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25.09.2019 
 Казан ш. 

№ 21-95-222 

 

 

“Баш администраторлары булып 

Татарстан Республикасы дәүләт 

хакимияте органнары торган керемнәр 

төрләре буенча кече төрләр кодлары 

исемлеген раслау турында” 08.09.2015 ел, 

№ 21-95-58 Татарстан Республикасы 

Финанс министрлыгы боерыгына 

үзгәрешләр кертү хакында 

 

 

“Россия Федерациясе бюджет классификациясе кодларын булдыру һәм куллану 

тәртибе, аларның структурасы һәм билгеләнеше принциплары турында” 6 июнь 2019 

ел, № 85н Россия Федерациясе Финанс министрлыгы боерыгы чыгарылуга бәйле 

рәвештә, б о е р ы к  б и р ә м: 

 

1. “Баш администраторлары булып Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте 

органнары торган керемнәр төрләре буенча кече төрләр кодлары исемлеген раслау 

турында” 08.09.2015 ел, № 21-95-58 Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы 

боерыгына  (Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының  27.04.2016 ел, № 21-

95-24, 01.02.2017  ел,                             № 21-95-18 боерыклары нигезендә кертелгән 

үзгәрешләр белән) түбәндәге үзгәрешне кертергә: 

әлеге боерыкка кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә (кушымта итеп бирелә). 

2.  Бу боерыкның 2020 елның 1 гыйнварыннан үз көченә керүен билгеләргә.  

 

Министр                       Р.Р.Гайзатуллин  
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Татарстан Республикасы Финанс 

министрлыгының                                      

08.09.2015 ел, № 21-95-58 

боерыгына (Татарстан 

Республикасы Финанс 

министрлыгының 25.09.2019 

ел,№ 21-95-222 боерыгы 

редакциясендә) кушымта 

 

Баш администраторлары булып Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнары 

торган керемнәр төрләре буенча кече төрләр кодлары  

исемлеге 
 

Бюджет керемнәре 

классификациясе коды 

Бюджет классификациясе коды 

атамасы 

Бюджетла

р 

керемнәр

енең кече 

төре 

төркеме  

Бюджетлар 

керемнәренең кече 

төре төркеме атамасы  

000 1 08 07082 01 0000 110 Лицензияләүгә, аттестация үткәрүгә, 

Россия Федерациясе законында 

мондый аттестация үткәрү күздә 

тотылган очракларда, бәйле булган 

 гамәлләр кылган өчен Россия 

Федерациясе субъектлары 

бюджетларына күчерелә торган 

дәүләт пошлинасы 

 

1000 түләү күләме (тиешле 

түләү буенча, шул 

исәптән юкка 

чыгарылган түләү 

буенча яңадан 

исәпләүләр, недоимка 

һәм бурыч) 

 

000 1 08 07142 01 0000 110 Россия Федерациясе субъектлары 

башкарма хакимиятенең вәкаләтле 

органнары тарафыннан тракторларга, 

үзйөрешле юл-төзелеш машиналарына 

һәм башка үзйөрешле машиналарга 

һәм аларның тагылма арбаларына 

дәүләт техник каравы үткәрү турында 

документлар бирүгә, мототранспорт 

средстволарын, тагылма 

арбаларны,тракторларны, үзйөрешле 

юл-төзелеше машиналарын һәм башка 

үзйөрешле машиналарны дәүләт 

теркәвенә алуга, тракторчы-машинист 

(тракторчы) таныклыклары, 

үзйөрешле машиналар белән идарә 

итү хокукына вакытлыча 

таныклыклар, шул исәптән 

югалтылган яисә яраксызга 

чыкканнарына алмашка, бирүгә бәйле 

гамәлләр кылган өчен дәүләт 

1000 түләү күләме (тиешле 

түләү буенча, шул 

исәптән юкка 

чыгарылган түләү 

буенча яңадан 

исәпләүләр, недоимка 

һәм бурыч) 
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Бюджет керемнәре 

классификациясе коды 

Бюджет классификациясе коды 

атамасы 

Бюджетла

р 

керемнәр

енең кече 

төре 

төркеме  

Бюджетлар 

керемнәренең кече 

төре төркеме атамасы  

пошлинасы  

 

000 1 08 07160 01 0000 110 Россия Федерациясе субъектлары 

башкарма хакимиятенең вәкаләтле 

органнары тарафыннан уку 

учреждениеләренә,тиешле 

органнарның әлеге учреждениеләрне 

аккредитацияләү һәм аларга 

тракторчылар һәм үзйөрешле 

машиналар машинистлары әзерләү 

хокукына  лицензия бирү турында 

мәсьәләне карап тикшерүе өчен, 

җиһазларының һәм мәгариф 

процессының тәэмин ителешенең 

таләпләргә туры килүе турында 

таныклыклар бирүгә дәүләт 

пошлинасы 

1000 түләү күләме (тиешле 

түләү буенча, шул 

исәптән юкка 

чыгарылган түләү 

буенча яңадан 

исәпләүләр, недоимка 

һәм бурыч) 

 

000 1 08 07172 01 0000 110 Россия Федерациясе субъекты 

башкарма хакимияте органы 

тарафыннан хәтәр, авыр һәм (яки) зур 

габаритлы йөкләр ташучы транспорт 

чараларына автомобиль юлларында 

йөрүгә махсус рөхсәт бирү өчен 

дәүләт пошлинасы, Россия 

Федерациясе субъектлары 

бюджетларына күчерелә 

1000 түләү күләме (тиешле 

түләү буенча, шул 

исәптән юкка 

чыгарылган түләү 

буенча яңадан 

исәпләүләр, недоимка 

һәм бурыч) 

 

000 1 08 07262 01 0000 110 Федераль дәүләт экологик 

күзәтчелегенә карамаган хуҗалык 

эшчәнлеге һәм башка эшчәнлек 

объектларындагы стационар 

чыганакларның атмосфера һавасына 

зарарлы (пычрак) матдәләр чыгаруына 

рөхсәт бирү өчен дәүләт пошлинасы 

1000 түләү күләме (тиешле 

түләү буенча, шул 

исәптән юкка 

чыгарылган түләү 

буенча яңадан 

исәпләүләр, недоимка 

һәм бурыч) 

 

000 1 08 07282 01 0000 110 Россия Федерациясе субъектларының 

дәүләт хакимияте башкарма 

органнары тарафыннан җитештерү 

һәм куллану калдыкларын хасил итү 

нормативларын һәм аларны 

урнаштыру лимитларын раслау 

турында документ бирү, шулай ук аны 

яңадан рәсмиләштерү һәм әлеге 

1000 түләү күләме (тиешле 

түләү буенча, шул 

исәптән юкка 

чыгарылган түләү 

буенча яңадан 

исәпләүләр, недоимка 

һәм бурыч) 

 



4 
 

Бюджет керемнәре 

классификациясе коды 

Бюджет классификациясе коды 

атамасы 

Бюджетла

р 

керемнәр

енең кече 

төре 

төркеме  

Бюджетлар 

керемнәренең кече 

төре төркеме атамасы  

документның дубликатын бирү өчен 

дәүләт пошлинасы 

000 1 08 07300 01 0000 110 Юридик әһәмиятле бүтән гамәлләр 

кылган өчен Россия Федерациясе 

субъекты бюджетына күчерелергә 

тиешле башка дәүләт пошлиналары  

1000 түләү күләме (тиешле 

түләү буенча, шул 

исәптән юкка 

чыгарылган түләү 

буенча яңадан 

исәпләүләр, недоимка 

һәм бурыч) 

 

000 1 08 07340 01 0000 110 Төбәк спорт федерациясен дәүләт 

аккредитацияләве турында таныклык 

бирү өчен дәүләт пошлинасы 

 

1000 түләү күләме (тиешле 

түләү буенча, шул 

исәптән юкка 

чыгарылган түләү 

буенча яңадан 

исәпләүләр, недоимка 

һәм бурыч) 

 

000 1 08 07380 01 0000 110 Россия Федерациясе субъектлары 

дәүләт хакимияте башкарма 

органнары тарафыннан, мәгариф 

өлкәсендә үзләренә тапшырылган 

Россия Федерациясе вәкаләтләре 

чикләрендә,  мәгариф 

учреждениеләрен аккредитацияләүгә 

бәйле гамәлләр кылу өчен дәүләт 

пошлинасы 

 

 

1000 түләү күләме (тиешле 

түләү буенча, шул 

исәптән юкка 

чыгарылган түләү 

буенча яңадан 

исәпләүләр, недоимка 

һәм бурыч) 

 

000 1 08 07390 01 0000 110 Россия Федерациясе субъектлары  

башкарма хакимияте органнары 

тарафыннан,  мәгариф өлкәсендә 

үзләренә тапшырылган Россия 

Федерациясе вәкаләтләре чикләрендә, 

белем, гыйльми дәрәҗә һәм гыйләми 

исемнәр турында дәүләт үрнәгендәге 

документларга апостиль кую юуенча 

гамәл кылу өчен дәүләт пошлинасы 

 

1000 түләү күләме (тиешле 

түләү буенча, шул 

исәптән юкка 

чыгарылган түләү 

буенча яңадан 

исәпләүләр, недоимка 

һәм бурыч) 

 

000 1 08 07400 01 0000 110 Россия Федерациясе субъектлары 

вәкаләтле органнарының күп фатирлы 

1000 түләү күләме (тиешле 

түләү буенча, шул 
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Бюджет керемнәре 

классификациясе коды 

Бюджет классификациясе коды 

атамасы 

Бюджетла

р 

керемнәр

енең кече 

төре 

төркеме  

Бюджетлар 

керемнәренең кече 

төре төркеме атамасы  

йортларны идарә итү буенча 

эшмәкәрлек эшчәнлеген 

лицензияләүгә бәйле гамәлләре өчен 

дәүләт пошлинасы 

 

 

исәптән юкка 

чыгарылган түләү 

буенча яңадан 

исәпләүләр, недоимка 

һәм бурыч) 

 

000 1 08 07420 01 0000 110 Туристлык индустриясе объектларын, 

кунакханәләрне һәм башка 

урнаштыру урыннарын, тау чаңгысы 

трассаларын, пляжларны кертеп, 

классификацияләүне хәл кылучы 

оешмаларны аккредитацияләү 

турында документлар бирү өчен 

дәүләт пошлинасы  

 

1000 түләү күләме (тиешле 

түләү буенча, шул 

исәптән юкка 

чыгарылган түләү 

буенча яңадан 

исәпләүләр, недоимка 

һәм бурыч) 

 

000 1 13 02992 02 0000 130 Россия Федерациясе субъектлары 

бюджетлары чыгымнарын 

компенсацияләүдән башка керемнәр  

0001 узган елларның 

дебиторлык бурычын 

кире кайтару  

0002 Татарстан 

Республикасы 

бюджетына алына 

торган башка акчалар  

000 1 16 01053 01 0000 140 Гражданнарның хокукларына 

кизәнүгә бәйле административ хокук 

бозулар өчен җәмәгать судьялары, 

балигъ булмаганнар эшләре һәм 

аларның хокукларын яклау буенча 

комиссияләр тарафыннан салына 

торган, Административ хокук бозулар 

турында Россия Федерациясе 

кодексының 5 кисәгендә билгеләнгән 

административ штрафлар  

 

0027 хезмәт ззаконын һәм 

хезмәткә хокук 

нормаларыннан 

торган башка 

норматив-хокукый 

актларны бозган өчен 

штрафлар  

0035 балигъ 

булмаганнарның ата-

аналарының яки 

башка законлы 

вәкилләренең балигъ 

булмаганнарны карау 

һәм тәрбияләү 

бурычларын үтәмәгән 

өчен штрафлар  

0053 кредит тарихын 

тәшкил итүче 
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Бюджет керемнәре 

классификациясе коды 

Бюджет классификациясе коды 

атамасы 

Бюджетла

р 

керемнәр

енең кече 

төре 

төркеме  

Бюджетлар 

керемнәренең кече 

төре төркеме атамасы  

мәгълүматлар алу һәм 

(яки) аларны тарату 

буенча законсыз 

гамәлләр кылган өчен 

штрафлар 

 

0059  гражданнарның 

мөрәҗәгатьләрен 

карап тикшерү 

тәртибен бозган өчен 

штрафлар  

0063 дәүләт һәм 

муниципаль 

хезмәтләр күрсәтүне 

оештыру турында 

законны бозган өчен 

штрафлар  

0064 сәяси партиянең 

средстволар керү һәм 

тоту турында 

мәгълүматлар 

тапшыру, сәяси 

партиянең җыелма 

финанс хисабын 

тапшыру тәртибен 

һәм срогын бозган 

өчен штрафлар 

 

0065 сәяси партиянең 

сайлауларда һәм 

референдумнарда 

катнашуга бәйле 

булмаган эшчәнлеген 

финанслауда акча 

сердстволарыннан 

һәм башка милкеннән 

законсыз файдаланган 

өчен штрафлар 

 

0066 сәяси партиянең 

сайлауларда һәм 
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Бюджет керемнәре 

классификациясе коды 

Бюджет классификациясе коды 

атамасы 

Бюджетла

р 

керемнәр

енең кече 

төре 

төркеме  

Бюджетлар 

керемнәренең кече 

төре төркеме атамасы  

референдумнарда 

катнашуга бәйле 

булмаган эшчәнлеген 

законсыз финанслау 

өчен штрафлар  

 

0067 сәяси партиянең 

иганә акчаларын 

иганәченең үзенә 

кире кайтару,, Россия 

Федерациясе 

кеременә күчерү 

срогын бозган өчен 

штрафлар 

 

0068 сәяси партияләр 

турында Россия 

Федерациясе 

законында 

билгеләнгән мәҗбүри 

аудит турында 

таләпләрне бозган 

өчен штрафлар  

0271 федераль законнарда 

һәм Россия 

Федерациясенең 

башка норматив-

хокукый актларында 

урын алган хезмәтне 

саклау буенча 

дәүләти норматив 

таләпләрне бозган 

өчен штрафлар 

 

 

0351 балаларны яки эшкә 

сәләтсез ата-аналарны 

карауга акча 

түләмәгән өчен 

штрафлар  
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Бюджет керемнәре 

классификациясе коды 

Бюджет классификациясе коды 

атамасы 

Бюджетла

р 

керемнәр

енең кече 

төре 

төркеме  

Бюджетлар 

керемнәренең кече 

төре төркеме атамасы  

0631 авыр һәм (яки) зур 

габаритлы транспорт 

чараларының 

автомобиль 

юлларында йөрүенә 

махсус рөхсәтләр 

бирүне күздә тоткан 

закон таләпләрен 

үтәмәгән өчен 

штрафлар 

 

 

9000 башка штрафлар 

 

000 16 01062 01 0000 140 Кешеләрнең сәламәтлегенә, 

санитария-эпидемиологик иминлегенә 

һәм иҗтимагый әхлакка кизәнүгә 

бәйле булган административ хокук 

бозулар өчен, Россия Федерациясе 

субъектлары башкарма хакимияте 

органнарының вәкаләтле затлары 

тарафыннан салына торган, 

Административ хокук бозулар 

турында Россия Федерациясе 

кодексының 6 кисәгендә билгеләнгән 

административ штрафлар 

 

0024 аерым 

территорияләрдә, 

бүлмәләрдә һәм 

объектларда тәмәке 

тартуны тыюга бәйле 

федераль закон 

таләпләрен бозган 

өчен штрафлар 

 

 

 

 

 

0025 

 

тәмәке тартуны тыю 

турында билгегә 

карата 

таләпләрне,тәмәке 

тарту өчен махсу 

урыннар булдыру һәм 

аларны җиһазлау 

таләпләрен үтәмәгән 

өчен яисә гражданнар 

сәламәтлеген тирә-

юньгә таралган 

тәмәке төтененнән 

һәм тәмәк 

куллануның аянычлы 

нәтиҗәләреннән 



9 
 

Бюджет керемнәре 

классификациясе коды 

Бюджет классификациясе коды 

атамасы 

Бюджетла

р 

керемнәр

енең кече 

төре 

төркеме  

Бюджетлар 

керемнәренең кече 

төре төркеме атамасы  

саклау өлкәсендә 

закон нормаларын 

үтәүгә контрольлек 

бурычларын үтәмәгән 

өчен штрафлар 

 

000 1 16 01063 01 0000 140 Кешеләрнең сәламәтлегенә, 

санитария-эпидемиологик иминлегенә 

һәм иҗтимагый әхлакка кизәнүгә 

бәйле булган административ хокук 

бозулар өчен, җәмәгать судьялары, 

балигъ булмаганнар эшләре һәм 

аларның хокукларын яклау 

комиссияләре тарафыннан салына 

торган, Административ хокук бозулар 

турында Россия Федерациясе 

кодексының 6 кисәгендә билгеләнгән 

административ штрафлар 

 

 

0003 халыкның санитария-

эпидемиологик 

иминлеген тәэмин итү 

өлкәсендә закон 

бозган өчен штрафлар 

 

0004 торак биналардан һәм 

иҗтимагый 

бүлмәләрдән, 

биналардан, 

корылмалардан һәм 

транспорттан 

файдалануга карата 

санитария-

эпидемиологик 

таләпләрне бозган 

өчен штрафлар 

 

 0007  балаларның ял итү 

һәм савыктыру, 

аларны тәрбияләү һәм 

укыту шартларына 

карата санитария-

эпидемиологик 

таләпләрне бозган 

өчен штрафлар 

 

0008 наркотик 

матдәләрнең, 

психотроп 

матдәләрнең яки 

аларның 

аналогларының 

законсыз әйләнеше 

өчен һәм наркотик 

матдәләрдән яисә 



10 
 

Бюджет керемнәре 

классификациясе коды 

Бюджет классификациясе коды 

атамасы 

Бюджетла

р 

керемнәр

енең кече 

төре 

төркеме  

Бюджетлар 

керемнәренең кече 

төре төркеме атамасы  

психотроп 

матдәләрдән торучы 

үсемлекләрне яки 

аларның наркотик 

матдәләрдән яисә 

психотроп 

матдәләрдән торучы 

өлешләрен законсыз 

сатып алган, саклаган 

һәм ташыган-йөрткән 

өчен штрафлар 

 

 

0009 табиб билгеләвеннән 

башка гына наркотик 

матдәләрне яки 

психотроп 

матдәләрне яисә яңа 

пәйда булган хәтәр 

белән янардай 

психоактив 

матдәләрне кулланган 

өчен штрафлар 

 

 0017 балаларны 

сәламәтлегенә һәм 

(яки) үсешенә зыян 

салырдай 

мәгълүматлардан 

саклау турында 

Россия Федерациясе 

законын бозган өчен 

штрафлар 

 

0023 балигъ 

булмаганнарны 

тәмәке куллану 

процессына җәлеп 

иткән өчен штрафлар  

 

 

0091 табиб билгеләвеннән 



11 
 

Бюджет керемнәре 

классификациясе коды 

Бюджет классификациясе коды 

атамасы 

Бюджетла

р 

керемнәр

енең кече 

төре 

төркеме  

Бюджетлар 

керемнәренең кече 

төре төркеме атамасы  

башка гына наркотик 

матдәләр яки 

психотроп матдәләр, 

яисә хәтәр белән 

янардай яңа пәйда 

булган психоактив 

матдәләр куллануга 

бәйле рәвештә 

диагностика үтүдән, 

профилактик 

чаралардан, 

наркоманиядән 

дәваланудан һәм (яки) 

медицина яисә 

социаль 

реабилитациядән баш 

тарткан өчен 

штрафлар 

0101 кыйнаган өчен 

штрафлар 

9000 башка штрафлар 

000 1 16 01072 01 0000 140 Милекне саклау өлкәсендә 

административ хокук бозулар өчен, 

Россия Федерациясе субъектлары 

башкарма хакимияте органнарының 

вазифаи затлары, Россия Федерациясе 

субъектлары учреждениеләре 

тарафыннан салына торган, 

Административ хокук бозулар 

турында Россия Федерациясе 

кодексының 7 кисәгендә билгеләнгән 

административ штрафлар 

 

 

 

0002 махсус билгеләрне 

юкка чыгарган яки 

бозган өчен штрафлар  

0009 урман биләмәләренә 

үзбелдеклеләнеп хуҗа 

булган өчен 

штрафлар 

0011 рөхсәтсез генә 

хайваннар дөньясы 

объектларыннан һәм 

су биологик 

ресурсларыннан 

файдаланган өчен 

штрафлар 

0029 товар җибәрүчене 

(подрядчы, эш 

башкаручы) билгеләү 

ысулы һәм шартлары 

турында карар кабул 



12 
 

Бюджет керемнәре 

классификациясе коды 

Бюджет классификациясе коды 

атамасы 

Бюджетла

р 

керемнәр

енең кече 

төре 

төркеме  

Бюджетлар 

керемнәренең кече 

төре төркеме атамасы  

иткәндә дәүләти һәм 

муниципаль 

ихтыяҗларны тәэмин 

итү өчен товарлар, 

эшләр, хезмәт 

күрсәтүләрне сатып 

алу өлкәсендә 

контракт системасы 

турында Россия 

Федерациясе законы 

таләпләрен үтәмәгән 

өчен штрафлар 

0030 дәүләти һәм 

муниципаль 

ихтыяҗларны тәэмин 

итү өчен товарлар, 

эшләр, хезмәт 

күрсәтүләрне сатып 

алу тәртибен бозган 

өчен штрафлар 

0232 күп фатирлы йортка 

техник доументлар 

һәм мондый күп 

фатирлы йортны 

идарә итүгә бәйле 

башка документлар 

тапшыру турында 

законны бозган өчен 

штрафлар 

0233 күп фатирлы 

йортларны идарә итү 

буенча эшмәкәрлек 

эшчәнлеген хәл кылу 

кагыйдәләрен бозган 

өчен штрафлар 

0293 сатып алуларны 

планлаштырганда 

сатып алулар 

өлкәсендә контракт 

системасы турында 

Россия Федерациясе 

законын бозган өчен 



13 
 

Бюджет керемнәре 

классификациясе коды 

Бюджет классификациясе коды 

атамасы 

Бюджетла

р 

керемнәр

енең кече 

төре 

төркеме  

Бюджетлар 

керемнәренең кече 

төре төркеме атамасы  

штрафлар 

9000 

 

башка штрафлар 

000 1 16 01073 01 0000 140 Милекне саклау өлкәсендә 

административ хокук бозулар өчен, 

җәмәгать судьялары, балигъ 

булмаганнар эшләре һәм аларның 

хокукларын яклау буенча 

комиссияләр тарафыннан салына 

торган, Административ хокук бозулар 

турында Россия Федерациясе 

кодексының 7 кисәгендә билгеләнгән 

административ штрафлар (су 

объектына үзбелдеклеләнеп хуҗа 

булган өчен яки аннан билгеләнгән 

шартларны бозып файдаланган өчен 

штрафлар) 

 

 

 

0006 су объектына 

үзбелдеклеләнеп хуҗа 

булган өчен яки 

аннан билгеләнгән 

шартларны бозып 

файдаланган өчен 

штрафлар 

 

 

 

 

 

0011 рөхсәтсез генә 

хайваннар дөньясы 

объектларыннан һәм 

су биологик 

ресурсларыннан 

файдаланган өчен 

штрафлар  

 

0012 авторлык хокукларын 

һәм катнаш 

хокукларны, уйлап 

табуга һәм патентка 

хокукларны бозган 

өчен штрафлар  

0017 читләр мөлкәтенюкка 

чыгарган яки бозган 

өчен штрафлар  

0019 электр, җылылык 

энегиясенә, нефтькә 

яки газга 

үзбелдеклеләнеп 

тоташкан өчен 

штрафлар  

0027 вк-төяк урлау өчен 

штрафлар  

 

0028 чит дәүләтләрдә 

сәнәгать милкендәге 



14 
 

Бюджет керемнәре 

классификациясе коды 

Бюджет классификациясе коды 

атамасы 

Бюджетла

р 

керемнәр

енең кече 

төре 

төркеме  

Бюджетлар 

керемнәренең кече 

төре төркеме атамасы  

объектларны 

патентлауның 

билгеләнгән тәртибен 

бозган өчен штрафлар 

 

 

0232 күп фатирлы йортка 

техник документлар 

һәм мондый күп 

фатирлы йортны 

идарә итүгә бәйле 

башка документлар 

тапшыру турында 

закон таләпләрен 

бозган өчен штрафлар 

0233 күп фатирлы 

йортларны идарә итү 

буенча эшмәкәрлек 

эшчәнлеген хәл кылу 

кагыйдәләрен бозган 

өчен штрафлар  

 

9000 башка штрафлар 

 

000 1 16 01082 01 0000 140 Әйләнә-тирә мохитне саклау һәм 

табигатьтән файдалану өлкәсендә 

административ хокук бозулар өчен, 

Россия Федерациясе субъектларының 

башкарма хакимияте органнары 

вазифаи затлары, Россия Федерациясе 

субъектлары учреждениеләре 

тарафыннан салына торган, 

Административ хокук бозулар 

турында Россия Федерациясе 

кодексының 8 кисәгендә билгеләнгән 

административ штрафлар 

0022 һавага чыгарыла 

торган пычрак 

матдәләре яки 

тавышы нормативта 

карлганнан артып 

киткән механик 

транспорт чараларын 

җитештергән һәм 

алардан файдаланган 

өчен штрафлар 

 

 

 

  

0023 һавага чыгарыла 

торган пычрак 

матдәләре яки 

тавышы нормативта 

карлганнан артып 

киткән механик 

транспорт 



15 
 

Бюджет керемнәре 

классификациясе коды 

Бюджет классификациясе коды 

атамасы 

Бюджетла

р 

керемнәр

енең кече 

төре 

төркеме  

Бюджетлар 

керемнәренең кече 

төре төркеме атамасы  

чараларыннан 

файдаланган өчен 

штрафлар 

0025 урманнардан 

файдалану 

кагыйдәләрен бозган 

өчен штрафлар  

0026 урманнардан 

үзбелдеклеләнеп 

файдаланган өчен, 

авыл хуҗалыгын 

алып бару 

максатында 

урманнардан 

файдалану 

кагыйдәләрен бозган 

өчен, урман 

ресурсларын юкка 

чыгарган өчен 

штрафлар 

0028 агачларны законсыз 

кискән өчен, 

агачларга зыян салган 

өчен, урманнарда 

агачларны, 

куакларны, үрмәләп 

үсүче үсемлекләрне 

үзбелдеклеләнеп 

казып алган өчен 

штрафлар 

 

 

0031 урманнарда 

санитария иминлеге 

кагыйдәләрен бозган 

өчен штрафлар 

0032 урманнарда янгын 

куркынычсызлыгы 

кагыйдәләрен бозган 

өчен штрафлар 

0037 ау кагыйдәләрен, 



16 
 

Бюджет керемнәре 

классификациясе коды 

Бюджет классификациясе коды 

атамасы 

Бюджетла

р 

керемнәр

енең кече 

төре 

төркеме  

Бюджетлар 

керемнәренең кече 

төре төркеме атамасы  

балык тотуны һәм 

хайваннар дөньясы 

объектларыннан 

файдалануның башка 

төрләрен җайга 

салучы кагыйдәләрне 

бозган өчен штрафлар 

0323 Россия Федерациясе 

территориясендә 

урман янгыннары 

сүндерүнең җыелма 

планында күздә 

тотылган чараларны 

үтәмәгән өчен 

штрафлар 

 

9000 башка штрафлар 

000 1 16 01083 01 0000 140 Әйләнә-тирә мохитне саклау һәм 

табигатьтән файдалану өлкәсендә 

административ хокук бозулар өчен, 

җәмәгать судьялары, балигъ 

булмаганнар эшләре һәм аларның 

хокукларын яклау буенча 

комиссияләр тарафыннан салына 

торган, Административ хокук бозулар 

турында Россия Федерациясе 

кодексының 8 кисәгендә билгеләнгән 

административ штрафлар 

0002 җитештерү һәм 

куллану калдыклары, 

озон катламын 

җимерүче матдәләр 

яки башка хәтәр 

матдәләр белән эш 

иткәндә экология һәм 

санитария-

эпидемиологик 

таләпләрне үтәмәгән 

өчен штрафлар  

 

 

0003 пестицидлар һәм 

агрохимикатлар белән 

эш итү кагыйдәләрен 

бозган өчен штрафлар 

 
0006 җирләрне бозган өчен 

штрафлар 

 

0007 җирләрне 

рекультивацияләү 

бурычларын, 

җирләрне яхшырту 

һәм туфракны саклау 

буенча мәҗбүри 



17 
 

Бюджет керемнәре 

классификациясе коды 

Бюджет классификациясе коды 

атамасы 

Бюджетла

р 

керемнәр

енең кече 

төре 

төркеме  

Бюджетлар 

керемнәренең кече 

төре төркеме атамасы  

чараларны үтәмәгән 

өчен штрафлар 

 

0012 су саклау 

зоналарында җир 

кишәрлекләреннән 

һәм урманнардан 

файдалану режимын 

бозган өчен штрафлар 

 

0014 судан файдалану 

кагыйдәләрен бозган 

өчен штрафлар  

 

0026 урманнардан 

үзбелдеклеләнеп 

файдаланган өчен, 

авыл хуҗалыгын 

алып бару 

максатында 

урманнардан 

файдалану 

кагыйдәләрен бозган 

өчен, урман 

ресурсларын юкка 

чыгарган өчен 

штрафлар 

 

0028 агачларны законсыз 

кискән өчен, 

агачларга зыян салган 

өчен, урманнарда 

агачларны, 

куакларны, үрмәләп 

үсүче үсемлекләрне 

үзбелдеклеләнеп 

казып алган өчен 

штрафлар 

 

 

 

0031 урманнарда 

санитария иминлеге 

кагыйдәләрен бозган 

өчен штрафлар 

 0037 ау кагыйдәләрен, 
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Бюджет керемнәре 

классификациясе коды 

Бюджет классификациясе коды 

атамасы 

Бюджетла

р 

керемнәр

енең кече 

төре 

төркеме  

Бюджетлар 

керемнәренең кече 

төре төркеме атамасы  

балык тотуны һәм 

хайваннар дөньясы 

объектларыннан 

файдалануның башка 

төрләрен җайга 

салучы кагыйдәләрне 

бозган өчен штрафлар 

 

0038 су биологик 

ресурсларын саклау 

кагыйдәләрен бозган 

өчен штрафлар  

 

0039 махсус 

сакланылышлы 

табигать 

территорияләрендә су 

ресурсларын саклау 

һәм алардан 

файдалану 

кагыйдәләрен бозган 

өчен штрафлар 

 

0121 гражданнарның 

гомуми 

файдаланудагы су 

объектына һәм аның 

яр буе полосасына 

иркенләп килеп-итеп 

йөрүен тәэмин итү 

шартларын үтәмәгән 

өчен штрафлар 

 

 

0281 агачны һәм аның 

белән алыш-

бирешләрне исәпкә 

кую турында урман 

законы таләпләрен 

бозган өчен штрафлар  

  9000 башка штрафлар 

000 1 16 01092 01 0000 140 Сәнәгатьтә, төзелештә һәм 

энергетикада административ хокук 

бозулар өчен, Россия Федерациясе 

субъектларының башкарма хакимияте 

0003 тракторлардан, 

үзйөрешле 

машиналардан, юл-

төзелеш машиналары 
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Бюджет керемнәре 

классификациясе коды 

Бюджет классификациясе коды 

атамасы 

Бюджетла

р 

керемнәр

енең кече 

төре 

төркеме  

Бюджетлар 

керемнәренең кече 

төре төркеме атамасы  

органнары вазифаи затлары, Россия 

Федерациясе субъектлары 

учреждениеләре тарафыннан салына 

торган, Административ хокук бозулар 

турында Россия Федерациясе 

кодексының 9 кисәгендә билгеләнгән 

административ штрафлар 

һәм башка 

машиналардан, 

җиһазлардан 

файдалану 

кагыйдәләрен яки 

нормаларын бозган 

өчен штрафлар 

 

 

0004 төзелеш һәм төзелеш 

материалларын 

(әйберләр) куллану 

өлкәсендәмәҗбүри 

таләпләрне бозган 

өчен штрафлар 

 

 

0005 капиталь төзелеш 

объектын 

төзү,реконструкциялә

ү, капиталь 

төзекләндерү, аны 

файдалануга тапшыру 

буенча билгеләнгән 

тәртипне бозган өчен 

штрафлар 

 

 

0016 энергияне сак тоту 

һәм энергия 

нәтиҗәсен арттыру 

турында законны 

бозган өчен штрафлар  

 
 

9000 башка штрафлар 

 

000 1 16 01093 01 0000 140 Сәнәгатьтә, төзелештә һәм 

энергетикада административ хокук 

бозулар өчен, җәмәгать судьялары, 

балигъ булмаганнар эшләре һәм 

аларның хокукларын яклау буенча 

комиссияләр тарафыннан салына 

торган, Административ хокук бозулар 

турында Россия Федерациясе 

кодексының 9 кисәгендә билгеләнгән 

административ штрафлар 

0001 сәнәгать иминлеге 

таләпләрен яки хәтәр 

җитештерү 

объектларының 

сәнәгать 

куркынычсызлыгы 

өлкәсендә эшчәнлек 

төрләрен хәл кылуга 

лицензия шартларын 

бозган өчен штрафлар 

  0002 гидротехник 



20 
 

Бюджет керемнәре 

классификациясе коды 

Бюджет классификациясе коды 

атамасы 

Бюджетла

р 

керемнәр

енең кече 

төре 

төркеме  

Бюджетлар 

керемнәренең кече 

төре төркеме атамасы  

корылмалар 

иминлегенә карата 

Россия Федерациясе 

законында 

билгеләнгән 

таләпләрне бозган 

өчен штрафлар 

 

 

0003 тракторлардан, 

үзйөрешле 

машиналардан, юл-

төзелеш машиналары 

һәм башка 

машиналардан, 

җиһазлардан 

файдалану 

кагыйдәләрен яки 

нормаларын бозган 

өчен штрафлар 

 

 

0009 тиешле органнарның 

рөхсәтеннән башка 

гына ягулык һәм 

энергия кулланучы 

объектларны 

файдалануга 

тапшырган өчен 

штрафлар 

 

 

0011 ягулык һәм энергия 

куллану 

кагыйдәләрен, ягулык 

һәм энергия 

кулланучы 

җайланмаларны, 

җылылык 

челтәрләрен тзү, 

энергия 

йөртүчеләрне, 

ягулыкны һәм аны 

эшкәртү продутларын 

саклау, тоту, сату һәм 

транспортлау 

объектларыннан 

файдалану 
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Бюджет керемнәре 

классификациясе коды 

Бюджет классификациясе коды 

атамасы 

Бюджетла

р 

керемнәр

енең кече 

төре 

төркеме  

Бюджетлар 

керемнәренең кече 

төре төркеме атамасы  

кагыйдәләрен бозган 

өчен штрафлар  

 

 

0016 энергияне сак тоту 

һәм энергия 

нәтиҗәсен арттыру 

турында законны 

бозган өчен штрафлар 

 

 

0021 тоташуның 

(технологик тоташу) 

гадел тәртибе 

кагыйдәләрен (тәэмин 

итү тәртибен) бозган 

өчен штрафлар 

 

 

 

0022 электр энергиясен 

куллану режимын 

тулысынча һәм (яки) 

өлешчә чикләү 

тәртибен, җылылык 

энергиясен 

тапшыруны чикләү 

һәм туктату тәртибен, 

газ тапшыруны 

(җибәрү) һәм алуны 

чикләү тәртибен яки 

су белән тәэмин 

итүне, канализация 

суларын агызуны, 

суны һәм (яки) 

ташландык суларны 

транспотлауны 

вакытлыча чикләү 

яисә тутктату 

тәртибен бозган өчен 

штрафлар  

 

 

 

0024 җылылык белән 

тәэмин итү турында 

законны бозган өчен 

штрафлар  

  9000 башка штрафлар 
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Бюджет керемнәре 

классификациясе коды 

Бюджет классификациясе коды 

атамасы 

Бюджетла

р 

керемнәр

енең кече 

төре 

төркеме  

Бюджетлар 

керемнәренең кече 

төре төркеме атамасы  

 

 

 

000 1 16 01103 01 0000 140 Авыл хуҗалыгында, ветеринариядә 

һәм җирләрне сугаруда 

административ хокук бозулар өчен, 

җәмәгать судьялары, балигъ 

булмаганнар эшләре һәм аларның 

хокукларын яклау буенча 

комиссияләр тарафыннан салына 

торган, Административ хокук бозулар 

турында Россия Федерациясе 

кодексының 10 кисәгендә билгеләнгән 

административ штрафлар 

 

0003 

 

карантиндагы 

продукцияне 

(карантиндагы 

материал, 

карантиндагы йөк) 

җитештерү, әзерләү, 

ташу, саклау, 

эшкәртү, куллану һәм 

сату кагыйдәләрен 

бозган өчен штрафлар 

0006 хайваннарны 

карантинда тоту 

кагыйдәләрен һәм 

башка ветеринария-

санитария 

кагыйдәләрен бозган 

өчен штрафлар 

0008 хайваннарны ташу, 

куып алып бару яки 

чалуның 

ветеринария-

санитария 

кагыйдәләрен бозган 

өчен штрафлар 

9000 башка штрафлар 

 

 

000 1 16 01112 01 0000 140 Транспортта административ хокук 

бозулар өчен, Россия Федерациясе 

субъектларының башкарма хакимияте 

органнары вазифаи затлары, Россия 

Федерациясе субъектлары 

учреждениеләре тарафыннан салына 

торган, Административ хокук бозулар 

турында Россия Федерациясе 

кодексының 11 кисәгендә билгеләнгән 

административ штрафлар 

0016 тимер юл, диңгез, 

эчке су яки һава 

транспортында янгын 

куркынычсызлыгы 

таләпләрен бозган 

өчен штрафлар 
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Бюджет керемнәре 

классификациясе коды 

Бюджет классификациясе коды 

атамасы 

Бюджетла

р 

керемнәр

енең кече 

төре 

төркеме  

Бюджетлар 

керемнәренең кече 

төре төркеме атамасы  

 

 

9000 башка штрафлар 

 

 

000 1 16 01113 01 0000 140 Транспортта административ хокук 

бозулар өчен, җәмәгать судьялары, 

балигъ булмаганнар эшләре һәм 

аларның хокукларын яклау буенча 

комиссияләр тарафыннан салына 

торган, Административ хокук бозулар 

турында Россия Федерациясе 

кодексының 11 кисәгендә билгеләнгән 

административ штрафлар 

0017 гражданнарның тимер 

юл, һава яки су 

транспортында үз-

үзен тоту 

кагыйдәләрен бозган 

өчен штрафлар 

 
 

0018 билетсыз барган өчен 

штрафлар 

 

 

0020 магистраль 

торбаүткәргечләр 

төзүдә, алардан 

файдалануда яки 

аларны 

төзекләндерүдә 

куркынычсызлык 

кагыйдәләрен бозган 

өчен штрафлар 

0021 автомобиль юлының 

саклау полосасыннан 

һәм юл яны 

полосаларыннан 

файдалану 

кагыйдәләрен бозган 

өчен штрафлар 

 

 

0022 җирдән 

файдаланучылар 

тарафыннан 

автомобиль юлларын 

яки юл 

корылмаларын саклау 

кагыйдәләрен бозган 

өчен штрафлар 

 
 

9000 башка штрафлар 
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Бюджет керемнәре 

классификациясе коды 

Бюджет классификациясе коды 

атамасы 

Бюджетла

р 

керемнәр

енең кече 

төре 

төркеме  

Бюджетлар 

керемнәренең кече 

төре төркеме атамасы  

000 1 16 01132 01 0000 140 Элемтә һәм мәгълүматлаштыру 

өлкәсендә административ хокук 

бозулар өчен, Россия Федерациясе 

субъектларының башкарма хакимияте 

органнары вазифаи затлары, Россия 

Федерациясе субъектлары 

учреждениеләре тарафыннан салына 

торган, Административ хокук бозулар 

турында Россия Федерациясе 

кодексының 13 бүлегендә билгеләнгән 

административ штрафлар 

9000 башка штрафлар 

000 1 16 01133 01 0000 140 Элемтә һәм мәгълүматлаштыру 

өлкәсендә административ хокук 

бозулар өчен, җәмәгать судьялары, 

балигъ булмаганнар эшләре һәм 

аларның хокукларын яклау буенча 

комиссияләр тарафыннан салына 

торган, Административ хокук бозулар 

турында Россия Федерациясе 

кодексының 13кисәгендә билгеләнгән 

административ штрафлар 

 

0005 

элемтә линияләрен 

яки корылмаларын 

саклау кагыйдәләрен 

бозган өчен штрафлар  

 

 

0007 элемтә челтәрләрен 

һәм корылмаларын 

проектлау, төзү һәм 

алардан файдалану 

тәртибе буенча 

билгеләнгә 

нкагыйдәләрне һәм 

нормаларны үтәмәгән 

өчен штрафлар 

 

 

0025 документларны һәм 

мәгълүмати 

системалардагы 

мәгълүматларны 

саклау турында закон 

таләпләрен бозган 

өчен штрафлар 

 

 

0028 дәүләт органнары һәм 

җирле үзидарә 

органнары эшчәнлеге 

турындамәгълүмат 

тапшыру тәртибен 
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Бюджет керемнәре 

классификациясе коды 

Бюджет классификациясе коды 

атамасы 

Бюджетла

р 

керемнәр

енең кече 

төре 

төркеме  

Бюджетлар 

керемнәренең кече 

төре төркеме атамасы  

бозган өчен штрафлар 

  9000 башка штрафлар 

000 1 16 01142 01 0000 140 Эшмәкәрлек эшчәнлеге һәм 

үзкөйләнешле оешмалар эшчәнлеге 

өлкәсендә административ хокук 

бозулар өчен, Россия Федерациясе 

субъектларының башкарма хакимияте 

органнары вазифаи затлары, Россия 

Федерациясе субъектлары 

учреждениеләре тарафыннан салына 

торган, Административ хокук бозулар 

турында Россия Федерациясе 

кодексының 14 бүлегендә билгеләнгән 

административ штрафлар 

0016 этил спиртын, 

алкогольле һәм 

спиртлы продукция 

сату кагыйдәләрен 

бозган өчен штрафлар 

 

 

0028 күп фатирлы 

йортларны һәм (яки) 

башка күчемсез 

милек объектларын 

өлешләп төзүдә 

катнашу турында 

закон таләпләрен 

бозган өчен штрафлар 

 

0046 тиешле таләпләргә 

туры килүе мәҗбүри 

расланырга тиешле 

продукцияне 

маркировкалау 

тәртибен бозган өчен 

штрафлар 

 
9000 башка штрафлар 

 

000 1 16 01143 01 0000 140 Эшмәкәрлек эшчәнлеге һәм 

үзкөйләнешле оешмалар эшчәнлеге 

өлкәсендә административ хокук 

бозулар өчен, җәмәгать судьялары, 

балигъ булмаганнар эшләре һәм 

аларның хокукларын яклау буенча 

комиссияләр тарафыннан салына 

торган, Административ хокук бозулар 

турында Россия Федерациясе 

0002 ирекле сату тыелган 

яки чикләнгән 

товарларны (башка 

әйберләр) законсыз 

саткан өчен штрафлар 



26 
 

Бюджет керемнәре 

классификациясе коды 

Бюджет классификациясе коды 

атамасы 

Бюджетла

р 

керемнәр

енең кече 

төре 

төркеме  

Бюджетлар 

керемнәренең кече 

төре төркеме атамасы  

кодексының 14 кисәгендә билгеләнгән 

административ штрафлар 

 

 

0005 билгеләнгән 

мәгълүматларын 

күрсәтмичә яки, , 

федераль законда 

билгеләнгән 

очракларда, 

контроль-касса 

аппаратыннан 

файдаланмыйча, 

товарлар саткан, 

эшләр башкарган яки 

хезмәтләр күрсәткән  

өчен штрафлар  

 

 

0016 этил спиртын, 

алкогольле һәм 

спиртлы продукция 

сату кагыйдәләрен 

бозган өчен штрафлар  

 

 

0028 күп фатирлы 

йортларны һәм (яки) 

башка күчемсез 

милек объектларын 

өлешләп төзүдә 

катнашу турында 

закон таләпләрен 

бозган өчен штрафлар  

 

 

0032 көндәшлекне 

чикләүче килешү 

төзегән өчен,, алдан 

килешенеп, 

көндәшлекне, 

икътисади 

эшчәнлекне 

координацияләүне 

чикләүче гамәлләр 

кылган өчен 

штрафлар 

 
 

0051 туристлык эшчәнлеге 

турында Россия 
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Бюджет керемнәре 

классификациясе коды 

Бюджет классификациясе коды 

атамасы 

Бюджетла

р 

керемнәр

енең кече 

төре 

төркеме  

Бюджетлар 

керемнәренең кече 

төре төркеме атамасы  

Федерациясе законын 

бозган өчен штрафлар  

 

 

0054 хезмәт шартларына 

махсус бәяләү 

үткәрүнең 

билгеләнгән тәртибен 

бозган өчен штрафлар 

 

 

0055 дәүләт оборона 

заказы буенча дәүләт 

контракты шартларын 

яки дәүләт оборона 

заказын үтәү 

максатыннан чыгып 

төзелгән килешү 

шартларын бозган 

өчен штрафлар 

 

 

0101 комарлы уеннарны 

законсыз оештырган 

һәм үткәргән өчен 

штрафлар  

 

 

0102 транспорт өлкәсендә 

лицензиясез генә 

эшмәкәрлек 

эшчәнлеген алып 

барган өчен штрафлар  

 

 

0111 букмекер 

конторасында һәм 

тотализаторда 

комарлы уеннар 

оештыручылар 

тарафыннан рәсми 

спорт ярышларына 

пари төзүгә һәм 

башка комарлы 

уеннар үткәрүгә 

карата таләпләрне 

бозган өчен штрафлар 

 

 

0171 физик затлар 

тарафыннан 

алкогольле һәм 



28 
 

Бюджет керемнәре 

классификациясе коды 

Бюджет классификациясе коды 

атамасы 

Бюджетла

р 

керемнәр

енең кече 

төре 

төркеме  

Бюджетлар 

керемнәренең кече 

төре төркеме атамасы  

спиртлы продукцияне 

законсыз төстә ваклап 

саткан өчен штрафлар 

 

 

0401 транспорт чараларын 

техник карау 

өлкәсендә закон 

таләпләрен бозган 

өчен штрафлар 

  9000 башка штрафлар 

000 1 16 01152 01 0000 140 Финанс, салым һәм җыемнар, 

иминиятләштерү, кыйммәтле 

кәгазьләр базары өлкәсендә 

административ хокук бозулар өчен 

(Россия Федерациясе Бюдҗет 

кодксының 46 статьясындагы 6 

пунктында күрсәтелгән штрафлардан 

тыш), Россия Федерациясе 

субъектларының башкарма хакимияте 

органнары вазифаи затлары, Россия 

Федерациясе субъектлары 

учреждениеләре тарафыннан салына 

торган, Административ хокук бозулар 

турында Россия Федерациясе 

кодексының 15 кисәгендә билгеләнгән 

административ штрафлар 

9000 башка штрафлар 

000 1 16 01153 01 0000 140 Финанс, салым һәм җыемнар, 

иминиятләштерү, кыйммәтле 

кәгазьләр базары өлкәсендә 

административ хокук бозулар өчен 

(Россия Федерациясе Бюдҗет 

кодксының 46 статьясындагы 6 

пунктында күрсәтелгән штрафлардан 

тыш), җәмәгать судьялары, балигъ 

булмаганнар эшләре һәм аларның 

хокукларын яклау буенча 

комиссияләр тарафыннан салына 

торган, Административ хокук бозулар 

турында Россия Федерациясе 

кодексының 15 кисәгендә билгеләнгән 

административ штрафлар 

0003 

 

салым органында 

учетка кую срогын 

бозган өчен штрафлар  

0005 салым декларациясен 

(иминиятләштерү 

кертемнәре буенча 

исәпләмәне) тапшыру 

срокларын бозган 

өчен штрафлар  

  0006 салым контрольлеген 



29 
 

Бюджет керемнәре 

классификациясе коды 

Бюджет классификациясе коды 

атамасы 

Бюджетла

р 

керемнәр

енең кече 

төре 

төркеме  

Бюджетлар 

керемнәренең кече 

төре төркеме атамасы  

хәл кылу өчен 

кирәкле 

мәгълүматлар 

тапшырмаган  (хәбәр 

итмәгән) өчен 

штрафлар 

 

 

0012 үзләренә карата 

маркировкалау һәм 

(яки) тиешле 

мәгълүмат күрсәтү 

таләбе куелган 

товарларны һәм 

продукцияне тиешле 

маркировкасыз һәм 

(яки) тиешле 

мәгълүмат 

күрсәтелмичә, шулай 

ук мондый 

маркировкалауның 

һәм (яки) 

мәгълүматны 

күрсәтүнең 

билгеләнгән тәртибен 

бозып җитештергән 

яисә саткан өчен 

штрафлар 

 

  9000 башка штрафлар 

000 1 16 01173 01 0000 140 Дәүләт хакимияте институтларына 

кизәнүгә бәйле административ хокук 

бозулар өчен, җәмәгать судьялары, 

балигъ булмаганнар эшләре һәм 

аларның хокукларын яклау буенча 

комиссияләр тарафыннан салына 

торган, Административ хокук бозулар 

турында Россия Федерациясе 

кодексының 17 кисәгендә билгеләнгән 

административ штрафлар 

0007 административ хокук 

бозу турында эшне 

караучы 

прокурорның, 

тикшерүченең, 

дознавательнең яки 

вазифаи затның 

законлы таләпләрен 

үтәмәгән өчен 

штрафлар  

 

 

0008 башкару 

документларын 

мәҗбүри үтәтү һәм 

судлар эшчәнлегенең 
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Бюджет керемнәре 

классификациясе коды 

Бюджет классификациясе коды 

атамасы 

Бюджетла

р 

керемнәр

енең кече 

төре 

төркеме  

Бюджетлар 

керемнәренең кече 

төре төркеме атамасы  

билгеләнгән тәртибен 

тәэмин итү 

функцияләрен 

башкаруга вәкаләтле 

органның вазифаи 

затының законлы 

эшчәнлегенә 

комачаулаган өчен 

штрафлар 

 
 

9000 башка штрафлар 

 

000 1 16 01192 01 0000 140 Идарә тәртибенә каршы 

административ хокук бозулар өчен, 

Россия Федерациясе субъектларының 

башкарма хакимияте органнары 

вазифаи затлары, Россия Федерациясе 

субъектлары учреждениеләре 

тарафыннан салына торган, 

Административ хокук бозулар 

турында Россия Федерациясе 

кодексының 19 кисәгендә билгеләнгән 

административ штрафлар 

0005 федераль законнар 

нигезендә дәүләт 

күзәтчелеген хәл 

кылуга вәкаләтле 

оешманың (вазифа 

затының), 

муниципаль 

контрольлекне хәл 

кылучы органның 

(вазифаи затының) 

законлы күрсәтмәсен 

(карарын, 

танытмасын) 

вакытында үтәмәгән 

өчен штрафлар 

 

 

0022 транспорт 

чараларын,барлык 

төрдәге 

механизмнарны һәм 

җайланмаларны 

дәүләт теркәвенә алу 

кагыйдәләрен бозган 

өчен штрафлар 

 

 
9000 башка штрафлар 

 

000 1 16 01193 01 0000 140 Идарә тәртибенә каршы 

административ хокук бозулар өчен, 

җәмәгать судьялары, балигъ 

булмаганнар эшләре һәм аларның 

0005 федераль законнар 

нигезендә дәүләт 

күзәтчелеген хәл 

кылуга вәкаләтле 



31 
 

Бюджет керемнәре 

классификациясе коды 

Бюджет классификациясе коды 

атамасы 

Бюджетла

р 

керемнәр

енең кече 

төре 

төркеме  

Бюджетлар 

керемнәренең кече 

төре төркеме атамасы  

хокукларын яклау буенча 

комиссияләр тарафыннан салына 

торган, Административ хокук бозулар 

турында Россия Федерациясе 

кодексының 19 кисәгендә билгеләнгән 

административ штрафлар 

оешманың (вазифа 

затының), 

муниципаль 

контрольлекне хәл 

кылучы органның 

(вазифаи затының) 

законлы күрсәтмәсен 

(карарын, 

танытмасын) 

вакытында үтәмәгән 

өчен штрафлар 

 

 

0007 мәгълүмат 

(мәгълүматлар) 

тапшырмаган өчен 

штрафлар  

 

0009 җир яки урман 

кишәрлекләрен яисә 

су объектларын 

тапшыру тәртибен 

бозган өчен штрафлар  

 

0012 җинаять-башкару 

системасы 

учреждениеләрендә 

яки вакытлыча тоту 

изоляторларында 

тотылучы затларга 

тыелган әйберләр 

тапшырган өчен яки 

тапшыру омтылышы 

өчен штрафлар 

 

0013 махсус хезмәтләргә 

белә торып ялган 

чакыру ясаган өчен 

штрафлар  

 

0020 махсус рөхсәттән 

(лицензиядән) башка 

гына табыш алуга 

бәйле булмаган 

эшчәнлек алып 

барган өчен штрафлар 

 



32 
 

Бюджет керемнәре 

классификациясе коды 

Бюджет классификациясе коды 

атамасы 

Бюджетла

р 

керемнәр

енең кече 

төре 

төркеме  

Бюджетлар 

керемнәренең кече 

төре төркеме атамасы  

 

 

0021 күчемсез милеккә 

хокукларны яки аның 

белән алыш-

бирешләрне дәүләт 

теркәвенә алу 

тәртибен үтәмәгән 

өчен штрафлар 

 

 

 

0028 юридик зат 

исеменнән законсыз 

бүләкләгән-акча 

биргән өчен 

штрафлар  

 

 

0029 дәүләт хезмәткәрен 

яки муниципаль 

хезмәткәрне яисә 

элекке дәүләт 

хезмәткәрен яки 

муниципаль 

хезмәткәрне законсыз 

төстә хезмәт 

эшчәнлегенә яки 

эшләр башкаруга яисә 

хезмәтләр күрсәтүгә 

җәлеп иткән өчен 

штрафлар 

 

 

0030 мәгариф эшчәнлеген 

алып баруга һәм 

мәгариф процессын 

оештыруга карата 

таләпләрне бозган 

өчен штрафлар 

 

 

0401 федераль законнар 

нигезендә дәүләт 

контрольлеген 

(күзәтчелеген) хәл 

кылуга вәкаләтле 

оешманың вазифа 

затының, муниципаль 

контрольлекне хәл 

кылучы органның 

вазифаи затының 
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Бюджет керемнәре 

классификациясе коды 

Бюджет классификациясе коды 

атамасы 

Бюджетла

р 

керемнәр

енең кече 

төре 

төркеме  

Бюджетлар 

керемнәренең кече 

төре төркеме атамасы  

законлы эшчәнлегенә 

комачаулаган өчен 

штрафлар 

  9000 башка штрафлар 

000 1 16 01202 01 0000 140 Җәмәгать тәртибенә һәм җәмәгать 

иминлегенә кизәнүгә бәйле 

административ хокук бозулар өчен,  

Россия Федерациясе субъектларының 

башкарма хакимияте органнары 

вазифаи затлары, Россия Федерациясе 

субъектлары учреждениеләре 

тарафыннан салына торган, 

Административ хокук бозулар 

турында Россия Федерациясе 

кодексының 20 кисәгендә билгеләнгән 

административ штрафлар 

0004 янгын 

куркынычсызлыгы 

таләпләрен бозган 

өчен штрафлар  

000 1 16 01203 01 0000 140 Җәмәгать тәртибенә һәм җәмәгать 

иминлегенә кизәнүгә бәйле 

административ хокук бозулар өчен, 

җәмәгать судьялары, балигъ 

булмаганнар эшләре һәм аларның 

хокукларын яклау буенча 

комиссияләр тарафыннан салына 

торган, Административ хокук бозулар 

турында Россия Федерациясе 

кодексының 20 кисәгендә билгеләнгән 

административ штрафлар  

 

0004 янгын 

куркынычсызлыгы 

таләпләрен бозган 

өчен штрафлар 

 

  

0005 гадәттән тыш хәл 

режимы таләпләрен 

бозган өчен штрафлар  

 

0006 гадәттән тыш 

хәлләрне кисәтү һәм 

юкка чыгару 

нормаларын һәм 

кагыйдәләрен 

үтәмәгән өчен 

штрафлар  

 
0007 гражданнар 

оборонасы өлкәсендә 
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Бюджет керемнәре 

классификациясе коды 

Бюджет классификациясе коды 

атамасы 

Бюджетла

р 

керемнәр

енең кече 

төре 

төркеме  

Бюджетлар 

керемнәренең кече 

төре төркеме атамасы  

таләпләрне һәм 

чараларны үтәмәгән 

өчен штрафлар  

 

0008 корал һәм аңа 

патроннар 

җитештерү, сатып 

алу, сату, саклау, 

ташу, йөртү, 

коллекцияләү, 

экспонат итеп кую, 

юкка чыгару яки 

исәпкә кую 

кагыйдәләрен бозган 

өчен, шулай ук 

шартлаткыч 

матдәләрне һәм 

шартлаткыч 

җайланмаларны, 

пиротехника 

әйберләрен 

җитештерү, саклау, 

юкка чыгару яки 

исәпкә кую 

кагыйдәләрен, корал 

белән имин эш итүгә 

әзерләнү һәм 

белемнәрен тикшерү 

турында һәм корал 

белән имин эш итү 

күнекмәләренә ия 

булу турында 

танытма яисә корал 

белән эш итүгә рөхсәт 

итү турында 

медицина 

белешмәләрен бирү 

тәртибен бозган өчен 

штрафлар 

 

 

0010 пневматик коралны 

законсыз ясаган, 

саткан яки тапшырган 

өчен штрафлар 
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Бюджет керемнәре 

классификациясе коды 

Бюджет классификациясе коды 

атамасы 

Бюджетла

р 

керемнәр

енең кече 

төре 

төркеме  

Бюджетлар 

керемнәренең кече 

төре төркеме атамасы  

 

 

0012 корал җибәргән өчен, 

корал һәм аңа 

патроннарны ташу, 

транспортлау яки 

куллану 

кагыйдәләрен бозган 

өчен штрафлар  

 

 

0013 махсус билгеләнгән 

урыннарда  

билгеләнгән 

кагыйдәләрне бозып 

яки махсус 

билгеләнмәгән 

урыннарда коралдан 

аткан өчен штрафлар  

 

 

0014 коралны һәм аңа 

патроннарны 

сертификатлаштыру 

кагыйдәләрен бозган 

өчен штрафлар  

 

 

0021 җәмәгать 

урыннарында исерек 

хәлдә пәйда булган 

өчен штрафлар 

  9000 башка штрафлар 
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