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Татарстан Республикасы 
Финанс министрлыгының 
«17» октябрь 2019 ел, 
№ 02-108 

 
                                                                                                   боерыгы белән расланды 

 
Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының 27.09.2018 ел, № 02-110 

боерыгы белән расланган Татарстан Республикасы бюджетына һәм Татарстан 
Республикасы Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль фонды 

бюджетына караган өлешендә Россия Федерациясе бюджет классификациясен 
куллану тәртибен билгеләү, аныклау һәм тәгаенләштерү турында күрсәтмәләргә 

кертелә торган үзгәрешләр 
 
1.  «Татарстан Республикасы бюджеты һәм Татарстан Республикасы Мәҗбүри 

медицина иминиятләштерүе территориаль фонды бюджеты чыгымнары исемлеге 
һәм аларны тиешле максатчан статьяларга кертү кагыйдәләре» 2 пунктында: 

 
а) «2021 елга кадәр Татарстан Республикасында сәламәтлек саклау өлкәсен 

үстерү» дәүләт программасы 2.1. пунктчасында: 
атамасында  «2021 елга кадәр» дигән сүзләрне  «2025 елга кадәр» дигән 

сүзләргә алыштырырга; 
беренче абзацында  «2021 елга кадәр» дигән сүзләрне  «2025 елга кадәр» дигән 

сүзләргә алыштырырга; 
«01 0 00 00000 Татарстан Республикасында сәламәтлек саклау өлкәсен үстерү» 

дәүләт программасы» максатчан статьясының беренче абзацында  «2021 елга кадәр» 
дигән сүзләрне  «2025 елга кадәр» дигән сүзләргә алыштырырга; 

«01 1 00 00000 «Авыруларны кисәтү һәм сәламәт тормыш рәвешен булдыру» 
кече программасы» максатчан статьясының беренче абзацын түбәндәге редакциядә 
бәян итәргә: 

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

 
түбәндәге максатчан статьяны өстәргә: 
«01 1 N1 00000 «Беренчел медицина-санитария ярдәме күрсәтүне үстерү» 

федераль проекты 
 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча 

федераль проектны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла:  

- 97070 Татарстан Республикасы дәүләти гражданлык хезмәткәрләренә 
диспансеризация үткәрүне оештыру  
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Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы дәүләти 
гражданлык хезмәткәрләренә диспансеризация үткәрүне оештыруга Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.»; 

 
түбәндәге максатчан статьяны өстәргә: 

«01 1 P4 00000 «Җәмәгатьчелек сәламәтлеген ныгыту» 
Федераль проекты  

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча 

федераль проектны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла:  

 
- 17020 Россия Федерациясендә яшәүчеләрнең сәламәт тормыш рәвешен 

булдыруга юнәлдерелгән чаралар, хәмер һәм тәмәке куллануны киметүне кертеп 
 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Россия Федерациясендә яшәүчеләрнең 

сәламәт тормыш рәвешен булдыруга юнәлдерелгән чараларны тормышка ашыруга, 
хәмер һәм тәмәке куллануны киметүне кертеп, Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла.»; 

 
 «01 2 09 00000 «Башка авырулардан интегүче сырхауларга медицина ярдәмен 

күрсәтү системасын камилләштерү. Дәвалап җиткерүне һәм реабилитацияләүне 
оештыру» төп чарасы» максатчан статьясына түбәндәге чыгымнар юнәлешен 
өстәргә: 

 «- 54220 Федераль бюджет срредстволары хисабына, Россия Федерациясе 
субъектларының башкарма хакимияте органнары, җирле үзидарә органнары 
карамагындагы медицина оешмаларының Украина гражданнарына һәм 
гражданлыксыз затларга медицина ярдәме күрсәтүгә бәйле чыгымнарны, шулай ук 
әлеге затларга эпидемик күрсәтмәләр буенча профилактик прививкалар календаренә 
кертелгән профилактик прививкалар ясау чыгымнарын компенсацияләү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Россия Федерациясе субъектларының 
башкарма хакимияте органнары, җирле үзидарә органнары карамагындагы 
медицина оешмаларының Украина гражданнарына һәм гражданлыксыз затларга 
медицина ярдәме күрсәтүгә бәйле чыгымнарны, шулай ук әлеге затларга эпидемик 
күрсәтмәләр буенча профилактик прививкалар календаренә кертелгән профилактик 
прививкалар ясау чыгымнарын компенсацияләүгә федераль бюджеттан башка 
бюджетара трансфертлар хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы 
бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга башка бюджетара трансфертларның керүе бюджетлар 
керемнәре классификациясенең «Россия Федерациясе субъектларының башкарма 
хакимияте органнары, җирле үзидарә органнары карамагындагы медицина 
оешмаларының Украина гражданнарына һәм гражданлыксыз затларга медицина 
ярдәме күрсәтүгә бәйле чыгымнарны, шулай ук әлеге затларга эпидемик 
күрсәтмәләр буенча профилактик прививкалар календаренә кертелгән профилактик 
прививкалар ясау чыгымнарын компенсацияләүгә Россия Федерациясе субъектлары 
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бюджетларына тапшырыла торган бюджетара транфертлар» 000 2 02 45422 02 0000 
150 керемнәр төре коды буенча чагылдырыла.»; 

 
«01 2 10 00000 «Югары технологияле медицина ярдәмен камилләштерү, 

нәтиҗәле яңа дәвалау ысулларын үстерү» төп чарасы» максатчан статьясына 
түбәндәге чыгымнар юнәлешен өстәргә:  

«- 54760 Федераль бюджет средстволары хисабына, трансплантация (күчереп 
утырту) максатында кеше органнары донорлыгына бәйле медицина эшчәнлеген хәл 
итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча трансплантация (күчереп утырту) 
максатында кеше органнары донорлыгына бәйле медицина эшчәнлеген хәл итүгә 
федераль бюджеттан башка бюджетара трансфертлар хисабына хәл ителә торган 
Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга башка бюджетара трансфертларның керүе бюджетлар 
керемнәре классификациясенең «Трансплантация (күчереп утырту) максатында 
кеше органнары донорлыгына бәйле медицина эшчәнлеген хәл итүгә тапшырыла 
торган бюджетара транфертлар» 000 2 02 45760 00 0000 150 керемнәр төренең 
тиешле кодлары буенча чагылдырыла.»; 

 
түбәндәге эчтәлектәге максатчан статьяны өстәргә: 

«01 2 P4 00000 «Җәмәгатьчелек сәламәтлеген ныгыту» 
Федеральный проекты 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча 

федераль проектны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла:  

 
- 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар»; 
 
 «01 6 00 00000 «Паллиатив ярдәм күрсәтү, шул исәптән балаларга» кече 

программасы» максатчан статьясының беренче абзацында: 
 «Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла:»; 
 
«01 6 01 00000 «Зурларга паллиатив ярдәм күрсәтү» төп чарасы» максатчан 

статьясын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 «01 6 01 00000 «Паллиатив ярдәм күрсәтү, шул исәптән балаларга» 

төп чарасы 
 

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

 
- 02020 Паллиатив ярдәм күрсәтү чыгымнары , шул исәптән балаларга,  
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Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча мәҗбүри медицина иминиятләштерүе 
системасы аша паллиатив медицина ярдәме күрсәтүгә, шул исәптән медицина 
оешмаларын башлыча бер каналлы финанслауны тормышка ашыруга Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча мәҗбүри медицина иминиятләштерүе 
системасы аша паллиатив медицина ярдәме күрсәтүгә, шул исәптән медицина 
оешмаларын башлыча бер каналлы финанслауны тормышка ашыруга Татарстан 
Республикасы Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль фондына 
бюджетара трансфертлар бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла. 

Әлеге максатларга башка бюджетара трансфертларның керүе бюджетлар 
керемнәре классификациясенең «Россия Федерациясе субъектлары 
бюджетларыннан мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль фондларына 
кире кайтарылмый торган башка акчалар»  000 2 02 90029 09 0000 150 клды буенча 
чагылдырыла. 

Шулай ук чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча паллиатив медицина ярдәме 
күрсәтүгә, шул исәптән балаларга, Татарстан Республикасы Мәҗбүри медицина 
иминиятләштерүе территориаль фонды чыгымнары чагылдырыла. 

 
- R2010 Россия Федерациясе гражданнарына паллиатив ярдәм күрсәтүгә 

финанслашыла торган чыгымнар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Россия Федерациясе гражданнарына 

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

 
Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 

классификациясенең «Паллиатив медицина ярдәмен үстерү максатыннан 
бюджетларга субсидияләр»  000 2 02 25201 00 0000 150 керемнәр төренең тиешле 
кодлары буенча чагылдырыла..»; 

 
целевую статью «01 6 02 00000 «Балаларга паллиатив ярдәм күрсәтү» төп 

чарасы» максатчан статьясын төшереп калдырырга;  
 
 «01 7 00 00000 «Сәламәтлек саклау системасын кадрлар белән тәэмин итү» 

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

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

 
түбәндәге максатчан статьяны өстәргә: 
«01 7 N5 00000 «Сәламәтлек саклау системасында медицина оешмаларын 

квалификацияле кадрлар белән тәэмин итү» 
Федераль проекты 
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Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

федераль проектны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла:  

 
- 17000 Табиблар – яшь белгечләргә социаль ярдәм чараларын финанс ягыннан 

тәэмин итү 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча табиблар – яшь белгечләргә социаль 

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

 
- 18000 Татарстан Республикасы Хөкүмәте грантларын алган табиб-

белгечләргә, клиника-лаборатория табибларына дәүләт ярдәме чараларын финанс 
ягыннан тәэмин итү 

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

 
«01 Б 00 00000 «Татарстан Республикасының территориаль планлаштыру 

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

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

 
түбәндәге максатчан статьяларны өстәргә: 

«01 Б N1 00000 «Беренчел медицина-санитария ярдәмен күрсәтү системасын 
үстерү» 

Федераль проекты 
 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча 

федераль проектны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла:  

- 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар 
 
 
01 Б N5 00000  «Сәламәтлек саклау системасында медицина оешмаларын 

квалификацияле кадрлар белән тәэмин итү» 
Федераль проекты 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча 

федераль проектны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла: 
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- 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар»; 
 
 «01 К 00 00000 «Татарстан Республикасында сәламәтлек саклау өлкәсен 

үстерү» дәүләт программасы кысаларында социаль һәм инженерлык 
инфраструктурасын үстерү» кече программасы» максатчан статьясына түбәндәге 
чыгымнар юнәлешен өстәргә: 

 «- R1110 Дәүләт милке объектларына капитал салуларга финанслашыла 
торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча дәүләт милке объектларына капитал 
салуларга федераль бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан Республикасы бюджеты 
средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына керүе 
бюджетлар керемнәре классификациясенең «Россия Федерациясе субъектларының 
дәүләт милкендәге объектларына капитал салуларны финанслашуга Россия 
Федерациясе субъектлары бюджетларына субсидияләр» 000 2 02 27111 02 0000 150 
коды буенча чагылдырыла.»; 

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

үстерү» дәүләт программасы» 2.2. пунктчасында 
целевую статью «02 4 E6 00000 «Яшь профессионаллар» (һөнәри белем 

бирүнең көндәшлеккә сәләтен арттыру) федераль проекты» максатчан статьясына 
түбәндәге чыгымнар юнәлешләрен өстәргә:  

 «- 5463F Россия Федерациясе Хөкүмәтенең резерв фонды средстволары 
хисабына, 2019 елда Казан шәһәрендә «Ворлдскиллс» стандартлары буенча һөнәри 
осталык буенча дөнья чемпионатына әзерләнү җәһәтеннән төп чараларны тормышка 
ашыру. 

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

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

 
- 61620 Һөнәри белем бирү оешмаларына дәүләт ярдәме буенча чараларны 

тормышка ашыру 
 
- 61625 Матди-техник базасын заманча таләпләргә туры китерүне тәэмин итү 

максатыннан чыгып, һөнәри белем бирү оешмаларына дәүләт ярдәме» 
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«02 К E1 00000 «Заманча мәктәп» Федераль проекты» максатчан статьясы 
текстын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

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

 
- 52390 Россия Федерациясенең аерым субъектларында гомуми белем бирү 

инфраструктурасын модернизацияләүгә финанслашыла торган чыгымнар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Россия Федерациясенең аерым 

субъектларында гомуми белем бирү инфраструктурасын модернизацияләүгә 
федераль бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан Республикасы бюджеты 
средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла.  

Әлеге максатларга субсидияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 
классификациясенең «Россия Федерациясенең аерым субъектларында гомуми белем 
бирү инфраструктурасын модернизацияләүгә бюджетларга субсидияләр» 000 2 02 
25239 00 0000 150 керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

 
- 55200 Россия Федерациясе субъектларында гомуми белем бирү 

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

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

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

 
в)»2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасы гражданнарына социаль 

ярдәм» дәүләт программасы» 2.3. пунктчасында: 
атамасында «2014 – 2021 елларга»  дигән сүзләрне  « 2014 – 2025 елларга» 

дигән сүзләргә алыштырырга; 
беренче абзацта «2014 – 2021 елларга»  дигән сүзләрне  « 2014 – 2025 елларга» 

дигән сүзләргә алыштырырга; 
«03 0 00 00000 «2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасы гражданнарына 

социаль ярдәм» дәүләт программасы» максатчан статьясының беренче абзацында 
«2014 – 2021 елларга»  дигән сүзләрне  « 2014 – 2025 елларга» дигән сүзләргә 
алыштырырга; 

«03 1 00 00000 «Социаль түләүләр» кече программасы» максатчан 
статьясының беренче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
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«Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чаралар һәм федераль проект 
буенча кече программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла:»; 

 
түбәндәге эчтәлектәге максатчан статьяны өстәргә: 

«03 1 P3 00000 «Өлкән буын» 
Федераль проекты   

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча 

федераль проектны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла: 

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

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.»; 
 
«03 2 00 00000 «Өлкән яшьтәге гражданнарның тормыш сыйфатын яхшырту» 

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

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

 
«03 2 P3 00000  «Өлкән буын» 

Федераль проекты» максатчан статьясын өстәргә:  
 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча 

федераль проектны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла: 

 
- 05550 «Өлкән яшьтәге кеше өчен сыендыручы гаилә» проектын тормышка 

ашыру 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча «Өлкән яшьтәге кеше өчен сыендыручы 

гаилә» проектын тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла».»; 

 
«03 3 P3 00000 «Өлкән буын» Федераль проекты» максатчан статьясына 

түбәндәге чыгымнар юнәлешләрен өстәргә: 
 «- 05010 Өлкән яшьтәгеләр һәм инвалидлар өчен интернат-йортлар  
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча өлкән яшьтәгеләр һәм инвалидлар өчен 

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

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

«- 51630 Өлкән яшьтәге гражданнарны һәм инвалидларны озак вакытлар буе 
карау системасын булдыруга финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча өлкән яшьтәге гражданнарны һәм 
инвалидларны озак вакытлар буе карау системасын булдыруга федераль бюджеттан 
башка бюджетара трансфертлар һәм Татарстан Республикасы бюджеты 
средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга башка бюджетара трансфертларның керүе бюджетлар 
керемнәре классификациясенең «Өлкән яшьтәге гражданнарны һәм инвалидларны 
озак вакытлар буе карау системасын булдыруга бюджетларга тапшырыла торган 
бюджетара трансфертлар» 000 2 02 45163 00 0000 150 керемнәр төренең тиешле 
кодлары буенча чагылдырыла.»; 

«- Д1630 Төбәк проекты кысаларында өлкән яшьтәге гражданнарны һәм 
инвалидларны озак вакытлар буе карау системасын булдыру. 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча төбәк проекты кысаларында өлкән 
яшьтәге гражданнарны һәм инвалидларны озак вакытлар буе карау системасын 
булдыруга Төбәк проекты кысаларында өлкән яшьтәге гражданнарны һәм 
инвалидларны озак вакытлар буе карау системасын булдыруга Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.»; 

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

Федераль проекты» максатчан статьясы текстын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 «Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

федераль проектны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла: 

 
- 05400 Өч яшькә кадәрге балаларны табиблар рецептлары буенча махсус 

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

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

 
- 05520 Халыкны социаль ярдәм чаралары белән тәэмин итү  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча халыкны социаль ярдәм чаралары белән 
тәэмин итүгә  Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
- 13200 Мәктәпкәчә белем бирү мәгариф программасын тормышка ашыручы 

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

программасын тормышка ашыручы мәгариф оешмаларында бала карау һәм 
тәрбияләү өчен компенсациягә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла. 
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- 55730 Федераль бюджет средстволары хисабына, беренче бала тууга 
(уллыкка (кызлыкка) алу) бәйле рәвештә айлык түләүне хәл кылу 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча беренче бала тууга (уллыкка (кызлыкка) 
алу) бәйле рәвештә айлык түләүне хәл кылуга федераль бюджеттан субвенцияләр 
хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла. 

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

 
«03 К 00 00000 «Татарстан Республикасы гражданнарына социаль ярдәм» 

дәүләт программасы кысаларында социаль һәм инженерлык инфраструктурасын 
үстерү» кече программасы» максатчан статьясының беренче абзацын түбәндәге 
редакциядә бәян итәргә: 

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

 
түбәндәге максатчан статьяны өстәргә: 

«03 К Р3 00000 «Өлкән буын» 
Федераль проекты 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча 

федераль проектны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла: 

 
- 72310 Татарстан Республикасы дәүләт (муниципаль) милкендәге социаль һәм 

инженерлык инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь ремонт»; 
 
түбәндәге максатчан статьяны өстәргә: 

«03 Э 04 00000 «Социаль өлкә учреждениеләренә  
сенсорлы су краннары, басылма краннар кертү» төп чарасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

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

учреждениеләрен тотуга һәм аларның эшчәнлеген тәэмин итүгә Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.»; 
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г) «2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасында яшәүчеләрне сыйфатлы 
торак һәм торак-коммуналь хуҗалык хезмәтләре күрсәтү белән тәэмин итү» дәүләт 
программасы» 2.4. пунктчасында: 

«04 4 00 00000 «Гражданнарны авария хәлендәге торак фондыннан күчерү 
буенча Республика адреслы программасы чараларын тормышка ашыру» кече 
программасы» максатчан статьясының беренче абзацын түбәндәге редакциядә бәян 
итәргә: 

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

 
түбәндәге максатчан статьяны өстәргә: 

«04 4 F3 00000 «Яшәү өчен яраксыз булган торак фондын тотрыклы төстә киметүне 
тәэмин итү» 

Федераль проекты 
 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлешләре буенча 

федераль проектны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла: 

 
- 67480 «Торак һәм шәһәр мохите» илкүләм проектының «Яшәү өчен яраксыз 

булган торак фондын тотрыклы төстә киметүне тәэмин итү» федераль проектын 
тормышка ашыру кысаларында 2019 – 2025 елларга гражданнарны авария хәлендәге 
торак фондыннан күчерү буенча республика адреслы программасы чараларын 
тәэмин итү 

 
- 67483 Торак-коммуналь хуҗалыкны реформалауга ярдәм итү фондыннан 

алынган средстволар хисабына, «Торак һәм шәһәр мохите» илкүләм проектының 
«Яшәү өчен яраксыз булган торак фондын тотрыклы төстә киметүне тәэмин 
итү»федераль проектын тормышка ашыру кысаларында 2019 – 2025 елларга 
гражданнарны авария хәлендәге торак фондыннан күчерү буенча республика 
адреслы программасы чараларын тәэмин итү 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча «Торак һәм шәһәр мохите» илкүләм 
проектының «Яшәү өчен яраксыз булган торак фондын тотрыклы төстә киметүне 
тәэмин итү» федераль проектын тормышка ашыру кысаларында 2019 – 2025 елларга 
гражданнарны авария хәлендәге торак фондыннан күчерү буенча республика 
адреслы программасы чараларын тәэмин итүгә дәүләт корпорациясе – Торак-
коммуналь хуҗалыкны реформалауга ярдәм итү фонды средстволары хисабына хәл 
ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга средстволарның Татарстан Республикасы бюджетына керүе  
керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең «Гражданнарны авария хәлендәге 
торак фондыннан күчерү, шул исәптән аз катлы торак төзелешен үстерү 
зарурилыгыннан чыгып гражданнарны авария хәлендәге торак фондыннан күчерү 
буенча чараларны тәэмин итүгә дәүләт корпорациясе – Торак-коммуналь 
хуҗалыкны реформалауга ярдәм итү фондыннан Россия Федерациясе субъектлары 
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бюджетларына кире кайтарылмый торган акчалар» 2 03 02040 02 0000 150 коды 
буенча чагылдырыла. 

 
- 67484 Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына, «Торак 

һәм шәһәр мохите» илкүләм проектының «Яшәү өчен яраксыз булган торак фондын 
тотрыклы төстә киметүне тәэмин итү» федераль проектын тормышка ашыру 
кысаларында 2019 – 2025 елларга гражданнарны авария хәлендәге торак фондыннан 
күчерү буенча республика адреслы программасы чараларын тәэмин итү 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча «Торак һәм шәһәр мохите» илкүләм 
проектының «Яшәү өчен яраксыз булган торак фондын тотрыклы төстә киметүне 
тәэмин итү» федераль проектын тормышка ашыру кысаларында 2019 – 2025 елларга 
гражданнарны авария хәлендәге торак фондыннан күчерү буенча республика 
адреслы программасы чараларын тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла.».; 

 
д) «2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасында яшәүчеләрне эшле итүгә 

ярдәм итү» дәүләт программасы» 2.5. пунктчасында: 
атамасында «2014 – 2021 елларга» дигән сүзләрне «2014 – 2025 елларга» дигән 

сүзләргә алыштырырга; 
беренче абзацында  «2014 – 2021 елларга» дигән сүзләрне «2014 – 2025 

елларга» дигән сүзләргә алыштырырга; 
«05 0 00 00000 «Татарстан Республикасында яшәүчеләрне эшле итүгә ярдәм 

итү» дәүләт программасы» максатчан статьясының беренче абзацында «2014 – 2021 
елларга» дигән сүзләрне «2014 – 2025 елларга» дигән сүзләргә алыштырырга; 

түбәндәге максатчан статьяны өстәргә: 
«05 1 P2 00000 «Хатын-кызларны эшле итүгә ярдәм итү – өч яшькә кадәрге балалар 

өчен мәктәпкәчә белем бирү шартларын тудыру» 
Федераль проекты 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча 

федераль проектны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла: 

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

эшкә урнаштыруга ярдәм итү буенча чаралар  
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча инвалид балалар тәрбияләүче ата-

аналарны, күп балалы ата-аналарны эшкә урнаштыруга ярдәм итү буенча чараларны 
тормышка ашыруга  Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла .»; 

 
 

е) «2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасында җәмәгатьчелек тәртибен 
тәэмин итү һәм җинаятьчелеккә каршы көрәшү» дәүләт программасы» 2.6. 
пунктчасында: 
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атамасында «2014 – 2021 елларга» дигән сүзләрне «2014 – 2022 елларга» дигән 
сүзләргә алыштырырга; 

беренче абзацында «2014 – 2021 елларга» дигән сүзләрне «2014 – 2022 
елларга» дигән сүзләргә алыштырырга; 

 «06 0 00 00000 «Татарстан Республикасында җәмәгатьчелек тәртибен тәэмин 
итү һәм җинаятьчелеккә каршы көрәшү» дәүләт программасы» максатчан 
статьясының беренче абзацында «2014 – 2021 елларга» дигән сүзләрне «2014 – 2022 
елларга» дигән сүзләргә алыштырырга; 

 
«06 4 00 00000 «Татарстан Республикасында яшәүчеләр арасында 

наркоманияне кисәтү» кече программасы» максатчан статьясының беренче 
статьясын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

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

 
түбәндәге максатчан статьяларны өстәргә: 

«06 4 P4 00000 «Җәмәгатьчелек тәртибен ныгыту» 
Федераль проекты 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча 

федераль проектны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла: 

 
- 10990 Программаларга кертелгән чараларны тормышка ашыру»; 
 

«06 8 00 00000 «Татарстан Республикасында 
балигъ булмаганнар арасында сукбайлыкны һәм хокук бозуларны кисәтү» кече 

программасы 
 

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

 
06 8 01 00000 «Балигъ булмаганнар арасында 

сукбайлыкны, күзәтүчесез калуны кисәтү» 
 төп чарасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла: 

 
- 10990 Программаларга кертелгән чараларны тормышка ашыру»; 
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ж) «2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасында халыкны һәм 
территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән саклау, янгын куркынычсызлыгын һәм 
кешеләрнең су объектларында куркынычсызлыгын тәэмин итү» дәүләт 
программасы» 2.7. пунктчасында: 

 
атамасында  «2014 – 2021 елларга» дигән сүзләрне «2014 – 2024 елларга» 

дигән сүзләргә алыштырырга; 
беренче абзацында «2014 – 2021 елларга» дигән сүзләрне «2014 – 2024 

елларга» дигән сүзләргә алыштырырга; 
«07 0 00 00000 «Татарстан Республикасында халыкны һәм территорияләрне 

гадәттән тыш хәлләрдән саклау, янгын куркынычсызлыгын һәм кешеләрнең су 
объектларында куркынычсызлыгын тәэмин итү» дәүләт программасы» максатчан 
статьясының беренче абзацында «2014 – 2021 елларга» дигән сүзләрне «2014 – 2024 
елларга» дигән сүзләргә алыштырырга; 

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

пунктчасында: 
атамасында «2014 – 2021 елларга» дигән сүзләрне «2014 –2022 елларга» дигән 

сүзләргә алыштырырга; 
беренче абзацында «2014 – 2021 елларга» дигән сүзләрне «2014 –2022 

елларга» дигән сүзләргә алыштырырга; 
«08 0 00 00000 «Татарстан Республикасында мәдәниятне үстерү» дәүләт 

программасы» максатчан статьясының беренче абзацында «2014 – 2021 елларга» 
дигән сүзләрне «2014 –2022 елларга» дигән сүзләргә алыштырырга; 

 
«08 1 00 00000 «Музей эшен үстерү» кече программасы» максатчан 

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

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

 
түбәндәге максатчан статьяны өстәргә: 

«08 1 A2 00000 «Иҗат кешеләре» 
                                                         Федераль проекты  

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

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

өлкәсендә чараларны тормышка ашыруга  Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла.»; 

 
«08 2 00 00000 «Театр сәнгатен үстерү» кече программасы» максатчан 

статьясының беренче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
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  «Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара һәм федераль проектлар 
буенча кече программаны  тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла:»; 

 
түбәндәге максатчан статьяны өстәргә: 

«08 2 A2 00000 «Иҗат кешеләре» 
Федераль проекты 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча 

федераль проектны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла: 

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

өлкәсендә чараларны тормышка ашыруга  Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла.»; 

 
 «08 3 00 00000 «Китапханә эшен үстерү» кече программасы» максатчан 

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

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

 
түбәндәге максатчан статьяларны өстәргә: 

 «08 3 А1 00000  «Мәдәни мохит» 
Федераль проекты  

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча 

федераль проектны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла: 

 
- 54540 Федераль бюджет средстволары хисабына, модельле муниципаль 

китапханәләр булдыру  
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча модельле муниципаль китапханәләр 

булдыруга федераль бюджеттан башка бюджетара трансфертлар хисабына хәл ителә 
торган  Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга башка бюджетара транфертларның керүе бюджетлар 
керемнәре классификациясенең «Модельле муниципаль китапханәләр булдыруга 
бюджетларга тапшырыла торган бюджетара трансфертлар» 2 02 45454 00 0000 150 
керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла. 

 
 

08 3 A3 00000 «Санлы мәдәният» 
Федераль проекты 
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Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча 
федераль проектны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла: 

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

өлкәсендә чараларны тормышка ашыруга  Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла.»; 

 
 «08 7 00 00000 «Халык иҗатына ярдәм итү. Татарстан Республикасында төп 

халыкларның матди булмаган мәдәни мирасын саклау, яңарту һәм 
популярлаштыру» кече программасы» максатчан статьясының беренче абзацын 
түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

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

 
түбәндәге максатчан статьяны өстәргә: 

«08 7 A2 00000 «Иҗат кешеләре» 
Федераль проекты 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча 

федераль проектны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла: 

 
- 44050 Грантлар»; 
 
 «08 Д 00 00000 «Тармакның кадрлар потенциалын үстерү» кече 

программасы» максатчан статьясының беренче абзаңын түбәндәге редакциядә бәян 
итәргә: 

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

 
түбәндәге максатчан статьяны өстәргә: 

 «08 Д A2 00000 «Иҗат кешеләре» 
Федераль проекты 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча 

федераль проектны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла: 

 
- 42800 Өстәмә һөнәри белем бирү учреждениеләрен үстерү  



18 
 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы өстәмә һөнәри 
белем бирү учреждениеләрен үстерүгә Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла.»; 

 
«08 Ж 00 00000 «Тармакның дәүләт идарәсе системасын үстерү» кече 

программасы максатчан статьясының беренче абзацын түбәндәге редакциядә бәян 
итәргә: 

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

 
түбәндәге максатчан статьяларны өстәргә: 

«08 Ж А1 00000  «Мәдәни мохит» 
Федераль проекты  

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча 

федераль проектны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла: 

 
- 55190 Мәдәният тармагына дәүләт ярдәменә финанслашыла торган 

чыгымнар  
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча мәдәният тармагына дәүләт ярдәме 

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

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

  
- 55198  Мәдәният өлкәсендә мәгариф оешмаларын (балалар сәнгать 

мәктәпләре һәм училищелар) музыка кораллары, җиһазлар һәм уку әсбаплары белән 
тәэмин итү 

 
08 Ж A2 00000 «Иҗат кешеләре» 

Федераль проекты  
 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча 

федераль проектны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла: 

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

өлкәсендә чараларны тормышка ашыруга  Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла. 
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08 Ж А3 00000  «Санлы мәдәният» 

Федераль проекты 
 

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

 
- 54530 Федераль бюджет средстволары хисабына, виртуаль концерт залларын 

булдыру  
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча виртуаль концерт залларын булдыруга 

федераль бюджеттан башка бюджетара транфертлар хисабына хәл ителә торган  
Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга башка бюджетара трансфертларның керүе бюджетлар 
керемнәре классификациясенең «Виртуаль концерт залларын булдыруга 
бюджетларга тапшырыла торган бюджетара трансфертлар» 2 02 45453 00 0000 150 
керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла.»; 

 
«08 К 00 00000 «Татарстан Республикасында мәдәниятне үстерү» дәүләт 

программасы кысаларында социаль һәм инженерлык инфраструктурасын үстерү» 
кече программасы» максатчан статьясына түбәндәге чыгымнар юнәлешен өстәргә: 

 «- R1110 Дәүләт милкендәге объектларга капитал салуларга финанслашыла 
торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча дәүләт милкендәге объектларга капитал 
салуларга федераль бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан Республикасы бюджеты 
средстволары хисабына хәл ителә торган  Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына керүе  
бюджетлар керемнәре классификациясенең «Россия Федерациясе дәүләт милкендәге 
объектларга капитал салуларны финанслашуга Россия Федерациясе субъектлары 
бюджетларына субсидияләр» 000 2 02 27111 02 0000 150 коды буенча 
чагылдырыла.»; 

 
и) «2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасында әйләнә-тирә мохитне 

саклау, табигать ресурсларын яңарту һәм алардан файдалану» дәүләт программасы» 
2.9. пунктчасында: 

атамасында «2014 – 2021 елларга» дигән сүзләрне «2014 – 2022 елларга» дигән 
сүзләргә алыштырырга; 

беренче абзацында «2014 – 2021 елларга» дигән сүзләрне «2014 – 2022 
елларга» дигән сүзләргә алыштырырга; 

«09 0 00 00000 «Татарстан Республикасында әйләнә-тирә мохитне саклау, 
табигать ресурсларын яңарту һәм алардан файдалану» дәүләт программасы» 
максатчан статьясының беренче абзацында «2014 – 2021 елларга» дигән сүзләрне 
«2014 – 2022 елларга» дигән сүзләргә алыштырырга; 
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к) «2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасының икътисади үсеше һәм 
инновацион икътисады» дәүләт программасы» 2.11. пунктчасында: 

атамасында «2014 – 2021 елларга» дигән сүзләрне «2014 – 2024 елларга» дигән 
сүзләргә алыштырырга; 

беренче «2014 – 2021 елларга» дигән сүзләрне «2014 – 2024 елларга» дигән 
сүзләргә алыштырырга; 

 «11 0 00 00000 «Татарстан Республикасының икътисади үсеше һәм 
инновацион икътисады» дәүләт программасы» максатчан статьясының беренче 
абзацында «2014 – 2021 елларга» дигән сүзләрне «2014 – 2024 елларга» дигән 
сүзләргә алыштырырга; 

 
 «11 4 00 00000 «Татарстан Республикасы предприятиеләрендә хезмәт 

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

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

 
түбәндәге максатчан статьяны өстәргә: 

«11 4 L2 00000  «Предприятиеләрдә хезмәт җитештерүчәнлеген  
үстерүгә адреслы ярдәм» 

Федераль проекты 
 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча 

федераль проектны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла: 

 
- 52960 Федераль бюджет средстволары хисабына, «Хезмәт 

җитештерүчәнлеген үстерү һәм мәшгульлеккә ярдәм итү» илкүләм проектында 
катнашучыларга дәүләт ярдәме 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча «Хезмәт җитештерүчәнлеген үстерү һәм 
мәшгульлеккә ярдәм итү» илкүләм проектында катнашучыларга дәүләт ярдәменә 
федераль бюджеттан башка бюджетара транфертлар хисабына хәл ителә торган 
Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга башка бюджетара транфертларның керүе  бюджетлар 
керемнәре классификациясенең «Хезмәт җитештерүчәнлеген үстерү һәм 
мәшгульлеккә ярдәм итү» илкүләм проектында катнашучыларга – Россия 
Федерациясе субъектларына дәүләт ярдәмен хәл кылуга бюджетларга тапшырыла 
торган бюджетара трансфертлар» 000 2 02 45296 00 0000 150 керемнәр төренең 
тиешле кодлары буенча чагылдырыла.»; 

 
л) «2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасында «Ачык Татарстан» 

мәгълүмати һәм коммуникацион технологияләрне үстерү» дәүләт программасы»  
2.12. пунктчасында: 
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атамасында  «2014 – 2021 елларга» дигән сүзләрне «2014 – 2022 елларга» 
дигән сүзләргә алыштырырга; 

беренче абзацында «2014 – 2021 елларга» дигән сүзләрне «2014 – 2022 
елларга» дигән сүзләргә алыштырырга; 

 «12 0 00 00000 «Татарстан Республикасында «Ачык Татарстан» мәгълүмати 
һәм коммуникацион технологияләрне үстерү» дәүләт программасы» максатчан 
статьясының беренче абзацында «2014 – 2021 елларга» дигән сүзләрне «2014 – 2022 
елларга» дигән сүзләргә алыштырырга; 

«12 1 00 00000 «Мәгълүмати Татарстан» кече программасы» максатчан 
статьясының беренче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

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

түбәндәге максатчан статьяларны өстәргә: 
«12 1 D4 00000 «Мәгълүмати иминлек» 

Федераль проекты 
 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча 

федераль проектны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла: 

 
- 43900 Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнарында һәм җирле 

үзидарә органнарында мәгълүмати һәм коммуникацион технологияләрне үстерү һәм 
алардан файдалану 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы дәүләт 
хакимияте органнарында һәм җирле үзидарә органнарында мәгълүмати һәм 
коммуникацион технологияләрне үстерү һәм алардан файдалануга бәйле Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

 
12 1 D6 00000 «Санлы дәүләт идарәсе» 

Федераль проекты 
 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча 

федераль проектны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла: 

 
- 43900 Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнарында һәм 

Татарстан Республикасы җирле үзидарә органнарында мәгълүмати һәм 
коммуникацион технологияләрне үстерү һәм алардан файдалану  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы дәүләт 
хакимияте органнарында һәм Татарстан Республикасы җирле үзидарә органнарында 
мәгълүмати һәм коммуникацион технологияләрне үстерүгә һәм алардан 
файдалануга бәйле  Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.»; 
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«12 4 00 00000 «Татарстан Республикасында мәгълүмати технологияләр 
өлкәсендә икътисади мохитне һәм кеше капиталын үстерүгә ярдәм итү» кече 
программасы» максатчан статьясының беренче абзацын түбәндәге редакциядә бәян 
итәргә: 

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

 

түбәндәге максатчан статьяларны өстәргә: 
 «12 4 D3 00000 «Санлы икътисад өчен кадрлар» 

Федераль проекты 
 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча 

федераль проектны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла: 

 
- 43920 Мәгълүматлаштыру һәм элемтә өлкәсендә башка чаралар 
 

12 4 D5 00000 «Санлы технологияләр» 
Федераль проекты  

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча 

федераль проектны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла: 

 
- 43920 Мәгълүматлаштыру һәм элемтә өлкәсендә башка чаралар»; 
 
м) «2014 – 2022 елларга Татарстан Республикасында транспорт системасын 

үстерү» дәүләт программасы» 2.13. пунктчасында: 
атамасында  «2014 – 2022 елларга» дигән сүзләрне «2014 – 2024 елларга» 

дигән сүзләргә алыштырырга; 
беренче абзацында  «2014 – 2022 елларга» дигән сүзләрне «2014 – 2024 

елларга» дигән сүзләргә алыштырырга; 
«13 0 00 00000 «Татарстан Республикасында транспорт системасын үстерү» 

дәүләт программасы» максатчан статьясының беренче абзацында «2014 – 2022 
елларга» дигән сүзләрне «2014 – 2024 елларга» дигән сүзләргә алыштырырга; 

«13 6 01 00000  «Гомуми файдаланудагы автомобиль юллары челтәрен 
үстерү» төп чарасы» максатчан статьясында «- 53900 «Федераль бюджет 
средстволары хисабына, «Имин һәм сыйфатлы юллар» өстенлекле проекты 
кысаларында юл эшчәнлеген финанс ягыннан тәэмин итү» чыгымнар юнәлеше 
атамасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 «- 53900 Федераль бюджеттан башка бюджетара транфертлар хисабына юл 
эшчәнлеген финанс ягыннан тәэмин итү»; 

 «13 6 R1 00000 «Юл челтәре» Федераль проекты» максатчан статьясында: 
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«- 53930 Юл эшчәнлеген финанс ягыннан тәэмин итүгә финанслашыла торган 
чыгымнар» чыгымнар юнәлешен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 «- 53930 Федераль бюджет средстволары хисабына, юл эшчәнлеген финанс 
ягыннан тәэмин итү  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча юл эшчәнлеген финанс ягыннан тәэмин 
итүгә федераль бюджеттан башка бюджетара транфертлар хисабына хәл ителә 
торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.  

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

 
түбәндәге чыгымнар юнәлешләрен өстәргә: 
«- Д3930 Төбәк проектына ирешүгә юнәлдерелгән юл эшчәнлеген финанс 

ягыннан тәэмин итү  
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча төбәк проектына ирешүгә юнәлдерелгән 

юл эшчәнлеген финанс ягыннан тәэмин итүгә  Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла.  

 
- Д3931 Төбәк проекты кысаларында Казан шәһәре агломерациясенең 

транспорт инфраструктурасын комплекслы үстерү чараларын тормышка ашыру  
 
- Д3932 Төбәк проекты кысаларында Чаллы шәһәре агломерациясенең 

транспорт инфраструктурасын комплекслы үстерү чараларын тормышка ашыру 
 
- Д3933 Төбәк проекты кысаларында Түбән Кама шәһәре агломерациясенең 

транспорт инфраструктурасын комплекслы үстерү чараларын тормышка ашыру 
 
- Д3934 Төбәк проекты кысаларында төбәк юллары түшәмәләренең тузган 

катламнарын торгызу чараларын тормышка ашыру»; 
 
н) «2013 – 2021 елларга Татарстан Республикасында авыл хуҗалыгын үстерү 

һәм авыл хуҗалыгы продукциясе, чимал һәм азык-төлек базарларын җайга салу» 
дәүләт программасы» 2.14. пунктчасында: 

атамасында  «2013 – 2021 елларга» дигән сүзләрне «2013 – 2022 елларга» 
дигән сүзләргә алыштырырга;  

беренче абзацында «2013 – 2021 елларга» дигән сүзләрне «2013 – 2022 
елларга» дигән сүзләргә алыштырырга;  

«14 0 00 00000 «Татарстан Республикасында авыл хуҗалыгын үстерү һәм авыл 
хуҗалыгы продукциясе, чимал һәм азык-төлек базарларын җайга салу»дәүләт 
программасы» максатчан статьясының беренче абзацында «2013 – 2021 елларга» 
дигән сүзләрне «2013 – 2022 елларга» дигән сүзләргә алыштырырга;  

«14 1 05 00000  Основное мероприятие «Туфракның уңдырышлылыгын 
арттыру һәм файдаланылмый торган авыл хуҗалыгы җирләрен авыл хуҗалыгына 
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әйләнешкә кертү» төп чарасы» максатчан статьясына түбәндәге чыгымнар 
юнәлешләрен өстәргә: 

 «- 65490 Авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә үсемлекләрне саклауга 
юнәлдерелгән чараларга субсидияләр  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча, Татарстан Республикасы бюджеты 
средстволары хисабына, авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә үсемлекләрне 
саклауга юнәлдерелгән чараларга субсидияләр бирүгә Татарстан Республикасы 
бюджеты чыгымнары чагылдырыла.»; 

«- R5080 Үсемлекчелек һәм терлекчелекнең аерым бер кече тармакларына, 
шулай ук авыл хуҗалыгында иминиятләштерүгә ярдәм итүгә финанслашыла торган 
чыгымнар  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча үсемлекчелек һәм терлекчелекнең аерым 
бер кече тармакларына, шулай ук авыл хуҗалыгында иминиятләштерүгә ярдәм 
итүгә федераль бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан Республикасы бюджеты 
средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла.»; 

 
 «14 4 00 00000 «Кече хуҗалыкларга ярдәм итү» кече программасы» максатчан 

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

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

 
 «14 4 05 00000 «Авыл хуҗалыгы кооперативларына ярдәм итү» төп чарасы» 

максатчан статьясына түбәндәге чыгымнар юнәлешен өстәргә: 
 «- R5020 Агросәнәгать комплексының өстенлекле кече тармакларын үстерүгә 

һәм кече хуҗалыкларны үстерүгә этәргеч бирүгә финанслашыла торган чыгымнар 
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча агросәнәгать комплексының өстенлекле 

кече тармакларын үстерүгә һәм кече хуҗалыкларны үстерүгә этәргеч бирүгә 
федераль бюджеттан субсидияләр һәм Татарстан Республикасы бюджеты 
средстволары хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла:»; 

 
 «14 4 06 00000 «Шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга ярдәм 

итү» төп чарасы» максатчан статьясында  «- 63330 Шәхси ярдәмче хуҗалык алып 
баручы гражданнарга өч яшьтән зуррак бияләрне асрау өчен азык сатып алуга 
чыгымнарның бер өлешен каплауга субсидияләр» чыгымнар юнәлешен түбәндәге 
редакциядә бәян итәргә: 

 «- 63330 Шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга өч яшьтән 
зуррак бияләрне асрау чыгымнарның бер өлешен каплауга субсидияләр  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча, Татарстан Республикасы бюджеты 
средстволары хисабына, шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга өч 
яшьтән зуррак бияләрне асрау чыгымнарның бер өлешен каплауга субсидияләр 
бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.»; 
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түбәндәге максатчан статьяны өстәргә: 
«14 4 I7 00000  Фермерларга ярдәм итү системасын  
булдыру һәм авыл хуҗалыгы кооперациясен үстерү  

                                         Федераль проекты» 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча 

федераль проектны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла: 

 
- 54800 Фермерларга ярдәм итү системасын булдыруга һәм авыл хуҗалыгы 

кооперациясен үстерүгә финанслашыла торган чыгымнар  
Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча фермерларга ярдәм итү системасын 

булдыруга һәм авыл хуҗалыгы кооперациясен үстерүгә федераль бюджеттан башка 
бюджетара трансфертлар һәм Татарстан Республикасы бюджеты средстволары 
хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
чагылдырыла.  

Әлеге максатларга башка бюджетара транфертларның керүе  бюджетлар 
керемнәре классификациясенең «Фермерларга ярдәм итү системасын булдыруга һәм 
авыл кооперациясен үстерүгә бюджетларга күчерелә торган бюджетара 
трансфертлар» 000 2 02 45480 00 0000 150 керемнәр төренең тиешле коды буенча 
чагылдырыла.»; 

 
«14 6 04 00000 «Авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә һәм авыл 

хуҗалыгы продукциясен беренчел һәм шуннан соң эшкәртүче оешмаларга дәүләт 
ярдәме» төп чарасы» максатчан статьясына түбәндәге чыгымнар юнәлешен өстәргә:  

«- 60220 Авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә Татарстан Республикасы 
азык-төлек резервына ашлык сатуга бәйле чыгымнарының бер өлешен каплауга 
субсидияләр  

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча Татарстан Республикасы азык-төлек 
резервына ашлык сатуга бәйле чыгымнарының бер өлешен каплауга авыл хуҗалыгы 
товар җитештерүчеләренә субсидияләр бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты 
чыгымнары чагылдырыла.»; 

 
«14 6 06 00000 «Агросәнәгать комплексы объектларын төзүгә турыдан-туры 

тотылган чыгымнарның бер өлешен каплауга компенсация» төп чарасы» максатчан 
статьясына түбәндәге чыгымнар юнәлешен өстәргә: 

 «- 65470 Авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә модульле теплицалар 
сатып алуга бәйле чыгымнарын каплауга субсидияләр 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча» Татарстан Республикасы бюджеты 
средстволары хисабына, авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә модульле 
теплицалар сатып алуга бәйле чыгымнарын каплауга субсидияләр бирүгә Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла.»; 

 
о) «2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасының урман хуҗалыгын 

үстерү» дәүләт программасы» 2.15. пунктчасында: 
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атамасында  «2014 – 2021 елларга» дигән сүзләрне «2014 – 2024 елларга» 
дигән сүзләргә алыштырырга;  

беренче абзацында «2014 – 2021 елларга» дигән сүзләрне «2014 – 2024 
елларга» дигән сүзләргә алыштырырга;  

«15 0 00 00000 «Татарстан Республикасының урман хуҗалыгын үстерү» 
дәүләт программасы» максатчан статьясының беренче абзацында «2014 – 2021 
елларга» дигән сүзләрне «2014 – 2024 елларга» дигән сүзләргә алыштырырга;  

 
п) «2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасының дәүләт милке белән 

идарә итү» дәүләт программасы» 2.16. пунктчасында: 
атамасында  «2014 – 2021 елларга» дигән сүзләрне «2014 – 2022 елларга» 

дигән сүзләргә алыштырырга;  
беренче абзацында  «2014 – 2021 елларга» дигән сүзләрне «2014 – 2022 

елларга» дигән сүзләргә алыштырырга;  
в абзаце первом целевой статьи «16 0 00 00000 «Татарстан Республикасының 

дәүләт милке белән идарә итү» дәүләт программасы» максатчан статьясының 
беренче абзацында «2014 – 2021 елларга» дигән сүзләрне «2014 – 2022 елларга» 
дигән сүзләргә алыштырырга; 

 
р) «2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасы дәүләт финанслары белән 

идарә итү» дәүләт программасы» 2.17. пунктчасында: 
атамасында  «2014 – 2021 елларга» дигән сүзләрне «2014 – 2024 елларга» 

дигән сүзләргә алыштырырга;  
беренче абзацында  «2014 – 2021 елларга» дигән сүзләрне «2014 – 2024 

елларга» дигән сүзләргә алыштырырга;  
«18 0 00 00000 «Татарстан Республикасы дәүләт финанслары белән идарә итү» 

дәүләт программасы» максатчан статьясының беренче абзацында «2014 – 2021 
елларга» дигән сүзләрне «2014 – 2024 елларга» дигән сүзләргә алыштырырга;  

 
с) «2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасында дәүләти гражданлык 

хезмәтен һәм Татарстан Республикасында муниципаль хезмәтне үстерү» дәүләт 
программасы» 2.18. пунктчасында: 

атамасында  «2014 – 2021 елларга» дигән сүзләрне «2014 – 2022 елларга» 
дигән сүзләргә алыштырырга;  

беренче абзацында  «2014 – 2021 елларга» дигән сүзләрне «2014 – 2022 
елларга» дигән сүзләргә алыштырырга;  

«19 0 00 00000 Татарстан Республикасында дәүләти гражданлык хезмәтен һәм 
Татарстан Республикасында муниципаль хезмәтне үстерү» дәүләт программасы» 
максатчан статьясының беренче абзацында «2014 – 2021 елларга» дигән сүзләрне 
«2014 – 2022 елларга» дигән сүзләргә алыштырырга»;  

 
т) «2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасында дәүләт илкүләм сәясәтен 

тормышка ашыру» дәүләт программасы» 2.19. пунктчасында; 
атамасында  «2014 – 2021 елларга» дигән сүзләрне «2014 – 2022 елларга» 

дигән сүзләргә алыштырырга;  
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беренче абзацында  атамасында  «2014 – 2021 елларга» дигән сүзләрне «2014 – 
2022 елларга» дигән сүзләргә алыштырырга;  

 «20 0 00 00000 «Татарстан Республикасында дәүләт илкүләм сәясәтен 
тормышка ашыру» дәүләт программасы» максатчан статьясының беренче абзацында 
атамасында  «2014 – 2021 елларга» дигән сүзләрне «2014 – 2022 елларга» дигән 
сүзләргә алыштырырга;  

 
у) «Татар халкының миллилеген саклау (2014 – 2019 елларга)» Татарстан 

Республикасы дәүләт программасы»  2.20. пунктчасында: 
атамасында  «2014 – 2019 елларга» дигән сүзләрне «2014 – 2022 елларга» 

дигән сүзләргә алыштырырга;   
беренче абзацында  «2014 – 2019 елларга» дигән сүзләрне «2014 – 2022 

елларга» дигән сүзләргә алыштырырга;   
 «21 0 00 00000 «Татар халкының миллилеген саклау» Татарстан 

Республикасы дәүләт программасы» максатчан статьясының беренче абзацында 
«2014 – 2019 елларга» дигән сүзләрне «2014 – 2022 елларга» дигән сүзләргә 
алыштырырга;   

 
ф) «2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасы дәүләт телләрен һәм 

Татарстан Республикасында башка телләрне саклау, өйрәнү һәм үстерү» дәүләт 
программасы» 2.21. пунктчасында: 

атамасында  «2014 – 2021 елларга» дигән сүзләрне «2014 – 2022 елларга» 
дигән сүзләргә алыштырырга;   

беренче абзацында  «2014 – 2021 елларга» дигән сүзләрне «2014 – 2022 
елларга» дигән сүзләргә алыштырырга;   

«22 0 00 00000 «Татарстан Республикасы дәүләт телләрен һәм Татарстан 
Республикасында башка телләрне саклау, өйрәнү һәм үстерү» дәүләт программасы» 
максатчан статьясының беренче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 «Әлеге максатчан статья буенча «Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетының 31.12.2012 ел, № 1199 карары белән расланган, «2014 – 2022 елларга 
Татарстан Республикасы дәүләт телләрен һәм Татарстан Республикасында башка 
телләрне саклау, өйрәнү һәм үстерү» дәүләт программасын тормышка ашыруга 
түбәндәге төп чара һәм федераль проект буенча хәл ителә торган Татарстан 
Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла:»; 

 
түбәндәге максатчан статьяны өстәргә: 

«22 0 A3 00000 «Санлы культура» 
Федераль проекты 

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

 
- 10990 Программаларга кертелгән чараларны тормышка ашыру»; 
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х) «2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасында юстицияне үстерү» 
дәүләт программасы» 2.23. пунктчасында: 

атамасында  «2014 – 2021 елларга» дигән сүзләрне «2014 – 2022 елларга» 
дигән сүзләргә алыштырырга;   

беренче абзацында  «2014 – 2021 елларга» дигән сүзләрне «2014 – 2022 
елларга» дигән сүзләргә алыштырырга;   

 «24 0 00 00000 «Татарстан Республикасында юстицияне үстерү» дәүләт 
программасы» максатчан статьясының беренче абзацында «2014 – 2021 елларга» 
дигән сүзләрне «2014 – 2022 елларга» дигән сүзләргә алыштырырга;   

 
ц) «2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасында туризм һәм кунакчыллык 

өлкәсен үстерү» дәүләт программасы» 2.25. пунктчасында: 
атамасында  «2014 – 2021 елларга» дигән сүзләрне «2014 – 2022 елларга» 

дигән сүзләргә алыштырырга;   
беренче абзацында атамасында  «2014 – 2021 елларга» дигән сүзләрне «2014 – 

2022 елларга» дигән сүзләргә алыштырырга;   
«26 0 00 00000 «Татарстан Республикасында туризм һәм кунакчыллык өлкәсен 

үстерү» дәүләт программасы» максатчан статьясының беренче абзацында «2014 – 
2021 елларга» дигән сүзләрне «2014 – 2022 елларга» дигән сүзләргә алыштырырга;  

«26 К 00 00000 «Татарстан Республикасында туризм һәм кунакчыллык 
өлкәсен үстерү» дәүләт программасы кысаларында социаль һәм инженерлык 
инфраструктурасын үстерү» максатчан статьясында «- R1110 Дәүләт милке 
объектларына капитал салуларга финанслашыла торган чыгымнар» чыгымнар 
юнәлешенең өченче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 «Әлеге максатларга субсидияләрнең Татарстан Республикасы бюджетына 
керүе бюджетлар керемнәре классификациясенең «Россия Федерациясе 
субъектларының дәүләт милкендәге объектларына капитал салуларны 
финанслашуга Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына субсидияләр» 000 2 
02 27111 02 0000 150 коды буенча чагылдырыла.»; 

 
ч) «2015 – 2021 елларга Татарстан Республикасында коррупциягә каршы 

сәясәтне тормышка ашыру» 2.26.  пунктчасында: 
атамасында  «2015 – 2021 елларга» дигән сүзләрне «2015 – 2022 елларга» 

дигән сүзләргә алыштырырга;   
беренче абзацында  «2015 – 2021 елларга» дигән сүзләрне «2015 – 2022 

елларга» дигән сүзләргә алыштырырга;   
«27 0 00 00000 «Татарстан Республикасында коррупциягә каршы сәясәтне 

тормышка ашыру» дәүләт программасы» максатчан статьясының беренче абзацында 
«2015 – 2021 елларга» дигән сүзләрне «2015 – 2022 елларга» дигән сүзләргә 
алыштырырга;   

 
ш) «2015 – 2021 елларга Татарстан Республикасында талантлар белән 

стратегик идарә итү» дәүләт программасы» 2.27.  пунктчасында: 
атамасында  «2015 – 2021 елларга» дигән сүзләрне «2015 – 2022 елларга» 

дигән сүзләргә алыштырырга;    
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беренче атамасында  «2015 – 2021 елларга» дигән сүзләрне «2015 – 2022 
елларга» дигән сүзләргә алыштырырга;   

«30 0 00 00000 «Татарстан Республикасында талантлар белән стратегик идарә 
итү» дәүләт программасы» максатчан статьясының беренче абзацында «2015 – 2021 
елларга» дигән сүзләрне «2015 – 2022 елларга» дигән сүзләргә алыштырырга;   

 
щ) «2016 – 2021 елларга Татарстан Республикасында архив эшен үстерү» 

дәүләт программасы» 2.28.  пунктчасында: 
атамасында  «2016 – 2021 елларга» дигән сүзләрне «2016 – 2022 елларга» 

дигән сүзләргә алыштырырга;     
беренче абзацында  «2016 – 2021 елларга» дигән сүзләрне «2016 – 2022 

елларга» дигән сүзләргә алыштырырга;     
«33 0 00 00000 «Татарстан Республикасында архив эшен үстерү» дәүләт 

программасы» максатчан статьясының беренче абзацында «2016 – 2022 елларга» 
дигән сүзләргә алыштырырга»;  

 
ы) «2019 – 2021 елларга, чит илләрдә яшәүче ватандашларыбызның Татарстан 

Республикасына ихтыяри күченүенә  ярдәм итү» дәүләт программасы» 2.29. 
пунктчасында: 

атамасында  «2019 – 2021 елларга» дигән сүзләрне «2019 – 2022 елларга» 
дигән сүзләргә алыштырырга;     

беренче абзацында  «2019 – 2021 елларга» дигән сүзләрне «2019 – 2022 
елларга» дигән сүзләргә алыштырырга;     

«34 0 00 00000 «Чит илләрдә яшәүче ватандашларыбызның Татарстан 
Республикасына ихтыяри күченүенә  ярдәм итү» дәүләт программасы» максатчан 
статьясының беренче абзацында «2019 – 2021 елларга» дигән сүзләрне «2019 – 2022 
елларга» дигән сүзләргә алыштырырга»; 

 
э) «2018 – 2022 елларга Татарстан Республикасы территориясендә заманча 

шәһәр мохитен булдыру» дәүләт программасы» 2.30. пунктчасында: 
атамасында «2018 – 2022 елларга» дигән сүзләрне төшереп калдырырга; 
беренче абзацында  «2018 – 2022 елларга» дигән сүзләрне төшереп 

калдырырга; 
«35 0 00 00000 «Татарстан Республикасы территориясендә заманча шәһәр 

мохитен булдыру» дәүләт программасы» максатчан статьясының беренче абзацында 
«2018 – 2022 елларга» дигән сүзләрне төшереп калдырырга; 

 «35 0 F2 00000 «Уңайлы шәһәр мохитен булдыру» Федераль проекты» 
максатчан статьясы текстын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

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

 
- 54240 Федераль бюджет средстволары хисабына, уңайлы шәһәр мохитен 

булдыру буенча иң яхшы проектларның Бөтенроссия конкурсында җиңүчеләр – кече 
шәһәрләрдә һәм тарихи җирлекләрдә уңайлы шәһәр мохитен булдыру 
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Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча уңайлы шәһәр мохитен булдыру буенча 
иң яхшы проектларның Бөтенроссия конкурсында җиңүчеләр – кече шәһәрләрдә 
һәм тарихи җирлекләрдә уңайлы шәһәр мохитен булдыруга федераль бюджеттан 
башка бюджетара трансфертлар хисабына хәл ителә торган Татарстан Республикасы 
бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга башка бюджетара трансфертларның керүе бюджетлар 
керемнәре классификациясенең  «Уңайлы шәһәр мохитен булдыру буенча иң яхшы 
проектларның Бөтенроссия конкурсында җиңүчеләр – кече шәһәрләрдә һәм тарихи 
җирлекләрдә уңайлы шәһәр мохитен булдыруга бюджетларга тапшырыла торган 
бюджетара трансфертлар» 000 2 02 45424 00 0000 150 керемнәр төренең тиешле 
кодлары буенча чагылдырыла. 

 
- 55550 Заманча шәһәр мохитен булдыруга финанслашыла торган чыгымнар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча заманча шәһәр мохитен булдыру 
программаларын тормышка ашыруга федераль бюджеттан субсидияләр һәм 
Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына хәл ителә торган 
Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары чагылдырыла. 

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

 
ю) «2019 – 2021 елларга Татарстан Республикасында физкультура һәм 

спортны үстерү» дәүләт программасы» 2.301пунктчасында:  
атамасында  «2019 – 2021 елларга» дигән сүзләрне «2019 – 2022 елларга» 

дигән сүзләргә алыштырырга;     
беренче абзацында  «2019 – 2021 елларга» дигән сүзләрне «2019 – 2022 

елларга» дигән сүзләргә алыштырырга;     
 «37 0 00 00000 «Татарстан Республикасында физкультура һәм спортны 

үстерү» дәүләт программасы» максатчан статьясының беренче абзацында «2019 – 
2021 елларга» дигән сүзләрне «2019 – 2022 елларга» дигән сүзләргә алыштырырга;     

 
 «37 К P5 00000 «Спорт – тормыш нормасы» Федераль проекты» максатчан 

статьясына түбәндәге чыгымнар юнәлешен өстәргә: 
 «- 54952 Дәүләти-хосусый (муниципаль-хосусый) партнерлык кысаларында 

спорт объектларын булдыру»; 
 
я) «2019 – 2021 елларга Татарстан Республикасында яшьләр сәясәтен 

үстерү»дәүләт программасы» 2.302 пунктчасында: 
атамасында  «2019 – 2021 елларга» дигән сүзләрне «2019 – 2022 елларга» 

дигән сүзләргә алыштырырга;      
беренче абзацында «2019 – 2021 елларга» дигән сүзләрне «2019 – 2022 

елларга» дигән сүзләргә алыштырырга;     
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 «38 0 00 00000 «Татарстан Республикасында яшьләр сәясәтен үстерү»дәүләт 
программасы» максатчан статьясының беренче абзацында «2019 – 2021 елларга» 
дигән сүзләрне «2019 – 2022 елларга» дигән сүзләргә алыштырырга;    

  
«38 4 00 00000 «Татарстан Республикасында яшьләрне ватанпәрвәрлек 

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

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

 
түбәндәге максатчан статьяларны өстәргә: 

«38 4 P4 00000 «Җәмәгатьчелек сәламәтлеген ныгыту» 
Федераль проекты 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча 

федераль проектны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 
средстволары чагылдырыла: 

 
- 10990 Программаларга кертелмәгән чараларны тормышка ашыру»; 
 

«38 8 00 00000 «Татарстан Республикасының эшләүче яшьләре» 
кече программасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча түбәндәге төп чара буенча кече программаны 

тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты средстволары чагылдырыла: 
 

38 8 01 00000 «Республика предприятиеләре һәм оешмаларында  
эшләүче яшьләргә карата тормышка ашырыла торган  

яшьләр сәясәтенең нәтиҗәсен арттыру» 
төп чарасы 

 
Әлеге максатчан статья буенча чыгымнарның түбәндәге юнәлеше буенча төп 

чараны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты средстволары 
чагылдырыла: 

 
- 10990 Программаларга кертелмәгән чараларны тормышка ашыру»; 
 
я1) «Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының һәм Татарстан 

Республикасы бюджеттан тыш дәүләт фондлары чыгымнарының программаларга 
кертелмәгәнюнәлешләре» 2.31. пунктчасында «99 0 00 00000 Программаларга 
кертелмәгән чаралар» максатчан статьясына 

түбәндәге чыгымнар юнәлешләрен өстәргә: 
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«- 25130 Муниципаль берәмлекләрнең чыгым йөкләмәләрен үтәүне финанс 
ягыннан тәэмин итүгә Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләр 
бюджетларына тапшырыла торган бюджетара трансфертлар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча муниципаль берәмлекләрнең чыгым 
йөкләмәләрен үтәүне финанс ягыннан тәэмин итүгә җирле бюджетларга башка 
бюджетара транфертлар бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты средстволары 
чагылдырыла. 

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

«- 50670 Федераль бюджет средстволары хисабына, урамныкы булмаган 
транспорттан техник файдалану кагыйдәләрен һәм урамныкы булмаган 
транспорттан файдалану кагыйдәләрен үтәүгә федераль дәүләт контрольлеге буенча 
тапшырылган Россия Федерациясе вәкаләтләрен башкару 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча урамныкы булмаган транспорттан 
техник файдалану кагыйдәләрен һәм урамныкы булмаган транспорттан файдалану 
кагыйдәләрен үтәүгә федераль дәүләт контрольлеге буенча тапшырылган Россия 
Федерациясе вәкаләтләрен башкаруга федераль бюджеттан субвенцияләр хисабына 
хәл ителә торган Татарстан Республикасы бюджеты средстволары чагылдырыла. 

Әлеге максатларга субвенцияләрнең керүе бюджетлар керемнәре 
классификациясенең «Урамныкы булмаган транспорттан техник файдалану 
кагыйдәләрен һәм урамныкы булмаган транспорттан файдалану кагыйдәләрен 
үтәүгә федераль дәүләт контрольлеге буенча тапшырылган Россия Федерациясе 
вәкаләтләрен башкаруга бюджетларга субвенцияләр» 000 2 02 35067 00 0000 150 
керемнәр төренең тиешле кодлары буенча чагылдырыла.»; 

 
«- 25190 «Татарстан Республикасы авыл җирлекләренә грантлар бирүгә 

муниципаль берәмлекләр бюджетларына тапшырыла торган бюджетара 
трансфертлар» чыгымнар юнәлешен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 «- 25190 Авыл җирлекләренә һәм Татарстан Республикасы муниципаль 
районнарының административ үзәкләре булып тормаучы шәһәр тибындагы бистә 
нигезендә оештырылган шәһәр җирлекләренә грантлар бирүгә бюджетара 
трансфертлар 

Чыгымнарның әлеге юнәлеше буенча авыл җирлекләренә һәм Татарстан 
Республикасы муниципаль районнарының административ үзәкләре булып тормаучы 
шәһәр тибындагы бистә нигезендә оештырылган шәһәр җирлекләренә грантлар 
бирүгә җирле бюджетларга бюджетара трансфертлар бирүгә Татарстан 
Республикасы бюджеты средстволары чагылдырыла.». 

 
2.  1 кушымтада юлны 
«707 Татарстан Республикасы Мәгълүматлаштыру һәм элемтә министрлыгы» 
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түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«707 Татарстан Республикасы Дәүләт идарәсен санлы үстерү, мәгълүмати 

технологияләр һәм элемтә министрлыгы». 

 
 
3.   2 кушымтада: 
а) юлдан соң 

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

 
түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 

«01 1 N1 00000 «Беренчел медицина-санитария ярдәмен күрсәтү системасын үстерү» 
Федераль проекты  

01 1 N1 97070 Татарстан Республикасы дәүләти гражданлык хезмәткәрләренә 
диспансеризация үткәрүне оештыру»; 

 
б) юлдан соң 

«01 1 P3 54680 Федераль бюджет средстволары хисабына, социаль хезмәт күрсәтү 
оешмаларында яшәүче, чир куркынычы янау төркемнәреннән эшкә сәләтле 
яшьтән өлкәнрәк гражданнарга пневмококк инфекциясенә каршы 
вакцинация үткәрү» 

 
түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә:  

«01 1 P4 00000 «Җәмәгатьчелек сәламәтлеген ныгыту» Федераль проекты  
01 1 P4 17020 Россия Федерациясендә яшәүчеләрнең сәламәт тормыш рәвешен булдыруга 

юнәлдерелгән чаралар, хәмер һәм тәмәке куллануны киметүне кертеп»; 

 
в) юлдан соң 

«01 2 09 00000 Башка авырулардан интегүче сырхауларга медицина ярдәмен күрсәтү 
системасын камилләштерү. Дәвалап җиткерүне һәм реабилитацияләүне 
оештыру» төп чарасы»  

 
түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

«01 2 09 54220 Федераль бюджет средстволары хисабына, Россия Федерациясе 
субъектларының башкарма хакимияте органнары, җирле үзидарә органнары 
карамагындагы медицина оешмаларының Украина гражданнарына һәм 
гражданлыксыз затларга медицина ярдәме күрсәтүгә бәйле чыгымнарны, 
шулай ук әлеге затларга эпидемик күрсәтмәләр буенча профилактик 
прививкалар календаренә кертелгән профилактик прививкалар ясау 
чыгымнарын компенсацияләү»; 

 
г) юлдан соң 
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«01 2 10 05192 Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе системасы аша югары технологияле 
медицина ярдәмен күрсәтүне башлыча бер каналлы финанслауны тормышка 
ашыру» 

 
түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

«01 2 10 54760 Федераль бюджет средстволары хисабына, трансплантация (күчереп утырту) 
максатында кеше органнары донорлыгына бәйле медицина эшчәнлеген хәл 
итү»; 

 
д) юлдан соң 

«01 2 N3 51900 Федераль бюджет средстволары хисабына, яман шеш авыруларыннан 
интегүче сырхауларга медицина ярдәме күрсәтүче медицина оешмаларын 
җиһазлар белән яңадан тәэмин итү» 

 
түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 

«01 2 P4 00000 «Җәмәгатьчелек сәламәтлеген ныгыту» Федераль проекты 

01 2 P4 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар»; 

 
е) юлны 

«01 6 01 00000 «Зурларга паллиатив ярдәм күрсәтү» төп чарасы»  

 
түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«01 6 01 00000 «Паллиатив ярдәм күрсәтү, шул исәптән балаларга» төп чарасы» 

 
һәм шуннан соң түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә:  

«01 6 01 02020 Паллиатив ярдәм күрсәтү чыгымнары, шул исәптән балаларга 
01 6 01 R2010 «Россия Федерациясе гражданнарына паллиатив ярдәм күрсәтүгә 

финанслашыла торган чыгымнар»; 

 
ж) юлларны 

«01 6 01 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар 

01 6 02 00000 «Балаларга паллиатив ярдәм күрсәтү» төп чарасы  
01 6 02 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар» 

төшереп калдырырга; 
 
з) юлдан соң 

«01 7 05 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар» 

 
түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 

«01 7 N5 00000 «Сәламәтлек саклау системасында медицина оешмаларын квалификацияле 
кадрлар белән тәэмин итү» Федераль проекты 

01 7 N5 17000 Табиблар – яшь белгечләргә социаль ярдәм чараларын финанс ягыннан 
тәэмин итү 
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01 7 N5 18000 Татарстан Республикасы Хөкүмәте грантларын алган табиб-белгечләргә, 
клиника-лаборатория табибларына дәүләт ярдәме чараларын финанс 
ягыннан тәэмин итү»; 

 
и) юлдан соң 

«01 Б 01 97170 Сәламәтлек саклау өлкәсендә гамәли фәнни тикшеренүләр һәм эшләнмәләр» 

 
түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 

«01 Б N1 00000 «Беренчел медицина-санитария ярдәмен күрсәтү системасын үстерү» 
Федераль проекты 

01 Б N1 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар 
01 Б N5 00000 «Сәламәтлек саклау системасында медицина оешмаларын квалификацияле 

кадрлар белән тәэмин итү» Федераль проекты 
01 Б N5 97030 Сәламәтлек саклау өлкәсендә башка чаралар»; 

 
к) юлдан соң 

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

 
түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

«01 К 00 R1110 Дәүләт милкендәге объектларга капитал салуларга финанслашыла торган 
чыгымнар»; 

 
л) юлдан соң 

«02 4 E6 54630 Федераль бюджет средстволары хисабына, 2019 елда Казан шәһәрендә 
«Ворлдскиллс» стандартлары буенча һөнәри осталык буенча дөнья 
чемпионатына әзерләнү җәһәтеннән төп чараларны тормышка ашыру 

 
түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 

«02 4 E6 5463F Россия Федерациясе Хөкүмәтенең резерв фонды средстволары хисабына, 
2019 елда Казан шәһәрендә «Ворлдскиллс» стандартлары буенча һөнәри 
осталык буенча дөнья чемпионатына әзерләнү җәһәтеннән төп чараларны 
тормышка ашыру  

02 4 E6 61620 Һөнәри белем бирү оешмаларына дәүләт ярдәме буенча чараларны 
тормышка ашыру 

02 4 E6 61625 Матди-техник базасын заманча таләпләргә туры китерүне тәэмин итү 
максатыннан чыгып, һөнәри белем бирү оешмаларына дәүләт ярдәме»; 

 
м) юлдан соң 

«02 К E1 00000 «Заманча мәктәп» Федераль проекты  

 
түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

«02 К E1 52390 Россия Федерациясенең аерым субъектларында гомуми белем бирү 
инфраструктурасын үстерүгә финанслашыла торган чыгымнар»; 
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н) юлдан соң 
«03 1 02 05510 Башка социаль ярдәм төрләрен күрсәтү» 

 
түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 

«03 1 P3 00000 «Өлкән буын» федераль проекты  

03 1 P3 05410 Социаль сәясәт өлкәсендә чаралар»; 

 
о) юлдан соң 

«03 2 02 05590 Татарстан Республикасында гражданнарга Закон нигезендә бушлай юридик 
ярдәм күрсәтү» 

 
түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 

«03 2 P3 00000 «Өлкән буын» федераль проекты 

03 2 P3 05550 «Өлкән яшьтәге кеше өчен сыендыручы гаилә» проектын тормышка 
ашыру»; 

 
п) юлдан соң 

«03 3 P3 00000 «Өлкән буын» федераль проекты 

 
түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 

«03 3 P3 05010 Өлкәннәр һәм инвалидлар өчен интернат-йортлар 
03 3 P3 05080 Халыкка социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләре»; 

 
р) юлдан соң 

«03 3 P3 51210 Социаль хезмәт күрсәтү оешмаларының нәтиҗәлелеген арттыруга һәм 
аларда чиратларны бетерүгә финанслашыла торган чыгымнар» 

 
түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

«03 3 P3 51630 Өлкән яшьтәге гражданнарны һәм инвалидларны озак вакытлар буе карау 
системасын булдыруга финанслашыла торган чыгымнар»; 

 
с) юлдан соң 

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

 
түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

«03 3 P3 Д1630 Төбәк проекты кысаларында өлкән яшьтәге гражданнарны һәм 
инвалидларны озак вакытлар буе карау системасын булдыру»; 

 
т) юлдан соң 

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

 
түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 

«03 5 P1 05400 Өч яшькә кадәрге балаларны табиблар рецептлары буенча махсус балалар 
ризыклары белән тәэмин итүне оештыру 

03 5 P1 05520 Халыкны социаль ярдәм чаралары белән тәэмин итү 
03 5 P1 13200 Мәктәпкәчә белем бирү мәгариф программасын тормышка ашыручы 

мәгариф оешмаларында бала карау һәм тәрбияләү өчен компенсация»; 

 
у) юлдан соң 

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

 
түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 

«03 К P3 00000 «Өлкән буын» федераль проекты 
03 К P3 72310 Татарстан Республикасы дәүләт (муниципаль) милкендәге социаль һәм 

инженерлык инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь 
ремонт Татарстан Республикасы дәүләт (муниципаль) милкендәге социаль 
һәм инженерлык инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь 
ремонт»; 

 
ф) юлдан соң 

«03 Э 03 05080 Халыкка социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләре» 

 
түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 

«03 Э 04 00000 «Социаль өлкә учреждениеләренә сенсорлы су краннары, басылма краннар 
кертү» төп чарасы 

03 Э 04 05080 Халыкка социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләре»; 

 
х) юлдан соң 

«04 4 01 96020 Гражданнарны авария хәлендәге торак фондыннан күчерү чараларын тәэмин 
итү 

 
түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 

«04 4 F3 00000 «Яшәү өчен яраксыз булган торак фондын тотрыклы төстә киметүне тәэмин 
итү» Федераль проекты 

04 4 F3 67480 «Торак һәм шәһәр мохите» илкүләм проектының «Яшәү өчен яраксыз булган 
торак фондын тотрыклы төстә киметүне тәэмин итү» федераль проектын 
тормышка ашыру кысаларында 2019 – 2025 елларга гражданнарны авария 
хәлендәге торак фондыннан күчерү буенча республика адреслы 
программасы чараларын тәэмин итү 

04 4 F3 67483 Торак-коммуналь хуҗалыкны реформалауга ярдәм итү фондыннан алынган 
средстволар хисабына, «Торак һәм шәһәр мохите» илкүләм проектының 
«Яшәү өчен яраксыз булган торак фондын тотрыклы төстә киметүне тәэмин 
итү» федераль проектын тормышка ашыру кысаларында 2019 – 2025 елларга 
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гражданнарны авария хәлендәге торак фондыннан күчерү буенча республика 
адреслы программасы чараларын тәэмин итү 

04 4 F3 67484 Татарстан Республикасы бюджеты средстволары хисабына, «Торак һәм 
шәһәр мохите» илкүләм проектының «Яшәү өчен яраксыз булган торак 
фондын тотрыклы төстә киметүне тәэмин итү» федераль проектын 
тормышка ашыру кысаларында 2019 – 2025 елларга гражданнарны авария 
хәлендәге торак фондыннан күчерү буенча республика адреслы 
программасы чараларын тәэмин итү; 

 
ц) юлдан соң 

«05 1 L3 55690 Мәшгульлеккә ярдәм итү һәм хезмәт базарының нәтиҗәлелеген арттыру 
максатыннан чыгып, предприятиеләр хезмәткәрләрен башка һөнәргә 
өйрәтүгә, квалификациясен күтәрүгә финанслашыла торган чыгымнар» 

 
түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 

«05 1 P2 00000 «Хатын-кызларны эшле итүгә ярдәм итү – өч яшькә кадәрге балалар өчен 
мәктәпкәчә белем бирү шартларын тудыру» 
Федераль проекты 

05 1 P2 15200 Инвалид балалар тәрбияләүче ата-аналарны, күп балалы ата-аналарны эшкә 
урнаштыруга ярдәм итү буенча чаралар»; 

 
ч) юлдан соң 

«06 4 01 10990 Программаларга кертелгән чараларны тормышка ашыру» 

 
түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 

«06 4 P4 00000 «Җәмәгатьчелек сәламәтлеген ныгыту» Федераль проекты  

06 4 P4 10990 Программаларга кертелгән чараларны тормышка ашыру»; 

 
ш) юлдан соң 

«06 6 01 10990 Программаларга кертелгән чараларны тормышка ашыру» 

 
түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 

«06 8 00 00000 «Татарстан Республикасында балигъ булмаганнар арасында сукбайлыкны 
һәм хокук бозуларны кисәтү» кече программасы 

06 8 01 00000 «Балигъ булмаганнар арасында күзәтүчесез калуны, сукбайлыкны һәм хокук 
бозуны кисәтү» төп чарасы  

06 8 01 10990 Программаларга кертелгән чараларны тормышка ашыру»; 

 
щ) юлдан соң 

«08 1 01 44120 Татарстан Республикасы дәүләт музей-тыюлыклары эшчәнлеген тәэмин итү» 

 
түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 

«08 1 A2 00000 «Иҗат кешеләре» Федераль проекты  

08 1 A2 44100 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендә чаралар»; 



39 
 

 
ы) юлдан соң 

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

 
түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 

«08 2 A2 00000 «Иҗат кешеләре» Федераль проекты» 

08 2 A2 44100 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендә чаралар»; 

 
э) юлдан соң 

«08 3 01 R5192 Россия Федерациясе субъектларының дәүләт үзәк китапханәләренең һәм 
гомуммөмкинлекле муниципаль китапханәләрнең китап фондларын 
комплектлау» 

 
түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 

«08 3 A1 00000 «Мәдәни мохит» Федераль проекты 

08 3 A1 54540 Федераль бюджет средстволары хисабына, модельле муниципаль 
китапханәләр булдыру  

08 3 A3 00000 «Санлы мәдәният» Федераль проекты 
08 3 A3 44100 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендә чаралар»; 

 
ю) юлдан соң 

«08 7 А1 55197 Авыл җирлегендә мәдәни-ял тибындагы учреждениеләрне булдыру һәм 
модернизацияләүгә юнәлдерелгән комплекслы чаралар, инфраструктураны 
тәэмин итүне кертеп» 

 
түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 

«08 7 А2 00000 «Иҗат кешеләре» Федераль проекты 

08 7 А2 44050 Грантлар»; 

 
я) юлдан соң 

«08 Д 01 44100 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендә чаралар» 

 
түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 

«08 Д А2 00000 «Иҗат кешеләре» Федераль проекты 

08 Д А2 42800 Өстәмә һөнәри белем бирү учреждениеләрен үстерү»; 

 
я1) юлдан соң 

«08 Ж 01 R5195 Балалар сәнгать мәктәпләренең матди-техник базасын ныгыту һәм аларны 
җиһазлау» 

 
түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 



40 
 

«08 Ж А1 00000 «Мәдәни мохит» Федераль проекты  

08 Ж А1 55190 Мәдәният тармагына дәүләт ярдәменә финанслашыла торган чыгымнар  
08 Ж А1 55198 Мәдәният өлкәсендә мәгариф оешмаларын (балалар сәнгать мәктәпләре һәм 

училищелар) музыка кораллары, җиһазлар һәм уку әсбаплары белән тәэмин 
итү 

08 Ж A2 00000 «Иҗат кешеләре» Федераль проекты 

08 Ж A2 44100 Мәдәният һәм кинематография өлкәсендә чаралар 

08 Ж А3 00000 «Санлы мәдәният» Федераль проекты 
08 Ж А3 54530 Федераль бюджет средстволары хисабына, виртуаль концерт залларын 

булдыру»; 

 
я2) юлдан соң 

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

 
түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

«08 К 00 R1110 Дәүләт милкендәге объектларга капитал салуларга финанслашыла торган 
чыгымнар»; 

 
я3) юлдан соң 

«11 4 01 21540 Татарстан Республикасы предприятиеләрендә хезмәт җитештерүчәнлеген 
һәм эшчәнлек нәтиҗәсен арттыру буенча чаралар» 

 
түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 

«11 4 L2 00000 «Предприятиеләрдә хезмәт җитештерүчәнлеген арттыруга адреслы ярдәм» 
Федераль проекты  

11 4 L2 52960 Федераль бюджет средстволары хисабына, «Хезмәт җитештерүчәнлеген 
арттыру һәм мәшгульлеккә ярдәм итү» илкүләм проектында катнашучыларга 
дәүләт ярдәме»; 

 
я4) юлдан соң 

«12 1 01 R0280 Мәгълүмати технологияләр өлкәсендә төбәк проектларына ярдәм итүгә 
финанслашыла торган чыгымнар» 

 
түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 

«12 1 D4 00000 «Мәгълүмати иминлек» Федераль проекты  
12 1 D4 43900 Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнарында һәм Татарстан 

Республикасы җирле үзидарә органнарында мәгълүмати һәм коммуникацион 
технологияләрне үстерү һәм алардан файдалану 

12 1 D6 00000 «Санлы дәүләт идарәсе» Федераль проекты  
12 1 D6 43900 Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнарында һәм Татарстан 

Республикасы җирле үзидарә органнарында мәгълүмати һәм коммуникацион 
технологияләрне үстерү һәм алардан файдалану»; 
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я5) юлдан соң 

«12 4 02 43920 Мәгълүматлаштыру һәм элемтә өлкәсендә башка чаралар» 

 
түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 

«12 4 D3 00000 «Санлы икътисад өчен кадрлар» Федераль проекты  

12 4 D3 43920 Мәгълүматлаштыру һәм элемтә өлкәсендә башка чаралар 
12 4 D5 00000 «Санлы технологияләр» Федераль проекты 

12 4 D5 43920 Мәгълүматлаштыру һәм элемтә өлкәсендә башка чаралар»; 

 
я6) юлны 

«13 6 01 53900 Федераль бюджет средстволары хисабына, «Имин һәм сыйфатлы юллар» 
өстенлекле проекты кысаларында юл эшчәнлеген финанс ягыннан тәэмин 
итү 

 
түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«13 6 01 53900 Федераль бюджеттан башка бюджетара трансфертлар хисабына юл 
эшчәнлеген финанс ягыннан тәэмин итү»; 

 
я7) юлны 

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

 
түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«13 6 R1 53930 Федераль бюджет средстволары хисабына, юл эшчәнлеген финанс ягыннан 
тәэмин итү»; 

 
я8) юлдан соң 

«13 6 R1 53934 Төбәк юллары түшәмәсенең тузган катламнарын торгызу буенча чараларны 
тормышка ашыру» 

 
түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 

«13 6 R1 Д3930 Төбәк проектына ирешүгә юнәлдерелгән юл эшчәнлеген финанс ягыннан 
тәэмин итү  

13 6 R1 Д3931 Төбәк проекты кысаларында Казан шәһәре агломерациясенең транспорт 
инфраструктурасын комплекслы үстерү чараларын тормышка ашыру  

13 6 R1 Д3932 Төбәк проекты кысаларында Чаллы шәһәре агломерациясенең транспорт 
инфраструктурасын комплекслы үстерү чараларын тормышка ашыру 

13 6 R1 Д3933 Төбәк проекты кысаларында Түбән Кама шәһәре агломерациясенең 
транспорт инфраструктурасын комплекслы үстерү чараларын тормышка 
ашыру 

13 6 R1 Д3934 Төбәк проекты кысаларында төбәк юллары түшәмәсенең тузган 
катламнарын торгызу буенча чараларны тормышка ашыру»; 
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я9) юлдан соң 

«14 1 05 65410 Авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә үсемлекчелекне үстерүгә 
юнәлдерелгән чараларга субсидияләр» 

 
түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

«14 1 05 65490 Авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә үсемлекләрне саклауга 
юнәлдерелгән чараларга субсидияләр»; 

 
я10) юлдан соң 

«14 1 05 72350 Татарстан Республикасында социаль тармакларны һәм иҗтимагый 
инфраструктураны үстерү» 

 
түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

«14 1 05 R5080 Үсемлекчелек һәм терлекчелекнең аерым бер кече тармакларына, шулай ук 
авыл хуҗалыгында иминиятләштерүгә ярдәм итүгә финанслашыла торган 
чыгымнар»; 

 
я11) юлдан соң 

«14 4 05 65430  Яңа эшли башлаган авыл хуҗалыгы куллану кооперативларының матди-
техник базасын үстерүгә грантлар бирү» 

 
түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

«14 4 05 R5020 Агросәнәгать комплексының өстенлекле кече тармакларын үстерүгә һәм 
кече хуҗалыкларны үстерүгә этәргеч бирүгә финанслашыла торган 
чыгымнар»; 

 
я12) юлны 

«14 4 06 63330 Шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга өч яшьтән зуррак 
бияләрне асрау өчен азык сатып алуга чыгымнарның бер өлешен каплауга 
субсидияләр» 

 
түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«14 4 06 63330 Шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга өч яшьтән зуррак 
бияләрне асрауга чыгымнарының бер өлешен каплауга субсидияләр»; 

 
я13) юлдан соң 

«14 4 07 63650 Бакчачылык коммерциясез ширкәтләре инфраструктурасын үстерү һәм тоту 
буенча чаралар» 

 
түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 

«14 4 I7 00000 Фермерларга ярдәм итү системасын булдыру һәм авыл хуҗалыгы 
кооперациясен үстерү Федераль проекты» 

14 4 I7 54800 Фермерларга ярдәм итү системасын булдыруга һәм авыл кооперациясен 
үстерүгә финанслашыла торган чыгымнар»; 
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я14) юлдан соң 

«14 6 04 60200 Икмәк пешерү предприятиеләренә җитештерү куәтләрен модернизацияләүгә 
бәйле чыгымнарының бер өлешен каплауга субсидияләр» 

 
түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

«14 6 04 60220 Авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә Татарстан Республикасы азык-
төлек резервына ашлык сатуга бәйле чыгымнарының бер өлешен каплауга 
субсидияләр»; 

 
я15) юлдан соң 

«14 6 06 65460 Авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләренең сөтчелек комплексларын төзү 
буенча проект эшләүгә һәм проект-смета документларына дәүләт 
экспертизасы үткәрүгә бәйле чыгымнарының бер өлешен каплауга 
субсидияләр» 

 
түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

«14 6 06 65470 Авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә модульле теплицалар сатып алуга 
бәйле чыгымнарын каплауга субсидияләр»; 

 
я16) юлдан соң 

«22 0 01 10990 Программаларга кертелгән чараларны тормышка ашыру» 

 
түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 

«22 0 A3 00000 «Санлы мәдәният» Федераль проекты 

22 0 A3 10990 Программаларга кертелгән чараларны тормышка ашыру»; 

 
я17) юлдан соң 

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

 
түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

«35 0 F2 54240 Федераль бюджет средстволары хисабына, уңайлы шәһәр мохитен булдыру 
буенча иң яхшы проектларның Бөтенроссия конкурсында җиңүчеләр – кече 
шәһәрләрдә һәм тарихи җирлекләрдә уңайлы шәһәр мохитен булдыру»; 

 
я18) юлдан соң 

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

 
түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

«37 К P5 54952 Дәүләти-хосусый партнерлык (муниципаль-хосусый) кысаларында спорт 
объектларын булдыру»; 

 
я20) юлдан соң 
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«38 4 01 10990 Программаларга кертелгән чараларны тормышка ашыру» 

 
түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 

«38 4 P4 00000 «Җәмәгатьчелек сәламәтлеген ныгыту» Федераль проекты  
38 4 P4 10990 Программаларга кертелгән чараларны тормышка ашыру»; 

 
я21) юлдан соң 

«38 6 01 21330 Яшь буынны комплекслы үстерү һәм тормыш сыйфатын яхшырту 
шартларын булдыру буенча чаралар» 

 
түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 

«38 8 00 00000 «Татарстан Республикасының эшләүче яшьләре» кече программасы  

38 8 01 00000 «Республика предприятиеләре һәм оешмаларында эшләүче яшьләргә карата 
тормышка ашырыла торган яшьләр сәясәтенең нәтиҗәсен арттыру» 
төп чарасы 

38 8 01 10990 Программаларга кертелгән чараларны тормышка ашыру»; 

 
я22) юлдан соң 

«99 0 00 22910 Икътисадның мобилизацион әзерлеген тәэмин итү буенча чаралар» 

 
түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

«99 0 00 25130 Муниципаль берәмлекләрнең чыгым йөкләмәләрен финанс ягыннан тәэмин 
итүгә Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре бюджетларына 
тапшырыла торган бюджетара трансфертлар»; 

 
я23) юлны 

«99 0 00 25190 Татарстан Республикасы авыл җирлекләренә грантлар бирүгә муниципаль 
берәмлекләр бюджетларына тапшырыла торган бюджетара трансфертлар» 

 
түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«99 0 00 25190 Авыл җирлекләренә һәм Татарстан Республикасы муниципаль 
районнарының административ үзәкләре булып тормаучы шәһәр тибындагы 
бистә нигезендә оештырылган шәһәр җирлекләренә грантлар бирүгә 
бюджетара трансфертлар»; 

 
я24) юлдан соң 

«99 0 00 50090 Бюджет өлкәсендә эшләүчеләрнең хезмәтенә түләүне арттыруга өстәмә 
чыгымнарны компенсацияләүгә бәйле чаралар 

 
түбәндәге эчтәлектәге юлны өстәргә: 

«99 0 00 50670 Федераль бюджет средстволары хисабына, урамныкы булмаган 
транспорттан техник файдалану кагыйдәләрен һәм урамныкы булмаган 
транспорттан файдалану кагыйдәләрен үтәүгә федераль дәүләт контрольлеге 
буенча тапшырылган Россия Федерациясе вәкаләтләрен башкару»; 
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я25) юлдан соң 

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

 
түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 

«01 6 00 00000 «Паллиатив ярдәм күрсәтү, шул исәптән балаларга» кече программасы 
01 6 01 00000 «Паллиатив ярдәм күрсәтү, шул исәптән балаларга» төп чарасы 

 
01 6 01 02020 Паллиатив ярдәм күрсәтү чыгымнары, шул исәптән балаларга.». 

 
 

4.  3 кушымтада  юлдан соң 
«03 1 01 05530 Матди ярдәм күрсәтү» 

 
түбәндәге эчтәлектәге юлларны өстәргә: 

«03 5 03 13110 Бала алган гаиләгә әлеге баланы тотуга түләүләр 

03 5 03 13120 Бала алган ата-анага акча бирү  
03 5 03 13130 Опекуннар гаиләләренә үзләренең карамагындагы балаларны тотуга 

түләүләр». 

 


