
 

423230, Бөгелмә шәһәре, 
Гафиатуллин урамы, 7нче йорт, 
телефон: (85594) 4-25-00, 4-37-44 

 423230,  город Бугульма,                
ул. Гафиатуллина, д.7            
телефон: (85594) 4-25-00, 4-37-44 

 

  20 сентябрь, 2019 ел     
 

                                                        
УТЫЗЫНЧЫ СЕССИЯ 

 

 
  1нче КАРАР  

 
 

Бөгелмә муниципаль районы Советының  
2018 елның 14 декабрендә булып узган  
XXV сессиясендә кабул ителгән  
“Татарстан Республикасы “Бөгелмә муниципаль районы” 
  муниципаль берәмлегенең  
2019 елга һәм пландагы 2020 һәм 2021 елларга  
бюджеты турында”гы 1нче карарына  
үзгәрешләр кертү турында 
 

  Россия Федерациясе Бюджет кодексына, Татарстан Республикасы 
“Бөгелмә муниципаль районы” муниципаль берәмлеге Уставына һәм Татарстан 
Республикасы “Бөгелмә муниципаль районы” муниципаль берәмлегендә бюджет 
процессы турындагы Нигезләмәгә таянып,   

 

Бөгелмә муниципаль районы Советы 
 

КАРАР БИРДЕ: 
  

1. “Бөгелмә муниципаль районы Советының 2018 елның 14 декабрендә булып 
узган XXV сессиясендә кабул ителгән “Татарстан Республикасы “Бөгелмә 
муниципаль районы” муниципаль берәмлегенең 2019 елга һәм пландагы 2020 һәм 
2021 елларга бюджеты турында”гы 1нче карарына түбәндәге үзгәрешләрне 
кертергә: 

 1) 1нче маддәнең 1нче өлешендә  «1988954,2» саннарын «2001085,99» 
саннарына, 2нче пунктта «2042137,9» саннарын «2081337,53» саннарына, 3нче 
пунктта «53183,7» саннарын «80251,54» саннарына алыштырырга.  

2) 16нчы маддәнең 1нче абзацында «225805,59» саннарын «237670,54» 
саннарына, 2нче пунктта «185285,30» саннарын «190094,33» саннарына, 5нче 
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пунктта саннарын «927,08» «1363,67» саннарына, 6нчы пунктта «34,71» саннарын 
«902,62» саннарына, 11нче пунктта «187,40» саннарын «1336,92» саннарына, 
12нче пунктта «2481,70» саннарын «3452,40» саннарына алыштырырга, түбәндәге 
эчтәлекле пункт белән тулыландырырга: 

«17) Тәрҗемәче хезмәтенә түләү өчен муниципаль район бюджетына 
субсидияләр  148,20 мең сум күләмендә; 

18) Урам-юллар челтәренә хезмәт күрсәтә торган автомашиналарга 
капиталь ремонт үткәрү өчен муниципаль район бюджетына субсидияләр 3208,00 
мең сум күләмендә;     

19) Россия Федерациясе төбәкләрендә, якын һәм ерак чит илләрдә 
«Сабантуй» бәйрәмен үткәрүгә муниципаль район бюджетына субсидияләр 275,00 
мең сум күләмендә;   

3) 15.1нче маддәнең 1нче абзацында  «12766,0» саннарын «16601,58» 
саннарына,  3нче пунктта «1842,0» саннарын «3191,10» саннарына, 8нче пунктта 
«1997,6» саннарын «2608,50» саннарына алыштырырга 9нчы пунктны түбәндәге 
басмада бәян итәргә:  

«9) муниципаль берәмлекләрнең чыгым йөкләмәләрен үтәүне финанс 
ягыннан тәэмин итүгә 117,73 мең сум күләмендә, Карарның 16нчы кушымтасына 
ярашлы рәвештә бүлгәләп», 

маддәне түбәндәге эчтәлекле пунктлар белән тулыландырырга:  
«10) Бөгелмә шәһәре муниципаль берәмлеге бюджетында табигатьне саклау 

чаралары үткәрүгә бюджетара трансфертлар күләмен  1655,6 мең сум; 
11) Россия Федерациясе төбәкләрендә, якын һәм ерак чит илләрдә «Сабантуй» 

бәйрәмен үткәрү өчен Бөгелмә шәһәре муниципаль берәмлегенә 133,15 мең сум». 
4) В пункте 4 статьи 16.1нче маддәнең 4нче пунктында «30,89» санын 

«117,73 саннарына алыштырырга»,  
    түбәндәге эчтәлекле пункт белән тулыландырырга: 
 «9.   Бөгелмә муниципаль районы бюджетында югары белем бирү м әгариф 

оешмаларында стипендия рәвешендә айлык түләүләрне башкару өчен башка 
бюджетара трансфертлар күләмен  180,00 мең сум дип исәпкә алырга». 

 5)  1нче кушымтадагы 1нче таблицаны түбәндәге басмада бәян итәргә:   

2019 елга Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районы    
бюджеты дефицитын финанслау  

ЧЫГАНАКЛАРЫ   
  Мең 

сумнарда 
Күрсәткеч коды Күрсәткеч атамасы Сумма  

01 00 00 00 00 0000 000 БЮДЖЕТ ДЕФИЦИТЫН ФИНАНСЛАУНЫҢ 
ЭЧКЕ ЧЫГАНАКЛАРЫ   

80 251,54 

   шул исәптә  
  Калдык средстволарны үзгәртү  



01 05 02 01 05 0000 510 Муниципаль районнар бюджетларының башка акча 
средстволары калдыкларын арттыру   

- 2 001 085,99 

01 05 02 01 05 0000 610 Муниципаль районнар бюджетларының башка акча 
средстволары калдыкларын киметү   

2 081 337,53» 

       6)  2нче кушымтадагы 1нче таблицадагы: 
 

ТИГЕН КЕРЕМНӘРЕ «2 00 00000 00 0000 000   1 049 373,95    

2 02 20000 00 0000 150 
Россия Федерациясе бюджет системасы 
бюджетларына субсидияләр (бюджетара 
субсидияләр) 

           
205 598,53    

2 02 29999 05 0000 150 

Һәркем файдалана алырлык һәм түләүсез башлангыч 
гомуми, төп гомуми, төп белем бирү программалары 
буенча урта (тулы) гомуми белем; өстәмә белем 
бирүне һәм һәркем файдалана алырлык түләүсез 
мәктәпкәчә белем бирүне һәм шулай ук каникуллар 
вакытында балаларның ялын оештыру ны башкару 
өчен субсидияләр   

185285,30           

2 02 29999 05 0000 150 

Хезмәткә түләүнең яңа системасына күчкән мәгариф 
оешмаларындагы яшь белгечләргә кызыксындыру 
өчен айлык өстәмә  түләүләр  өчен муниципаль район 
бюджетына субсидияләр   34,71 

2 02 29999 05 0000 150 

Спортта югары күрсәткечләргә ирешкән укучыларны 
әзерләгән өчен балалар-яшүсмерләр спорт мәктәпләре 
тренер-укытучыларына өстәп һәм өстәмә түләү өчен 
муниципаль район бюджетына субсидияләр    927,08 

2 02 29999 05 0000 150 
Балалар-яшүсмерләр спортын үстерүгә муниципаль 
район бюджетына субсидияләр    187,40 

2 02 29999 05 0000 150 

Башлыкларга, башлыкларның урынбасарларына, 
муниципаль район башкарма комитеты җитәкчесенә, 
җирлекләр башлыкларына, район үзәкләре башкарма 
комитетлары җитәкчеләренә п ремияләр бирүгә 
муниципаль район бюджетына субсидияләр    2481,70 

2 02 40000 00 0000 150 Башка бюджетара трансфертлар 127 030,09    

2 02 45160 05 0000 150 

Муниципаль берәмлекләрнең чыгым йөкләмәләрен 
үтәүне финанс ягыннан тәэмин итү өчен муниөипаль 
районнар бюджетларына бирелә торган бюджетара 
трансфертлар   30,89 

  БАРЛЫК КЕРЕМНӘР: 1 988 954,21»    
      

 дигән юлларны  түбәндәге басмада бәян итәргә: 
 

ТИГЕН КЕРЕМНӘРЕ «2 00 00000 00 0000 000 1 089 104,89 

2 02 20000 00 0000 150 
Россия Федерациясе бюджет системасы 
бюджетларына субсидияләр (бюджетара 
субсидияләр) 

           
237 670,54    

2 02 29999 05 0000 150 
Һәркем файдалана алырлык һәм түләүсез башлангыч 
гомуми, төп гомуми, төп белем бирү программалары 

190 094,33           



буенча урта (тулы) гомуми белем; өстәмә белем 
бирүне һәм һәркем файдалана алырлык түләүсез 
мәктәпкәчә белем бирүне һәм шулай ук каникуллар 
вакытында балаларның ялын оештыруны башкару 
өчен субсидияләр   

2 02 29999 05 0000 150 

Хезмәткә түләүнең яңа системасына күчкән мәгариф 
оешмаларындагы яшь белгечләргә кызыксындыру 
өчен айлык өстәмә  түләүләр  өчен муниципаль район 
бюджетына субсидияләр   902,62 

2 02 29999 05 0000 150 

Спортта югары күрсәткечләргә ирешкән укучыларны 
әзерләгән өчен балалар-яшүсмерләр спорт мәктәпләре 
тренер-укытучыларына өстәп һәм өстәмә түләү өчен 
муниципаль район бюджетына субсидияләр    1 363,67 

2 02 29999 05 0000 150 
Балалар-яшүсмерләр спортын үстерүгә муниципаль 
район бюджетына субсидияләр    1 336,92 

2 02 29999 05 0000 150 

Башлыкларга, башлыкларның урынбасарлар ына, 
муниципаль район башкарма комитеты җитәкчесенә, 
җирлекләр башлыкларына, район үзәкләре башкарма 
комитетлары җитәкчеләренә премияләр бирүгә 
муниципаль район бюджетына субсидияләр    3 452,40 

2 02 40000 00 0000 150 Башка бюджетара трансфертлар 127 296,93    

2 02 45160 05 0000 150 

Муниципаль берәмлекләрнең чыгым йөкләмәләрен 
үтәүне финанс ягыннан тәэмин итү өчен муниц ипаль 
районнар бюджетларына бирелә торган бюджетара 
трансфертлар   117,73 

  БАРЛЫК КЕРЕМНӘР: 2 001 085,99»    
 

  
 

«2 02 29999 05 0000150 

Һәркем файдалана алырлык һәм түләүсез башлангыч 
гомуми, төп гомуми, төп белем бирү программалары 
буенча урта (тулы) гомуми белем; өстәмә белем 
бирүне һәм һәркем файдалана алырлык түләүсез 
мәктәпкәчә белем бирүне һәм шулай ук каникуллар 
вакытында балаларның ялын оештыруны башкару 
өчен субсидияләр   

   185 285,30»    

     

  дигән юллардан соң  
 

«2 02 25519 05 0002 150 Тәрҗемәчеләр хезмәтенә түләү өчен муниципаль 
районнар бюджетларына субсидияләр   148,20 

2 02 25519 05 0002 150 Урам-юллар челтәренә хезмәт к үрсәтә торган 
автомашиналарга капиталь ремонт үткәрү өчен 
муниципаль районнар бюджетына субсидияләр 3 208,00 

2 02 29999 05 0000 150 Россия Федерациясе төбәкләрендә, якын һәм ерак чит 
илләрдә «Сабантуй» бәйрәмен үткәрү өчен 
муниципаль район бюджетына субсидияләр     275,00» 

 

дигән юлларны өстәргә 
  



«2 02 40014 05 0000 150 

Төзелгән килешүләргә туры китереп, җирле әһәмияткә 
ия булган сорауларны хәл итү буенча вәкаләтләрне 
башкару өчен җирлекләр бюджетларыннан 
муниципаль районнар бюджетларына бирелә торган 
бюджетара трансфертлар    

119 644,00»    

 

дигән юллардан соң   
 

«2 02 45160 05 0000 150 Югары белем бирү мәгариф оешмаларында стипендия 
рәвешендә айлык түләүләрне башкару өчен 
муниципаль районнар бюджтларына бирелә торган 
бюджетара трансфертлар   180,00» 

дигән юлларны өстәргә 
 

 
7) 6нчы кушымтада 1нче таблицаны түбәндәге басмада бәян итәргә:   

 

«2019 елга Бөгелмә  муниципаль районы бюджетының  
бюджет ассигнованиеләрен бүлекләр, асбүлекләр, максатчан маддәләр 

(Бөгелмә  муниципаль районы муниципаль программалары һәм эшчәнлекнең 
программалы булмаган юнәлешләре), бюджет чыгымнары классификациясенең  

чыгым төрләре төркемнәре буенча бүлү    
 

Атама 

Бү-
лек, 
асбү
-лек 

Максатчан 
маддә 

Чыг
ым 
төр

е 

Сумма,  
мең 

сумнарда 

ДӘҮЛӘТКҮЛӘМ СОРАУЛАР 0100     116 427,34 
Россия Федерациясе субъектының һәм муниөипаль 
берәмлекнең иң югары вазыйфаи затының эшләп 
торуы   

0102     2 319,60 

Муниципаль берәмлек башлыгы 0102 9900002030   2 319,60 
Дәүләт (муниципаль), казна учреждениеләре, дәүләт 
бюджетныкы булмаган идарә органнары тарафын нан 
функцияләр үтәлүне тәэмин итү максатында, 
персоналга түләү чыгымнары     

0102 9900002030 100 2 319,60 

Дәүләт хакимияте закон чыгару (вәкаләтле) 
органнарының һәм муниципаль берәмлекнең 
вәкаләтле органнарының эшләп торуы     

0103     25 671,01 

Үзәк аппарат 0103 9900002040   25 671,01 
Дәүләт (муниципаль), казна учреждениеләре, дәүләт 
бюджетныкы булмаган идарә органнары тарафыннан 
функцияләр үтәлүне тәэмин итү максатында, 
персоналга түләү чыгымнары     

0103 9900002040 100 18 718,75 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны тәэмин итүгә 
товарлар, эш һәм хезмәтләр сатып алу 

0103 9900002040 200 6 775,62 

Башка бюджет ассигнованиеләре 0103 9900002040 800 176,64 



Россия Федерациясе Хөкүмәтенең һәм Россия 
Федерациясе субъектлары дәүләт хакимияте 
югары башкарма органнарының, җирле 
хакимиятләрнең  эшләп торуы   

0104     39 396,37 

Мәгариф өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен 
тормышка ашыру   

0104 0220825300   353,20 

Дәүләт (муниципаль), казна учреждениеләре, дәүләт 
бюджетныкы булмаган идарә органнары тарафыннан 
функцияләр үтәлүне тәэмин итү максатында, 
персоналга түләү чыгымнары     

0104 0220825302 100 353,20 

Муниципаль район составына керә торган 
җирлекләрдән ТР муниципаль-норматив актлар 
регистрын алып бару өчен кирәкле информация 
җыю буенча вәкаләтләрне тормышка ашыруга   

0104 2410125390   2,90 

Дәүләт (муниципаль), казна учреждениеләре, дәүләт 
бюджетныкы булмаган идарә органнары тарафыннан 
функцияләр үтәлүне тәэмин итү максатында, 
персоналга түләү чыгымнары     

0104 2410125390 100 2,90 

Үзәк аппарат 0104 9900002040   38 687,07 
Дәүләт (муниципаль), казна учреждениеләре, дәүләт 
бюджетныкы булмаган идарә органнары тарафыннан 
функцияләр үтәлүне тәэмин итү максатында, 
персоналга түләү чыгымнары     

0104 9900002040 100 27 794,71 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны тәэмин итүгә 
товарлар, эш һәм хезмәтләр сатып алу 

0104 9900002040 200 10 791,39 

Башка бюджет ассигнованиеләре 0104 9900002040 800 100,98 
Яшьләр сәясәте өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен 
тормышка ашыру 

0104 9900025240   353,20 

Дәүләт (муниципаль), казна учреждениеләре, дәүләт 
бюджетныкы булмаган идарә органнары тарафыннан 
функцияләр үтәлүне тәэмин итү максатында, 
персоналга түләү чыгымнары     

0104 9900025240 100 353,20 

Суд системасы 0105     49,40 
Федераль бюджет средстволары исәбенә Россия 
Федераөиясендә гомумюрисдикция федераль 
судларының присяжный утырышчыларына 
кандидатлар исемлеген төзү (үзгәртү)   

0105 9900051200   49,40 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны тәэмин итүгә 
товарлар, эш һәм хезмәтләр сатып алу 

0105 9900051200 200 49,40 

Финанс, салым һәм таможня органнарының, һә м  
финанс (финас-бюджет) күзәтчелеге 
органнарының эшчәнлеген тәэмин итү   

0106     14 308,36 

Үзәк аппарат 0106 9900002040   14 308,36 
Дәүләт (муниципаль), казна учреждениеләре, дәүләт 
бюджетныкы булмаган идарә органнары тарафыннан 
функцияләр үтәлүне тәэмин итү максатында, 
персоналга түләү чыгымнары     

0106 9900002040 100 11 967,48 



Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны тәэмин итүгә 
товарлар, эш һәм хезмәтләр сатып алу 

0106 9900002040 200 2 326,12 

Башка бюджет ассигнованиеләре 0106 9900002040 800 14,77 
Резерв фондлары 0111     1 003,93 
Резерв фондлары 0111 9900007411   1 003,93 
Башка бюджет ассигнованиеләре 0111 9900007411 800 1 003,93 
Башка гомумдәүләт сораулары 0113     33 678,67 
Опека һәм попечительлек өлкәсендә дәүләт 
вәкаләтләрен тормышка ашыру   

0113 0350325330   1 362,80 

Дәүләт (муниципаль), казна учреждениеләре, дәүләт 
бюджетныкы булмаган идарә органнары тарафыннан 
функцияләр үтәлүне тәэмин итү максатында, 
персоналга түләү чыгымнары     

0113 0350325330 100 1 108,10 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны тәэмин итүгә 
товарлар, эш һәм хезмәтләр сатып алу 

0113 0350325330 200 254,70 

Татарстан Республикасы территориаль 
иҗтимагый үзидарә системасын үстерүгә 
юнәлдерелгән чаралар    

0113 1110125180   2 138,93 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны тәэмин итүгә 
товарлар, эш һәм хезмәтләр сатып алу 

0113 1110125180 200 1 532,40 

Бюджет, автоном учреждениеләргә, коммерцияле 
булмаган башка оешмаларга субсидияләр бирү    

0113 1110125180 600 606,53 

“2017–2019 елларда Бөгелмә муниципаль районында 
энергияне саклау һәм энергети к нәтиҗәлелекне 
күтәрү” муниципаль программасы   " 

0113 8100000000   23,50 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны тәэмин итүгә 
товарлар, эш һәм хезмәтләр сатып алу 

0113 8100102041 200 23,50 

БМРда коррупциягә каршы муиципаль  программа                       0113 8300000000   29,30 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны тәэмин итүгә 
товарлар, эш һәм хезмәтләр сатып алу 

0113 8300102043 200 29,30 

Үзәк аппарат 0113 9900002040   8 263,20 
Дәүләт (муниципаль), казна учреждениеләре, дәүләт 
бюджетныкы булмаган идарә органнары  тарафыннан 
функцияләр үтәлүне тәэмин итү максатында, 
персоналга түләү чыгымнары     

0113 9900002040 100 6 722,20 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны тәэмин итүгә 
товарлар, эш һәм хезмәтләр сатып алу 

0113 9900002040 200 1 523,49 

Башка бюджет ассигнованиеләре 0113 9900002040 800 17,51 
Оешма милегенә салым түләү һәм җир салымы 
түләү  

0113 9900002950   920,70 

Башка бюджет ассигнованиеләре 0113 9900002950 800 920,70 
Башка дәрәҗә хакимият органнары тарафыннан 
кабул ителгән карарлар нәтиҗәсендә килеп туган 
өстәмә чыгымнарны компенсацияләү өчен 
муниципаль бюджетлар берәмлекләренә бирелә 
торган бюджетара трансфертлар     

0113 9900025151   88,80 

Бюджетара трансфертлар 0113 9900025151 500 88,80 



Балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның 
хокукларын яклау комиссиясе оештыру һәм аның 
эшчәнлеген оештыру буенча дәүләт вәкаләтләрен 
гамәлгә ашыру   

0113 9900025260   742,40 

Дәүләт (муниципаль), казна учреждениеләре, дәүләт 
бюджетныкы булмаган идарә органнары тарафыннан 
функцияләр үтәлүне тәэмин итү максатында, 
персоналга түләү чыгымнары     

0113 9900025260 100 704,80 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны тәэмин итүгә 
товарлар, эш һәм хезмәтләр сатып алу 

0113 9900025260 200 37,60 

Адмиинистратив комиссияләр булдыру һәм 
аларның эшчәнлеген оештыру буенча дәүләт 
вәкаләтләрен гамәлгә ашыру    

0113 9900025270   375,50 

Дәүләт (муниципаль), казна учреждениеләре, дәүләт 
бюджетныкы булмаган идарә органнары тарафыннан 
функцияләр үтәлүне тәэмин итү максатында, 
персоналга түләү чыгымнары     

0113 9900025270 100 360,50 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны тәэмин итүгә 
товарлар, эш һәм хезмәтләр сатып алу 

0113 9900025270 200 15,00 

Архив эшләре өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен 
тормышка ашыру   

0113 9900025340   156,20 

Дәүләт (муниципаль), казна учреждениеләре, дәүләт 
бюджетныкы булмаган идарә органнары та рафыннан 
функцияләр үтәлүне тәэмин итү максатында, 
персоналга түләү чыгымнары     

0113 9900025340 100 15,10 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны тәэмин итүгә 
товарлар, эш һәм хезмәтләр сатып алу 

0113 9900025340 200 141,10 

Административ хокук бозулар турында 
беркетмәләр төзергә вәкаләте булган затларның 
исемлеген билгеләү буенча дәүләт вәкаләтләрен 
гамәлгә ашыру       

0113 9900025350   0,52 

Дәүләт (муниципаль), казна учреждениеләре, дәүләт 
бюджетныкы булмаган идарә органнары тарафыннан 
функцияләр үтәлүне тәэмин итү максатында, 
персоналга түләү чыгымнары     

0113 9900025350 100 0,52 

Дәүләт милеге буларак чикләре билгеләнмәгән җир 
кишәрлекләре белән эш итү буенча дәүләт 
вәкаләтләрен гамәлгә ашыру     

0113 9900025400   24,90 

Дәүләт (муниципаль), казна учреждениеләре, дәүләт 
бюджетныкы булмаган идарә органнары тарафыннан 
функцияләр үтәлүне тәэмин итү максатында, 
персоналга түләү чыгымнары     

0113 9900025400 100 24,90 

Алкогольдән исерек хәлдә җәмәгать урыннарында 
булган затларга махсус учреждениеләрдә хезмәт 
күрсәтү буенча дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә 
ашыру     

0113 9900025410   3 627,60 



Дәүләт (муниципаль), казна учреждениеләре, дәүләт 
бюджетныкы булмаган идарә органнары тарафыннан 
функцияләр үтәлүне тәэмин итү максатында, 
персоналга түләү чыгымнары     

0113 9900025410 100 3 031,24 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны тәэмин итүгә 
товарлар, эш һәм хезмәтләр сатып алу 

0113 9900025410 200 461,00 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм коммерцияле 
булмаган башка оешмаларга субсидияләр бирү  

0113 9900025410 600 40,16 

Башка бюджет ассигнованиеләре 0113 9900025410 800 95,20 
Үзәкләштерелгән бухгалтерияләр эшен тәэмин итү 0113 9900029900   5 384,83 

Дәүләт (муниципаль), казна учреждениеләре, дәүләт 
бюджетныкы булмаган идарә органнары тарафыннан 
функцияләр үтәлүне тәэмин итү максатында, 
персоналга түләү чыгымнары     

0113 9900029900 100 4 897,25 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны тәэмин итүгә 
товарлар, эш һәм хезмәтләр сатып алу 

0113 9900029900 200 486,48 

Башка бюджет ассигнованиеләре 0113 9900029900 800 1,10 
Архив фонды документларын һәм башка архив 
документларын саклау, исәпкә алу, комплектлау 
һәм файдалануны тәэмин итү   

0113 9900044020   1 560,65 

Дәүләт (муниципаль), казна учреждениеләре, дәүләт 
бюджетныкы булмаган идарә органнары тарафыннан 
функцияләр үтәлүне тәэмин итү максатында, 
персоналга түләү чыгымнары     

0113 9900044020 100 1 316,95 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны тәэмин итүгә 
товарлар, эш һәм хезмәтләр сатып алу 

0113 9900044020 200 243,70 

Гражданлык хәле актын дәүләт теркәве,   
федераль бюджет исәбенә 

0113 9900059300   5 226,50 

Дәүләт (муниципаль), казна учреждениеләре, дәүләт 
бюджетныкы булмаган идарә органнары тарафыннан 
функцияләр үтәлүне тәэмин итү максатында, 
персоналга түләү чыгымнары     

0113 9900059300 100 1 709,60 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны тәэмин итүгә 
товарлар, эш һәм хезмәтләр сатып алу 

0113 9900059300 200 3 448,70 

Бюджетара трансфертлар 0113 9900059300 500 68,20 
Гражданлык хәле актын дәүләт теркәве  (җирле 
бюджет) 

0113 9900079300   90,70 

Дәүләт (муниципаль), казна учреждениеләре, дәүләт 
бюджетныкы булмаган идарә органнары тарафыннан 
функцияләр үтәлүне тәэмин итү максатында, 
персоналга түләү чыгымнары     

0113 9900079300 100 90,70 

Дәүләтнең башка йөкләмәләрен үтәү 0113 9900092030   2 978,05 
Дәүләт (муниципаль), казна учреждениеләре, дәүләт 
бюджетныкы булмаган идарә органнары тарафыннан 
функцияләр үтәлүне тәэмин итү максатында, 
персоналга түләү чыгымнары     

0113 9900092030 100 353,77 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны тәэмин итүгә 0113 9900092030 200 2 519,86 



товарлар, эш һәм хезмәтләр сатып алу 

Башка бюджет ассигнованиеләре 0113 9900092030 800 104,42 
“Татарстан Республикасында муниципаль 
хезмәткәрләрне мәҗбүри дәүләт 
иминиятләштерүе турында”гы Татарстан 
Республикасы законын гамәлгә ашыру   

0113 9900092410   247,20 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны тәэмин итүгә 
товарлар, эш һәм хезмәтләр сатып алу 

0113 9900092410 200 247,20 

Муниципаль хезмәткәрләрне диспансерлаштыру  0113 9900097071   436,40 
Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны тәэмин итүгә 
товарлар, эш һәм хезмәтләр сатып алу 

0113 9900097071 200 436,40 

ДӘҮЛӘТ ОБОРОНАСЫ 0200     2 073,70 
Мобилизацион һәм гаскәри булмаган әзерлек  0203     2 073,70 
Хәрби комиссариатлар булмаган җирләрдә 
федераль бюджет средстволары исәбенә беренчел 
хәрби учетка куюны башкару   

0203 9900051180   2 073,70 

Бюджетара трансфертлар 0203 9900051180 500 2 073,70 
ДӘҮЛӘТ КУРКЫНЫЧСЫЗЛЫГЫ ҺӘМ ХОКУК 
САКЛАУ ЭШЧӘНЛЕГЕ   

0300     13 383,22 

Халыкны һәм территорияне табигый һәм 
техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрдән 
саклау һәм гражданнар оборонасы   

0309     3 008,50 

Дәүләт куркынычсызлыгы өлкәсе һәм хокук саклау 
эшчәнлеге органнарының эшләп торуы   

0309 9900022670   3 008,50 

Дәүләт (муниципаль), казна учреждениеләре, дәүләт 
бюджетныкы булмаган идарә органнары тарафыннан 
функцияләр үтәлүне тәэмин итү максатында, 
персоналга түләү чыгымнары     

0309 9900022670 100 2 873,50 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны тәэмин итүгә 
товарлар, эш һәм хезмәтләр сатып алу 

0309 9900022670 200 134,88 

Башка бюджет ассигнованиеләре 0309 9900022670 800 0,12 
Дәүләт куркынычсызлыгы өлкәсендә һәм хокук 
саклау эшчәнлегендәге башка сораулар    

0314     10 374,72 

Тәртип саклау буенча җәмәгать пунктларының 
эшчәнлеген тәэмин итүче муниципаль 
хезмәткәрләрне тоту   

0314 9900022700   10 374,72 

Дәүләт (муниципаль), казна учреждениеләре, дәүләт 
бюджетныкы булмаган идарә органнары тарафыннан 
функцияләр үтәлүне тәэмин итү максатында, 
персоналга түләү чыгымнары     

0314 9900022700 100 10 374,72 

ДӘҮЛӘТ ИКЪТИСАДЫ 0400     33 025,12 
Авыл хуҗалыгы һәм балыкчылык 0405     484,50 
Терлекләрнең авыруын кисәтү һәм юк итү, аларны 
дәвалау, иясез хайваннарны тоту, карау, халыкны 
кешеләр өчен дә, терлекләр өчен дә уртак булган 
чирләрдән саклау буенча чаралар күрүне оештыру 
өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру   

0405 1420925360   484,50 



Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны тәэмин итүгә 
товарлар, эш һәм хезмәтләр сатып алу 

0405 1420925360 200 484,50 

Су хуҗалыгы 0406     507,90 
Гидротехник корылмаларны тоту һәм ремонтлау 
чыгымнары   

0406 9900090430   507,90 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны тәэмин итүгә 
товарлар, эш һәм хезмәтләр сатып алу 

0406 9900090430 200 507,90 

Транспорт 0408     10 616,10 
Транспортның башка төрләре өлкәсендә аерым 
чаралар   

0408 9900003170   10 616,10 

Башка бюджет ассигнованиеләре  0408 9900003170 800 10 616,10 
Юл хуҗалыгы (юл фондлары) 0409     20 816,62 
Гражданнарның үзара салым средстволарын 
җәлеп итеп башкарыла торган җирле әһәмияткә 
ия булган сорауларны чишүгә Татарстан 
Республикасы бюджеты средстволаррыннан 
бирелә торган бюджетара трансфертлар 

0409 9900025141   537,60 

Бюджетара трансфертлар 0409 9900025141 500 537,60 
“Бөгелмә муниципаль районында уртак 
кулланыштагы булган юлларны  төзү, 
реконструкцияләү һәм капиталь ремонтлау” 
максатчан программасы   

0409 Д10000000
0 

  20 279,02 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны тәэмин итүгә 
товарлар, эш һәм хезмәтләр сатып алу 

0409 Д10000365
0 

200 20 279,02 

Дәүләт икътисады өлкәсендә башка сораулар 0412     600,00 

Кулланучылар кооперациясе оешмаларының 
транспорт чыгымнары өлкәсендә тотылган 
чыгымнарын кайтару  

0412 9900079010   600,00 

Башка бюджет ассигнованиеләре 0412 9900079010 800 600,00 
ТОРАК-КОММУНАЛЬ ХУҖАЛЫГЫ 0500     61 171,14 
Торак хуҗалыгы 0501     49 215,00 
Күпквартирлы йортларда капиталь ремонт 
чараларын тәэмин итү   

0501 0450196010   49 215,00 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм коммерцияле 
булмаган башка оешмаларга субсидияләр бирү 

0501 0450196010 600 49 215,00 

Коммуналь хуҗалык 0502     2 473,80 
Җирле бюджетларның бюджет инвестицияләре 0502 9900075310   2 473,80 
Дәүләт (муниципаль) милек объектларына капитал 
салымнар   

0502 9900075310 400 2 473,80 

Төзекләндерү 0503     9 482,34 
Гражданнарның үзара салым средстволарын 
җәлеп итеп башкарыла торган җирле әһәмияткә 
ия булган сорауларны чишүгә Татарстан 
Республикасы бюджеты средстволарыннан бирелә 
торган бюджетара трансфертлар 

0503 9900025141   1 632,40 

Бюджетара трансфертлар 0503 9900025141 500 1 632,40 



Башка дәрәҗә хакимият органнары тарафыннан 
кабул ителгән карарлар нәтиҗәсендә килеп туган 
өстәмә чыгымнарны компенсацияләү өчен 
муниципаль бюджетлар берәмлекләренә бирелә 
торган бюджетара трансфертлар     

0503 9900025151   100,00 

Бюджетара трансфертлар 0503 9900025151 500 100,00 
Татарстан Республикасы  авыл җирлекләренә 
грантлар бирү өчен авыл җирлекләре бюджетына 
тапшырыла торган бюджеара трансфертлар   

0503 9900025191   3 000,00 

Бюджетара трансфертлар 0503 9900025191 500 3 000,00 
Шәһәр округларын һәм җирлекләрне төзекләндерү 
буенча башка чаралар   

0503 9900078050   4 749,94 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны тәэмин итүгә 
товарлар, эш һәм хезмәтләр сатып алу 

0503 9900078050 200 4 749,94 

ӘЙЛӘНӘ –ТИРӘ МОХИТНЕ САКЛАУ 0600     5 277,40 
“Әйләнә-тирә мохитне саклауны тәэмин итү”нең 
төп чарасы 

0603 0910100000   3 621,80 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны тәэмин итүгә 
товарлар, эш һәм хезмәтләр сатып алу 

0603 0910174460 200 3 621,80 

Башка дәрәҗә хакимия т органнары тарафыннан 
кабул ителгән карарлар нәтиҗәсендә килеп туган 
өстәмә чыгымнарны компенсацияләү өчен 
муниципаль бюджетлар берәмлекләренә бирелә 
торган бюджетара трансфертлар     

0603 9900025151   1 655,60 

Бюджетара трансфертлар 0603 9900025151 500 1 655,60 
МӘГАРИФ 0700     1526 221,29 
Мәктәпкәчә белем 0701     497 646,02 
Мәктәпкәчә яшьтәге муниципаль белем бирү 
оешмаларында бар кеше дә файдалана ала торган 
һәм түләүсез белем алуга хокукларны тормышка 
ашыруга дәүләт гарантияләрен тәэмин итү   

0701 0210125370   217 092,80 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм коммерцияле 
булмаган башка оешмаларга субсидияләр бирү  

0701 0210125370 600 217 092,80 

Мәктәпкәчә яшьтәге белем бирү оешмаларын 
үстерү 

0701 0210342000   280 252,99 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны тәэмин итүгә 
товарлар, эш һәм хезмәтләр сатып алу 

0701 0210342000 200 627,75 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм коммерцияле 
булмаган башка оешмаларга субсидияләр бирү  

0701 0210342000 600 278 982,46 

Башка бюджет ассигнованиеләре 0701 0210342000 800 642,79 
“2017–2019 елларда Бөгелмә муниципаль районында 
энергияне саклау һәм энергетик нәтиҗәлелекне 
күтәрү” муниципаль программасы    

0701 8100000000   200,23 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны тәэмин итүгә 
товарлар, эш һәм хезмәтләр сатып алу 

0701 8110342000 200 83,49 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм коммерцияле 
булмаган башка оешмаларга субсидияләр бирү  

0701 8110342000 600 116,74 



Авыл җирлегендә яшәүче аерым категория 
гражданнарга торак һәм коммуналь хезмәтләр 
өчен түләүләр буенча социаль ярдәм (ПНО)    

0701 9910342000   100,00 

Дәүләт (муниципаль), казна учреждениеләре, дәүләт 
бюджетныкы булмаган идарә органнары тарафыннан 
функцияләр үтәлүне тәэмин итү максатында, 
персоналга түләү чыгымнары     

0701 9910342000 100 77,47 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм коммерцияле 
булмаган башка оешмаларга субсидияләр бирү  

0701 9910342000 600 22,53 

Гомуми мәгариф 0702     774 706,52 
Мәктәпкәчә яшьтәге муниципаль белем бирү 
оешмаларында бар кеше файдалана ала торган һәм 
түләүсез белем алуга хокукларны тормышка 
ашыруга дәүләт гарантияләрен тәэмин итү   

0702 0210125370   11 794,30 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм коммерцияле 
булмаган башка оешмаларга субсидияләр бирү   
 

0702 0210125370 600 11 794,30 

Гомуми белем бирү учреждениеләрендәге яшь 
белгечләргә ярдәм итүгә юнәлдерелгәнмәгариф 
өлкәсе чаралары    

0702 0220143624   867,91 

Дәүләт (муниципаль), казна учреждениеләре, дәүләт 
бюджетныкы булмаган идарә органнары тарафыннан 
функцияләр үтәлүне тәэмин итү максатында, 
персоналга түләү чыгымнары     

0702 0220143624 100 867,91 

Балалар бакчалары-мәктәпләрне кертеп, 
гомумбелем бирү оешмаларын үстерү    

0702 0220242100   256 667,74 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны тәэмин итүгә 
товарлар, эш һәм хезмәтләр сатып алу 

0702 0220242100 200 125,10 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм коммерцияле 
булмаган башка оешмаларга субсидияләр бирү  

0702 0220242100 600 256 542,64 

Интернатлары булган гомумбелем бирү 
оешмаларын үстерү   

0702 0220242200   64 690,15 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм коммерцияле 
булмаган башка оешмаларга субсидияләр бирү 

0702 0220242200 600 64 690,15 

Муниципаль мәгариф оешмаларында   һәркем 
файдаланырлык һәм түләүсез мәктәпкәчә, гомуми 
башлангыч, урта гомуми, төп  гомуми, төп гомуми 
белем бирү буенча урта (тулы) белем алуга, өстәмә 
белем алуга дәүләт гарантияләрен тәэмин итү   

0702 0220825280   439 391,20 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм коммерцияле 
булмаган башка оешмаларга субсидияләр бирү  

0702 0220825280 600 439 391,20 

БМРда дәүләт сәясәтен гамәлгә ашыру 
(террорчылык һәм  экстремизмны 
профилактикалау) 

0702 8000000000   325,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны тәэмин итүгә 
товарлар, эш һәм хезмәтләр сатып алу 

0702 8020242100 200 89,28 

Бюджет, автоном һәм коммерцияле булмаган башка 0702 8020242100 600 211,44 



оешмаларга субсидияләр бирү   

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны тәэмин итүгә 
товарлар, эш һәм хезмәтләр сатып алу 

0702 8020242200 200 24,28 

“2017–2019 елларда Бөгелмә муниципаль районында 
энергияне саклау һәм энергетик нәтиҗәлелекне 
күтәрү” муниципаль программасы    

0702 8100000000   429,77 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны тәэмин итүгә 
товарлар, эш һәм хезмәтләр сатып алу 

0702 8120242100 200 151,55 

Бюджет, автоном һәм коммерцияле булмаган башка 
оешмаларга субсидияләр бирү   

0702 8120242100 600 248,22 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны тәэмин итүгә 
товарлар, эш һәм хезмәтләр сатып алу 

0702 8120242200 200 30,00 

БМРда халыкның наркотикларга хирыслашуын 
профилактикалау” муниципаль программасы    

0702 8700000000   430,45 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны тәэмин итүгә 
товарлар, эш һәм хезмәтләр сатып алу 

0702 8720242100 200 118,67 

Бюджет, автоном һәм коммерцияле булмаган башка 
оешмаларга субсидияләр бирү   

0702 8720242100 600 261,78 

Бюджет, автоном һәм коммерцияле булмаган башка 
оешмаларга субсидияләр бирү   

0702 8720242200 600 50,00 

Авыл җирлегендә яшәүче аерым категория 
гражданнарга торак һәм коммуналь хезмәтләр 
өчен түләүләр буенча социаль ярдәм (ПНО)    

0702 9920242100   110,00 

Дәүләт (муниципаль), казна учреждениеләре, дәүләт 
бюджетныкы булмаган идарә органнары тарафыннан 
функцияләр үтәлүне тәэмин итү максатында, 
персоналга түләү чыгымнары     

0702 9920242100 100 37,44 

Бюджет, автоном һәм коммерцияле булмаган башка 
оешмаларга субсидияләр бирү   

0702 9920242100 600 72,56 

Балаларга өстәмә белем бирү 0703     170 801,88 
Өстәмә гомумбелем бирү программаларын гамәлгә 
ашыручы өстәмә белем бирү күппрофильле 
оешмаларны үстерү   

0703 0230142310   78 467,81 

Бюджет, автоном һәм коммерцияле булмаган башка 
оешмаларга субсидияләр бирү   

0703 0230142310 600 78 467,81 

Өстәмә белем бирү программаларын гамәлгә 
ашыручы әдәби-эстетик юнәлештәге өстәмә белем 
бирү оешмаларын үстерү  

0703 0230142320   44 988,86 

Бюджет, автоном һәм коммерцияле булмаган башка 
оешмаларга субсидияләр бирү   

0703 0230142320 600 44 988,86 

Өстәмә белем бирү программаларын гамәлгә 
ашыручы спорт юнәлеш ендә өстәмә белем бирү 
оешмаларын (ДЮСШ) үстерү 

0703 0230142330   46 867,42 

Бюджет, автоном һәм коммерцияле булмаган башка 
оешмаларга субсидияләр бирү   

0703 0230142330 600 46 867,42 



Мәгариф өлкәсендә әдәби-эстетик юнәлештә 
өстәмә белем бирү оешмаларындагы яшь 
белгечләргә ярдәм итүгә юнәлдерелгән чаралар 

0703 0230443622   17,36 

Бюджет, автоном һәм коммерцияле булмаган башка 
оешмаларга субсидияләр бирү   

0703 0230443622 600 17,36 

Мәгариф өлкәсендә спорт юнәлешендә өстәмә 
белем бирү оешмаларындагы яшь белгечләргә ярдәм 
итүгә юнәлдерелгән чаралар  (ДЮСШ) 

0703 0230443623   17,36 

Бюджет, автоном һәм коммерцияле булмаган башка 
оешмаларга субсидияләр бирү   

0703 0230443623 600 17,36 

Балалар белән югары нәтиҗәләргә ирешү өчен 
мәктәптән тыш учреждениеләрдә эшләүче 
укытучы-тренерларга һәм спортчы -
инструкторларга ярдәм йөзеннән чаралар    

0703 1010142330   182,14 

Бюджет, автоном һәм коммерцияле булмаган башка 
оешмаларга субсидияләр бирү   

0703 1010142330 600 182,14 

БМРда дәүләт сәясәтен тормышка ашыру 
(террорчылыкны һәм экстремизмны 
профилактикалау 

0703 8000000000   75,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны тәэмин итүгә 
товарлар, эш һәм хезмәтләр сатып алу 

0703 8030142310 200 5,00 

Бюджет, автоном һәм коммерцияле булмаган башка 
оешмаларга субсидияләр бирү   

0703 8030142310 600 70,00 

“2017–2019 елларда Бөгелмә муниципаль районында 
энергияне саклау һәм энергетик нәтиҗәлелекне 
күтәрү” муниципаль программасы    

0703 8100000000   155,94 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны тәэмин итүгә 
товарлар, эш һәм хезмәтләр сатып алу 

0703 8130142310 200 70,00 

Бюджет, автоном һәм коммерцияле булмаган башка 
оешмаларга субсидияләр бирү   

0703 8130142320 600 53,94 

Бюджет, автоном һәм коммерцияле булмаган башка 
оешмаларга субсидияләр бирү   

0703 8130142330 600 32,00 

“БМРда янгын куркынычсызлыгы” максатчан 
программасы   

0703 8800000000   30,00 

Бюджет, автоном һәм коммерцияле булмаган башка 
оешмаларга субсидияләр бирү   

0703 8830142320 600 30,00 

Яшьләр сәясәте 0707     20 829,35 
Балаларның һәм яшьләрнең ялын, 
сәламәтләндерүне һәм мәшгульлеген Татарстан 
Республикасы бюджеты исәбенә оештыру 
чаралары   

0707 1020121320   13 378,80 

Дәүләт (муниципаль), казна учреждениеләре, дәүләт 
бюджетныкы булмаган идарә органнары тарафыннан 
функцияләр үтәлүне тәэмин итү максатында, 
персоналга түләү чыгымнары     

0707 1020121320 100 212,20 

Бюджет, автоном һәм коммерцияле булмаган башка 
оешмаларга субсидияләр бирү   

0707 1020121320 600 13 166,60 



Балаларның һәм яшьләрнең ялын, 
сәламәтләндерүне һәм мәшгульлеген Татарстан 
Республикасы бюджетының ел башына булган  
средстволары исәбенә оештыру чаралары   

0707 1020121330   751,22 

Бюджет, автоном һәм коммерцияле булмаган башка 
оешмаларга субсидияләр бирү   

0707 1020121330 600 751,22 

Балаларның һәм яшьләрнең ялын, 
сәламәтләндерүне һәм мәшгульлеген җирле 
бюджет исәбенә оештыру чаралары   

0707 1020181320   590,00 

Бюджет, автоном һәм коммерцияле булмаган башка 
оешмаларга субсидияләр бирү   

0707 1020181320 600 590,00 

Яшьләр сәясәте учреждениеләре эшчәнлеген 
тәэмин итү 

0707 1040143190   274,80 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм коммерцияле 
булмаган башка оешмаларга субсидияләр бирү  

0707 1040143190 600 274,80 

Яшьләр сәясәте учреждениеләре эшчәнлеген 
тәэмин итү 

0707 9900043190   5 834,53 

Дәүләт (муниципаль), казна учреждениеләре, дәүләт 
бюджетныкы булмаган идарә органна ры тарафыннан 
функцияләр үтәлүне тәэмин итү максатында, 
персоналга түләү чыгымнары     

0707 9900043190 100 1 396,43 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны тәэмин итүгә 
товарлар, эш һәм хезмәтләр сатып алу 

0707 9900043190 200 66,83 

Бюджет, автоном һәм коммерциял е булмаган башка 
оешмаларга субсидияләр бирү   

0707 9900043190 600 4 371,27 

Мәгариф өлкәсендәге башка сораулар 0709     62 237,51 
Балалар һәм яшьләр өчен чаралар үткәрү   0709 0210243600   700,00 
Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны тәэмин итүгә 
товарлар, эш һәм хезмәтләр сатып алу 

0709 0210243601 200 700,00 

Мәгариф өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен 
тормышка ашыру 

0709 0220825300   5 307,60 

Дәүләт (муниципаль), казна учреждениеләре, дәүләт 
бюджетныкы булмаган идарә органнары тарафыннан 
функцияләр үтәлүне тәэмин итү максатында, 
персоналга түләү чыгымнары     

0709 0220825301 100 4 613,40 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны тәэмин итүгә 
товарлар, эш һәм хезмәтләр сатып алу 

0709 0220825301 200 694,20 

Балалар һәм яшьләр өчен гомуми белем чаралары 
үткәрү   

0709 0220943601   971,25 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны тәэмин итүгә 
товарлар, эш һәм хезмәтләр сатып алу 

0709 0220943601 200 971,25 

Балалар һәм яшьләр өчен  өстәмә белем бирү 
оешмаларында чаралар үткәрү   

0709 0230343601   1 227,61 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны тәэмин итүгә 
товарлар, эш һәм хезмәтләр сатып алу 

0709 0230343601 200 597,61 

Бюджет, автоном һәм коммерцияле булмаган башка 
оешмаларга субсидияләр бирү   

0709 0230343601 600 630,00 



Татарстан Республикасында мәгарифне үстерүгә 
юнәлдерелгән чаралар   

0709 0240321110   180,00 

Бюджет, автоном һәм коммерцияле булмаган башка 
оешмаларга субсидияләр бирү   

0709 0240321110 600 180,00 

Мәгариф эшчәнлеген тәэмин итү, белемнең 
сыйфатын бәяләүне башкаручы оешмаларны 
үстерү     

0709 0250143500   788,11 

Дәүләт (муниципаль), казна учреждениеләре, дәүләт 
бюджетныкы булмаган идарә органнары тарафыннан 
функцияләр үтәлүне тәэмин итү максатында, 
персоналга түләү чыгымнары     

0709 0250143500 100 174,41 

Бюджет, автоном һәм коммерцияле булмаган башка 
оешмаларга субсидияләр бирү   

0709 0250143500 600 613,70 

Белем бирү оешмаларының эшчәнлеген тәэмин 
итүче оешмалар, уку-методика кабинетлары, 
мәктәпара уук-җитештерү комбинатлары, 
логопед пунктлары   

0709 0250245200   52 853,20 

Дәүләт (муниципаль), казна учреждениеләре, дәүләт 
бюджетныкы булмаган идарә органнары тарафыннан 
функцияләр үтәлүне тәэмин итү максатында, 
персоналга түләү чыгымнары     

0709 0250245200 100 39 784,97 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны тәэмин итүгә 
товарлар, эш һәм хезмәтләр сатып алу 

0709 0250245200 200 8 831,95 

Социаль тәэминат һәм халыкка башка түләүләр  0709 0250245200 300 6,00 
Бюджет, автоном һәм коммерцияле булмаган башка 
оешмаларга субсидияләр бирү   

0709 0250245200 600 3 939,60 

Башка бюджет ассигнованиеләре 0709 0250245200 800 290,69 
Балалар-яшүсмерләр спортын үстерү   0709 1010143650   41,55 
Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны тәэмин итүгә 
товарлар, эш һәм хезмәтләр сатып алу 

0709 1010143650 200 41,55 

“БМРда балаларга һәм яшьләргә патриотик 
тәрбия бирү” муниципаль программасы  

0709 8600000000   30,00 

Бюджет, автоном һәм коммерцияле булмаган башка 
оешмаларга субсидияләр бирү   

0709 8630343600 600 30,00 

БМРда халыкның наркотикларга хирыслашуын 
профилактикалау” муниципаль программасы    

0709 8700000000   138,20 

Бюджет, автоном һәм коммерцияле булмаган башка 
оешмаларга субсидияләр бирү   

0709 8730343600 600 138,20 

МӘДӘНИЯТ, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     116 462,25 
Мәдәният 0801     115 670,75 
Китапханәләр эшчәнлеген тәэмин итү 0801 0830144090   37 214,32 
Бюджет, автоном һәм коммерцияле булмаган башка 
оешмаларга субсидияләр бирү   

0801 0830144090 600 37 214,32 

Бар кеше дә файдалана алырлык муниципаль 
китапханәләрнең һәм Россия Федерациясе 
субъектларының дәүләт үзәк китапханәләренең 
китап фондларын комплектлау   

0801 08301L5192   52,30 



Бюджет, автоном һәм к оммерцияле булмаган башка 
оешмаларга субсидияләр бирү   

0801 08301L519
2 

600 52,30 

Клублар һәм ял -мәдәният үзәкләре эшчәнлеген 
тәэмин итү   

0801 0840144091   65 095,81 

Бюджет, автоном һәм коммерцияле булмаган башка 
оешмаларга субсидияләр бирү   

0801 0840144091 600 65 095,81 

Мәдәният өлкәсендә чаралар 0801 0860110990   8 044,65 
Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны тәэмин итүгә 
товарлар, эш һәм хезмәтләр сатып алу 

0801 0860110990 200 7 418,35 

Бюджет, автоном һәм коммерцияле булмаган башка 
оешмаларга субсидияләр бирү   

0801 0860110990 600 626,30 

Грантлар 0801 0870144050   105,00 
Бюджет, автоном һәм коммерцияле булмаган башка 
оешмаларга субсидияләр бирү   

0801 0870144050 600 105,00 

Авыл җирлекләре территорияләрендә булган 
муниципаль мәдәният учреждениеләренең иң яхшы 
хезмәткәрләренә дәүләт ярдәме    

0801 08701L5193   200,00 

Бюджет, автоном һәм коммерцияле булмаган башка 
оешмаларга субсидияләр бирү   

0801 08701L5193 600 200,00 

Авыл җирлекләре тернриторияләрендә булган 
муниципаль мәдәният учреждениеләренә дәүлә т 
ярдәме    

0801 08701L5194   200,00 

Бюджет, автоном һәм коммерцияле булмаган башка 
оешмаларга субсидияләр бирү   

0801 08701L5194 600 200,00 

БМРда халыкның наркотикларга хирыслашуын 
профилактикалау” муниципаль программасы    

0801 8700000000   10,00 

Бюджет, автоном һәм коммерцияле булмаган башка 
оешмаларга субсидияләр бирү   

0801 8760110990 600 10,00 

“БМРда янгын куркынычсызлыгы” максатчан 
программасы   

0801 8800000000   980,93 

Бюджет, автоном һәм коммерцияле булмаган башка 
оешмаларга субсидияләр бирү   

0801 8840144091 600 980,93 

Башка дәрәҗә хакимият органнары тарафыннан 
кабул ителгән карарлар нәтиҗәсендә килеп туган 
өстәмә чыгымнарны компенсацияләү өчен 
муниципаль бюджетлар берәмлекләренә бирелә 
торган бюджетара трансфертлар     

0801 9900025151   3 724,25 

Бюджетара трансфертлар 0801 9900025151 500 3 724,25 
Авыл җирлегендә яшәүче аерым категория 
гражданнарга торак һәм коммуналь хезмәтләр 
өчен түләүләр буенча социаль ярдәм (ПНО)    

0801 9930144090   26,00 

Бюджет, автоном һәм коммерцияле булмаган башка  
оешмаларга субсидияләр бирү   

0801 9930144090 600 26,00 

Авыл җирлегендә яшәүче аерым категория 
гражданнарга торак һәм коммуналь хезмәтләр 
өчен түләүләр буенча социаль ярдәм (ПНО)    

0801 9940144091   17,50 

Бюджет, автоном һәм коммерцияле булмаган башка 0801 9940144091 600 17,50 



оешмаларга субсидияләр бирү   

Мәдәният һәм кинематография өлкәсендә башка 
сораулар 

0804     791,50 

Башка дәрәҗә хакимият органнары тарафыннан 
кабул ителгән карарлар нәтиҗәсендә килеп туган 
өстәмә чыгымнарны компенсацияләү өчен 
муниципаль бюджетлар берәмлекләренә бирелә 
торган бюджетара трансфертлар     

0804 9900025151   791,50 

Бюджетара трансфертлар 0804 9900025151 500 791,50 
СӘЛАМӘТЛЕК САКЛАУ 0900     1 620,40 
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0907     1 620,40 
Эпидемияләргә каршы чараларны үткәрү буенча 
дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыруга 
субвенцияләр   

0907 0110202110   1 620,40 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны тәэмин итүгә 
товарлар, эш һәм хезмәтләр сатып алу 

0907 0110202110 200 1 620,40 

СОЦИАЛЬ СӘЯСӘТ 1000     69 010,91 
Пенсия тәэминаты 1001     475,30 
ТР муниципаль хезмәткәрләренең пенсияләренә 
өстәмәләр   

1001 9900049100   475,30 

Социаль тәэминат һәм халыкка башка түләүләр 1001 9900049100 300 475,30 
Халыкның социаль тәэминаты 1003     2 447,06 
Халыкны социаль яклау чараларын тәэмин итү 1003 0310105520   50,00 
Социаль тәэминат һәм халыкка башка түләүләр 1003 0310105520 300 50,00 
Аерым категория халыкка дәүләттән социаль 
ярдәм күрсәтү   

1003 0310105530   750,00 

Социаль тәэминат һәм халыкка башка түләүләр 1003 0310105530 300 750,00 
“Авыл территорияләрен тотрыклы үстерү” 
аспрограммасын гамәлгә ашыру чараларын”ның 
төп чарасы Основное мероприятие   

1003 1470100000   1 047,06 

Социаль тәэминат һәм халыкка башка түләүләр 1003 14701L560 300 1 047,06 
Норматив-гавами йөкләмәләр  буенча социаль 
түләүләр   

1003 9900105490   600,00 

Социаль тәэминат һәм халыкка башка түләүләр 1003 9900105490 300 600,00 
Гаилә һәм баланы саклау 1004     65 688,55 
Халыкка социаль ярдәм чараларын тәэмин итү 1004 0310105520   24 795,86 
Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны тәэмин итүгә 
товарлар, эш һәм хезмәтләр сатып алу 

1004 0310105520 200 9,96 

Социаль тәэминат һәм халыкка башка түләүләр 1004 0310105520 300 24 785,90 
Социаль ярдәмнең башка төрләрен күрсәтү 1004 0310205510   14 627,70 
Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны тәэмин итүгә 
товарлар, эш һәм хезмәтләр сатып алу 

1004 0310205510 200 80,31 

Бюджет, автоном һәм коммерцияле булмаган башка 
оешмаларга субсидияләр бирү   

1004 0310205510 600 14 547,38 

Тәрбиягә балалар алган гаиләләргә балалар 
тәрбияләгән өчен түләү 

1004 0350313110   5 847,70 

Социаль тәэминат һәм халыкка башка түләүләр 1004 0350313110 300 5 847,70 



Тәрбиягә бала алган әти-әнигә түләү 1004 0350313120   3 546,60 
Социаль тәэминат һәм халыкка башка түләүләр 1004 0350313120 300 3 546,60 
Тәрбиягә алган балаларны караучы опекуннар 
гаиләләренә түләүләр   

1004 0350313130   16 870,70 

Социаль тәэминат һәм халыкка башка түләүләр 1004 0350313130 300 16 870,70 
Социаль сәясәт өлкәсендәге башка сораулар 1006     400,00 
Социаль сәясәт өлкәсендәге чаралар 1006 9900005410   400,00 
Тәрбиягә балалар алган гаиләләргә балалар 
тәрбияләгән өчен түләү 

1006 9900005410 200 293,00 

Социаль тәэминат һәм халыкка башка түләүләр 1006 9900005410 300 107,00 
ФИЗИК КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     109 238,21 
Физик культура 1101     105 993,18 
Балалар белән югары нәтиҗәләргә ирешү өчен 
мәктәптән тыш учреждениеләрдә эшләүче 
укытучы-тренерларга һәм спортчы -
инструкторларга ярдәм йөзеннән чаралар    

1101 1010142330   1 181,53 

Бюджет, автоном һәм коммерцияле булмаган баш ка 
оешмаларга субсидияләр бирү   

1101 1010142330 600 1 181,53 

Балалар һәм яшүсмерләр спортын үстерү  1101 1010143650   1 295,37 
Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итүгә 
товарлар, эш һәм хезмәтләр сатып алу 

1101 1010143650 200 1 295,37 

Спорт әзерлеге  буенча ведомство учреждениеләре 
эшчәнлеген тәэмин итү   

1101 1010148200   101 077,07 

Бюджет, автоном һәм коммерцияле булмаган башка 
оешмаларга субсидияләр бирү   

1101 1010148200 600 101 077,07 

«Бөгелмә муниципаль районында 2017 – 2019 
елларда энергияне саклау һәм энергетик 
нәтиҗәлелекне күтәрү” муниципаль 
программасы" 

1101 8100000000   94,00 

Бюджет, автоном һәм коммерцияле булмаган башка 
оешмаларга субсидияләр бирү    

1101 8110148200 600 94,00 

Башка дәрәҗә хакимият органнары тарафыннан 
кабул ителгән ка рарлар нәтиҗәсендә килеп туган 
өстәмә чыгымнарны компенсацияләү өчен 
муниципаль бюджетлар берәмлекләренә бирелә 
торган бюджетара трансфертлар     

1101 9900025151   2 345,20 

Бюджетара трансфертлар 1101 9900025151 500 2 345,20 
Күмәк спорт 1102     3 245,04 
Күмәк спорт өлкәсендә физик культура һәм спорт 
чаралары   

1102 1010112870   2 389,04 

Бюджет, автоном һәм коммерцияле булмаган башка 
оешмаларга субсидияләр бирү   

1102 1010112870 600 2 389,04 

“БМРда балаларга һәм яшьләргә патриотик 
тәрбия бирү” муниципаль программасы   

1102 8600000000   120,25 

Бюджет, автоном һәм коммерцияле булмаган башка 
оешмаларга субсидияләр бирү   

1102 8610112870 600 120,25 

БМРда халыкның наркотикларга хирыслашуын 1102 8700000000   735,75 



профилактикалау” муниципаль программасы    

Бюджет, автоном һәм коммерцияле булмаган башка 
оешмаларга субсидияләр бирү   

1102 8710112870 600 735,75 

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯСЕ БЮДЖЕТ 
СИСТЕМАСЫ БЮДЖЕТЛАРЫНА ГОМУМИ 
ХАРАКТЕРДАГЫ 
 БЮДЖЕТАРА ТРАНСФЕРТЛАР  

1400     27 426,53 

Россия Федерациясе субъектларының һ әм 
муниципаль берәмлекләрнең бюджет тәэминатын 
тигезләүгә дотацияләр   

1401     24 700,30 

Финанси тәэминат чыганаклары булып 
муниципаль районнар бюджет средстволары 
торган  җирлекләрнең бюджет тәэминатын 
тигезләүгә дотацияләр      

1401 9900025040   2 391,80 

Бюджетара трансфертлар 1401 9900025040 500 2 391,80 
Финанси тәэминат чыганаклары булып, ТР 
бюджетыннан җирлек бюджетларына 
бюджетара трансфертлар тапшыру өчен 
муниципаль районнар бюджетларына бирелә 
торган субсидияләр торган җирлекләрнең бюджет 
тәэминатын тигезләүгә дотацияләр      

1401 9900080040   14 575,70 

Бюджетара трансфертлар 1401 9900080040 500 14 575,70 
Финанси тәэминат чыганаклары булып, ТР 
бюджетыннан җирлекләргә финанс ярдәме 
күрсәтү региональ фондыннан дотацияләрне 
исәпләү һәм бирү буенча дәүләт вәкаләтләрен 
тормышка ашыру өчен муниципаль районнар 
бюджетларына бирелә торган субвенцияләр 
торган җирлекләрнең бюджет тәэминатын 
тигезләүгә дотацияләр  

1401 9900080060   7 732,80 

Бюджетара трансфертлар 1401 9900080060 500 7 732,80 
Гомуми характердагы башка бюджетара 
трансфертлар 

1403     2 726,23 

Муниципаль берәмлекләрне чыгым йөкләмәләрен 
финанси яктан тәэмин итүгә Татарстан 
Республикасы җирлекләре бюджетларына 
тапшырыла торган бюджетара трансфертлар ң   

1403 9900025131   117,73 

Бюджетара трансфертлар 1403 9900025131 500 117,73 
Башка дәрәҗә хакимият органнары тарафыннан 
кабул ителгән карарлар нәтиҗәсендә килеп туган 
өстәмә чыгымнарны компенсацияләү өчен 
муниципаль берәмлекләр бюджетларына 
тапшырыла торган бюджетара трансфертлар   

1403 9900025151   2 608,50 

Бюджетара трансфертлар 1403 9900025151 500 2 608,50 
БАРЛЫГЫ:       2 081 337,53» 

 
8) 7нче кушымтадагы 1нче таблицаны түбәндәге басмада бәян итәргә: 



Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районы  
бюджеты чыгымнарының 

 2019 елга ведомство структурасы   
 

Күрсәткеч атамасы 
КБК Сумма, 

 мең 
сумнарда КВСР КФСР КЦСР КВР 

Татарстан Республикасы Бөгелмә 
муниципаль районы Башкарма 
комитеты   

800       1 979 119,71 

ДӘҮЛӘТКҮЛӘМ СОРАУЛАР 800 0100     60 504,81 
Дәүләт хакимияте закон чыгару 
(вәкаләтле) органнарының һәм 
муниципаль берәмлекнең вәкаләтле 
органнарының эшләп торуы     

800 0103     2 291,41 

Үзәк аппарат 800 0103 9900002040   2 291,41 
Дәүләт (муниципаль), казна 
учреждениеләре, дәүләт бюджетныкы 
булмаган идарә органнары тарафыннан 
функцияләр үтәлүне тәэмин итү 
максатында, персоналга түләү 
чыгымнары     

800 0103 9900002040 100 2 291,41 

Россия Федерациясе Хөкүмәтене ң һәм 
Россия Федерациясе субъектлары 
дәүләт хакимияте югары башкарма 
органнарының,  җирле  
хакимиятләрнең  эшләп торуы   

800 0104     39 396,37 

Мәгариф өлкәсендә дәүләт 
вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 

800 0104 0220825300   353,20 

Дәүләт (муниципаль), казна 
учреждениеләре, дәүләт бюджетныкы 
булмаган идарә органнары тарафыннан 
функцияләр үтәлүне тәэмин итү 
максатында, персоналга түләү 
чыгымнары     

800 0104 0220825302 100 353,20 

Муниципаль район составына керә 
торган җирлекләрдән ТР муниципаль -
норматив актлар регистрын алып бару 
өчен кирәкле информация җыю буенча 
вәкаләтләрне тормышка ашыруга   

800 0104 2410125390   2,90 

Дәүләт (муниципаль), казна 
учреждениеләре, дәүләт бюджетныкы 
булмаган идарә органнары тарафыннан 
функцияләр үтәлүне тәэмин итү 
максатында, персоналга түләү 
чыгымнары     

800 0104 2410125390 100 2,90 

Үзәк аппарат 800 0104 9900002040   38 687,07 



Дәүләт (муниципаль), казна 
учреждениеләре, дәүләт бюджетныкы 
булмаган идарә органнары тарафыннан 
функцияләр үтәлүне тәэмин итү 
максатында, персоналга түләү 
чыгымнары     

800 0104 9900002040 100 27 794,71 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны 
тәэмин итүгә товарлар, эш һәм хезмәтләр 
сатып алу 

800 0104 9900002040 200 10 791,39 

Башка бюджет ассигнованиеләре 800 0104 9900002040 800 100,98 
Яшьләр сәясәте өлкәсендә дәүләт 
вәкаләтләрен тормышка ашыру    

800 0104 9900025240   353,20 

Дәүләт (муниципаль), казна 
учреждениеләре, дәүләт бюджетныкы 
булмаган идарә органнары тарафыннан 
функцияләр үтәлүне тәэмин итү 
максатында, персоналга түләү 
чыгымнары     

800 0104 9900025240 100 353,20 

Суд системасы 800 0105     49,40 
Федераль бюджет средстволары 
исәбенә Россия Федерациясендә гомуми 
юрисдикция федераль судлары 
присяжный утырышчыларына 
кандидатларның исемлекләрен төзү 
(үзгәртү) 

800 0105 9900051200   49,40 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны 
тәэмин итүгә товарлар, эш һәм хезмәтләр 
сатып алу 

800 0105 9900051200 200 49,40 

Финанс, салым һәм таможня 
органнарының һәм финанс (финанс-
бюджет) күзәтчелеге органнарының 
эшчәнлеген тәэмин итү 

800 0106     1 232,09 

Үзәк аппарат 800 0106 9900002040   1 232,09 
Дәүләт (муниципаль), казна 
учреждениеләре, дәүләт бюджетныкы 
булмаган идарә органнары тарафыннан 
функцияләр үтәлүне тәэмин итү 
максатында, персоналга түләү 
чыгымнары     

800 0106 9900002040 100 1 232,09 

Резерв фондлары 800 0111     1 003,93 
Резерв фондлары 800 0111 9900007411   1 003,93 
Башка бюджет ассигнованиеләре 800 0111 9900007411 800 1 003,93 
Башка гомумдәүләт сораулары 800 0113     16 531,60 
Опека һәм попечительлек өлкәсендә 
дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру   

800 0113 0350325330   1 362,80 

Дәүләт (муниципаль), казна 
учреждениеләре, дәүләт бюджетныкы 
булмаган идарә органнары тарафыннан 

800 0113 0350325330 100 1 108,10 



функцияләр үтәлүне тәэмин итү 
максатында, персоналга түләү 
чыгымнары     
Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны 
тәэмин итүгә товарлар, эш һәм хезмәтләр 
сатып алу 

800 0113 0350325330 200 254,70 

Татарстан Республикасы 
территориаль җәмәгать үзидарәсе 
системасын үстерүгә юнәлтелгән 
чаралар   

800 0113 1110125180   2 138,93 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны 
тәэмин итүгә товарлар, эш һәм хезмәтләр 
сатып алу 

800 0113 1110125180 200 1 532,40 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 
коммерцияле булмаган башка 
оешмаларга субсидияләр бирү 

800 0113 1110125180 600 606,53 

“2017–2019 елларда Бөгелмә 
муниципаль районында энергияне 
саклау һәм энергетик нәтиҗәл елекне 
күтәрү” муниципаль программасы    

800 0113 8100000000   15,50 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны 
тәэмин итүгә товарлар, эш һәм хезмәтләр 
сатып алу 

800 0113 8100102041 200 15,50 

БМРда коррупциягә каршы программа 800 0113 8300000000   24,80 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны 
тәэмин итүгә товарлар, эш һәм хезмәтләр 
сатып алу 

800 0113 8300102043 200 24,80 

Үзәк аппарат 800 0113 9900002040   698,30 
Дәүләт (муниципаль), казна 
учреждениеләре, дәүләт бюджетныкы 
булмаган идарә органнары тарафыннан 
функцияләр үтәлүне тәэмин итү 
максатында, персоналга түләү 
чыгымнары     

800 0113 9900002040 100 698,30 

Оешмалар милегенә салымны һәм җир 
салымын түләү 

800 0113 9900002950   845,50 

Башка бюджет ассигнованиеләре 800 0113 9900002950 800 845,50 
Балигъ булмаганнар эшләр е һәм 
аларның хокукларын яклау  буенча 
комиссияләр төзү һәм аларның 
эшчәнлеген оештыру буенча дәүләт 
вәкаләтләрен тормышка ашыру   

800 0113 9900025260   742,40 

Дәүләт (муниципаль), казна 
учреждениеләре, дәүләт бюджетныкы 
булмаган идарә органнары тарафынна н 
функцияләр үтәлүне тәэмин итү 
максатында, персоналга түләү 

800 0113 9900025260 100 704,80 



чыгымнары     

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны 
тәэмин итүгә товарлар, эш һәм хезмәтләр 
сатып алу 

800 0113 9900025260 200 37,60 

Административ комиссияләр төзү һәм 
эшчәнлеген оештыру буенча дәүләт 
вәкаләтләрен тормышка ашыру  

800 0113 9900025270   375,50 

Дәүләт (муниципаль), казна 
учреждениеләре, дәүләт бюджетныкы 
булмаган идарә органнары тарафыннан 
функцияләр үтәлүне тәэмин итү 
максатында, персоналга түләү 
чыгымнары     

800 0113 9900025270 100 360,50 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны 
тәэмин итүгә товарлар, эш һәм хезмәтләр 
сатып алу 

800 0113 9900025270 200 15,00 

Архив эшләре өлкәсендә дәүләт 
вәкаләтләрен тормышка ашыру 

800 0113 9900025340   156,20 

Дәүләт (муниципаль), казна 
учреждениеләре, дәүләт бюджетныкы 
булмаган идарә органнары тарафыннан 
функцияләр үтәлүне тәэмин итү 
максатында, персоналга түләү 
чыгымнары     

800 0113 9900025340 100 15,10 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны 
тәэмин итүгә товарлар, эш һәм хезмәтләр 
сатып алу 

800 0113 9900025340 200 141,10 

Административ хокук бозулар турында 
беркетмәләр төзергә вәкаләтле 
вазыйфаи затларның исемлеген төзү 
буенча дәүләт вәкаләтләрен тормышка 
ашыру    

800 0113 9900025350   0,52 

Дәүләт (муниципаль), казна 
учреждениеләре, дәүләт бюджетныкы 
булмаган идарә органнары тарафыннан 
функцияләр үтәлүне тәэмин итү 
максатында, персоналга түләү 
чыгымнары     

800 0113 9900025350 100 0,52 

Алкогольдән исерек хәлдә җәмәгать 
урыннарында булган затларга махсус 
учреждениеләрдә хезмәт күрсәтү 
буенча дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә 
ашыру     

800 0113 9900025410   40,16 

Бюджет, автоном һәм коммерцияле 
булмаган башка оешмаларга субсидияләр 
бирү   

800 0113 9900025410 600 40,16 



Үзәкләштерелгән бухгалтерияләрнең 
эшчәнлеген тәэмин итү 

800 0113 9900029900   401,60 

Дәүләт (муниципаль), казна 
учреждениеләре, дәүләт бюджетныкы 
булмаган идарә органнары тарафыннан 
функцияләр үтәлүне тәэмин итү 
максатында, персоналга түләү 
чыгымнары     

800 0113 9900029900 100 401,60 

Архив фонды документларын һәм 
башка архив документларын саклауны, 
исәпкә алуны, комплектлауны һәм 
файдалануны тәэмин итү   

800 0113 9900044020   1 560,65 

Дәүләт (муниципаль), казна 
учреждениеләре, дәүләт бюджетныкы 
булмаган идарә органнары тарафыннан 
функцияләр үтәлүне тәэмин итү 
максатында, персоналга түләү 
чыгымнары     

800 0113 9900044020 100 1 316,95 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны 
тәэмин итүгә товарлар, эш һәм хезмәтләр 
сатып алу 

800 0113 9900044020 200 243,70 

Федераль бюджет средстволары 
исәбенә гражданлык хәле актларын 
дәүләт теркәве   

800 0113 9900059300   5 158,30 

Дәүләт (муниципаль), казна 
учреждениеләре, дәүләт бюджетныкы 
булмаган идарә органнары тарафыннан 
функцияләр үтәлүне тәэмин итү 
максатында, персоналга түләү 
чыгымнары     

800 0113 9900059300 100 1 709,60 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны 
тәэмин итүгә товарлар, эш һәм хезмәтләр 
сатып алу 

800 0113 9900059300 200 3 448,70 

Гражданлык хәле актларын дәүләт 
теркәве (җирле бюджет) 

800 0113 9900079300   90,70 

Дәүләт (муниципаль), казна 
учреждениеләре, дәүләт бюджетныкы 
булмаган идарә органнары тарафыннан 
функцияләр үтәлүне тәэмин итү 
максатында, персоналга түләү 
чыгымнары     

800 0113 9900079300 100 90,70 

Дәүләтнең башка йөкләмәләрен үтәү 800 0113 9900092030   2 461,36 
Дәүләт (муниципаль), казна 
учреждениеләре, дәүләт бюджетныкы 
булмаган идарә органнары тарафыннан 
функцияләр үтәлүне тәэмин итү 
максатында, персоналга түләү 
чыгымнары     

800 0113 9900092030 100 353,77 



Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны 
тәэмин итүгә товарлар, эш һәм хезмәтләр 
сатып алу 

800 0113 9900092030 200 2 003,17 

Башка бюджет ассигнованиеләре 800 0113 9900092030 800 104,42 
“Татарстан Республикасында 
муниципаль хезмәткәрләрне мәҗбүри 
дәүләт иминиятләштерүе турында”гы 
Татарстан Республикасы Законын 
тормышка ашыру    

800 0113 9900092410   247,20 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны 
тәэмин итүгә товарлар, эш һәм хезмәтләр 
сатып алу 

800 0113 9900092410 200 247,20 

Муниципаль хезмәткәрләрне 
диспансерлаштыру  

800 0113 9900097071   211,18 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны 
тәэмин итүгә товарлар, эш һәм хезмәтләр 
сатып алу 

800 0113 9900097071 200 211,18 

ДӘҮЛӘТ КУРКЫНЫЧСЫЗЛЫГЫ 
ҺӘМ ХОКУК САКЛАУ ЭШЧӘНЛЕГЕ   

800 0300     10 374,72 

Дәүләт куркынычсызлыгы һәм хокук 
саклау эшчәнлеге өлкәсендә башка 
сораулар   

800 0314     10 374,72 

Хокук тәртибен саклау буенча 
җәмәгать пунктлары эшчәнлеген 
тәэмин итүче муниципаль 
хезмәткәрләрне тоту   

800 0314 9900022700   10 374,72 

Дәүләт (муниципаль), казна 
учреждениеләре, дәүләт бюджетныкы 
булмаган идарә органнары тарафыннан 
функцияләр үтәлүне тәэмин итү 
максатында, персоналга түләү 
чыгымнары     

800 0314 9900022700 100 10 374,72 

ДӘҮЛӘТ ИКЪТИСАДЫ 800 0400     32 487,52 
Авыл хуҗалыгы һәм балыкчылык 800 0405     484,50 
Терлекләрнең авыруын кисәтү һәм юк 
итү, аларны дәвалау, иясез 
хайваннарны тоту, карау, халыкны 
кешеләр өчен дә, терлекләр өчен дә 
уртак булган чирләрдән саклау буенча 
чаралар күрүне оештыру өлкәсендә 
дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру   

800 0405 1420925360   484,50 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны 
тәэмин итүгә товарлар, эш һәм хезмәтләр 
сатып алу 

800 0405 1420925360 200 484,50 

Су хуҗалыгы 800 0406     507,90 
Гидротехник корылмаларны тоту һәм 
ремонтлауга чыгымнар   

800 0406 9900090430   507,90 



Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны 
тәэмин итүгә товарлар, эш һәм хезмәтләр 
сатып алу 

800 0406 9900090430 200 507,90 

Транспорт 800 0408     10 616,10 
Башка төр транспорт өлкәсендә аерым 
чаралар 

800 0408 9900003170   10 616,10 

Башка бюджет ассигнованиеләре 800 0408 9900003170 800 10 616,10 
Юл хуҗалыгы (юл фондлары) 800 0409     20 279,02 
“Бөгелмә муниципаль районында 
гомуми кулланыштагы юллар төзү,  
реконструкцияләү һәм капиталь 
ремонтлау” максатчан программасы   

800 0409 Д100000000   20 279,02 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны 
тәэмин итүгә товарлар, эш һәм хезмәтләр 
сатып алу 

800 0409 Д100003650 200 20 279,02 

Дәүләт сәясәте өлкәсендәге башка 
сораулар 

800 0412     600,00 

Кулланучылар кооперацияләре 
оешмаларының транспорт чыгымнары 
өлкәсендәге сарыф ителгән 
средтстволарын  кайтарып бирү   

800 0412 9900079010   600,00 

Башка бюджет ассигнованиеләре 800 0412 9900079010 800 600,00 
ТОРАК-КОММУНАЛЬ ХУҖАЛЫГЫ 800 0500     56 438,74 
Торак хуҗалыгы 800 0501     49 215,00 
Күпквартирлы торак йортларны 
капиталь ремонтлау буенча чараларны 
тәэмин итү   

800 0501 0450196010   49 215,00 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 
коммерцияле булмаган башка 
оешмаларга субсидияләр бирү 

800 0501 0450196010 600 49 215,00 

Коммуналь хуҗалык 800 0502     2 473,80 
Җирле бюджетларның бюджет 
инвестицияләре  

800 0502 9900075310   2 473,80 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

800 0502 9900075310 400 2 473,80 

Төзекләндерү 800 0503     4 749,94 
Шәһәр округларын һәм җирлекләрне 
төзекләндерү буенча башка чаралар   

800 0503 9900078050   4 749,94 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны 
тәэмин итүгә товарлар, эш һәм хезмәтләр 
сатып алу 

800 0503 9900078050 200 4 749,94 

ӘЙЛӘНӘ-ТИРӘ МОХИТНЕ САКЛАУ 800 0600     3 621,80 
Үсемлекләр һәм җәнлекләр дөньясы һәм 
аларның яшәү мохите объектларын 
саклау   

800 0603     3 621,80 

“Әйләнә-тирә мохитне саклауны 800 0603 0910100000   3 621,80 



тәэмин итү”нең төп чаралары   

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны 
тәэмин итүгә товарлар, эш һәм хезмәтләр 
сатып алу 

800 0603 0910174460 200 3 621,80 

МӘГАРИФ 800 0700     1 526 221,29 
Мәктәпкәчә белем 800 0701     497 646,02 
Муниципаль мәктәпкәчә яшьтә белем 
бирү оешмаларында бар кеше дә 
файдалана алырлыктүләүсез белем 
алуга хокукны тормышка ашыруга 
дәүләт гарантияләрен тәэмин итү    

800 0701 0210125370   217 092,80 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 
коммерцияле булмаган башка 
оешмаларга субсидияләр бирү 

800 0701 0210125370 600 217 092,80 

Мәктәпкәчә белем бирү оешмаларын 
үстерү   

800 0701 0210342000   280 252,99 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны 
тәэмин итүгә товарлар, эш һәм хезмәтләр 
сатып алу 

800 0701 0210342000 200 627,75 

Бюджет, автоном һәм коммерцияле 
булмаган башка оешмаларга субсидияләр 
бирү   

800 0701 0210342000 600 278 982,46 

Башка бюджет ассигнованиеләре  800 0701 0210342000 800 642,79 

“2017–2019 елларда Бөгелмә 
муниципаль районында энергияне 
саклау һәм энергетик нәтиҗәлелекне 
күтәрү” муниципаль программасы    

800 0701 8100000000   200,23 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны 
тәэмин итүгә товарлар, эш һәм хезмәтләр 
сатып алу 

800 0701 8110342000 200 83,49 

Бюджет, автоном һәм коммерцияле 
булмаган башка оешмаларга субсидияләр 
бирү   

800 0701 8110342000 600 116,74 

Авыл җирлегендә яш әүче аерым 
категория гражданнарга торак һәм 
коммуналь хезмәтләр өчен түләүләр 
буенча социаль ярдәм (ПНО)    

800 0701 9910342000   100,00 

Дәүләт (муниципаль), казна 
учреждениеләре, дәүләт бюджетныкы 
булмаган идарә органнары тарафыннан 
функцияләр үтәлүне тәэмин итү 
максатында, персоналга түләү 
чыгымнары     

800 0701 9910342000 100 77,47 

Бюджет, автоном һәм коммерцияле 
булмаган башка оешмаларга субсидияләр 
бирү   

800 0701 9910342000 600 22,53 

Гомуми мәгариф 800 0702     774 706,52 



Мәктәпкәчә яшьтәге муниципаль 
белем бирү оешмаларында һәр кеше дә 
файдалана алырлык түләүсез белем 
алуга хокукны тормышка ашыруга  
дәүләт гарантияләрен тәэмин итү 

800 0702 0210125370   11 794,30 

Бюджет, автоном һәм коммерцияле 
булмаган башка оешмаларга субсидияләр 
бирү   

800 0702 0210125370 600 11 794,30 

Мәгариф өлкәсендә гомуми белем бирү 
учреждениеләрендә яшь белгечләргә 
ярдәм итүгә юнәлдерелгән чаралар    

800 0702 0220143624   867,91 

Дәүләт (муниципаль), казна 
учреждениеләре, дәүләт бюджетныкы 
булмаган идарә органнары тарафын нан 
функцияләр үтәлүне тәэмин итү 
максатында, персоналга түләү 
чыгымнары     

800 0702 0220143624 100 867,91 

Мәктәп – балалар бакчаларын да 
кертеп, гомумбелем бирү оешмаларын 
үстерү   

800 0702 0220242100   256 667,74 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны 
тәэмин итүгә товарлар, эш һәм хезмәтләр 
сатып алу 

800 0702 0220242100 200 125,10 

Бюджет, автоном һәм коммерцияле 
булмаган башка оешмаларга субсидияләр 
бирү   

800 0702 0220242100 600 256 542,64 

Интернаты булган гомумбелем бирү 
оешмаларын үстерү   

800 0702 0220242200   64 690,15 

Бюджет, автоном һәм коммерцияле 
булмаган башка оешмаларга субсидияләр 
бирү   

800 0702 0220242200 600 64 690,15 

Муниципаль мәгариф оешмаларында   
һәркем файдалана алырлык һәм 
түләүсез мәктәпкәчә, гомуми 
башлангыч, урта гомуми, төп гомуми , 
төп гомуми белем бирү программалары 
буенча урта (тулы)  белем алуга, 
өстәмә белем алуга дәүләт 
гарантияләрен тәэмин итү  

800 0702 0220825280   439 391,20 

Бюджет, автоном һәм коммерцияле 
булмаган башка оешмаларга субсидияләр 
бирү   

800 0702 0220825280 600 439 391,20 

БМРда дәүләт сәясәтен тормышка 
ашыру (террорчылыкны һәм                    
экстремизмны профилактикалау ) 

800 0702 8000000000   325,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны 
тәэмин итүгә товарлар, эш һәм хезмәтләр 
сатып алу 

800 0702 8020242100 200 89,28 



Бюджет, автоном һәм коммерцияле 
булмаган башка оешмаларга субсидияләр 
бирү   

800 0702 8020242100 600 211,44 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны 
тәэмин итүгә товарлар, эш һәм хезмәтләр 
сатып алу 

800 0702 8020242200 200 24,28 

“2017–2019 елларда Бөгелмә 
муниципаль районында энергияне 
саклау һәм энергетик нәтиҗәлелекне 
күтәрү” муниципаль программасы    

800 0702 8100000000   429,77 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны 
тәэмин итүгә товарлар, эш һәм хезмәтләр 
сатып алу 

800 0702 8120242100 200 151,55 

Бюджет, автоном һәм коммерцияле 
булмаган башка оешмаларга субсидияләр 
бирү   

800 0702 8120242100 600 248,22 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны 
тәэмин итүгә товарлар, эш һәм хезмәтләр 
сатып алу 

800 0702 8120242200 200 30,00 

БМРда халыкның наркотикларга 
хирыслашуын профилактикалау” 
муниципаль программасы    

800 0702 8700000000   430,45 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны 
тәэмин итүгә товарлар, эш һәм хезмәтләр 
сатып алу 

800 0702 8720242100 200 118,67 

Бюджет, автоном һәм коммерцияле 
булмаган башка оешмаларга субсидияләр 
бирү   

800 0702 8720242100 600 261,78 

Бюджет, автоном һәм коммерцияле 
булмаган башка оешмаларга субсидияләр 
бирү   

800 0702 8720242200 600 50,00 

Авыл җирлегендә яшәүче аерым 
категория гражданнарга торак һәм 
коммуналь хезмәтләр өчен түләүләр 
буенча социаль ярдәм (ПНО)    

800 0702 9920242100   110,00 

Дәүләт (муниципаль), казна 
учреждениеләре, дәүләт бюджетныкы 
булмаган идарә органнары тарафыннан 
функцияләр үтәлүне тәэмин итү 
максатында, персоналга түләү 
чыгымнары     

800 0702 9920242100 100 37,44 

Бюджет, автоном һәм коммерцияле 
булмаган башка оешмаларга субсидияләр 
бирү   

800 0702 9920242100 600 72,56 

Балаларга өстәмә белем бирү 800 0703     170 801,88 
Өстәмә гомумбелем программаларын 
тормышка ашыручы күппрофильле 
өстәмә белем бирү оешмаларын   

800 0703 0230142310   78 467,81 



үстерү       

Бюджет, автоном һәм коммерцияле 
булмаган башка оешмаларга субсидияләр 
бирү   

800 0703 0230142310 600 78 467,81 

Өстәмә гомумбелем программаларын 
тормышка ашыручы әдәби -эстетик 
юнәлештәге өстәмә белем бирү 
оешмаларын   үстерү       

800 0703 0230142320   44 988,86 

Бюджет, автоном һәм коммерцияле 
булмаган башка оешмаларга субсидияләр 
бирү   

800 0703 0230142320 600 44 988,86 

Өстәмә гомумбелем программаларын 
тормышка ашыручы спорт 
юнәлешендәге өстәмә белем бирү 
оешмаларын (ДЮСШ) үстерү       

800 0703 0230142330   46 867,42 

Бюджет, автоном һәм коммерцияле 
булмаган башка оешмаларга субсидияләр 
бирү   

800 0703 0230142330 600 46 867,42 

Мәгариф өлкәсендә әдәби-эстетик 
юнәлештә өстәмә белем бирү 
оешмаларындагы яшь белгечләргә ярдәм 
итүгә юнәлдерелгән чаралар 

800 0703 0230443622   17,36 

Бюджет, автоном һәм коммерцияле 
булмаган башка оешмаларга субсидияләр 
бирү   

800 0703 0230443622 600 17,36 

Мәгариф өлкәсендә спорт юнәлешендә 
өстәмә белем бирү оешмаларындагы 
яшь белгечләргә ярдәм ит үгә 
юнәлдерелгән чаралар  (ДЮСШ)) 

800 0703 0230443623   17,36 

Бюджет, автоном һәм коммерцияле 
булмаган башка оешмаларга субсидияләр 
бирү   

800 0703 0230443623 600 17,36 

Балалар белән югары нәтиҗәләргә 
ирешү өчен мәктәптән тыш 
учреждениеләрдә эшләүче укытучы-
тренерларга һәм спортчы -
инструкторларга ярдәм йөзеннән 
чаралар    

800 0703 1010142330   182,14 

Бюджет, автоном һәм коммерцияле 
булмаган башка оешмаларга субсидияләр 
бирү   

800 0703 1010142330 600 182,14 

БМРда дәүләт сәясәтен тормышка 
ашыру  (террорчылыкны һәм                    
и экстремизмны профилактикалау ) 

800 0703 8000000000   75,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны 
тәэмин итүгә товарлар, эш һәм хезмәтләр 

800 0703 8030142310 200 5,00 



сатып алу 

Бюджет, автоном һәм коммерцияле 
булмаган башка оешмаларга субсидияләр 
бирү   

800 0703 8030142310 600 70,00 

“2017–2019 елларда Бөгелмә 
муниципаль районында энергияне 
саклау һәм энергетик нәтиҗәлелекне 
күтәрү” муниципаль программасы    

800 0703 8100000000   155,94 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны 
тәэмин итүгә товарлар, эш һәм хезмәтләр 
сатып алу 

800 0703 8130142310 200 70,00 

Бюджет, автоном һәм коммерцияле 
булмаган башка оешмаларга субсидияләр 
бирү   

800 0703 8130142320 600 53,94 

Бюджет, автоном һәм коммерцияле 
булмаган башка оешмаларга субсидияләр 
бирү   

800 0703 8130142330 600 32,00 

 "БМРда янгын куркынычсызлыгы" 
максатчан программасы  

800 0703 8800000000   30,00 

Бюджет, автоном һәм коммерцияле 
булмаган башка оешмаларга субсидияләр 
бирү   

800 0703 8830142320 600 30,00 

Яшьләр сәясәте 800 0707     20 829,35 
Балаларның һәм яшьләрнең ялын, 
сәламәтләдерүне, мәшгульлеген 
Татарстан Республикасы бюджет 
средстволары исәбенә оештыру 
чаралары    

800 0707 1020121320   13 378,80 

Дәүләт (муниципаль), казна 
учреждениеләре, дәүләт бюджетныкы 
булмаган идарә органнары та рафыннан 
функцияләр үтәлүне тәэмин итү 
максатында, персоналга түләү 
чыгымнары     

800 0707 1020121320 100 212,20 

Бюджет, автоном һәм коммерцияле 
булмаган башка оешмаларга субсидияләр 
бирү   

800 0707 1020121320 600 13 166,60 

Балаларның һәм яшьләрнең ялын, 
сәламәтләдерүне, мәшгульлеген 
Татарстан Республикасының ел 
башына калган бюджет средстволары 
исәбенә оештыру чаралары    

800 0707 1020121330   751,22 

Бюджет, автоном һәм коммерцияле 
булмаган башка оешмаларга субсидияләр 
бирү   

800 0707 1020121330 600 751,22 

Балаларның һәм яшьләрнең ялын, 
сәламәтләдерүне, мәшгульлеген җирле 

800 0707 1020181320   590,00 



бюджет средстволары исәбенә 
оештыру чаралары    
Бюджет, автоном һәм коммерцияле 
булмаган башка оешмаларга субсидияләр 
бирү   

800 0707 1020181320 600 590,00 

Яшьләр сәясәте учреждениеләре 
эшчәнлеген тәэмин итү   

800 0707 1040143190   274,80 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 
коммерцияле булмаган башка 
оешмаларга субсидияләр бирү 

800 0707 1040143190 600 274,80 

Яшьләр сәясәте учреждениеләре 
эшчәнлеген тәэмин итү   

800 0707 9900043190   5 834,53 

Дәүләт (муниципаль), казна 
учреждениеләре, дәүләт бюджетныкы 
булмаган идарә органнары тарафыннан 
функцияләр үтәлүне тәэмин итү 
максатында, персоналга түләү 
чыгымнары     

800 0707 9900043190 100 1 396,43 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны 
тәэмин итүгә товарлар, эш һәм хезмәтләр 
сатып алу 

800 0707 9900043190 200 66,83 

Бюджет, автоном һәм коммерцияле 
булмаган башка оешмаларга субсидияләр 
бирү   

800 0707 9900043190 600 4 371,27 

Мәгариф өлкәсендәге башка сораулар 800 0709     62 237,51 
Балалар һәм яшьләр өчен чаралар 
үткәрү 

800 0709 0210243600   700,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны 
тәэмин итүгә товарлар, эш һәм хезмәтләр 
сатып алу 

800 0709 0210243601 200 700,00 

Мәгариф өлкәсендә дәүләт 
вәкаләтләрен тормышка ашыру  

800 0709 0220825300   5 307,60 

Дәүләт (муниципаль), казна 
учреждениеләре, дәүләт бюджетныкы 
булмаган идарә органнары тарафыннан 
функцияләр үтәлүне тәэмин итү 
максатында, персоналга түләү 
чыгымнары     

800 0709 0220825301 100 4 613,40 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны 
тәэмин итүгә товарлар, эш һәм хезмәтләр 
сатып алу 

800 0709 0220825301 200 694,20 

Балалар һәм яшьләр өчен гомумбелем 
чаралары үткәрү   

800 0709 0220943601   971,25 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны 
тәэмин итүгә товарлар, эш һәм хезмәтләр 
сатып алу 

800 0709 0220943601 200 971,25 

Өстәмә белем оешмаларында балалар 
һәм яшьләр өчен чаралар үткәрү    

800 0709 0230343601   1 227,61 



Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны 
тәэмин итүгә товарлар, эш һәм хезмәтләр 
сатып алу 

800 0709 0230343601 200 597,61 

Бюджет, автоном һәм коммерцияле 
булмаган башка оешмаларга субсидияләр 
бирү   

800 0709 0230343601 600 630,00 

  Татарстан Республикасында 
мәгарифне үстерүгә юнәлдерелгән 
чаралар 

800 0709 0240321110   180,00 

Бюджет, автоном һәм коммерцияле 
булмаган башка оешмаларга субсидияләр 
бирү   

800 0709 0240321110 600 180,00 

Белем бирү эшчәнлеген, белемнең 
сыйфатын бәяләүне тормышка 
ашыручы оешмалар үсеше   

800 0709 0250143500   788,11 

Дәүләт (муниципаль), казна 
учреждениеләре, дәүләт бюджетныкы 
булмаган идарә органнары тарафын нан 
функцияләр үтәлүне тәэмин итү 
максатында, персоналга түләү 
чыгымнары     

800 0709 0250143500 100 174,41 

Бюджет, автоном һәм коммерцияле 
булмаган башка оешмаларга субсидияләр 
бирү   

800 0709 0250143500 600 613,70 

Мәгариф оешмаларының эшчәнлеген 
тәэмин итүче оешмалар, уку-методик 
кабинетлары, уку-җитештерү 
комбинатлары, логопед пунктлары     

800 0709 0250245200   52 853,20 

Дәүләт (муниципаль), казна 
учреждениеләре, дәүләт бюджетныкы 
булмаган идарә органнары тарафыннан 
функцияләр үтәлүне тәэмин итү 
максатында, персоналга түләү 
чыгымнары     

800 0709 0250245200 100 39 784,97 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны 
тәэмин итүгә товарлар, эш һәм хезмәтләр 
сатып алу 

800 0709 0250245200 200 8 831,95 

Халыкның социаль тәэминаты һәм башка 
түләүләр   

800 0709 0250245200 300 6,00 

Бюджет, автоном һәм коммерцияле 
булмаган башка оешмаларга субсидияләр 
бирү   

800 0709 0250245200 600 3 939,60 

Башка бюджет ассигнованиеләре 800 0709 0250245200 800 290,69 
Балалар-яшүсмерләр спортын үстерү 800 0709 1010143650   41,55 
Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны 
тәэмин итүгә товарлар, эш һәм хезмәтләр 
сатып алу 

800 0709 1010143650 200 41,55 



“БМРда балаларга һәм яшьләргә 
патриотик тәрбия бирү”  муниципаль 
программасы  

800 0709 8600000000   30,00 

Бюджет, автоном һәм коммерцияле 
булмаган башка оешмаларга субсидияләр 
бирү   

800 0709 8630343600 600 30,00 

БМРда халыкның наркотикларга 
хирыслашуын профилактикалау” 
муниципаль программасы    

800 0709 8700000000   138,20 

Бюджет, автоном һәм коммерцияле 
булмаган башка оешмаларга субсидияләр 
бирү   

800 0709 8730343600 600 138,20 

МӘДӘНИЯТ, КИНЕМАТОГРАФИЯ 800 0800     111 946,50 
Мәдәният 800 0801     111 946,50 
Китапханәләр эшчәнлеген тәэмин итү 800 0801 0830144090   37 214,32 
Бюджет, автоном һәм коммерцияле 
булмаган башка оешмаларга субсидияләр 
бирү   

800 0801 0830144090 600 37 214,32 

Бар кеше дә файдалана алырлык 
муниципаль китапханәләрнең һәм 
Россия Федерациясе субъектларының 
дәүләт үзәк китапханәләренең китап 
фондларын комплектлау   

800 0801 08301L5192   52,30 

Бюджет, автоном һәм коммерцияле 
булмаган башка оешмаларга субсидияләр 
бирү   

800 0801 08301L5192 600 52,30 

Клубларның һәм ял-мәдәният 
үзәкләренең эшчәнлеген тәэмин итү 

800 0801 0840144091   65 095,81 

Бюджет, автоном һәм коммерцияле 
булмаган башка оешмаларга субсидияләр 
бирү   

800 0801 0840144091 600 65 095,81 

Мәдәният өлкәсендәге чаралар 800 0801 0860110990   8 044,65 
Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны 
тәэмин итүгә товарлар, эш һәм хезмәтләр 
сатып алу 

800 0801 0860110990 200 7 418,35 

Бюджет, автоном һәм коммерцияле 
булмаган башка оешмаларга субсидияләр 
бирү   

800 0801 0860110990 600 626,30 

Грантлар 800 0801 0870144050   105,00 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

800 0801 0870144050 600 105,00 

Авыл җирлекләре территориясендә 
булган муниципаль мәдәният 
учреждениеләренең иң яхшы 
хезмәткәрләренә дәүләт ярдәме      

800 0801 08701L5193   200,00 

Бюджет, автоном һәм коммерцияле 800 0801 08701L5193 600 200,00 



булмаган башка оешмаларга субсидияләр 
бирү   
Авыл җирлекләре территориясендә 
булган муниципаль мәдәният 
учреждениеләренә дәүләт ярдәме      

800 0801 08701L5194   200,00 

Бюджет, автоном һәм коммерцияле 
булмаган башка оешмаларга субсидияләр 
бирү   

800 0801 08701L5194 600 200,00 

БМРда халыкның наркотикларга 
хирыслашуын профилактикалау” 
муниципаль программасы    

800 0801 8700000000   10,00 

Бюджет, автоном һәм коммерцияле 
булмаган башка оешмаларга субсидияләр 
бирү   

800 0801 8760110990 600 10,00 

“БМРда янгын куркынычсызлыгы” 
максатчан программасы   

800 0801 8800000000   980,93 

Бюджет, автоном һәм коммерцияле 
булмаган башка оешмаларга субсидияләр 
бирү   

800 0801 8840144091 600 980,93 

Авыл җирлегендә яшәүче аерым 
категория гражданнарга торак һәм 
коммуналь хезмәтләр өчен түләүләр 
буенча социаль ярдәм (ПНО)   ) 

800 0801 9930144090   26,00 

Бюджет, автоном һәм коммерцияле 
булмаган башка оешмаларга субсидияләр 
бирү   

800 0801 9930144090 600 26,00 

Авыл җирлегендә яшәүче аерым 
категория гражданнарга торак һәм 
коммуналь хезмәтләр өчен түләүләр 
буенча социаль ярдәм (ПНО)   ) 

800 0801 9940144091   17,50 

Бюджет, автоном һәм коммерцияле 
булмаган башка оешмаларга субсидияләр 
бирү   

800 0801 9940144091 600 17,50 

СӘЛАМӘТЛЕК САКЛАУ 800 0900     1 620,40 
Санитар-эпидемиологик иминлек 800 0907     1 620,40 
Эпидемияләргә каршы чаралар үткәрү 
буенча дәүләт вәкаләтләрен тормышка 
ашыруга субвенцияләр   

800 0907 0110202110   1 620,40 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны 
тәэмин итүгә товарлар, эш һәм хезмәтләр 
сатып алу 

800 0907 0110202110 200 1 620,40 

СОЦИАЛЬ СӘЯСӘТ 800 1000     69 010,91 
Пенсия тәэминаты 800 1001     475,30 
ТР муниципаль хезмәткәрләрнең 
пенсияләренә өстәмәләр   

800 1001 9900049100   475,30 

Социаль тәэминат һәм халыкка башка 
түләүләр 

800 1001 9900049100 300 475,30 



Халыкның социаль тәэминаты 800 1003     2 447,06 
Халыкка солциаль ярдәм чарал арын 
тәэмин итү 

800 1003 0310105520   50,00 

Социаль тәэминат һәм халыкка башка 
түләүләр 

800 1003 0310105520 300 50,00 

Аерым категория халыкка дәүләт 
социаль ярдәме күрсәтү   

800 1003 0310105530   750,00 

Социаль тәэминат һәм халыкка башка 
түләүләр 

800 1003 0310105530 300 750,00 

“Авыл территорияләрен тотрыклы 
үстерү” аспрограммасын тормышка 
ашыру чаралары”ның төп чарасы    

800 1003 1470100000   1 047,06 

Социаль тәэминат һәм халыкка башка 
түләүләр 

800 1003 14701L5670 300 1 047,06 

Норматив-гавами йөкләмәл әр буенча 
социаль түләүләр   

800 1003 9900105490   600,00 

Социаль тәэминат һәм халыкка башка 
түләүләр 

800 1003 9900105490 300 600,00 

Гаилә һәм балалыкны саклау  800 1004     65 688,55 
Халыкка социаль ярдәм чараларын 
тәэмин итү 

800 1004 0310105520   24 795,86 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны 
тәэмин итүгә товарлар, эш һәм хезмәтләр 
сатып алу 

800 1004 0310105520 200 9,96 

Социаль тәэминат һәм халыкка башка 
түләүләр 

800 1004 0310105520 300 24 785,90 

Социаль ярдәмнең башка төрләрен 
күрсәтү 

800 1004 0310205510   14 627,70 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны 
тәэмин итүгә товарлар, эш һәм хезмәтләр 
сатып алу 

800 1004 0310205510 200 80,31 

Бюджет, автоном һәм коммерцияле 
булмаган башка оешмаларга субсидияләр 
бирү   

800 1004 0310205510 600 14 547,38 

Тәрбиягә бала алган гаиләгә баланы 
тәрбияләгән өчен түләү 

800 1004 0350313110   5 847,70 

Социаль тәэминат һәм халыкка башка 
түләүләр 

800 1004 0350313110 300 5 847,70 

Тәрбиягә бала алган әти-әнигә түләү 800 1004 0350313120   3 546,60 
Социаль тәэминат һәм халыкка башка 
түләүләр 

800 1004 0350313120 300 3 546,60 

Тәрбиядәге балаларны карау өчен 
опекун-гаиләләргә түләүләр   

800 1004 0350313130   16 870,70 

Социаль тәэминат һәм халыкка башка 
түләүләр 

800 1004 0350313130 300 16 870,70 

Социаль сәясәт өлкәсендәге башка 
сораулар 

800 1006     400,00 



Социаль сәясәт өлкәсендәге чаралар 800 1006 9900005410   400,00 
Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны 
тәэмин итүгә товарлар, эш һәм хезмәтләр 
сатып алу 

800 1006 9900005410 200 293,00 

Социаль тәэминат һәм халыкка башка 
түләүләр 

800 1006 9900005410 300 107,00 

ФИЗИК КУЛЬТУРА ҺӘМ СПОРТ 800 1100     106 893,01 
Физик  культура 800 1101     103 647,98 
Балалар белән югары нәтиҗәләргә 
ирешү өчен мәктәптән тыш 
учреждениеләрдә эшләүче укытучы-
тренерларга һәм спортчы -
инструкторларга ярдәм йөзеннән 
чаралар    

800 1101 1010142330   1 181,53 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 
коммерцияле булмаган башка 
оешмаларга субсидияләр бирү 

800 1101 1010142330 600 1 181,53 

Балалар-яшүсмерләр спортын үстерү 800 1101 1010143650   1 295,37 
Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны 
тәэмин итүгә товарлар, эш һәм хезмәтләр 
сатып алу 

800 1101 1010143650 200 1 295,37 

Спорт әзерлеге буенча ведомство 
учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин 
итү   

800 1101 1010148200   101 077,07 

Бюджет, автоном һәм коммерцияле 
булмаган башка оешмаларга субсидияләр 
бирү   

800 1101 1010148200 600 101 077,07 

“2017–2019 елларда Бөгелмә 
муниципаль районында энергияне 
саклау һәм энергетик нәтиҗәлелекне 
күтәрү” муниципаль программасы    

800 1101 8100000000   94,00 

Бюджет, автоном һәм коммерцияле 
булмаган башка оешмаларга субсидияләр 
бирү   

800 1101 8110148200 600 94,00 

Күмәк спорт 800 1102     3 245,04 
Күмәк спорт өлкәсендә физик культура 
һәм спорт чаралары   

800 1102 1010112870   2 389,04 

Бюджет, автоном һәм коммерцияле 
булмаган башка оешмаларга субсидияләр 
бирү   

800 1102 1010112870 600 2 389,04 

“БМРда балаларга һәм яшьләргә 
патриотик тәрбия бирү”  муниципаль 
программасы   

800 1102 8600000000   120,25 

Бюджет, автоном һәм коммерцияле 
булмаган башка оешмаларга субсидияләр 
бирү   

800 1102 8610112870 600 120,25 

БМРда халыкның наркотикларга 800 1102 8700000000   735,75 



хирыслашуын профилактикалау” 
муниципаль программасы    
Бюджет, автоном һәм коммерцияле 
булмаган башка оешмаларга субсидияләр 
бирү   

800 1102 8710112870 600 735,75 

Татарстан Республикасы Бөгел мә 
муниципаль районы Контроль-санау 
палатасы   

820       1 366,92 

ДӘҮЛӘТКҮЛӘМ СОРАУЛАР 820 0100     1 366,92 
Финанс, салым һәм таможня 
органнарының һәм финанс (финанс-
бюджет) күзәтчелеге органнарының 
эшчәнлеген тәэмин итү 

820 0106     1 358,92 

Үзәк аппарат 820 0106 9900002040   1 358,92 
Дәүләт (муниципаль), казна 
учреждениеләре, дәүләт бюджетныкы 
булмаган идарә органнары тарафыннан 
функцияләр үтәлүне тәэмин итү 
максатында, персоналга түләү 
чыгымнары     

820 0106 9900002040 100 1 246,71 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны 
тәэмин итүгә товарлар, эш һәм хезмәтләр 
сатып алу 

820 0106 9900002040 200 106,91 

Башка бюджет ассигнованиеләре 820 0106 9900002040 800 5,30 
Башка гомумдәүләт сораулары 820 0113     8,00 
Муниципаль хезмәткәрләрне 
диспансерлаштыру 

820 0113 9900097071   8,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны 
тәэмин итүгә товарлар, эш һәм хезмәтләр 
сатып алу 

820 0113 9900097071 200 8,00 

Татарстан Республикасы Бөгелмә 
муниципаль районы Финанс-бюджет 
палатасы   

830       55 229,83 

ДӘҮЛӘТКҮЛӘМ СОРАУЛАР 830 0100     11 943,05 
Финанс, салым һәм таможня 
органнарының һәм финанс (финанс-
бюджет) күзәтчелеге органнарының 
эшчәнлеген тәэмин итү 

830 0106     11 717,35 

Үзәк аппарат 830 0106 9900002040   11 717,35 
Дәүләт (муниципаль), казна 
учреждениеләре, дәүләт бюджетныкы 
булмаган идарә органнары тарафыннан 
функцияләр үтәлүне тәэмин итү 
максатында, персоналга түләү 
чыгымнары     

830 0106 9900002040 100 9 488,68 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны 
тәэмин итүгә товарлар, эш һәм хезмәтләр 

830 0106 9900002040 200 2 219,20 



сатып алу 

Башка бюджет ассигнованиеләре 830 0106 9900002040 800 9,47 
Башка гомумдәүләт сораулары 830 0113     225,70 
“2017–2019 елларда Бөгелмә 
муниципаль районында энергияне 
саклау һәм энергетик нәтиҗәлелекне 
күтәрү” муниципаль программасы    

830 0113 8100000000   3,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны 
тәэмин итүгә товарлар, эш һәм хезмәтләр 
сатып алу 

830 0113 8100102041 200 3,00 

БМРда коррупциягә каршы муниципаль 
программа   

830 0113 8300000000   2,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны 
тәэмин итүгә товарлар, эш һәм хезмәтләр 
сатып алу 

830 0113 8300102043 200 2,00 

Оешмаларның милегенә салымны һәм 
җир салымын түләү 

830 0113 9900002950   0,20 

Башка бюджет ассигнованиеләре 830 0113 9900002950 800 0,20 
Башка дәрәҗә хакимият органнары 
тарафыннан кабул ителгән ка рарлар 
нәтиҗәсендә килеп туган өстәмә 
чыгымнарны компенсацияләү өчен 
муниципаль бюджетлар 
берәмлекләренә бирелә торган 
бюджетара трансфертлар     

830 0113 9900025151   88,80 

Бюджетара трансфертлар 830 0113 9900025151 500 88,80 
Федераль бюджет исәбенә гра жданлык 
хәле актларын дәүләт теркәве   

830 0113 9900059300   68,20 

Бюджетара трансфертлар 830 0113 9900059300 500 68,20 
Муниципаль хезмәткәрләрне 
диспансерлаштыру  

830 0113 9900097071   63,50 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны 
тәэмин итүгә товарлар, эш һәм хезмәтләр 
сатып алу 

830 0113 9900097071 200 63,50 

ДӘҮЛӘТ ОБОРОНАСЫ 830 0200     2 073,70 
Мобилизацион һәм гаскәри  булмаган 
әзерлек 

830 0203     2 073,70 

Хәрби комиссариат булмаган 
территорияләрдә беренчел хәрби 
исәпкә куюны федераль бюджет 
средстволары исәбенә башкаруны 
тормышка ашыру   

830 0203 9900051180   2 073,70 

Межбюджетные трансферты 830 0203 9900051180 500 2 073,70 
ДӘҮЛӘТ ИКЪТИСАДЫ 830 0400     537,60 
Юл хуҗалыгы (юллар фондлары) 830 0409     537,60 



Гражданнарның үзара салым 
средстволарын җ әлеп итеп башкарыла 
торган җирле әһәмияткә ия булган 
сорауларны чишүгә  Татарстан 
Республикасы бюджеты 
средстволаррыннан бирелә торган  
бюджетара трансфертлар 

830 0409 9900025141   537,60 

Бюджетара трансфертлар 830 0409 9900025141 500 537,60 
ТОРАК-КОММУНАЛЬ ХУҖАЛЫГЫ 830 0500     4 732,40 
Төзекләндерү 830 0503     4 732,40 
Гражданнарның үзара салым 
средстволарын җәлеп итеп башкарыла 
торган җирле әһәмияткә ия булган 
сорауларны чишүгә Татарстан 
Республикасы бюджеты 
средстволарыннан бирелә торган 
бюджетара трансфертлар 

830 0503 9900025141   1 632,40 

Бюджетара трансфертлар 830 0503 9900025141 500 1 632,40 
Башка дәрәҗә хакимият органнары 
тарафыннан кабул ителгән карарлар 
нәтиҗәсендә килеп туган өстәмә 
чыгымнарны компенсацияләү өчен 
муниципаль бюджетлар 
берәмлекләренә бирелә торган 
бюджетара трансфертлар     

830 0503 9900025151   100,00 

Бюджетара трансфертлар 830 0503 9900025151 500 100,00 
Татарстан Республикасы авыл 
җирлекләренә грантлар бирү өчен авыл 
җирлекләре бюджетларын  бирелә 
торган бюджетара трансфертлар   

830 0503 9900025191   3 000,00 

Бюджетара трансфертлар 830 0503 9900025191 500 3 000,00 
ӘЙЛӘНӘ-ТИРӘ МОХИТНЕ САКЛАУ 830 0600     1 655,60 
Үсемлекләр һәм терлекләр дөньясы 
объектларын, аларның яшәү мохитен 
саклау   

830 0603     1 655,60 

Башка дәрәҗә  хакимият органнары 
тарафыннан кабул ителгән карарлар 
нәтиҗәсендә килеп туган өстәмә 
чыгымнарны компенсацияләү өчен 
муниципаль бюджетлар 
берәмлекләренә бирелә торган 
бюджетара трансфертлар     

830 0603 9900025151   1 655,60 

Бюджетара трансфертлар 830 0603 9900025151 500 1 655,60 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 830 0800     4 515,75 
Культура 830 0801     3 724,25 



Башка дәрәҗә хакимият органнары 
тарафыннан кабул ителгән карарлар 
нәтиҗәсендә килеп туган өстәмә 
чыгымнарны компенсацияләү өчен 
муниципаль бюджетлар 
берәмлекләренә бирелә торган 
бюджетара трансфертлар     

830 0801 9900025151   3 724,25 

Бюджетара трансфертлар 830 0801 9900025151 500 3 724,25 
Мәдәният һәм  кинематография 
өлкәсендәге башка сораулар 

830 0804     791,50 

Башка дәрәҗә хакимият органнары 
тарафыннан кабул ителгән карарлар 
нәтиҗәсендә килеп туган өстәмә 
чыгымнарны компенсацияләү өчен 
муниципаль бюджетлар 
берәмлекләренә бирелә торган 
бюджетара трансфертлар     

830 0804 9900025151   791,50 

Бюджетара трансфертлар 830 0804 9900025151 500 791,50 
ФИЗИК КУЛЬТУРА ҺӘМ СПОРТ 830 1100     2 345,20 
Физик культура 830 1101     2 345,20 
Башка дәрәҗә хакимият органнары 
тарафыннан кабул ителгән карарлар 
нәтиҗәсендә килеп туган өстәмә 
чыгымнарны компенсацияләү өчен 
муниципаль бюджетлар 
берәмлекләренә бирелә торган 
бюджетара трансфертлар     

830 1101 9900025151   2 345,20 

Бюджетара трансфертлар 830 1101 9900025151 500 2 345,20 
РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯСЕ БЮДЖЕТ 
СИСТЕМАСЫ БЮДЖЕТЛАРЫНА 
ГОМУМИ ХАРАКТЕРДАГЫ 
БЮДЖЕТАРА ТРАНСФЕРТЛАР   

830 1400     27 426,53 

Россия Федерациясе субъектларының 
һәм муниципалдь берәмлекләрнең 
бюджет тәэминатын тигезләүгә 
дотацияләр   

830 1401     24 700,30 

Финанси тәэминат чыганагы булып 
муниципаль районнарның бюджет 
средстволары тора торган 
җирлекләрнең бюджет тәэминатын 
тигезләүгә дотацияләр  

830 1401 9900025040   2 391,80 

Бюджетара трансфертлар 830 1401 9900025040 500 2 391,80 
Финанси тәэминат чыганагы булып 
җирлек бюджетларына бюджетара 
трансфертлар бирәгә Тр 
бюджетыннан бирелә торган 
субсидияләр торган җирлекләрнең 
бюджет тәэминатын тигез ләүгә 

830 1401 9900080040   14 575,70 



дотацияләр     

Бюджетара трансфертлар 830 1401 9900080040 500 14 575,70 
Финанси тәэминат чыганагы булып 
җирлекләргә финанс ярдәме күрсәтү 
региональ бүлекләреннән дотацияләр 
исәпләү һәм бирү буенча дәүләт 
вәкаләтләрен башкаруга муниципаль 
район бюджетларына Татарстан 
Республикасы бюджетыннан бирелә 
торган субвенцияләр тора торган 
җирлекләрнең бюджет тәэминатын 
тигезләүгә дотацияләр  

830 1401 9900080060   7 732,80 

Бюджетара трансфертлар 830 1401 9900080060 500 7 732,80 
Гомуми характердагы башка 
бюджтара трансфертлар 

830 1403     2 726,23 

Татарстан Республикасы җирлекләре 
бюджетларына муниципаль 
берәмлекләрнең чыгым йөкләмәләрен 
башкаруны финанс ягыннан тәэмин 
итү өчен бирелә торган бюджетара 
трансфертлар    

830 1403 9900025131   117,73 

Бюджетара трансфертлар 830 1403 9900025131 500 117,73 
Башка дәрәҗә хакимият органнары 
тарафыннан кабул ителгән карарлар 
нәтиҗәсендә килеп туган өстәмә 
чыгымнарны компенсацияләү өчен 
муниципаль бюджетлар 
берәмлекләренә бирелә торган 
бюджетара трансфертлар     

830 1403 9900025151   2 608,50 

Бюджетара трансфертлар 830 1403 9900025151 500 2 608,50 
Татарстан Республикасы Бөгелмә 
муниципаль районы мөлкәти һәм җир 
мөнәсәбәтләре палатасы   

840       8 069,58 

ДӘҮЛӘТКҮЛӘМ СОРАУЛАР 840 0100     8 069,58 
Башка дәүләткүләм сораулар 840 0113     8 069,58 
“2017–2019 елларда Бөгелмә 
муниципаль районында энергияне 
саклау һәм энергетик нәтиҗәлелекне 
күтәрү” муниципаль программасы    

840 0113 8100000000   5,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны 
тәэмин итүгә товарлар, эш һәм хезмәтләр 
сатып алу 

840 0113 8100102041 200 5,00 

БМРда коррупциягә каршы муниципаль 
программа   

840 0113 8300000000   2,50 



Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны 
тәэмин итүгә товарлар, эш һәм хезмәтләр 
сатып алу 

840 0113 8300102043 200 2,50 

Үзәк аппарат 840 0113 9900002040   7 564,89 
Дәүләт (муниципаль), казна 
учреждениеләре, дәүләт бюджетныкы 
булмаган идарә органнары тарафыннан 
функцияләр үтәлүне тәэмин итү 
максатында, персоналга түләү 
чыгымнары     

840 0113 9900002040 100 6 023,89 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны 
тәэмин итүгә товарлар, эш һәм хезмәтләр 
сатып алу 

840 0113 9900002040 200 1 523,49 

Башка бюджет ассигнованиеләре 840 0113 9900002040 800 17,51 
Оешма милегенә салым һәм җир 
салымы түләү   

840 0113 9900002950   1,50 

Башка бюджет ассигнованиеләре 840 0113 9900002950 800 1,50 
Дәүләт милке буларак чикләре 
билгеләнмәгән җир кишәрлекләре белән 
эш итү буенча дәүләт вәкаләтләрен 
тормышка ашыру   

840 0113 9900025400   24,90 

Дәүләт (муниципаль), казна 
учреждениеләре, дәүләт бюджетныкы 
булмаган идарә органнары тарафыннан 
функцияләр үтәлүне тәэмин итү 
максатында, персоналга түләү 
чыгымнары     

840 0113 9900025400 100 24,90 

Дәүләтнең башка йөкләмәләрен үтәве 840 0113 9900092030   427,09 
Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны 
тәэмин итүгә товарлар, эш һәм хезмәтләр 
сатып алу 

840 0113 9900092030 200 427,09 

Муниципаль хезмәткәрләрне 
диспансерлаштыру ү  

840 0113 9900097071   43,70 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны 
тәэмин итүгә товарлар, эш һәм хезмәтләр 
сатып алу 

840 0113 9900097071 200 43,70 

Татарстан Республикасы Бөгелмә 
муниципаль районы “Җирле үзидарә 
органнарының үзәкләштерелгән 
бухгалтериясе” муниципаль казна  
учреждениесе 

850       4 983,23 

ДӘҮЛӘТКҮЛӘМ СОРАУЛАР 850 0100     4 983,23 
Башка гомумдәүләт сораулары 850 0113     4 983,23 
Үзәкләштерелгән бухгалтерияләр 
эшчәнлеген тәэмин итү   

850 0113 9900029900   4 983,23 

Дәүләт (муниципаль), казна 
учреждениеләре, дәүләт бюджетныкы 
булмаган идарә органнары тарафыннан 

850 0113 9900029900 100 4 495,65 



функцияләр үтәлүне тәэмин итү 
максатында, персоналга түләү 
чыгымнары     
Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны 
тәэмин итүгә товарлар, эш һәм хезмәтләр 
сатып алу 

850 0113 9900029900 200 486,48 

Башка бюджет ассигнованиеләре 850 0113 9900029900 800 1,10 
Татарстан Республикасы Бөгелмә 
муниципаль районы “Өмет ” 
махсуслашкан муниципаль казна 
учреждениесе  

860       3 587,44 

ДӘҮЛӘТКҮЛӘМ СОРАУЛАР 860 0100     3 587,44 
Башка гомумдәүләт сораулары 860 0113     3 587,44 
Алкогольдән исерек хәлдә җәмәгать 
урыннарында булган затларга махсус 
учреждениеләрдә хезмәт күрсәтү 
буенча дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә 
ашыру     

860 0113 9900025410   3 587,44 

Дәүләт (муниципаль), казна 
учреждениеләре, дәүләт бюджетныкы 
булмаган идарә органнары тарафыннан 
функцияләр үтәлүне тәэмин итү 
максатында, персоналга түләү 
чыгымнары     

860 0113 9900025410 100 3 031,24 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны 
тәэмин итүгә товарлар, эш һәм хезмәтләр 
сатып алу 

860 0113 9900025410 200 461,00 

Башка бюджет ассигнованиеләре 860 0113 9900025410 800 95,20 
"Гражданнар саклау идарәсе” МКУ 880       3 008,50 
ДӘҮЛӘТ КУРКЫНЫЧСЫЗЛЫГЫ 
ҺӘМ ХОКУК САКЛАУ ЭШЧӘНЛЕГЕ 

880 0300     3 008,50 

Халыкны һәм территорияне табигый 
һәм техноген характердагы гадәттән 
тыш хәлләрдән саклау, гражданнар 
оборонасы   

880 0309     3 008,50 

Дәүләт куркынычсызлыгы һәм хокук 
саклау эшчәнл еге өлкәсендә 
органнарның эшләп торуы   

880 0309 9900022670   3 008,50 

Дәүләт (муниципаль), казна 
учреждениеләре, дәүләт бюджетныкы 
булмаган идарә органнары тарафыннан 
функцияләр үтәлүне тәэмин итү 
максатында, персоналга түләү 
чыгымнары     

880 0309 9900022670 100 2 873,50 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны 
тәэмин итүгә товарлар, эш һәм хезмәтләр 
сатып алу 

880 0309 9900022670 200 134,88 

Башка бюджет ассигнованиеләре 880 0309 9900022670 800 0,12 



Татарстан Республикасы Бөгелмә 
муниципаль районы Советы 

900       25 972,32 

ДӘҮЛӘТКҮЛӘМ СОРАУЛАР 900 0100     25 972,32 
Россия Федерациясе субъектының 
һәммуниципаль берәмлекнең иң югары 
вазыйфаи затының эшләп торуы   

900 0102     2 319,60 

Муниципаль берәмлек башлыгы 900 0102 9900002030   2 319,60 
Дәүләт (муниципаль), казна 
учреждениеләре, дәүләт бюджетныкы 
булмаган идарә органнары тарафыннан 
функцияләр үтәлүне тәэмин итү 
максатында, персоналга түләү 
чыгымнары     

900 0102 9900002030 100 2 319,60 

Дәүләт хакимияте закон чыгару 
(вәкаләтле) органнарының һәм 
муниципаль берәмлекнең вәкаләтле 
органнарының эшләп торуы     

900 0103     23 379,60 

Үзәк аппарат 900 0103 9900002040   23 379,60 
Дәүләт (муниципаль), казна 
учреждениеләре, дәүләт бюджетныкы 
булмаган идарә органнары тарафыннан 
функцияләр үтәлүне тәэмин итү 
максатында, персоналга түләү 
чыгымнары     

900 0103 9900002040 100 16 427,33 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны 
тәэмин итүгә товарлар, эш һәм хезмәтләр 
сатып алу 

900 0103 9900002040 200 6 775,62 

Башка бюджет ассигнованиеләре 900 0103 9900002040 800 176,64 
Башка гомумдәүләт сораулары 900 0113     273,12 
Оешмалар милегенә салым һәм җир 
салымы түләү   

900 0113 9900002950   73,50 

Башка бюджет ассигнованиеләре 900 0113 9900002950 800 73,50 
Дәүләтнең башка йөкләмәләрен үтәве 900 0113 9900092030   89,60 
Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны 
тәэмин итүгә товарлар, эш һәм хезмәтләр 
сатып алу 

900 0113 9900092030 200 89,60 

Муниципаль хезмәткәрләрне 
диспансерлаштыру  

900 0113 9900097071   110,02 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны 
тәэмин итүгә товарлар, эш һәм хезмәтләр 
сатып алу 

900 0113 9900097071 200 110,02 

БАРЛЫГЫ         2 081 337,53» 

9)  15нче кушымтаны түбәндәге басмада бәян итәргә: 
 
 
 

«Бөгелмә муниципаль 
районы Советының  



2018 елның 14 декабрендә 
булып узган  

XXV сессиясенең  
1нче карарына 

15нче кушымта   
 

 Матди бүләкләү өчен җирлек бюджетларына 
БЮДЖЕТАРА ТРАНСФЕРТЛАР    

  
 

Атамасы Сумма, мең сум. 

Акбаш  авыл җирлеге 132,00 
Березовка авыл җирлеге 154,00 
Зур Федоровка авыл җирлеге 128,90 
Восточный авыл җирлеге 128,90 
Вязовка авыл җирлеге 132,00 
Зеленая Роща авыл җирлеге 128,90 
Ключи авыл җирлеге 132,00 
Кодаш авыл җирлеге 132,00 
Кече Бөгелмә  авыл җирлеге 154,00 
Наратлы  авыл җирлеге 132,00 
Яңа Александровка  авыл җирлеге 114,10 
Яңа Сумароково авыл җирлеге 132,00 
Петровка авыл җирлеге 128,80 
Подгорный авыл җирлеге 150,50 
Спас  авыл җирлеге 132,00 
Иске Исаково  авыл җирлеге 128,80 
Татар Димскәе авыл җирлеге 128,80 
Шәһәр тибындагы  Карабаш бистәсе 236,80 
Бөгелмә шәһәре муниципаль берәмлеге 102,00 

БАРЛЫГЫ: 2 608,50» 
 

 

 

 

 

 



10) Карарны түбәндәге эчтәлекле 16нчы кушымта белән тулыландырырга:    
 

«Бөгелмә муниципаль 
районы Советының  

2018 елның 14 декабрендә 
булып узган  

XXV сессиясенең  
1нче карарына 

16нчы кушымта   
 
 

 Муниципаль берәмлекләрнең чыгым йөкләмәләрен үтәү өчен  
җирлек бюджетларына 

БЮДЖЕТАРА ТРАНСФЕРТЛАР 
  
 

Атамасы Сумма, мең сум. 

Березовка авыл җирлеге 3,34 
Восточный авыл җирлеге 0,29 
Зеленая Роща авыл җирлеге 9,90 
Кече Бөгелмә  авыл җирлеге 1,25 
Наратлы авыл җирлеге 0,49 
Яңа Александровка  авыл җирлеге 0,43 
Спас авыл җирлеге 0,47 
Бөгелмә шәһәре муниципаль берәмлеге 101,56 

БАРЛЫГЫ 117,73» 
 
2. Әлеге карарның үтәлешенә контрольлек итүне Бөгелмә муниципаль 

районы Советының социаль -икътисадый үсеш, бюджет -финанс сораулары, 
муниципаль милек һәм эшмәкәрлеккә теләктәшлек итү даими комиссиясенә  
йөкләргә.   

 
Бөгелмә муниципаль районы  
башлыгы урынбасары                                Ф.В. Мөхәммәтов 
 

 
 


