13 9900025260 200 14,5 

Административ комиссияләр төзү һәм 

аларның эшчәнлеген оештыру буенча дәүләт 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 

041 01 13 9900025270  363,4 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

тарафыннан функцияләр башкаруны тәэмин 

итү максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 

 

041 01 13 9900025270 100 355,0 

Елга транспорты өлкәсендә аерым чаралар 

дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 

товарлар, эшләр һәм хезмәт күрсәтүләр

 сатып алу  

041 01 13 9900025270 200 8,4 

Архив эше өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен 

гамәлгә ашыру 

041 01 13 9900025340  82,3 

Елга транспорты өлкәсендә аерым чаралар 

дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 

товарлар, эшләр һәм хезмәт күрсәтүләр

 сатып алу  

041 01 13 9900025340 200 82,3 

Административ хокук бозулар турында 

беркетмәләр төзергә вәкаләтле вазыйфаи 

затлар исемлеген билгеләү буенча дәүләт 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 

041 01 13 9900025350  0,5 

Елга транспорты өлкәсендә аерым чаралар 

дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 

товарлар, эшләр һәм хезмәт күрсәтүләр

 сатып алу  

041 01 13 9900025350 200 0,5 

Ведомство буйсынуындагы мәдәният 

учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү  

041 01 13 9900029900  16350,5 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга субсидияләр 

бирү муниципаль мәдәният 

учреждениеләренә дәүләт ярдәме 

041 01 13 9900029900 600 16350,5 

Гражданлык хәле актларын теркәү 041 01 13 9900059300  1334,0 



 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

тарафыннан функцияләр башкаруны тәэмин 

итү максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 

 

041 01 13 9900059300 100 933,9 

Елга транспорты өлкәсендә аерым чаралар 

дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 

товарлар, эшләр һәм хезмәт күрсәтүләр

 сатып алу  

041 01 13 9900059300 200 400,1 

Граждан хәле актларын теркәүне гамәлгә 

ашыручы хезмәткәрләрне бүләкләү өчен 

акчалар 

 

041 01 13 9900079300  47,0 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

тарафыннан функцияләр башкаруны тәэмин 

итү максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 

 

041 01 13 9900079300 100 47,0 

шул исәптән оешмалар милегенә салымны 

һәм җир салымын түләү 

041 01 13 9900002950  161,0 

Башка бюджет ассигнованиеләре  041 01 13 9900002950 800 161,0 

Милли оборона 041 02    1814,5 

Мобилизацион һәм хәрби әзерлек 041 02 03   1814,5 

Хәрби комиссариатлар булмаган 

территорияләрдә беренчел хәрби исәпкә алу 

041 02 03 9900051180  1814,5 

Бюджетара трансфертлар  041 02 03 9900051180 500 1814,5 

Милли куркынычсызлык һәм хокук 

саклау эшчәнлеге  

041 03    902,5 

Милли иминлек һәм хокук саклау эшчәнлеге 

өлкәсендә башка мәсьәләләр 

 

041 03 14   902,5 

Гадәттән тыш хәлләрдә гражданнар 

оборонасы һәм яклау өлкәсендә чаралар 

оештыру һәм үткәрү белән идарә итү 

 

041 03 14 0700022670  902,5 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

тарафыннан функцияләр башкаруны тәэмин 

итү максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 

 

041 03 14 0700022670 100 902,5 

- милли икътисад 041 04    26870,2 

Авыл хуҗалыгы һәм балыкчылык 041 04 05   1603,4 

Хайваннар авыруларын кисәтү һәм бетерү, 

аларны дәвалау, халыкны кеше һәм 

хайваннар өчен уртак чирләрдән саклау 

буенча чараларны оештыру, уздыру 

өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә 

ашыру 

041 04 05 2800125360  1403,4 



 

Елга транспорты өлкәсендә аерым чаралар 

дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 

товарлар, эшләр һәм хезмәт күрсәтүләр

 сатып алу  

041 04 05 2800125360 200 1403,4 

Терлекчелек фермаларына ярдәм итүгә 

субсидияләр 

 

041 04 05 9900006060  200,0 

Башка бюджет ассигнованиеләре  041 04 05 9900006060 800 200,0 

Юл эшләре программасы 041 04 09   21440,5 

Муниципаль юл фонды хисабына 

автомобиль юлларын төзү, 

реконструкцияләү һәм ремонтлау (агымдагы 

һәм капиталь)  

041 04 09 Д100003650   21440,5 

Елга транспорты өлкәсендә аерым чаралар 

дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 

товарлар, эшләр һәм хезмәт күрсәтүләр

 сатып алу  

041 04 09 Д100003650 200  21440,5 

Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка 

мәсьәләләр 

 

041 04 12   3826,3 

Җир төзелеше һәм җирдән файдалану буенча 

чаралар 

 

041 04 12 1600173440  826,3 

Елга транспорты өлкәсендә аерым чаралар 

дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 

товарлар, эшләр һәм хезмәт күрсәтүләр

 сатып алу  

041 04 12 1600173440 200 826,3 

Кулланучылар кооперациясе оешмалары 

чыгымнарын каплауга бюджетара 

трансфертлар 

 

041 04 12 9900079010  3000,0 

Башка бюджет ассигнованиеләре  041 04 12 9900079010 800 3000,0 

Торак хуҗалыгы 041 05      6661,8 

Торак хуҗалыгы 041 05 01   6443,9 

Күп фатирлы йортларны капиталь ремонтлау 

һәм гражданнарны авария хәлендәге торак 

фондыннан бюджет акчалары исәбенә 

күчерү чараларын тәэмин итү 

041 05 01 0450196010  6396,0 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга субсидияләр 

бирү муниципаль мәдәният 

учреждениеләренә дәүләт ярдәме 

041 05 01 0450196010 600 6396,0 

Торак хуҗалыгы өлкәсендәге чаралар 

(муниципаль торак фондын 

инвентаризацияләү) 

 

041 05 01 9900076040  47,9 

Елга транспорты өлкәсендә аерым чаралар 

дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 

товарлар, эшләр һәм хезмәт күрсәтүләр

 сатып алу  

041 05 01 9900076040 200 47,9 

Торак-коммуналь хуҗалык өлкәсендә 

башка мәсьәләләр 

041 05 05   217,9 

Күпфатирлы йортларны һәм (яки) күчемсез 

мөлкәтнең бүтән объектларын өлешләп төзү 

041 05 05 9900025320  217,9 



 

өлкәсендә дәүләт контролен һәм 

күзәтчелеген гамәлгә ашыру буенча дәүләт 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

тарафыннан функцияләр башкаруны тәэмин 

итү максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 

 

041 05 05 9900025320 100 217,9 

Әйләнә-тирә мохитне саклау 

 

041 06    424,5 

Үсемлекләр һәм хайваннар дөньясы 

объектларын һәм аларның яшәү тирәлеген 

саклау 

041 06 03   424,5 

Әйләнә-тирәлекнең торышы һәм табигатьтән 

файдалану 

041 06 03 0910000000  424,5 

Табигать саклау чаралары 041 06 03 0910174460  424,5 

Елга транспорты өлкәсендә аерым чаралар 

дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 

товарлар, эшләр һәм хезмәт күрсәтүләр

 сатып алу  

041 06 03 0910174460 200 424,5 

Мәдәният, кинематография 041 08    269,5 

Китап фондын туплау 

 

041 08 01 08301L5192  19,5 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга субсидияләр 

бирү муниципаль мәдәният 

учреждениеләренә дәүләт ярдәме 

041 08 01 08301L5192 600 19,5 

Фән, мәдәният, сәнгать һәм массакүләм 

мәгълүмат чаралары өлкәсендә өстәмә 

дәүләт ярдәменә (грантлар) Россия 

Федерациясе субъектлары бюджетларына 

тапшырыла торган бюджетара трансфертлар 

 

 

041 08 01 08301L5193  50,0 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга субсидияләр 

бирү муниципаль мәдәният 

учреждениеләренә дәүләт ярдәме 

041 08 01 08301L5193 600 50,0 

Фән, мәдәният, сәнгать һәм массакүләм 

мәгълүмат чаралары өлкәсендә өстәмә 

дәүләт ярдәменә (грантлар) Россия 

Федерациясе субъектлары бюджетларына 

тапшырыла торган бюджетара трансфертлар 

 

 

041 08 01 08301L5194  200,0 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга субсидияләр 

бирү муниципаль мәдәният 

учреждениеләренә дәүләт ярдәме 

041 08 01 08301L5194 600 200,0 

Сәламәтлек саклау 

 

041 09    537,1 



 

Санитар-эпидемиологик иминлек 041 09 07   537,1 

Эпидемиягә каршы чаралар уздыру буенча 

дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыруга 

Субвенция 

041 09 07 0110202110  537,1 

Елга транспорты өлкәсендә аерым чаралар 

дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 

товарлар, эшләр һәм хезмәт күрсәтүләр

 сатып алу  

041 09 07 0110202110 200 537,1 

Социаль сәясәт 

 

041 10    48781,6 

Халыкны социаль яктан тәэмин итү. 041 10 03   1047,1 

2013-2020 елларга Татарстан 

Республикасында " авыл территорияләрен 

тотрыклы үстерү "ярдәмче программасы 

чараларын гамәлгә ашыруга Субсидия 

 

041 10 03 14701L5670  1047,1 

Социаль тәэмин итү һәм халыкка башка

 «2014 — 2016 елларга Татарстан  

041 10 03 14701L5670 300 1047,1 

Гаилә һәм балачакны саклау 041 10 04   47734,5 

Мәктәпкәчә белем бирү мәгариф 

программасын гамәлгә ашыручы мәгариф 

оешмаларына йөрүче балалары булган 

гражданнарга социаль ярдәм чараларын 

күрсәтү 

041 10 04 0350113200  9503,2 

Социаль тәэмин итү һәм халыкка башка

 «2014 — 2016 елларга Татарстан  

041 10 04 0350113200 300 9503,2 

Тәрбиягә бала алган гаиләгә балаларны 

карау өчен түләүләр 

 

041 10 04 0350313110  18190,4 

Социаль тәэмин итү һәм халыкка башка

 «2014 — 2016 елларга Татарстан  

041 10 04 0350313110 300 18190,4 

Тәрбиягә бала алган ата-ананы бүләкләү 

 

041 10 04 0350313120  8819,7 

Социаль тәэмин итү һәм халыкка башка

 «2014 — 2016 елларга Татарстан  

041 10 04 0350313120 300 8819,7 

Опекуннарның гаиләләренә балаларны 

тәрбияләү өчен түләүләр 

 

041 10 04 0350313130  11221,2 

Социаль тәэмин итү һәм халыкка башка

 «2014 — 2016 елларга Татарстан  

041 10 04 0350313130 300 11221,2 

Әгерҗе муниципаль районының финанс-

бюджет палатасы 

043     75963,0 

Финанс, салым һәм таможня органнары һәм 

финанс (финанс-бюджет) күзәтчелеге 

органнары эшчәнлеген тәэмин итү 

043 01 06   7523,2 

«Үзәк аппарат» 043 01 06 9900002040  7523,2 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

тарафыннан функцияләр башкаруны тәэмин 

итү максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 

 

043 01 06 9900002040 100 4997,8 



 

Елга транспорты өлкәсендә аерым чаралар 

дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 

товарлар, эшләр һәм хезмәт күрсәтүләр

 сатып алу  

043 01 06 9900002040 200 2469,2 

Башка бюджет ассигнованиеләре  043 01 06 9900002040 800 56,2 

Башка гомумдәүләт мәсьәләләре 

 

043 01 13   319,7 

шул исәптән оешмалар милегенә салымны 

һәм җир салымын түләү 

043 01 13 9900002950  170,3 

Башка бюджет ассигнованиеләре  043 01 13 9900002950 800 170,3 

Татарстан Республикасы дәүләт граждан 

хезмәтен һәм Татарстан Республикасында 

муниципаль хезмәтне үстерү чаралары 

 

043 01 13 1900121910  149,4 

Елга транспорты өлкәсендә аерым чаралар 

дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 

товарлар, эшләр һәм хезмәт күрсәтүләр

 сатып алу  

043 01 13 1900121910 200 149,4 

Гомуми характердагы бюджетара 

трансфертлар (статья 2007 елның 2 

августындагы 38-ТРЗ номерлы Татарстан 

Республикасы законы редакциясендә) 

043 14    68120,1 

Муниципаль берәмлекләрнең бюджет 

тәэмин ителешен субсидияләр исәбенә 

тигезләүгә дотацияләр (статья 2007 

елның 2 августындагы 38-ТРЗ номерлы 

Татарстан Республикасы законы 

редакциясендә) 

043 14 01   41098,0 

Муниципаль берәмлекләрнең бюджет 

тәэмин ителешен тигезләүгә дотацияләр 

043 14 01 9900080040  39109,2 

Бюджетара трансфертлар  043 14 01 9900080040 500 39109,2 

Муниципаль берәмлекләрнең бюджет 

тәэмин ителешен тигезләүгә дотацияләр 

043 14 01 9900080060  1988,8 

Бюджетара трансфертлар  043 14 01 9900080060 500 1988,8 

Дотацияләр 043 14 02 9900057002  252,1 

Бюджетларны баланслау буенча чараларга 

ярдәм итү 

043 14 02 9900057002  252,1 

Бюджетара трансфертлар  043 14 02 9900057002 500 252,1 

Г омуми характердагы бүтән бюджетара 

трансфертлар 

 

043 14 03   26770,0 

Чыгым йөкләмәләрен үтәүне финанс белән 

тәэмин итүгә бюджетара трансфертлар 

(үзмәшгульлек)) 

 

043 14 03 9900025131  0,3 

Бюджетара трансфертлар  043 14 03 9900025131 500 0,3 

Татарстан Республикасы бюджеты акчалары 

исәбеннән үзара салым акчаларын җәлеп 

итеп, җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл 

итүгә җирлекләр бюджетларына бирелә 

торган бюджетара трансфертлар (статья 2007 

елның 2 августындагы 38-ТРЗ номерлы 

Татарстан Республикасы законы 

043 14 03 9900025141  20864,8 



 

редакциясендә) 

Бюджетара трансфертлар  043 14 03 9900025141 500 20864,8 

Башка дәрәҗәдәге хакимият органнары 

кабул иткән карарлар нәтиҗәсендә барлыкка 

килгән өстәмә чыгымнарны компенсацияләү 

өчен Муниципаль берәмлекләр 

бюджетларына тапшырыла торган 

бюджетара трансфертлар (статья 2007 елның 

2 августындагы 38-ТРЗ номерлы Татарстан 

Республикасы законы редакциясендә) 

 

043 14 03 9900025151  5904,9 

Бюджетара трансфертлар  043 14 03 9900025151 500 5904,9 

Гражданнарны яклау идарәсе 045     1462,3 

Милли куркынычсызлык һәм хокук саклау 

эшчәнлеге  

045 03    1462,3 

«2014 — 2020 елларга Татарстан 

Республикасы мәгарифен һәм фәнен үстерү» 

дәүләт программасы «2014 — 2020 елларга 

һөнәри белем һәм югары уку йортыннан 

соңгы белем бирүне үстерү һәм әлеге өлкә 

хезмәткәрләренең квалификациясен күтәрү» 

ярдәмче программасы Һөнәри әзерләү, 

яңадан әзерләү һәм квалификация күтәрү 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга субсидияләр 

бирү Яшьләр сәясәте һәм балаларны 

савыктыру 

 

 

045 03 09   1462,3 

Милли иминлек һәм хокук саклау эшчәнлеге 

өлкәсендә органнар эшчәнлеге  

045 03 09 0700022670  1462,3 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга субсидияләр 

бирү муниципаль мәдәният 

учреждениеләренә дәүләт ярдәме 

045 03 09 0700022670 600 1462,3 

Мәдәният бүлеге  063     67360,2 

Мәдәният, кинематография 063 08    66278,0 

Мәдәният  063 08 01   65099,7 

Мәдәният учреждениеләре һәм мәдәният һәм 

кинематография өлкәсендә чаралар 

063 08 01 0800000000  65099,7 

Музей эшен үстерү " төп чарасы» 063 08 01 0810100000  11129,7 

Музейлар эшчәнлеген тәэмин итү 063 08 01 0810144090  11129,7 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга субсидияләр 

бирү муниципаль мәдәният 

учреждениеләренә дәүләт ярдәме 

063 08 01 0810144090 600 11129,7 

Китапханә эшен үстерү " төп чарасы» 063 08 01 0830100000  15705,2 

Китапханәләр эшчәнлеген тәэмин итү 063 08 01 0830144090  15705,2 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга субсидияләр 

063 08 01 0830144090 600 15705,2 



 

бирү муниципаль мәдәният 

учреждениеләренә дәүләт ярдәме 

«Клуб, концерт оешмалары һәм башкарма 

сәнгатьне үстерү " төп чарасы» 

063 08 01 0840100000  38264,8 

Клублар эшчәнлеген тәэмин итү 063 08 01 0840144091  38264,8 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга субсидияләр 

бирү муниципаль мәдәният 

учреждениеләренә дәүләт ярдәме 

063 08 01 0840144091 600 38264,8 

Кинематография 063 08 02   1178,3 

Кинематографияне саклау һәм үстерү " төп 

чарасы» 

063 08 02 0850100000  1178,3 

Киноучреждениеләр эшчәнлеген тәэмин итү 063 08 02 0850144090  1178,3 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга субсидияләр 

бирү муниципаль мәдәният 

учреждениеләренә дәүләт ярдәме 

063 08 02 0850144090 600 1178,3 

Массакүләм мәгълүмат чаралары 063 12    1082,2 

Телевидение һәм радиотапшырулар 

 

063 12 01   1082,2 

Татарстан Республикасы Премьер-министры 

И. ш. Халиков катнаша. 

063 12 01 1230245310  1082,2 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга субсидияләр 

бирү муниципаль мәдәният 

учреждениеләренә дәүләт ярдәме 

063 12 01 1230245310 600 1082,2 

Мәгариф бүлеге 075     579567,1 

белем 

 

 

 

075 07    540111,7 

Мәктәпкәчә белем бирү 075 07 01   163620,5 

Мәктәпкәчә белем бирүне гамәлгә ашыру " 

төп чарасы» 

075 07 01 0210000000  163620,5 

Мәктәпкәчә белем бирү оешмаларын үстерү 075 07 01 0210342000  91670,2 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга субсидияләр 

бирү муниципаль мәдәният 

учреждениеләренә дәүләт ярдәме 

075 07 01 0210342000 600 91670,2 

Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән 

министрлыгының коррупциягә каршы 

сәясәтен тормышка ашыру гамәлләре 

турында хисаплар 

075 07 01 0210125370  71950,3 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга субсидияләр 

бирү муниципаль мәдәният 

учреждениеләренә дәүләт ярдәме 

075 07 01 0210125370 600 71950,3 



 

Гомуми белем 075 07 02   310271,8 

Гомуми белем бирүне тормышка ашыру төп 

чарасы 

075 07 02 0220000000  310271,8 

Гомуми белем бирү учреждениеләрен үстерү 075 07 02 0220242100  142674,6 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга субсидияләр 

бирү муниципаль мәдәният 

учреждениеләренә дәүләт ярдәме 

075 07 02 0220242100 600 142674,6 

Муниципаль гомуми белем бирү 

оешмаларында Һәркем өчен мөмкин булган 

һәм түләүсез мәктәпкәчә, башлангыч 

гомуми, төп гомуми, урта гомуми белем 

алуга хокукларны гамәлгә ашыруның дәүләт 

гарантияләрен тәэмин итү, муниципаль 

гомуми белем бирү оешмаларында балаларга 

өстәмә белем бирүне тәэмин итү 

075 07 02 0220825280 600 167597,2 

Балаларга өстәмә белем бирү 075 07 03   38726,6 

Мәктәпкәчә һәм гомуми белем бирүне 

үстерү 

075 07 03 0220000000  17,4 

Мәгариф өлкәсендә яшь белгечләргә ярдәм 

итүгә юнәлдерелгән чаралар 

 

075 07 03 0220143620  17,4 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга субсидияләр 

бирү муниципаль мәдәният 

учреждениеләренә дәүләт ярдәме 

075 07 03 0220143620 600 17,4 

. 075 07 03 0230000000  38709,2 

 төп чара Өстәмә белем бирүне оештыру" 075 07 03 0230100000  38709,2 

Өстәмә гомуми белем бирү программаларын 

гамәлгә ашыручы күппрофильле өстәмә 

белем бирү оешмаларын үстерү 

075 07 03 0230142310 600 18372,2 

Өстәмә гомуми белем бирү программаларын 

гамәлгә ашыручы сәнгать-эстетик 

юнәлештәге өстәмә белем бирү оешмаларын 

үстерү 

075 07 03 0230142320 600 13552,7 

Өстәмә гомуми белем бирү программаларын 

гамәлгә ашыручы спорт юнәлешендәге 

өстәмә белем бирү оешмаларын үстерү 

075 07 03 0230142330 600 6784,3 

Яшьләр сәясәте һәм балаларны савыктыру 075 07 07   14612,9 

Балалар һәм яшьләрнең ялын, 

сәламәтләндерүен, мәшгульлеген оештыру 

буенча чаралар 

075 07 07 1020121320  7341,9 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга субсидияләр 

бирү муниципаль мәдәният 

учреждениеләренә дәүләт ярдәме 

075 07 07 1020121320 600 7341,9 

Балалар һәм яшьләр өчен чаралар үткәрү 075 07 07 1040143100  7271,0 

Яшьләр сәясәтен үстерү программасы 075 07 07 1040143190  7251,0 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга субсидияләр 

бирү муниципаль мәдәният 

075 07 07 1040143190 600 7251,0 



 

учреждениеләренә дәүләт ярдәме 

Татарстан Республикасы Әгерҗе 

муниципаль районында яшьләргә патриотик 

тәрбия бирү " муниципаль программасы» 

075 07 07 1040143190  5,0 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга субсидияләр 

бирү муниципаль мәдәният 

учреждениеләренә дәүләт ярдәме 

075 07 07 1040143190 600 5,0 

Татарстан Республикасы Әгерҗе 

муниципаль районының 2019-2021 елларга 

авыл яшьләре " муниципаль программасы» 

075 07 07 1040143190  5,0 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга субсидияләр 

бирү муниципаль мәдәният 

учреждениеләренә дәүләт ярдәме 

075 07 07 1040143190 600 5,0 

Татарстан Республикасы Әгерҗе 

муниципаль районында ирекле хәрәкәткә 

ярдәм итү турында " муниципаль 

программасы» 

075 07 07 1040143190  5,0 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга субсидияләр 

бирү муниципаль мәдәният 

учреждениеләренә дәүләт ярдәме 

075 07 07 1040143190 600 5,0 

"Терроризм һәм экстремизмны 

профилактикалау, шулай ук Татарстан 

Республикасы Әгерҗе муниципаль районы 

территориясендә терроризм һәм экстремизм 

күренешләренең нәтиҗәләрен 

минимальләштерү (яки) юк итү" муниципаль 

программасы» 

075 07 07 1040143190  5,0 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга субсидияләр 

бирү муниципаль мәдәният 

учреждениеләренә дәүләт ярдәме 

075 07 07 1040143190 600 5,0 

Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка 

мәсьәләләр 

 

075 07 09   12879,9 

Белем бирү учреждениеләрен мәгълүмат 

белән тәэмин итү 

075 07 09 0220800000  3910,2 

Белем бирү учреждениеләрен мәгълүмат 

белән тәэмин итүне гамәлгә ашыру буенча 

дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 

075 07 09 0220825300  3910,2 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

тарафыннан функцияләр башкаруны тәэмин 

итү максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 

 

075 07 09 0220825300 100 3346,8 

Елга транспорты өлкәсендә аерым чаралар 

дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 

товарлар, эшләр һәм хезмәт күрсәтүләр

 сатып алу  

075 07 09 0220825300 200 463,4 



 

Башка бюджет ассигнованиеләре  075 07 09 0220825300 800 100,0 

Укыту-методик кабинетлар, 

үзәкләштерелгән бухгалтерияләр, хуҗалык 

хезмәте күрсәтү төркемнәре, уку 

фильмотекалары, мәктәпара укыту-

җитештерү комбинатлары, логопед 

пунктлары 

075 07 09 0250000000  8969,7 

Ведомство буйсынуындагы мәдәният 

учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү  

075 07 09 0250245200  8969,7 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

тарафыннан функцияләр башкаруны тәэмин 

итү максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 

 

075 07 09 0250245200 100 7364,0 

Елга транспорты өлкәсендә аерым чаралар 

дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 

товарлар, эшләр һәм хезмәт күрсәтүләр

 сатып алу  

075 07 09 0250245200 200 1486,3 

Башка бюджет ассигнованиеләре  075 07 09 0250245200 800 119,4 

Социаль сәясәт 

 

075 10    6054,4 

Гаилә һәм балачакны саклау 075 10 04   6054,4 

Социаль тәэмин итү һәм халыкка башка

 «2014 — 2016 елларга Татарстан  

075 10 04 0310205510  6054,4 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга субсидияләр 

бирү муниципаль мәдәният 

учреждениеләренә дәүләт ярдәме 

075 10 04 0310205510 600 6054,4 

Физик культура һәм спорт 075 11    33410,0 

Физик культура 075 11 01   33401,0 

Өстәмә гомуми белем бирү программаларын 

гамәлгә ашыручы спорт юнәлешендәге 

өстәмә белем бирү оешмаларын үстерү 

 

075 11 01 0230142330  20540,0 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга субсидияләр 

бирү муниципаль мәдәният 

учреждениеләренә дәүләт ярдәме 

075 11 01 0230142330 600 20540,0 

Югары нәтиҗәләр өчен мәктәптән тыш 

эшләр учреждениеләрендә эшләүче тренер-

укытучыларга һәм спортчы-инструкторларга 

ярдәм итүгә юнәлдерелгән чаралар 

 

075 11 01 3720142330  1,7 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга субсидияләр 

бирү муниципаль мәдәният 

учреждениеләренә дәүләт ярдәме 

075 11 01 3720142330 600 1,7 

Педка ай саен стимуллаштыручы өстәмә 

түләү.яшь белгечләргә-хезмәткәрләргә 

 

075 11 01 3720143620  7,2 



 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга субсидияләр 

бирү муниципаль мәдәният 

учреждениеләренә дәүләт ярдәме 

075 11 01 3720143620 600 7,2 

Балалар һәм яшүсмерләр спортын үстерү 075 11 01 3720143650  255,1 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга субсидияләр 

бирү муниципаль мәдәният 

учреждениеләренә дәүләт ярдәме 

075 11 01 3720143650 600 255,1 

Ведомство буйсынуындагы мәдәният 

учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү  

075 11 01 9900048200  12597,0 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга субсидияләр 

бирү муниципаль мәдәният 

учреждениеләренә дәүләт ярдәме 

075 11 01 9900048200 600 12597,0 

Барлык чыгымнар 

 

     865559,6 

 

         2. Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районы Советының “Татарстан 

Республикасы Әгерҗе муниципаль районының 2019 елга һәм 2020 - 2021 еллар план 

чорына бюджеты турында” 2018 елның 13 декабрендәге 32-1 номерлы карарына 

үзгәрешләр кертү турында” 2019 елның 3 апрелендәге 36-9 номерлы карарны үз 

көчен югалткан дип танырга. 

        3. Әлеге карарны http://pravo.tatarstan.ru Татарстан Республикасы Хокукый 

мәгълүматның рәсми порталында һәм http://agryz.tatarstan.ru Әгерҗе муниципаль 

районы сайтында Татарстан Республикасы Муниципаль берәмлекләре порталы 

составында урнаштырырга. 

         4. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы 

Әгерҗе муниципаль районы Советының бюджет, салымнар һәм финанслар буенча 

даими комитетына йөкләргә. 

 

 

Муниципаль район Башлыгы, 

Совет Рәисе                                                                                              В.В.МАКАРОВ 


