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  2019 елның 13 декабре 
             

 

УТЫЗ ИКЕНЧЕ СЕССИЯ 
 

КАРАР № 4 
 

 

Татарстан Республикасы  

Бөгелмә муниципаль районы Советының  

2018 елның 14 декабрендә кабул ителгән  

«Татарстан Республикасы  

«Бөгелмә муниципаль районы» муниципаль берәмлегенең  

2019 елга һәм 2020, 2021 еллар план чорына бюджеты турында " гы  

XXV сессиясе карарына үзгәрешләр кертү турында» 
 

Россия Федерациясе Бюджет кодексына, Татарстан Республикасының 

«Бөгелмә муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Уставына, Татарстан 

Республикасының «Бөгелмә муниципаль районы» муниципаль берәмлегендә 

бюджет процессы турындагы нигезләмәгә таянып,  

 

Бөгелмә муниципаль районы Советы 

 

КАРАР ИТТЕ: 

 

1. 2019 елга, 2020 һәм 2021 еллар план чорына Бөгелмә шәһәре Советының 

XXV сессиясе карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә» : 

1) 1 елешнеп 1 статьясында «20085,99» санын «2029104,2» санына, 2 пунктта 

«2081337,53» санын «2153245,6» санына, 3 пунктта «80251,54» санын 

«124141,4»санына алмаштырырга.  

2) 10 статьяда «70160,7» санын «70241,98»санына алмаштырырга. 

3) 16 статьяның 1 абзацында «237670,54» санын «281581,13» санына 

алмаштырырга, 2 пунктта «190094,33» санын «22864,13» санына алмаштырырга, 5 

пунктта «1363,67» санын «2036,08» санына, 12 пунктта «3452,40» санын 

«5509,80»санына алмаштырырга.  

6 һәм 19 пунктларны төшереп калдырырга. 

 

түбәндәге эчтәлекле пункт өстәргә: 

20) каты коммуналь калдыкларны чыгаруга муниципаль районнар 

бюджетларына 3746,60 мең сум күләмендә субсидияләр. 

21) муниципаль районнар бюджетларына мәдәният учреждениеләренә грант 

ярдәме күрсәтүгә 60,00 мең сум күләмендә субсидияләр». 

 

Республика Татарстан 

Совет Бугульминского 

муниципального района 

III созыва 

 

Татарстан Республикасы 

Бөгелмә муниципаль 

районы Советы 

          III чакырылыш 

 



4) 15.1 статьяның 1 абзацында «12766,0 "санын «28698,48» санына 

алмаштырырга, 3 пунктта" 1842,0» санын «4471,9» санына алмаштырырга, 8 

пунктта «2608,50» санын «4161,20» санына, 9 пунктта «117,73» санын «315,35 " 

санына алмаштырырга.» 

түбәндәге эчтәлекле пунктлар өстәргә: 

12. муниципаль хезмәткәрләрне 17 нче кушымта нигезендә бүлеп, 28,30 мең 

сум күләмендә иминләштерүгә тотылды; 

13. Бөгелмә шәһәре муниципаль берәмлегенең агымдагы тотуга 7034,15 мең 

сум һәм Көнчыгыш авыл җирлегенең 225,00 мең сум күләмендә акча каралган.; 

14. Зеленая Роща авыл җирлегенә гидротехник корылмаларны ремонтлау һәм 

карап тоту өчен 150,00 мең сум һәм Кече Бөгелмә авыл җирлегенә 357,90 мең сум 

акча бүлеп бирелде; 

15. Бөгелмә шәһәре муниципаль берәмлегенең яшьләр сәясәте учреждениесе 

хезмәткәрләренең хезмәт хакын арттыру белән бәйле чыгымнарны финанс 

ягыннан тәэмин итүгә 1270,43 мең сум акча каралган». 

 

5) 16.1 статьяның 4 пунктында «117,73» санын «315,35» санына 

алмаштырырга, 5 пунктта «450,00» санын «600,00» санына алмаштырырга, 9 

пунктта «180,00» санын «420,00 "санына алмаштырырга, 9 пунктта "420,00" 

санын "420,00" санына алмаштырырга.», 

түбәндәге эчтәлекле пункт өстәргә: 

10. Бөгелмә муниципаль районы бюджетында яңа хезмәткә түләү 

системасына күчкән яшь белгечләргә ай саен бирелә торган өстәмә түләүләр өчен 

934,45 мең сум күләмендә башка бюджетара трансфертлар күләмен исәпкә 

алырга. 

11. Бөгелмә муниципаль районы бюджетында «Сабантуй» бәйрәмен үткәрүгә 

Россия Федерациясе төбәкләрендә, якын һәм ерак чит илләрдә 475,00 мең сум 

күләмендә башка бюджетара трансфертлар күләмен исәпкә алырга. 

12. Бөгелмә муниципаль районы бюджетында мәдәният учреждениеләренә 

грант ярдәме өчен 550,00 мең сум күләмендә башка бюджетара трансфертлар 

күләмен исәпкә алырга. 

13. Бөгелмә муниципаль районы бюджетында «иң яхшы билингваль балалар 

бакчасы» грантын бирү өчен 500,00 мең сум күләмендә башка бюджетара 

трансфертларны исәпкә алырга кирәк. 

14. Бөгелмә муниципаль районы бюджетында педагогик хезмәткәрләргә-

грантлар алучыларга стимуллаштыручы өстәмә түләүләр өчен 365,86 мең сум 

күләмендә башка бюджетара трансфертлар күләмен исәпкә алырга". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6) 1 нче кушымтаның 1 нче таблицасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

2019 елга Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районы бюджеты 

кытлыгын финанслау чыганаклары 

  мең сум. 
 

Күрсәткеч коды Күрсәткеч исеме Суммасы 

01 00 00 00 00 0000 000 БЮДЖЕТ КЫТЛЫГЫН ЭЧКЕ ФИНАНСЛАУ 

ЧЫГАНАКЛАРЫ 
124 141,4 

  шул исәптән  

  Калдыкларны үзгәртү  

01 05 02 01 05 0000 510 Муниципаль районнар бюджетларының башка 

калган акчаларын арттыру 
-2 029 104,2 

01 05 02 01 05 0000 610 Муниципаль районнар бюджетларының башка 

калган акчаларын киметү 
2 153 245,6» 

 

7) 1 нче кушымтаның 1 нче таблицасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

2019 елга Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районы бюджеты 

керемнәре күләме 

мең сум. 

 

Бюджет 

классификациясе коды 
Салым исеме 

 Суммасы  

елга  

1.00.00000.00.0000.000 
САЛЫМ ҺӘМ САЛЫМ БУЛМАГАН 

КЕРЕМНӘР 
914 822,4 

1.01.00000.00.0000.000 ТАБЫШКА САЛЫМНАР, КЕРЕМНӘР 768 164,5 

1.01.02000.01.0000.110 Физик затлар кеременә салым 768 164,5 

1.01.02010.01.0000.110 

Чыганаклары салым агенты булган физик 

затлар кеременә салым, аларга карата салымны 

исәпләү һәм түләү Россия Федерациясе Салым 

кодексының 227, 2271 һәм 228 статьялары 

нигезендә гамәлгә ашырыла торган керемнәрдән 

тыш 

768 164,5 

1.01.02010.01.1000.110 

Чыганагы салым агенты булган физик затлар 

керемнәренә салым, аларга карата салымны 

исәпләү һәм түләү Россия Федерациясе Салым 

кодексының 227, 227.1 һәм 228 статьялары 

нигезендә гамәлгә ашырыла торган керемнәрдән 

тыш, тиешле түләү буенча түләү суммасы 

(яңадан исәпләүләр, недоимка һәм бурыч, шул 

исәптән гамәлдән чыгарылган керемнәрдән 

тыш)) 

768 164,5 

1.03.00000.00.0000.000 

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯСЕ 

ТЕРРИТОРИЯСЕНДӘ САТЫЛА ТОРГАН 

ТОВАРЛАРГА (ЭШЛӘРГӘ, ХЕЗМӘТ 

КҮРСӘТҮЛӘРГӘ) САЛЫМНАР 

18 500,0 

1.03.02000.01.0000.110 

Россия Федерациясе территориясендә 

җитештерелә торган акцизлы товарларга 

(продукцияләргә) акцизлар 
18 500,0 



1.03.02231.01.0000.110 

Дизель ягулыгына акцизлар түләүдән кергән 

керемнәр, Россия Федерациясе субъектлары 

бюджетлары һәм җирле бюджетлар арасында җирле 

бюджетларга түләүләрнең билгеләнгән 

дифференциацияләнгән нормативларын исәпкә алып 

(Россия Федерациясе субъектларының юл 

фондларын формалаштыру максатларында федераль 

бюджет турында Федераль законда билгеләнгән 

нормативлар буенча) бүленергә тиеш) 

7 000,0 

1.03.02250.01.0000.110 

Автомобиль бензинына акцизлар түләүдән 

алынган керемнәр, җирле бюджетларга 

түләүләрнең билгеләнгән дифференциацияләнгән 

нормативларын исәпкә алып, Россия 

Федерациясе субъектлары бюджетлары һәм 

җирле бюджетлар арасында бүленергә тиешле 

керемнәр (статья исеме 2007 елның 2 

августындагы 38-ТРЗ номерлы Татарстан 

Республикасы законы редакциясендә) 

11 500,0 

1.03.02251.01.0000.110 

Автомобиль бензинына акцизлар түләүдән кергән 

керемнәр, Россия Федерациясе субъектлары 

бюджетлары һәм җирле бюджетлар арасында җирле 

бюджетларга түләүләрнең билгеләнгән 

дифференциацияләнгән нормативларын исәпкә алып 

(Россия Федерациясе субъектларының юл 

фондларын формалаштыру максатларында федераль 

бюджет турында Федераль законда билгеләнгән 

нормативлар буенча) бүленергә тиеш) 

11 500,0 

1.05.00000.00.0000.000 ҖЫЕЛМА КЕРЕМГӘ САЛЫМНАР 78 492,2 

1.05.01000.00.0000.110 
Салым салуның гадиләштерелгән системасын 

куллануга бәйле рәвештә алына торган салым 
37 897,5 

1.05.01010.01.0000.110 

Салым салу объекты буларак керемнәрне 

сайлаган салым түләүчеләрдән алына торган 

салым 

24 998,0 

1.05.01011.01.0000.110 

Салым салу объекты буларак керемнәрне 

сайлаган салым түләүчеләрдән алына торган 

салым 
24 998,0 

1.05.01011.01.1000.110 

Салым салу объекты буларак керемнәрне (түләү 

суммасы, яңадан исәпләүләр, недоимка һәм тиешле 

түләү буенча, шул исәптән гамәлдән чыгарылган 

түләү буенча) салым түләүчеләрдән алына торган 

салым)) 

24 998,0 

1.05.01020.01.0000.110 

Салым салу объекты сыйфатында чыгымнар 

күләменә киметелгән керемнәрне сайлаган 

салым түләүчеләрдән алына торган салым 

12 899,5 

1.05.01021.01.0000.110 

Салым салу объекты буларак сайлаган салым 

түләүчеләрдән алына торган салым чыгымнары 

күләменә киметелгән (шул исәптән Россия 

Федерациясе субъектлары бюджетларына 

күчерелә торган минималь салым) 

12 899,5 

1.05.01021.01.1000.110 

Салым салу объекты буларак сайлап алучы салым 

түләүчеләрдән алына торган салым чыгымнары 

күләменә киметелгән керемнәр (түләү суммасы 

(яңадан исәпләүләр, недоимка һәм тиешле түләү 

буенча бурыч, шул исәптән гамәлдән чыгарылган 

түләү буенча)) 

12 899,5 



1.05.02000.02.0000.110 
Эшчәнлекнең аерым төрләре өчен вменный 

керемгә бердәм салым 
40 091,7 

1.05.02010.02.0000.110 
Эшчәнлекнең аерым төрләре өчен вменный 

керемгә бердәм салым 
40 091,7 

1.05.02010.02.1000.110 

Эшчәнлекнең аерым төрләре өчен вмененный 

керемгә бердәм салым (түләү суммасы (яңадан 

исәпләүләр, недоимка һәм тиешле түләү буенча 

бурыч, шул исәптән бетерелгән)) 

40 091,7 

1.05.03000.01.0000.110 Бердәм авыл хуҗалыгы салымы 347,0 

1.05.03010.01.0000.110 Бердәм авыл хуҗалыгы салымы 347,0 

1.05.03010.01.1000.110 

Бердәм авыл хуҗалыгы салымы (түләү суммасы 

(яңадан исәп-хисаплар, недоимка һәм тиешле түләү 

буенча бурыч, шул исәптән гамәлдән чыгарылган 

түләү буенча)) 

347,0 

1.05.04000.02.0000.110 
Салым салуның патент системасын куллануга 

бәйле рәвештә алына торган салым 
156,0 

1.05.04020.02.0000.110 

Салым салуның патент системасын куллануга 

бәйле рәвештә алына торган салым 5 

муниципаль район бюджетларына күчерелә 

156,0 

1.05.04020.02.1000.110 

Салым салуның патент системасын куллануга бәйле 

рәвештә алына торган салым муниципаль районнар 

бюджетларына күчерелә торган салым (түләү 

суммасы (яңадан исәпләүләр, недоимка һәм тиешле 

түләү буенча бурыч, шул исәптән гамәлдән 

чыгарылган түләү буенча)) 

156,0 

1.07.00000.00.0000.000 

ТАБИГЫЙ РЕСУРСЛАРДАН ФАЙДАЛАНГАН 

ӨЧЕН САЛЫМНАР, ҖЫЕМНАР ҺӘМ ДАИМИ 

ТҮЛӘҮЛӘР 

45,4 

1.07.01000.01.0000.110 Файдалы казылмалар чыгаруга салым 45,4 

1.07.01020.01.0000.110 
Киң таралган файдалы казылмалар чыгаруга 

салым 
45,4 

1.07.01020.01.1000.110 

Гомумтаралган файдалы казылмалар чыгаруга 

салым (түләү суммасы, яңадан исәп-хисап ясау, 

недоимка һәм тиешле түләү буенча бурыч, шул 

исәптән бетерелгән)) 

45,4 

1.08.00000.00.0000.000 ДӘҮЛӘТ ПОШЛИНАСЫ 13 930,0 

1.08.03000.01.0000.110 

Гомуми юрисдикция судларында карала торган 

эшләр буенча дәүләт пошлинасы җәмәгать 

судьялары тарафыннан 

13 930,0 

1.08.03010.01.0000.110 

Гомуми юрисдикция судларында карала торган 

эшләр буенча дәүләт пошлинасы җәмәгать 

судьялары (Россия Федерациясе Югары 

судыннан тыш)) 

13 930,0 

1.08.03010.01.1000.110 

Гомуми юрисдикция судларында карала торган 

эшләр буенча дәүләт пошлинасы, җәмәгать 

судьялары (Россия Федерациясе Югары судыннан 

тыш) (тиешле түләү (яңадан исәпләү, недоимка һәм 

бурыч суммасы, шул исәптән гамәлдән чыгарылган 

эшләр буенча)) 

13 930,0 

1.11.00000.00.0000.000 
ДӘҮЛӘТ ҺӘМ МУНИЦИПАЛЬ МИЛЕКТӘГЕ 

МӨЛКӘТНЕ ФАЙДАЛАНУДАН КЕРЕМНӘР 
19 839,0 



1.11.01000.00.0000.120 

Хуҗалык ширкәтләренең һәм ширкәтләренең 

устав (җыелма) капиталларында өлешләргә 

туры килә торган керем яисә Россия 

Федерациясе субъектларының яисә муниципаль 

берәмлекләргә караган акцияләр буенча 

дивидендлар рәвешендә керемнәр 

5,0 

1.11.01050.05.0000.120 

Хуҗалык ширкәтләренең һәм ширкәтләренең устав 

(җыелма) капиталларында өлешләргә туры килә 

торган керем яисә муниципаль районнарныкы 

булган акцияләр буенча дивидендлар рәвешендә 

керемнәр 

5,0 

1.11.05000.00.0000.120 

Дәүләт һәм муниципаль милекне (бюджет һәм 

автоном учреждениеләр мөлкәтен, шулай ук 

дәүләт һәм муниципаль унитар 

предприятиеләрнең, шул исәптән казна 

оешмаларының мөлкәтеннән тыш) түләүле 

файдалануга тапшырган өчен аренда яисә башка 

түләү рәвешендә алына торган керемнәр) 

19 759,0 

1.11.05010.00.0000.120 

Дәүләт милке чикләнмәгән җир кишәрлекләре 

өчен аренда түләве рәвешендә алына торган 

керемнәр, шулай ук күрсәтелгән җир 

кишәрлекләрен арендалау шартнамәләрен төзүгә 

хокук сатудан алынган акчалар 

17 569,0 

1.11.05013.05.0000.120 

Дәүләт милке чикләнмәгән һәм авыл җирлекләре 

һәм муниципаль районнарның торак пунктлары 

чикләрендә урнашкан җир кишәрлекләре өчен 

аренда түләве рәвешендә алына торган керемнәр, 

шулай ук күрсәтелгән җир кишәрлекләрен 

арендалау шартнамәләрен төзүгә хокук сатудан 

алынган акчалар 

8 689,0 

1.11.05013.13.0000.120 

Дәүләт милке чикләнмәгән һәм шәһәр җирлекләре 

чикләрендә урнашкан җир кишәрлекләре өчен 

аренда түләве рәвешендә алына торган керемнәр, 

шулай ук күрсәтелгән җир кишәрлекләрен 

арендалау шартнамәләрен төзүгә хокук сатудан 

алынган акчалар 

8 880,0 

1.11.05030.00.0000.120 

Дәүләт хакимияте органнарының, җирле үзидарә 

органнарының, бюджеттан тыш дәүләт 

фондларының һәм алар төзегән учреждениеләрне 

(бюджет һәм автоном учреждениеләр 

мөлкәтеннән тыш) оператив идарәсендәге 

мөлкәтне арендага бирүдән кергән керемнәр) 

2 190,0 

1.11.05035.05.0000.120 

Муниципаль районнарның идарә органнары һәм 

алар төзегән учреждениеләр (муниципаль бюджет 

һәм автоном учреждениеләр мөлкәтеннән тыш) 

оператив идарәсендәге мөлкәтне арендага бирүдән 

кергән керемнәр) 

2 190,0 

1.11.07000.00.0000.120 
Дәүләт һәм муниципаль унитар 

предприятиеләрдән түләүләр 
75,0 

1.11.07010.00.0000.120 

Дәүләт һәм муниципаль унитар предприятиеләр 

табышының салымнарны һәм мәҗбүри 

түләүләрне керткәннән соң кала торган өлешен 

күчерүдән керемнәр 

75,0 



1.11.07015.05.0000.120 

Муниципаль унитар предприятиеләрнең 

салымнарны һәм мәҗбүри башка түләүләрне 

керткәннән соң кала торган табыш өлешен 

күчерүдән керемнәр 

75,0 

1.12.00000.00.0000.000 
ТАБИГЫЙ РЕСУРСЛАРДАН 

ФАЙДАЛАНГАНДА ТҮЛӘҮЛӘР 
1 650,0 

1.12.01000.01.0000.120 
Әйләнә-тирә мохиткә тискәре йогынты өчен 

түләү 
1 650,0 

1.12.01010.01.0000.120 
Стационар объектларның атмосфера һавасына 

пычраткыч матдәләр чыгаруы өчен түләү  
182,0 

1.12.01010.01.6000.120 

Стационар объектларның атмосфера һавасына 

пычраткыч матдәләр чыгаруы өчен түләү (Федераль 

дәүләт органнары, Россия Банкы, Россия 

Федерациясенең бюджеттан тыш дәүләт фондлары 

белән идарә итү органнары) 

182,0 

1.12.01040.01.0000.120 
Җитештерү һәм куллану калдыкларын 

урнаштыру өчен түләү 
1 468,0 

1.12.01041.01.6000.120 

Җитештерү калдыкларын урнаштыру өчен түләү 

(федераль органнар, Россия Банкы, Россия 

Федерациясенең бюджеттан тыш дәүләт фондлары 

белән идарә итү органнары) 

1 468,0 

1.13.00000.00.0000.000 

ТҮЛӘҮЛЕ ХЕЗМӘТЛӘР КҮРСӘТҮДӘН ҺӘМ 

ДӘҮЛӘТ ЧЫГЫМНАРЫН 

КОМПЕНСАЦИЯЛӘҮДӘН КЕРЕМНӘР 

2 841,3 

1.13.02090.01.0000.130 
Дәүләт чыгымнарын компенсацияләүдән 

керемнәр 
2 841,3 

1.13.02990.00.0000.130 
Дәүләт чыгымнарын компенсацияләүдән башка 

керемнәр 
2 841,3 

1.13.02995.05.0000.130 
Муниципаль районнар бюджетларының 

чыгымнарын компенсацияләүдән башка керемнәр 
2 841,3 

1.14.00000.00.0000.000 
МАТДИ ҺӘМ МАТДИ БУЛМАГАН 

АКТИВЛАРНЫ САТУДАН ҖЫЕЛГАН КЕРЕМ 
3 800,0 

1.14.06000.00.0000.430 
Дәүләт һәм муниципаль милектә булган җир 

кишәрлекләрен сатудан керемнәр 
3 800,0 

1.14.06010.00.0000.430 
Дәүләт милке чикләнмәгән җир кишәрлекләрен 

сатудан кергән табыш 
3 800,0 

1.14.06013.13.0000.430 

Дәүләт милке чикләнмәгән һәм шәһәр җирлекләре 

чикләрендә урнашкан җир кишәрлекләрен сатудан 

кергән табыш 

3 800,0 

1.16.00000.00.0000.000 
ШТРАФЛАР, САНКЦИЯЛӘР, ЗЫЯННЫ 

ТҮЛӘҮ 
7 560,0 

1.16.90000.00.0000.140 
Зыянны түләттерүдән (штрафлардан) һәм башка 

суммалардан бүтән керемнәр 
7 560,0 

1.16.90050.05.0000.140 

Муниципаль районнар бюджетларына күчерелә 

торган зыянны түләттерүдән (штрафлардан) һәм 

башка суммалардан бүтән керемнәр 

7 560,0 

2.00.00000.00.0000.000 ТҮЛӘҮСЕЗ КЕРЕМНӘР 1 114 281,8 

2.02.00000.00.0000.000 

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯСЕ БЮДЖЕТ 

СИСТЕМАСЫНЫҢ БАШКА 

БЮДЖЕТЛАРЫННАН КИРЕ 

КАЙТАРЫЛМЫЙ ТОРГАН КЕРЕМНӘР 

1 136 409,7 

2.02.20000.00.0000.150 

Россия Федерациясе бюджет системасы 

бюджетларына субсидияләр (бюджетара 

субсидияләр) 

281 581,1 



2.02.25519.00.0000.150 
Мәдәният өлкәсенә ярдәм итү өчен бюджетларга 

субсидияләр 
452,3 

2.02.25519.05.0000.150 

Авыл җирлекләре территорияләрендә урнашкан 

Муниципаль мәдәният учреждениеләренә дәүләт 

ярдәме күрсәтүгә муниципаль районнар 

бюджетларына субсидияләр 

200,0 

2.02.25519.05.0000.150 

Авыл җирлекләре территорияләрендә урнашкан иң 

яхшы муниципаль мәдәният учреждениеләре 

хезмәткәрләренә дәүләт ярдәме күрсәтүгә 

муниципаль районнар бюджетларына субсидияләр  

200,0 

2.02.25519.05.0000.150 

Муниципаль районнар бюджетларына 

Китапханәләрнең китап фондларын комплектлауга 

субсидияләр 

52,3 

2.02.25567.00.0000.150 

Авыл территорияләрен тотрыклы үстерү 

чараларын гамәлгә ашыру өчен бюджетларга 

субсидияләр 

1 047,1 

2.02.25567.05.0000.150 

Авыл территорияләрен тотрыклы үстерү чараларын 

гамәлгә ашыру өчен муниципаль районнар 

бюджетларына субсидияләр 
1 047,1 

2.02.29999.00.0000.150 Башка субсидияләр 280 081,8 

2.02.29999.05.0000.150 
Бюджет тәэмин ителешен тигезләүгә муниципаль 

районнар бюджетларына субсидияләр 14 575,7 

2.02.29999.05.0000.150 

Балалар һәм яшьләрнең ялын, сәламәтләндерүен, 

мәшгульлеген оештыруга муниципаль район 

бюджетына субсидияләр 

13 166,6 

2.02.29999.05.0000.150 
Балалар-яшүсмерләр спортын үстерүгә муниципаль 

район бюджетына субсидияләр 
1 336,9 

2.02.29999.05.0000.150 

Муниципаль район башлыклары, башлык 

урынбасарлары, муниципаль район башкарма 

комитеты җитәкчесе, җирлек башлыклары, район 

үзәкләре башкарма комитетлары җитәкчеләре 

премияләренә муниципаль район бюджетына 

субсидияләр 

5 509,8 

2.02.29999.05.0000.150 

Төп гомуми белем бирү программалары буенча 

һәркем өчен мөмкин булган һәм түләүсез 

башлангыч гомуми, төп гомуми, урта (тулы) гомуми 

белем алуга; өстәмә белем алуга һәм һәркем өчен 

мөмкин булган түләүсез мәктәпкәчә белем алуга, 

шулай ук каникул вакытында балаларның ялын 

оештыруга субсидияләр 

228 646,1 

2.02.29999.05.0000.150 

Территориаль иҗтимагый үзидарәләр 

җитәкчеләренә компенсация түләүләрен гамәлгә 

ашыру өчен муниципаль район бюджетына 

субсидияләр 

600,0 

2.02.29999.05.0000.150 
Тәрҗемәчеләр хезмәтенә түләү өчен муниципаль 

район бюджетына субсидияләр 148,2 

2.02.29999.05.0000.150 

Урам-юл челтәренә хезмәт күрсәтүче 

автомашиналарга капиталь ремонт ясау өчен 

муниципаль район бюджетына субсидияләр 

3 208,0 

2.02.29999.05.0000.150 

Каты коммуналь калдыкларны чыгару чыгымнарын 

түләү өчен муниципаль район бюджетына 

субсидияләр 

3 746,6 



2.02.29999.05.0000.150 

Балалар сәламәтләндерү лагере территориясендә 

җәмәгать тәртибен саклауны тәэмин итүгә 

муниципаль район бюджетына субсидияләр 

274,8 

2.02.29999.05.0000.150 

"Юность" балалар-яшүсмерләр спорт мәктәбе, 33 

нче балалар бакчасы муниципаль биременең 

үтәлешен финанс белән тәэмин итү күләмен арттыру 

өчен муниципаль район бюджетына субсидияләр" 

5 155,6 

2.02.29999.05.0000.150 

Авария хәлендәге торак йортларны сүтү өлешендә 

территорияне төзекләндерүне оештыру белән бәйле 

чыгымнарны финанслашуга муниципаль район 

бюджетына субсидияләр 

1 526,6 

2.02.29999.05.0000.150 

Граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алуны 

гамәлгә ашыручы хезмәткәрләрне бүләкләү өчен 

муниципаль район бюджетына субсидияләр 

90,7 

2.02.29999.05.0000.150 
Мәдәният учреждениеләренә грант ярдәме өчен 

муниципаль район бюджетына субсидияләр 60,0 

2.02.29999.05.0000.150 

Югары спорт нәтиҗәләре күрсәткән укучыларны 

әзерләгән өчен балалар-яшүсмерләр спорт 

мәктәпләре тренер-укытучыларына өстәмә түләүләр 

һәм өстәмәләр өчен муниципаль район бюджетына 

субсидияләр  

2 036,1 

2.02.30000.00.0000.150 
Россия Федерациясе бюджет системасы 

бюджетларына субвенцияләр 
724 037,4 

2.02.30024.00.0000.150 

Россия Федерациясе субъектларының 

тапшырыла торган вәкаләтләрен үтәү өчен 

җирле бюджетларга субвенцияләр  

690 422,8 

2.02.30024.05.0000.150 

Татарстан Республикасы бюджеты исәбеннән авыл 

җирлекләренә дотацияләр исәпләү һәм бирү буенча 

дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыруга субвенцияләр  
369,1 

2.02.30024.05.0000.150 

Татарстан Республикасы бюджеты исәбеннән шәһәр 

җирлекләренә дотацияләр исәпләү һәм бирү буенча 

дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыруга субвенцияләр  
7 363,7 

2.02.30024.05.0000.150 

Гомуми белем бирү учреждениеләрендә һәркем өчен 

мөмкин булган һәм түләүсез мәктәпкәчә, башлангыч 

гомуми, төп гомуми, урта (тулы) гомуми белем, 

шулай ук өстәмә белем алуга гражданнарның 

хокукларына дәүләт гарантияләрен тәэмин итүгә 

субвенцияләр 

439 391,2 

2.02.30024.05.0000.150 

Муниципаль мәктәпкәчә белем бирү оешмаларында 

Һәркем өчен мөмкин булган һәм түләүсез 

мәктәпкәчә, башлангыч гомуми, төп гомуми, урта 

гомуми белем, шулай ук өстәмә белем алуга 

хокукларны гамәлгә ашыруның дәүләт 

гарантияләрен тәэмин итүгә субвенцияләр 

228 887,1 

2.02.30024.05.0000.150 

Балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның 

хокукларын яклау комиссияләрен төзү һәм аларның 

эшчәнлеген оештыру буенча дәүләт вәкаләтләрен 

гамәлгә ашыруга субвенцияләр 

742,4 

2.02.30024.05.0000.150 
Дәүләт яшьләр сәясәте өлкәсендә вәкаләтләрне 

гамәлгә ашыруга субвенцияләр 
353,2 

2.02.30024.05.0000.150 

Йогышлы авыруларны кисәтү, чикләү һәм бетерү, 

шул исәптән эпидемия күрсәткечләре буенча 

профилактик прививкалар үткәрү, эпидемия 

иминлеге учакларында дератизация һәм 

1 620,4 



дезинфекция үткәрү максатларында гамәлгә 

ашырыла торган эпидемиягә каршы чаралар үткәрү 

буенча дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыруга 

субвенцияләр  

2.02.30024.05.0000.150 

Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән 

министрлыгының коррупциягә каршы сәясәтен 

тормышка ашыру гамәлләре турында хисаплар 

353,2 

2.02.30024.05.0000.150 

Белем бирү учреждениеләрен мәгълүмати тәэмин 

итүне гамәлгә ашыру вәкаләтләрен гамәлгә ашыруга 

субвенцияләр 
5 307,6 

2.02.30024.05.0000.150 

Административ комиссияләр төзү һәм аларның 

эшчәнлеген оештыру буенча дәүләт вәкаләтләрен 

гамәлгә ашыруга субвенцияләр 
375,5 

2.02.30024.05.0000.150 
Архив эше өлкәсендә вәкаләтләрне гамәлгә ашыруга 

субвенцияләр 156,2 

2.02.30024.05.0000.150 
Опека һәм попечительлек өлкәсендә вәкаләтләрне 

гамәлгә ашыруга субвенцияләр 
1362,8 

2.02.30024.05.0000.150 

Хайваннар авыруларын кисәтү һәм бетерү, аларны 

дәвалау, халыкны кеше һәм хайваннар өчен уртак 

чирләрдән яклау чараларын үткәрүне оештыру 

өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыруга 

субвенцияләр 

484,5 

2.02.30024.05.0000.150 

Административ хокук бозулар турында беркетмәләр 

төзергә вәкаләтле вазыйфаи затлар исемлеген 

билгеләү буенча дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә 

ашыруга субвенцияләр 

0,5 

2.02.30024.05.0000.150 

Татарстан Республикасы муниципаль норматив 

хокукый актлары регистрын алып бару өчен кирәкле 

муниципаль район составына керүче җирлекләрдән 

мәгълүмат җыю буенча дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә 

ашыруга субвенцияләр  

2,9 

2.02.30024.05.0000.150 

Дәүләт милке чикләнмәгән җир кишәрлекләре белән 

эш итү буенча дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыруга 

субвенцияләр  
24,9 

2.02.30024.05.0000.150 

Исерек хәлдә җәмәгать урыннарында булган 

затларга махсуслаштырылган учреждениеләрдә 

хезмәт күрсәтү буенча дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә 

ашыруга субвенцияләр 

3 627,6 

2.02.30027.00.0000.150 

Опекун гаиләсендә һәм тәрбиягә бала алган 

гаиләдә баланы тоту өчен бюджетларга 

субвенцияләр, шулай ук тәрбиягә бала алган ата-

анага туры килә торган бүләкләр  

26 265,0 

2.02.30027.05.0000.150 

Опекун гаиләсендә һәм тәрбиягә бала алган гаиләдә 

баланы тоту өчен муниципаль районнар 

бюджетларына субвенцияләр, шулай ук тәрбиягә 

бала алган ата-анага туры килә торган бүләкләр  

26 265,0 

2.02.35118.00.0000.150 

Хәрби комиссариатлар булмаган 

территорияләрдә беренчел хәрби исәпкә алуны 

гамәлгә ашыру өчен бюджетларга субвенцияләр  

2 073,7 

2.02.35118.05.0000.150 

Хәрби комиссариатлар булмаган территорияләрдә 

беренчел хәрби исәпкә алуны гамәлгә ашыру өчен 

муниципаль районнар бюджетларына субвенцияләр 

2 073,7 



2.02.35120.00.0000.150 

Россия Федерациясендә гомуми юрисдикциядәге 

федераль судларның присяжный 

утырышчыларына кандидатлар исемлекләрен 

төзү (үзгәртү) вәкаләтләрен гамәлгә ашыру өчен 

бюджетларга субвенцияләр 

49,4 

2.02.35120.05.0000.150 

Россия Федерациясендә гомуми юрисдикциядәге 

федераль судларның присяжный утырышчыларына 

кандидатлар исемлекләрен төзү (үзгәртү) 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыру өчен муниципаль 

районнар бюджетларына субвенцияләр 

49,4 

2.02.35930.00.0000.150 
Граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алу 

өчен бюджетларга субвенцияләр 
5 226,5 

2.02.35930.05.0000.150 
Граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алу өчен 

муниципаль районнар бюджетларына субвенцияләр 5 226,5 

2.02.40000.00.0000.150 Башка бюджетара трансфертлар 130 791,1 

2.02.40014.00.0000.150 

Төзелгән килешүләр нигезендә җирле 

әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү буенча 

вәкаләтләр өлешен гамәлгә ашыру өчен 

Муниципаль берәмлекләр бюджетларына 

тапшырыла торган бюджетара трансфертлар 

119 725,3 

2.02.40014.05.0000.150 

Төзелгән килешүләр нигезендә җирле әһәмияттәге 

мәсьәләләрне хәл итү буенча вәкаләтләр өлешен 

гамәлгә ашыру өчен муниципаль районнар 

бюджетларына җирлекләр бюджетларыннан 

тапшырыла торган бюджетара трансфертлар  

119 725,3 

2.02.45160.00.0000.150 

Башка дәрәҗәдәге хакимият органнары 

тарафыннан кабул ителгән карарлар 

нәтиҗәсендә барлыкка килгән өстәмә 

чыгымнарны компенсацияләү өчен бюджетларга 

тапшырыла торган бюджетара трансфертлар 

6 973,3 

2.02.45160.05.0000.150 

Муниципаль берәмлекләрнең чыгым йөкләмәләрен 

үтәүне финанс белән тәэмин итү өчен муниципаль 

районнар бюджетларына тапшырыла торган 

бюджетара трансфертлар  

315,3 

2.02.45160.05.0000.150 

Янгыннан зыян күргәннәргә финанс ярдәме түләү 

өчен муниципаль районнар бюджетларына 

тапшырыла торган бюджетара трансфертлар 

600,0 

2.02.45160.05.0000.150 

Җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү өчен 

муниципаль районнар бюджетларына бирелә торган 

бюджетара трансфертлар 
2 170,0 

2.02.45160.05.0000.150 

Авыл җирлекләренә грантлар бирү өчен муниципаль 

районнар бюджетларына тапшырыла торган 

бюджетара трансфертлар 

3 000,0 

2.02.45160.05.0000.150 

"Татарстан Республикасының иң яхшы 

территориаль иҗтимагый үзидарәсе" республика 

конкурсы призерларына муниципаль районнар 

бюджетларына тапшырыла торган бюджетара 

трансфертлар" 

888,0 

2.02.49999.00.0000.150 
Бюджетларга тапшырыла торган башка 

бюджетара трансфертлар 
4 092,5 



2.02.49999.05.0000.150 

Муниципаль хезмәткәр сәламәтлегенә зыян килгән 

очракта мәҗбүри дәүләт иминиятен гамәлгә ашыру 

өчен муниципаль районнар бюджетларына 

тапшырыла торган бюджетара трансфертлар  

247,2 

2.02.49999.05.0000.150 

Ерактагы авыл пунктларына беренче чиратта 

кирәкле товарларны китерүгә бәйле транспорт 

чыгымнары өлешендә Кулланучылар кооперациясе 

оешмалары чыгымнарын каплау өчен муниципаль 

районнар бюджетларына тапшырыла торган 

бюджетара трансфертлар  

600,0 

2.02.49999.05.0000.150 

Россия Федерациясе регионнарында, якын һәм ерак 

чит илләрдә " Сабантуй» бәйрәмен уздыру өчен 

муниципаль районнар бюджетларына тапшырыла 

торган башка бюджетара трансфертлар  

475,0 

2.02.49999.05.0000.150 

Мәдәният учреждениеләренә грант ярдәме күрсәтүгә 

муниципаль районнар бюджетларына тапшырыла 

торган башка бюджетара трансфертлар 

550,0 

2.02.49999.05.0000.150 

Хезмәт өчен түләүнең яңа системасына күчкән 

мәгариф учреждениеләрендә яшь белгечләргә ай 

саен стимуллаштыручы өстәмә түләүләр өчен 

муниципаль районнар бюджетларына тапшырыла 

торган башка бюджетара трансфертлар  

934,4 

2.02.49999.05.0000.150 

Иң яхшы билингваль балалар бакчасы " грантын 

бирү өчен муниципаль районнар бюджетларына 

тапшырыла торган башка бюджетара трансфертлар" 
500,0 

2.02.49999.05.0000.150 

Югары белем бирү оешмалары стипендияләре 

рәвешендә ай саен бирелә торган түләүләргә 

муниципаль районнар бюджетларына тапшырыла 

торган башка бюджетара трансфертлар 

420,0 

2.02.49999.05.0000.150 

Грантлар алучы педагогик хезмәткәрләргә 

стимуллаштыручы өстәмә түләү өчен муниципаль 

районнар бюджетларына тапшырыла торган башка 

бюджетара трансфертлар  

365,9 

2.04.00000.00.0000.000 

ДӘҮЛӘТНЕКЕ БУЛМАГАН ОЕШМАЛАРДАН 

КИРЕ КАЙТАРЫЛМЫЙ ТОРГАН 

КЕРТЕМНӘР 

100,0 

2.04.05000.05.0000.150 
Дәүләтнеке булмаган оешмалардан муниципаль 

районнар бюджетларына түләүсез керемнәр 100,0 

2.04.05099.05.0000.150 

Дәүләтнеке булмаган оешмалардан муниципаль 

районнар бюджетларына башка кире кайтарылмый 

торган керемнәр 

 

100,0 

2.19.00000.00.0000.000 

МАКСАТЧАН БИЛГЕЛӘНЕШЕ БУЛГАН 

СУБСИДИЯЛӘР, СУБВЕНЦИЯЛӘР ҺӘМ 

БАШКА БЮДЖЕТАРА ТРАНСФЕРТЛАРНЫҢ 

КАЛДЫКЛАРЫН КИРЕ КАЙТАРУ 

 

-22 227,9 

2.19.00000.05.0000.150 

Максатчан билгеләнеше булган субсидияләр, 

субвенцияләр һәм башка бюджетара 

трансфертларның калдыкларын муниципаль 

районнар бюджетларыннан кире кайтару  

 

-22 227,9 



2.19.60010.05.0000.150 

Максатчан билгеләнеше булган башка 

субсидияләрнең, субвенцияләрнең һәм башка 

бюджетара трансфертларның калган калганнарын 

муниципаль районнар бюджетларыннан кире 

кайтару  

-22 227,9 

БӨТЕНЕСЕ:   2 029 104,2» 

 

8) 6 нчы кушымтаның 1 нче таблицасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  
 

Бөгелмә муниципаль районы бюджетының бюджет ассигнованиеләрен  

Бөгелмә муниципаль районы бюджетының 2019 елга бюджет чыгымнары 

классификациясенең чыгымнар төрләре, бүлекчәләре, максатчан статьялары,  

(Бөгелмә муниципаль районы муниципаль программалары һәм  

программа булмаган эшчәнлек юнәлешләре), төркемнәре буенча бүлү 

 
 

Атамасы 

Бүлек

/ 

Бүлек 

Максатчан 

маддә 

Чыгым 

төре 

Суммасы,  

мең сум. 

ГОМУМДӘҮЛӘТ МӘСЬӘЛӘЛӘРЕ 0100     125 574,5 

Россия Федерациясе субъектының һәм 

муниципаль берәмлекнең югары вазыйфаи 

затының эшләве 

0102     2 539,2 

Муниципаль берәмлек башлыгы 0102 9900002030   2 539,2 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары 

0102 9900002030 100 2 539,2 

Дәүләт хакимиятенең закон чыгару 

(вәкиллекле) органнары һәм муниципаль 

берәмлекләрнең вәкиллекле органнары 

эшчәнлеге 

0103     27 120,8 

Муниципаль норматив хокукый актлар 

регистрын алып бару өчен кирәкле 

муниципаль районга керүче җирлекләрдән 

мәгълүмат җыю вәкаләтләрен гамәлгә 

ашыруөчен 

0103 2410125390   2,9 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары 

0103 2410125390 100 2,9 

Үзәк аппарат 0103 9900002040   27 117,9 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары 

0103 9900002040 100 18 963,3 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү 

өчен товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм 

хезмәтләр күрсәтү 

0103 990002040 200 7 977, 

Башка бюджет ассигнованиеләре 0103 9900002040 800 177,0 



Россия Федерациясе Хөкүмәте, 

РоссияФедерациясе субъектлары дәүләт 

хакимиятенең югары башкарма органнары, 

җирле администрация эшчәнлеге 

0104     43 281,9 

Мәгариф өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен 

гамәлгә ашыру 

0104 0220825300   353,2 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары елән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары 

0104 022825302 100 3532 

БМРДА янгын куркынычсызлыгы " 

максатчан программасы" 

0104 8800000000   991,7 

Дәүләт (муниципаль) ихтяҗларын тәэмин 

итү өчен товарлар сатып алу, эшләр башкару 

һәм хезмәтләр күрсәтү 

010 8800002040 200 991,7 

Үзәк аппарат 0104 9900002040   41583,8 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләүләргә 

чыгымнар 

0104 9900002040 100 27 095,3 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү 

өчен товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм 

хезмәтләр күрсәтү 

0104 9900002040 200 14 380,0 

Башкабюджет ассигнованиеләре 0104 9900002040 800 108,5 

Яшьләр сәясәте өлкәсендә дәүләт 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 

0104 9900025240   353,2 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары 

0104 9900025240

 

100 353,2 

Суд системасы 0105     49,4 

Россия Федерациясендә гомуми 

юрисдикциядәге федераль судларның 

присяжный утырышчыларына федераль 

бюджет акчалары исәбеннән кандидатлар 

исемлекләрен төзү (үзгәртү) 

0105 9900051200   49,4 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү 

өчен товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм 

хезмәтләр күрсәтү 

0105 990051200 200 49,4 

Финанс, салым һәм таможня органнары һәм 

финанс (финанс-бюджет) күзәтчелеге 

органнары эшчәнлеген тәэмин итү 

0106     14 641,2 

Үзәк аппарат 0106 9900002040   14 641,2 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары 

0106 9900002040 100 11 967,7 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү 

өчен товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм 

хезмәтләр күрсәтү 

0106 990000040 200 2 658,7 



Башка бюджет ассигнованиеләре 0106 9900002040 800 14,8 

Резерв фондлары 011     1 205,2 

Резерв фондлары 0111 9900007411   1 205,2 

Башка бюджет ассигнованиеләре 0111 9900007411 800 1 205,2 

Башка Гомумдәүләт мәсьәләләре 0113     36 736, 

Опека һәм попечительлек өлкәсендә дәүләт 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 

0113 0350325330   1 36,8 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары 

0113 0350325330 100 1 108,1 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү 

өчен товарлар сатып алу, эшләр башкару һм 

хезмәтләр күрсәтү 

0113 0350325330 200 254,7 

Татарстан Республикасы Территориаль 

иҗтимагый үзидарә системасын үстерүгә 

юнәлдерелгән чаралар 

0113 1110125180   2 138,9 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү 

өчен товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм 

хезәтләр күрсәтү 

0113 1110125180 200 1 532,4 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 

0113 1110125180 600 606,5 

БМРДА кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү 

программасы 

0113 7900000000   20,0 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү 

өчен товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм 

хезмәтләр күрсәтү 

011 7900092030 200 20,0 

БМРДА терроризмны һәм экстремизмны 

профилактикалау буенча милли сәясәтне 

гамәлгә ашыру) 

0113 800000000   6,4 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү 

өчен товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм 

хезмәтләр күрсәтү 

0113 8000092030 200 6,4 

2017-2019 елларга Бөгелмә муниципаль 

районында энергияне саклау һәм энергетика 

нәтиҗәлелеген арттыру " муниципаль 

программасы" 

0113 8100000000   23,5 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү 

өчен товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм 

хезмәтләр күрсәтү 

0113 100102041 20 3, 

Муниципаль коррупциягә каршы программа 0113 8300000000   29,3 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү 

өчен товарла сатып алу, эшләр башкару һәм 

хезмәтләр күрсәтү 

0113 8300102043 200 29,3 

Үзәк аппарат 0113 9900002040   8 326,6 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары 

0113 9900002040 100 6 722,2 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү 

өчен товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм 

0113 9900002040 200 1 586,0 



хезмәтләр күрсәтү 

Социаль тәэмин итү һәм халыкка башка 

түләүләр 

0113 9900002040 300 6,4 

Башка бюджет ассигнованиеләре 

 

0113 9900002040 800 12,0 

Оешмалар милкенә салым һәм җир салымын 

түләү 

 

0113 9900002950   806,3 

Башка бюджет ассигнованиеләре 

 

0113 9900002950 800 806,3 

Башка дәрәҗәдәге хакимият органнары 

тарафыннан кабул ителгән карарлар 

нәтиҗәсендә барлыкка килгән өстәмә 

чыгымнарны компенсацияләү өчен 

Муниципаль берәмлекләр бюджетларына 

тапшырыла торган бюджетара трансфертлар 

0113 9900025151   117,1 

Бюджетара трансфертлар 

 

0113 9900025151 500 17,1 

Балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның 

хокукларын яклау комиссияләрен төзү һәм 

аларның эшчәнлеген оештыру буенча дәүләт 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 

 

0113 990025260   742,4 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында прсоналга түләү чыгымнары 

0113 9900025260 100 704,8 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү 

өчен товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм 

хезмәтләр күрсәтү 

 

0113 9900025260 200 7,6 

Административ комиссияләр төзү һәм 

аларның эшчәнлеген оештыру буенча дәүләт 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 

 

0113 9900025270   375,5 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары 

 

0113 9900025270 100 360,5 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү 

өчен товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм 

хезмәтләр күрсәтү 

 

0113 900025270 20 5,0 

Дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру  013 9900025340   156,2 

Архив эше өлкәсендә 0113 9900025340 100 19,0 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары 

0113 900025340 200 137,2 



Административ хокук бозулар турында 

беркетмәләр төзергә вәкаләтле вазыйфаи 

затлар исемлеген билгеләү буенча дәүләт 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 

 

0113 9900025350   0,5 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары 

 

0113 9900025350 100 0,5 

Дәүләт милке чикләнмәгән җир 

кишәрлекләре белән эш итү буенча дәүләт 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 

 

0113 9900025400   24, 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары 

 

0113 9900025400 100 24,9 

Җәмәгать урыннарында исерек хәлдә булган 

затларга махсуслаштырылган 

учреждениеләрдә хезмәт күрсәтү буенча 

дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 

 

0113 9900025410   3 627,6 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары 

 

0113 9900025410 100 3 031,2 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү 

өчен товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм 

хезмәтләр күрсәтү 

 

0113 9900025410 200 496,0 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 

 

0113 9900025410 600 40,2 

Башка бюджет ассигнованиеләре 

 

0113 9900025410 800 60,2 

Үзәкләштерелгән бухгалтерия эшчәнлеген 

тәэмин итү 

 

0113 9900029900   5 384,8 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары 

 

0113 9900029900 100 4 898,7 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү 

өчен товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм 

хезмәтләр күрсәтү 

 

0113 9900029900 200 485,0 



Башка бюджет ассигнованиеләре 

 

0113 9900029900 800 1,1 

Архив фонды документларын һәм башка 

архив документларын саклауны, исәпкә 

алуны, комплектлауны һәм куллануны 

тәэмин итү 

0113 9900044020   1 604,5 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары 

0113 9900044020 100 1 360,8 

Граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алу 

федераль бюджет акчалары исәбеннән дәүләт 

(муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү өчен 

товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм 

хезмәтләр күрсәтү 

 

0113 9900044020 200 243,7 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 

0113 9900059300   5 226,5 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү 

өчен товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм 

хезмәтләр күрсәтү 

 

0113 9900059300 100 1 810,6 

Бюджетара трансфертлар 0113 9900059300 200 3 347,7 

Гражданлык хәле актларын дәүләт теркәве 

(җирле бюджет) 

 

0113 9900059300 500 68,2 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 

0113 9900079300   90,7 

Дәүләтнең башка йөкләмәләрен үтәү 0113 9900079300 100 90,7 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 

 

0113 9900092030   6 015,2 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү 

өчен товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм 

хезмәтләр күрсәтү 

 

0113 9900092030 100 800,0 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү 

өчен товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм 

хезмәтләр күрсәтү 

 

0113 9900092030 200 5 097,5 



Башка бюджет ассигнованиеләре 

 

0113 9900092030 800 117,7 

Татарстан Республикасы муниципаль 

хезмәткәрләрен мәҗбүри дәүләт 

иминләштерүе турында «Татарстан 

Республикасы Законын гамәлгә ашыру» 

 

0113 9900092410   218,9 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү 

өчен товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм 

хезмәтләр күрсәтү 

 

0113 990009240 200 218,9 

Муниципаль хезмәткәрләрне 

диспансерлаштыру 

 

0113 9900097071   438,1 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү 

өчен товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм 

хезмәтләр күрсәтү 

 

0113 9900097071 200 438,1 

МИЛЛИ ОБОРОНА  

 

0200    2 073,7 

Мобилизацион һәм хәрби әзерлек 

 

0203     2 073,7 

Федераль бюджет акчалары исәбеннән хәрби 

комиссариатлар булмаган территорияләрдә 

беренчел хәрби исәпкә алуны гамәлгә ашыру 

 

0203 9900051180   2 073,7 

Бюджетара трансфертлар 

 

0203 9900051180 500 2 073,7 

МИЛЛИ ИМИНЛЕК ҺӘМ ХОКУК САКЛАУ 

ЭШЧӘНЛЕГЕ 

 

0300     13 918,3 

Халыкны һәм территорияләрне табигый 

һәм техноген характердагы гадәттән тыш 

хәлләрне саклау, Гражданнар оборонасы 

 

0309     3 123,6 

Милли иминлек һәм хокук саклау эшчәнлеге 

өлкәсендә органнар эшчәнлеге 

 

009 9900022670   3 123,6 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары 

 

0309 9900022670 100 2 873,5 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү 

өчен товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм 

хезмәтләр күрсәтү 

 

0309 990022670 00 249,9 

Башка бюджет ассигнованиеләре 

 

0309 9900022670 800 0,2 

Милли иминлек һәм хокук саклау эшчәнлеге 

өлкәсендә башка мәсьәләләр 

 

 

0314     10 794,8 



Тәртип саклау җәмәгать пунктлары 

эшчәнлеген тәэмин итүче муниципаль 

хезмәткәрләрне тоту 

 

0314 9900022700   10 794,8 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары 

0314 9900022700 100 10794,8 

МИЛЛИ ИКЪТИСАД 

 

040     38 163,7 

Авыл хуҗалыгы һәм балыкчылык 

 

0405     484,5 

Хайваннар авыруларын кисәтү һәм бетерү, 

аларны дәвалау, аларны тоту һәм карап 

тоту, халыкны кеше һәм хайваннар өчен 

уртак чирләрдән яклау чараларын үткәрүне 

оештыру өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен 

гамәлгә ашыру 

 

0405 1420925360   484,5 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү 

өчен товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм 

хезмәтләр күрсәтү 

 

0405 1420925360 20 484,5 

Су хуҗалыгы 

 

0406     507,9 

Башка дәрәҗәдәге хакимият органнары 

тарафыннан кабул ителгән карарлар 

нәтиҗәсендә барлыкка килгән өстәмә 

чыгымнарны компенсацияләү өчен 

Муниципаль берәмлекләр бюджетларына 

тапшырыла торган бюджетара 

трансфертлар 

 

0406 9900025151   507,9 

Бюджетара трансфертлар 

 

0406 9900025151 500 507,9 

Транспорт 

 

0408     1 616,1 

Транспортның башка төрләре өлкәсендә 

аерым чаралар 

 

0408 9900003170   10 616,1 

Башка бюджет ассигнованиеләре 

 

0408 9900003170 800 10 616,1 

Юл хуҗалыгы (юл фондлары) 

 

0409     25 823,8 

Муниципаль берәмлекләрнең чыгым 

йөкләмәләрен үтәүне финанс белән тәэмин 

итү өчен Татарстан Республикасы 

җирлекләре бюджетларына тапшырыла 

торган бюджетара трансфертлар  

 

0409 9900025131   7,2 

Бюджетара трансфертлар 

 

0409 900025131 500 7,2 



Җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү 

өчен җирлек бюджетларына бирелә торган 

бюджетара трансфертлар  

0409 9900025141   537,6 

Бюджетара трансфертлар 

 

0409 9900025141 500 537,6 

Башка дәрәҗәдәге хакимият органнары 

тарафыннан кабул ителгән карарлар 

нәтиҗәсендә барлыкка килгән өстәмә 

чыгымнарны компенсацияләү өчен 

Муниципаль берәмлекләр бюджетларына 

тапшырыла торган бюджетара 

трансфертлар 

0409 9900025151   5 000,0 

Бюджетара трансфертлар 0409 9900025151 500 5 000,0 

"Бөгелмә муниципаль районында гомуми 

файдаланудагы юлларны төзү, 

реконструкцияләү һәм капиталь 

ремонтлау" максатчан программасы" 

0409 Д100000000   20 279,0 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү 

өчен товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм 

хезмәтләр күрсәтү 

0409 Д100003650 200 20279,0 

Милли икътисад өлкәсендә башка 

мәсьәләләр 

0412     731,4 

Транспорт чыгымнары өлешендә 

Кулланучылар коопераиясе оешмалары 

чыгымнарын каплау 

0412 9900079010   600,0 

Башка бюджет ассигнованиеләре 0412 9900079010 800 600,0 

Дәүләтнең башка йөкләмәләрен үтәү 0412 9900092030   131,4 

Башка бюджет ассигнованиеләре 0412 9900092030 800 131,4 

ТОРАК-КОММУНАЛЬ ХУҖАЛЫК 0500     63 674,7 

Торак хуҗалыгы 0501     49 771,7 

Күп фатирлы йортларны капиталь 

ремонтлау чараларын тәэмин итү 

050 45096010   49 21,0 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 

0501 0450196010 600 49 215,0 

Башка дәрәҗәдәге хакимият органнары 

тарафыннан кабул ителгән карарлар 

нәтиҗәсендә барлыкка килгән өстәмә 

чыгымнарны компенсацияләү өчен 

Муниципаль берәмлекләр бюджетларына 

тапшырыла торган бюджетара 

трансфертлар 

0501 990005151   225,0 

Бюджетара трансфертлар 0501 9900025151 500 225,0 

Күпфатирлы йортларны капиталь 

ремонтлау буенча республика программасы 

составына кертелмәгән торак фондын 

капиталь ремонтлау 

0501 9900076030   331,7 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү 

өчен товарлар сатып алу, эшләр башкару 

һәмхезмәтләр күрсәтү 

0501 9900076030 200 331,7 

Коммуналь хуҗалык 0502     4 198,0 



Башка дәрәҗәдәге хакимият органнары 

тарафыннан кабул ителгән карарлар 

нәтиҗәсендә барлыкка килгән өстәмә 

чыгымнарны компенсацияләү өчен 

Муниципаль берәмлекләр бюджетларына 

тапшырыла торган бюджетара 

трансфертлар 

0502 9900025151   2 034,2 

Бюджетара трансфертлар 0502 9900025151 500 2 034,2 

Җирле бюджетларның бюджет 

инвестицияләре 

052 9900075310   2 163,9 

Дәүләт (муниципаль) милке объектларына 

капитал салулар 

0502 9900075310 400 2 163,9 

Төзекләндерү 0503     9 704,9 

Муниципаль берәмлекләрнең чыгым 

йөкләмәләрен үтәүне финанс белән тәэмин 

итү өчен Татарстан Республикасы 

җирлекләре бюджетларына тапшырыла 

торган бюджетара трансфертлар  

503 9900025131   190,5 

Бюджетара трансфертлар 0503 9900025131 500 190,5 

Җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү 

өчен җирлек бюджетларына бирелә торган 

бюджетара трансфертлар  

0503 9900025141   1 632,4 

Бюджетара трансфертлар 0503 9900025141 500 1 632,4 

Башка дәрәҗәдәге хакимият органнары 

тарафыннан кабул ителгән карарлар 

нәтиҗәсендә барлыкка килгән өстәмә 

чыгымнарны компенсацияләү өчен 

Муниципаль берәмлекләр бюджетларына 

тапшырыла торган бюджетара 

трансфертлар 

0503 9900025151   100,0 

Бюджетара трансфертлар 0503 9900025151 500 100,0 

Татарстан Республикасы авыл 

җирлекләренә грантлар бирү өчен авыл 

җирлекләре бюджетларына тапшырыла 

торган бюджетара трансфертлар 

 

053 9900025191   3 000,0 

Бюджетара трансфертлар 0503 9900025191 500 3 000,0 

Шәһәр округларын һәм җирлекләрен 

төзекләндерү буенча башка чаралар 

 

0503 9900078050   4 782,0 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү 

өчен товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм 

хезмәтләр күрсәтү 

0503 9900078050 200 4 782,0 

ӘЙЛӘНӘ-ТИРӘ МОХИТНЕ САКЛАУ 0600     5 277,4 

Хайваннар дөньясы объектларын һәм 

аларның яшәү тирәлеген саклау 

 

0603     5 2774 

Төп чара "әйләнә-тирә мохитне саклауны 

тәэмин итү" 

 

0603 0910100000   3 621,8 

Товарлар сатып алу, эшләр һәм хезмәтләр 

күрсәтү  

0603 0910174460 200 3 621,8 



Башка дәрәҗәдәге хакимият органнары 

тарафыннан кабул ителгән карарлар 

нәтиҗәсендә барлыкка килгән өстәмә 

чыгымнарны компенсацияләү өчен 

Муниципаль берәмлекләр бюджетларына 

тапшырыла торган бюджетара 

трансфертлар 

0603 9900025151   1 655,6 

Бюджетара трансфертлар 0603 990025151 500 1 655,6 

МӘГАРИФ 0700     1 564 525,5 

Мәктәпкәчә белем бирү 0701     513 173,1 

Муниципаль мәктәпкәчә белем бирү 

оешмаларында Һәркем өчен мөмкин булган 

һәм түләүсез мәктәпкәчә белем алуга 

хокукларны гамәлгә ашыруның дәүләт 

гарантияләрен тәэмин итү 

0701 0210125370   217 092,8 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 

0701 0210125370 600 217 092,8 

Мәктәпкәчә белем бирү оешмаларын үстерү 0701 0210342000   295 675,9 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү 

өчен товарлар сатып лу, эшләр башкару һәм 

хезмәтләр күрсәтү 

0701 0210342000 200 607,7 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 

0701 0210342000 600 295 068,1 

Мәгариф өлкәсендә мәктәпкәчә белем бирү 

оешмаларында яшь белгечләргә ярдәм итүгә 

юнәлдерелгән чаралар 

 

0701 0210443625   179,7 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 

 

0701 0210443625 600 179,7 

2017-2019 елларга Бөгелмә муниципаль 

районында энергияне саклау һәм энергетика 

нәтиҗәлелеген арттыру " муниципаль 

программасы" 

 

0701 8100000000   127,5 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү 

өчен товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм 

хезмәтләр күрсәтү 

0701 8110342000 200 10,8 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 

 

0701 8110342000 600 116,7 

Авыл җирендә яшәүче гражданнарның 

аерым категорияләренә торак-коммуналь 

хезмәт күрсәтүләр өчен түләү буенча 

социаль ярдәм (социаль) 

 

0701 9910342000   97,3 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре функцияләрен үтәүне тәэмин 

итү максатларында персоналга түләү 

чыгымнары,  

0701 9910342000 100 62,7 



Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 

0701 910342000 600 34,6 

Гомуми белем 0702     796 485,6 

Муниципаль мәктәпкәчә белем бирү 

оешмаларында Һәркем өчен мөмкин булган 

һәм түләүсез мәктәпкәчә белем алуга 

хокукларны гамәлгә ашыруның дәүләт 

гарантияләрен тәэмин итү 

 

0702 0210125370   11 794,3 

Бюджет, автном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 

0702 0210125370 600 11 794,3 

Гомуми белем бирү учреждениеләрендә яшь 

белгечләргә ярдәм итүгә юнәлдерелгән 

мәгариф өлкәсендәге чаралар 

0702 0220143624   680,1 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары 

0702 0220143624 100 367,4 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 

0702 0220143624 600 312,7 

Мәктәпләрне һәм балалар бакчаларын да 

кертеп, гомуми белем бирү оешмаларын 

үстерү 

 

0702 0220242100   77 21,8 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга үләү чыгымнары 

0702 0220242100 100 5 217,9 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү 

өчен товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм 

хезмәтләр күрсәтү 

0702 0220242100 200 41,9 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 

0702 0220242100 600 272 562,1 

Интернат булган гомуми белем бирү 

оешмаларын үстерү 

 

0702 0220242200   65 407,6 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 

0702 0220242200 600 65 407,6 

Муниципаль гомуми белем бирү 

оешмаларында Һәркем өчен мөмкин булган 

һәм түләүсез мәктәпкәчә, башлангыч 

гомуми, төп гомуми, урта гомуми белем 

алуга хокукларны гамәлгә ашыруның дәүләт 

гарантияләрен тәэмин итү, муниципаль 

гомуми белем бирү оешмаларында балаларга 

өстәмә белем бирүне тәэмин итү 

 

0702 0220825280   439 391,2 



Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 

0702 0220825280 600 439 3912 

БМРДА терроризмны һәм экстремизмны 

профилактикалау буенча милли сәясәтне 

гамәлгә ашыру) 

 

0702 8000000000   325,0 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү 

өчен товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм 

хезмәтләр күрсәтү 

0702 8020242100 200 5,7 

Бюджет, автоном учрждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 

0702 8020242100 600 295,0 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү 

өчен товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм 

хезмәтләр күрсәтү 

0702 8020242200 200 24,3 

2017-2019 елларга Бөгелмә муниципль 

районында энергияне саклау һәм энергетика 

нәтиҗәлелеген арттыру " муниципаль 

программасы" 

0702 8100000000   5025 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 

0702 8120242100 600 502,5 

БМРДА халыкны наркотиклаштыруны 

профилактикалауның муниципаль 

программасы 

 

0702 8700000000   450,4 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү 

өчен товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм 

хезмәтләр күрсәтү 

0702 8720242100 200 7,5 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаганбашка оешмаларга 

субсидияләр бирү 

0702 8720242100 600 393,0 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 

0702 8720242200 600 50,0 

Авыл җирендә яшәүче гражданнарның 

аерым категорияләренә торак һәм 

коммуналь хезмәт күрсәтүләр өчен түләү 

буенча социаль ярдәм (социаль) 

 

0702 9920242100   112,7 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 

0702 9920242100 600 112,7 

Балаларга өстәмә белем бирү 0703     168 666,7 

Өстәмә гомуми белем бирү программаларын 

гамәлгә ашыручы күппрофильле өстәмә 

белем бирү оешмаларын үстерү 

 

0703 023014310   80 956,0 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү 

өчен товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм 

хезмәтләр күрсәтү 

0703 0230142310 200 1 041,6 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 

0703 0230142310 600 79 914,4 



Өстәмә белем бирү программаларын гамәлгә 

ашыручы сәнгать-эстетик юнәлештәге 

өстәмә белем бирү оешмаларын үстерү 

 

0703 0230142320   46 098,1 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 

 

03 230142320 600 46 0981 

Өстәмә гомуми белем бирү программаларын 

гамәлгә ашыручы спорт юнәлешендәге 

(ДЮСШ) өстәмә белем бирү оешмаларын 

үстерү 

 

0703 0230142330   40 767,4 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 

 

0703 023014230 600 40 767,4 

Күп профильле өстәмә белем бирү 

оешмаларында яшь белгечләргә ярдәм итүгә 

юнәлдерелгән мәгариф өлкәсендә чаралар 

 

0703

 

0230443621   8,1 

Бюджетка субсидияләр бирү кысынкы автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган 

башка оешмаларга 

703 0230443621 600 8,1 

Сәнгать-эстетик юнәлештәге өстәмә белем 

бирү оешмаларында яшь белгечләргә ярдәм 

итүгә юнәлдерелгән мәгариф өлкәсендәге 

чаралар 

 

0703

 

0230443622   23,1 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 

 

0703 0230443622 600 23,1 

Мәгариф өлкәсендә яшьләргә ярдәм итүгә 

юнәлдерелгән чаралар. спец. 

0703 0230443623   39,1 

өстәмә белем бирү оешмаларында спорт. 

юнәлеш (ДЮСШ) 

0703 0230443623 600 39,1 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 

0703 1010142330   521,0 

Тренер-укытучылар һәм спортчы-

инструкторларгаярдәм итүгә юнәлдерелгән 

чаралар балалар белән мәктәптән тыш эшләү 

учреждениеләрендә югары нәтиҗәләр өчен 

эшли 

0703 1010142330 600 521,0 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 

 

003 8000000000   75,0 

БМРДА терроризмны һәм экстремизмны 

профилактикалау буенча милли сәясәтне 

гамәлгә ашыру) 

0703 8030142310 600 75,0 



2017-2019 елларга Бөгелмә муниципаль 

районында энергияне саклау һәм энергетика 

нәтиҗәлелеген арттыру " муниципаль 

программасы" 

 

0703 8100000000   148,9 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү 

өчен товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм 

хезмәтләр күрсәтү 

 

0703 8130142310 200 70,0 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 

 

0703 8130142320 600 56,9 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 

0703 8130142330 600 22,0 

БМРДА янгын куркынычсызлыгы " 

максатчан программасы" 

0703 8800000000   30,0 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка оешаларга 

субсидияләр бирү 

0703 8830142320 600 30,0 

Яшьләр сәясәте 0707     24 773,0 

ТР бюджеты акчалары хисабына 

балаларның һәм яшьләрнең ялын, 

сәламәтләндерүен, мәшгульлеген оештыру 

буенча чаралар 

0707 1020121320   13 37,8 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 

0707 1020121320 600 13 378,8 

Ел башына Татарстан Республикасы 

бюджеты акчасы хисабына балаларның һәм 

яшьләрнең ялын, сәламәтләндерүен, 

мәшгульлеген оештыру буенча чаралар 

0707 1020121330   751,2 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 

0707 1020121330 600 751,2 

Җирле бюджет акчалары хисабына 

балаларның һәм яшьләрнең ялын, 

сәламәтләндерүен, мәшгульлеген оештыру 

буенча чаралар 

0707 1020181320   640,0 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 

0707 1020181320 600 640,0 

Яшьләр сәясәте учреждениеләре эшчәнлеген 

тәэмин итү 
0707 1040143190   274,8 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

кммерциягә карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 

0707 1040143190 600 274,8 

Барлыкка килгән өстәмә чыгымнарны 

компенсацияләү өчен Муниципаль 

берәмлекләр бюджетларына тапшырыла 

торган бюджетара трансфертлар башка 

дәрәҗәдәге хакимият органнары кабул 

иткән карарлар нәтиҗәсендә 

0707 9900025151   1 270,4 

Бюджетара трансфертлар 0707 9900025151 500 1 270,4 



Яшьләр сәясәте учреждениеләре эшчәнлеген 

тәэмин итү 

 

0707 990043190   8 457,7 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү 

өчен товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм 

хезмәтләр күрсәтү 

 

0707 9900043190 200 66,8 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 

 

0707 9900043190 600 8 390,9 

Мәгариф өлкәсендә башка мәсьәләләр 

 

0709     61 427,1 

Татарстан Республикасында мәгарифне 

үстерүгә юнәлдерелгән чаралар 

 

0709 0210221110   500,0 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү 

өчен товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм 

хезмәтләр күрсәтү 

0709 0210221110 200 500, 

Балалар һәм яшьләр өчен чаралар үткәрү 0709 0210243600   338,0 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү 

өчен товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм 

хезмәтләр күрсәтү 

0709 0210243601 200 338,0 

Дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру мәгариф 

өлкәсендә 
0709 022082500   5 3076 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары 

0709 0220825301 100 4 626,6 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү 

өчен товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм 

хезмәтләр күрсәтү 

0709 0220825301 200 675,0 

Социаль тәэмин итү һәм халыкка башка 

түләүләр 

0709 0220825301 300 6,0 

Татарстан Республикасында мәгарифне 

үстерүгә юнәлдерелгән чаралар 

0709 0220921110  365,9 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары 

0709 020921110 100 186,2 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 

0709 0220921110 600 179,7 

Гомуми белем бирү оешмалары балалары 

һәм яшьләре өчен чаралар үткәрү 

0709 0220943601   71,1 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү 

өчен товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм 

хезмәтләр күрсәтү 

070 0220943601 200 71,1 

Өстәмә белем бирү оешмаларында балалар 

һәм яшьләр өчен чаралар үткәрү 

0709 0230343601   588,6 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 

0709 0230343601 600 588,6 



Татарстан Республикасында мәгарифне 

үстерүгә юнәлдерелгән чралар 

0709 0240321110   420,0 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 

0709 024021110 600 420,0 

Белем бирү эшчәнлеген тәэмин итүче 

оешмаларның үсеше, белем бирү сыйфатын 

бәяләү 

0709 0250143500   869,6 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, дәүләт идарәсе органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләүгә чыгымнар 

һәм читтә юджет фондлары 

0709 0250143500 100 255,9 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерцияә карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 

0709 0250143500 600 613,7 

Белем бирү оешмалары эшчәнлеген тәэмин 

итүче оешмалар, укыту-методик 

кабинетлар, мәктәпара укыту-җитештерү 

комбинатлары, логопед пунктлары 

0709 0250245200   52798,2 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары 

0709 0250245200 100 39 891,5 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү 

өчен товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм 

хезмәтләр күрсәтү 

 

0709 0250245200 200 8 503,1 

Социаль тәэмин итү һәм халыкка башка 

түләүләр 

0709 0250245200 300 41,5 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 

 

0709 0250245200 600 3 946,4 

Башка бюджет ассигнованиеләре 0709 0250245200 800 315,7 

БМР балаларына һәм яшьләренә патриотик 

тәрбия бирү " муниципаль программасы" 

 

0709 8600000000   30,0 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 

 

0709 8630343600 600 30,0 

БМРДА халыкны наркотиклаштыруны 

профилактикалауның муниципаль 

программасы 

 

0709 8700000000   18,2 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 

 

0709 730343600 600 138,2 

МӘДӘНИЯТ, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     121 736,1 

Мәдәният 0801     120 944,6 

Китапханәләр эшчәнлеген тәэмин итү 0801 0830144090   38 53,6 



Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 

0801 830144090 600 38 553,6 

Россия Федерациясе субъектларының 

дәүләт үзәк китапханәләренең һәм 

муниципаль ачык Китапханәләрнең китап 

фондларын туплау 

 

0801 0301L5192   52,3 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 

0801 08301L5192 600 52,3 

Клублар һәм мәдәни-ял үзәкләре эшчәнлеген 

тәэмин итү 

0801 0840144091   67 031,8 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 

 

0801 0840144091 600 67 031,8 

Мәдәният өлкәсендә чаралар 0801 0860110990   7 902,8 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү 

өчен товарлар, эшләр һәм хезмәт күрсәтүләрне 

сатып алу 

001 086011099 200  418,4 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 

001 0860110990 600 484,5 

Грантлар 0801 0870144050   655,0 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү 

өчен товарлар, эшләр һәм хезмәт күрсәтүләрне 

сатып алу 

080 0870144050 200 550,0 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 

0801 0870144050 600 105,0 

Авыл җирлекләре территориясендә 

урнашкан иң яхшы муниципаль мәдәният 

учреждениеләренә дәүләт ярдәме 

0801 08701L5193   200,0 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 

0801 08701L5193 600 200,0 

Авыл җирлекләре территориясендә 

урнашкан Муниципаль мәдәният 

учреждениеләренә дәүләт ярдәме 

0801 08701L5194   200,0 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 

0801 08701L194 600 200,0 

Мәдәният һәм кинематография өлкәсендә 

чаралар (урта һөнәри белем бирү исәбенә) 

0801 08Ж0144101   341,9 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары 

 

0801 08Ж0144101 100 200,0 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 

0801 08Ж0144101 600 141,9 

Программа чараларын тормышка ашыру 0801 2200110990   60,0 



Бюджет, автном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 

0801 2200110990 600 6,0 

БМРДА халыкны наркотиклаштыруны 

профилактикалауның муниципаль 

программасы 

0801 8700000000   10,0 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 

0801 8760110990 600 10,0 

БМРДА янгын куркынычсызлыгы  

"максатчан программасы" 

0801 8800000000   893,6 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 

0801 884014401 600 893,6 

Башка дәрәҗәдәге хакимият органнары 

тарафыннан кабул ителгән карарлар 

нәтиҗәсендә барлыкка килгән өстәмә 

чыгымнарны компенсацияләү өчен 

Муниципаль берәмлекләр бюджетларына 

тапшырыла торган бюджетара 

трансфертлар 

0801 9900025151   5 005,1 

Бюджетаа трансфертлар 0801 9900025151 500 5 005,1 

Авыл җирендә яшәүче гражданнарның 

аерым категорияләренә торак һәм 

коммуналь хезмәт күрсәтүләр өчен түләү 

буенча социаль ярдәм (социаль) 

001 9930144090   21,0 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 

0801 9930144090 600 21,0 

Авыл җирендә яшәүче гражданнарның 

аерым категорияләренә торак һәм 

коммуналь хезмәт күрсәтүләр өчен түләү 

буенча социаль ярдәм (социаль) 

0801 9940144091   17,5 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 

0801 9940144091 600 17,5 

Мәдәният, кинематография өлкәсендә 

башка мәсьәләләр 

0804     791, 

Башка дәрәҗәдәге хакимият органнары 

тарафыннан кабул ителгән карарлар 

нәтиҗәсендә барлыкка килгән өстәмә 

чыгымнарны компенсацияләү өчен 

Муниципаль берәмлекләр бюджетларына 

тапшырыла торган бюджетара 

трансфертлар 

0804 9900025151   791,5 

Бюджетара трансфертлар 0804 9900025151 50 791,5 

Сәламәтлек саклау 0900     1 620,4 

Санитар-эпидемиологик иминлек 0907     1 620,4 

Эпидемиягә каршы чаралар үткәрү буенча 

дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыруга 

субвенцияләр 

0907 0110202110   1 620,4 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү 

өчен товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм 

хезмәтләр күрсәтү 

0907 0110202110 200 1 620,4 

СОЦИАЛЬ СӘЯСӘТ 1000     68 332,5 



Пенсия белән тәэмин итү 1001     475,3 

ТР муниципаль хезмәткәрләре пенсияләренә 

өстәмәләр 

1001 9900049100   475,3 

Социаль тәэмин итү һәм халыкка башка 

түләүләр 

1001 9900049100 300 475,3 

Халыкны социаль тәэмин итү 1003     2 397,1 

Халыкка социаль ярдәм күрсәтү чараларын 

тәэмин итү 

1003 0310105520   50,0 

Социаль тәэмин итү һәм халыкка башка 

түләүләр 

1003 0310105520 300 50,0 

Халыкның аерым категорияләренә дәүләт 

социаль ярдәме күрсәтү 

1003 0310105530   900,0 

Социаль тәэмин итү һәм халыкка башка 

түләүләр 

1003 0310105530 300 900,0 

Төп чара- "авыл территорияләрен тотрыклы 

үстерү" ярдәмче программасын гамәлгә 

ашыру чаралары" 

1003 1470100000   1 047,1 

Социаль тәэмин итү һәм халыкка башка 

түләүләр 

1003 14701L5670 300 1 047,1 

Норматив-гавами йөкләмәләр буенча 

социаль түләүләр 

1003 9900105490   400,0 

Социаль тәэмин итү һәм халыкка башка 

түләүләр 

1003 9900105490 300 400,0 

Гаилә һәм балачакны саклау 1004     64 860,1 

Халыкка социаль ярдәм күрсәтү чараларын 

тәэмин итү 

1004 0310105520   24 800,0 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү 

өчен товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм 

хезмәтләр күрсәтү 

1004 0310105520 200 14,1 

Социаль тәэмин итү һәм халыкка башка 

түләүләр 

1004 0310105520 300 24 785,9 

Социаль ярдәмнең башка төрләрен күрсәтү 1004 0310205510   13 795,1 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү 

өчен товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм 

хезмәтләр күрсәтү 

1004 0310205510 200 5,0 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 

1004 0310205510 600 13 790,1 

Тәрбиягә бала алган гаиләгә опекага алынган 

балаларны тоту өчен түләүләр 

1004 0350313110   5 847,7 

Социаль тәэмин итү һәм халыкка башка 

түләүләр 

1004 0350313110 300 5 847,7 

Тәрбиягә бала алган ата-анага бүләк 1004 0350313120   3 546,6 

Социаль тәэмин итү һәм халыкка башка 

түләүләр 

1004 0350313120 300 3 546,6 

Опекун гаиләләренә опекун балаларны тоту 

өчен түләүләр 

1004 0350313130   16 870,7 

Социаль тәэмин итү һәм халыкка башка 

түләүләр 

1004 0350313130 300 16 870,7 

Социаль сәясәт өлкәсендә башка мәсьәләләр 1006     600,0 

Социаль сәясәт өлкәсендә чаралар 1006 9900005410   600,0 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү 

өчен товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм 

хезмәтләр күрсәтү 

1006 9900005410 200 293,0 



Социаль тәэмин итү һәм халыкка башка 

түләүләр 

1006 9900005410 300 107,0 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 

1006 9900005410 600 200,0 

ФИЗИК КУЛЬТУРА ҺӘМ СПОРТ 1100     119 501,2 

Физик культура 1101     115 776,8 

Мәгариф өлкәсендә яшьләргә ярдәм итүгә 

юнәлдерелгән чаралар.спец.өстәмә белем 

бирү оешмаларында спорт.юнәлеш (ДЮСШ) 

1101 0230443623   4,3 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 

1101 0230443623 600 4,3 

Югары нәтиҗәләр өчен учреждениеләрдә 

эшләүче тренер-укытучылар һәм спортчы-

инструкторларга ярдәм итүгә юнәлдерелгән 

чаралар 

1101 1010142330   1 515,1 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 

1101 1010142330 600 1 515,1 

Балалар һәм яшүсмерләр спортын үстерү 1101 1010143650   1 336,9 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 

1101 1010143650 600 1 336,9 

Ведомство буйсынуындагы спорт әзерлеге 

учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү 

1101 1010148200   110 471,2 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 

1101 1010148200 600 110 471,2 

2017-2019 елларга Бөгелмә муниципаль 

районында энергияне саклау һәм энергетика 

нәтиҗәлелеген арттыру " муниципаль 

программасы" 

1101 8100000000   104,0 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 

1101 8110148200 600 104,0 

Башка дәрәҗәдәге хакимият органнары 

тарафыннан кабул ителгән карарлар 

нәтиҗәсендә барлыкка килгән өстәмә 

чыгымнарны компенсацияләү өчен 

Муниципаль берәмлекләр бюджетларына 

тапшырыла торган бюджетара 

трансфертлар 

1101 9900025151   2 345,2 

Бюджетара трансфертлар 1101 9900025151 500 2 345,2 

Массакүләм спорт Физик культура 

чаралары массакүләм спорт өлкәсендә спорт 

бүлеге 

1102     3 724,4 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 

 

1102 1010112870   2 860,3 

Социаль тәэмин итү һәм халыкка башка 

түләүләр 

 

1102 1010112870 600 2 860,3 



БМР балаларына һәм яшьләренә патриотик 

тәрбия бирү " муниципаль программасы" 

1102 8600000000   120,3 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 

1102 8610112870 600 120,3 

БМРДА халыкны наркотиклаштыруны 

профилактикалауның муниципаль 

программасы 

1102 8700000000   743,8 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 

1102 8710112870 600 743,8 

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯСЕ БЮДЖЕТ 

СИСТЕМАСЫ БЮДЖЕТЛАРЫНА 

ГОМУМИ ХАРАКТЕРДАГЫ БЮДЖЕТАРА 

ТРАНСФЕРТЛАР 

1400     28 847,6 

Россия Федерациясе субъектларының һәм 

муниципаль берәмлекләрнең бюджет 

тәэмин ителешен тигезләүгә дотацияләр  

1401     24 568,7 

Җирлекләрнең бюджет тәэмин ителешен 

тигезләүгә дотацияләр  

1401 9900025040   2 260,2 

Бюджетара трансфертлар 1401 9900025040 500 2 260,2 

Бюджет тәэмин ителешен тигезләүгә 

дотацияләр җирлекләрнең финанс белән 

тәэмин итү чыганагы булып торган 

субсидияләр муниципаль районнар 

бюджетларына бюджетара трансфертлар 

бирүгә җирлекләр бюджетларына 

передаваемые ТАТАРСТАН республикасы 

бюджетыннан 

 

1401 9900080040   14 575,7 

Бюджетара трансфертлар 

 

1401 9900080040 500 14 575,7 

Җирлекләрнең бюджет тәэмин ителешен 

тигезләүгә дотацияләр җирлекләрнең 

бюджет тәэмин ителешен тигезләүгә 

дотацияләр  

1401 9900080060   7 732,8 

Бюджетара трансфертлар 

 

1401 9900080060 500 7 732,8 

Гомуми характердагы башка бюджетара 

трансфертлар 

 

1403     4 278,9 

Муниципаль берәмлекләрнең чыгым 

йөкләмәләрен үтәүне финанс белән тәэмин 

итү өчен Татарстан Республикасы 

җирлекләре бюджетларына тапшырыла 

торган бюджетара трансфертлар 

 

1403 9900025131   117,7 

Бюджетара трансфертлар 

 

 

1403 9900025131 500 117,7 



Башка дәрәҗәдәге хакимият органнары 

тарафыннан кабул ителгән карарлар 

нәтиҗәсендә барлыкка килгән өстәмә 

чыгымнарны компенсацияләү өчен 

Муниципаль берәмлекләр бюджетларына 

тапшырыла торган бюджетара 

трансфертлар 

1403 9900025151   4 161,2 

Бюджетара трансфертлар 1403 9900025151 500 4 161,2 

БӨТЕНЕСЕ:       2 153 245,6» 
 

 

9) 7 нче кушымтаның 1 нче таблицасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

2019 елга Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районы бюджеты 

чыгымнарының ведомство структурасы 

 

Күрсәткеч исеме 
КБК Суммасы,  

мең сум. 

 
КВСР КФСР КЦСР КВР 

Татарстан Республикасы Бөгелмә 

муниципаль районы башкарма 

комитеты 

800       2 034 934,2 

ГОМУМДӘҮЛӘТ МӘСЬӘЛӘЛӘРЕ 800 0100     65 610,4 

Дәүләт хакимиятенең закон чыгару 

(вәкиллекле) органнары һәм муниципаль 

берәмлекләрнең вәкиллекле органнары 

эшчәнлеге 

800 0103     1 563,3 

Үзәк аппарат 800 0103 9900002040   1 563,3 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 

800 0103 9900002040 100 1 563,3 

Россия Федерациясе Хөкүмәте, Россия 

Федерациясе субъектлары дәүләт 

хакимиятенең югары башкарма 

органнары, җирле администрация 

эшчәнлеге 

800 0104     43 281,9 

Мәгариф өлкәсендә дәүләт 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 

800 0104 0220825300   353,2 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 

800 0104 0220825302 100 353,2 

БМРДА янгын куркынычсызлыгы " 

максатчан программасы" 

800 0104 8800000000   991,7 

Товарлар сатып алу, эшләр һәм хезмәтләр 

күрсәтү дәүләт (муниципаль) 

ихтыяҗларын тәэмин итү өчен 

800 0104 8800002040 200 991,7 

Үзәк аппарат 800 0104 9900002040   41 583,8 



Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 

800 0104 9900002040 100 27 095,3 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар сатып алу, 

эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү 

800 0104 9900002040 200 14 380,0 

Башка бюджет ассигнованиеләре 800 0104 9900002040 800 108,5 

Яшьләр сәясәте өлкәсендә дәүләт 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 

800 0104 9900025240   353,2 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 

800 0104 9900025240 100 353,2 

Суд системасы 800 0105     49,4 

Россия Федерациясендә гомуми 

юрисдикциядәге федераль судларның 

присяжный утырышчыларына 

федераль бюджет акчалары исәбеннән 

кандидатлар исемлекләрен төзү 

(үзгәртү) 

800 0105 9900051200   49,4 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар сатып алу, 

эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү 

800 0105 9900051200 200 49,4 

Финанс, салым һәм таможня органнары 

һәм финанс (финанс-бюджет) күзәтчелеге 

органнары эшчәнлеген тәэмин итү 

 

800 0106     583,5 

Үзәк аппарат 800 0106 9900002040   583,5 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 

 

800 0106 9900002040 100 329,7 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар сатып алу, 

эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү 

 

800 0106 9900002040 200 253,8 

Резерв фондлары 

 

800 0111     1 205,2 

Резерв фондлары 

 

800 0111 9900007411   1 205,2 

Башка бюджет ассигнованиеләре 800 0111 9900007411 800 1 205,2 

Башка Гомумдәүләт мәсьәләләре 800 0113     18 927,1 

Опека һәм попечительлек өлкәсендә 

дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 

 

800 0113 0350325330   1 362,8 



Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 

800 0113 0350325330 100 1 108,1 

Товарлар сатып алу, эшләр һәм хезмәтләр 

күрсәтү дәүләт (муниципаль) 

ихтыяҗларын тәэмин итү өчен 

800 0113 0350325330 200 254,7 

Татарстан Республикасы 

Территориаль иҗтимагый үзидарә 

системасын үстерүгә юнәлдерелгән 

чаралар 

800 0113 1110125180   2 138,9 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар сатып алу, 

эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү 

800 0113 1110125180 200 1 532,4 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка 

оешмаларга субсидияләр бирү 

800 0113 1110125180 600 606,5 

Бөгелмә муниципаль районында кече 

һәм урта эшкуарлыкны үстерү 

программасы 

800 0113 7900000000   20,0 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар сатып алу, 

эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү 

800 0113 7900092030 200 20,0 

Бөгелмә муниципаль районында 

Терроризм һәм экстремизмны 

профилактикалау буенча милли 

сәясәтне тормышка ашыру 

800 0113 8000000000   6,4 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар сатып алу, 

эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү 

800 0113 8000092030 200 6,4 

2017-2019 елларга Бөгелмә муниципаль 

районында энергияне саклау һәм 

энергетика нәтиҗәлелеген арттыру " 

муниципаль программасы" 

800 0113 8100000000   15,5 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар сатып алу, 

эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү 

800 0113 8100102041 200 15,5 

Бөгелмә муниципаль районында 

коррупциягә каршы муниципаль 

программа 

 

800 0113 8300000000   24,8 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар сатып алу, 

эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү 

 

800 0113 8300102043 200 24,8 

Үзәк аппарат 800 0113 9900002040   475,1 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 

800 0113 9900002040 100 475,1 



Оешмалар милкенә салым һәм җир 

салымын түләү 

800 0113 9900002950   800,6 

Башка бюджет ассигнованиеләре 800 0113 9900002950 800 800,6 

Балигъ булмаганнар эшләре һәм 

аларның хокукларын яклау 

комиссияләрен төзү һәм аларның 

эшчәнлеген оештыру буенча дәүләт 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 

800 0113 9900025260   742,4 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 

800 0113 9900025260 100 704,8 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар сатып алу, 

эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү 

800 0113 9900025260 200 37,6 

Административ комиссияләр төзү һәм 

аларның эшчәнлеген оештыру буенча 

дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 

800 0113 9900025270   375,5 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 

800 0113 9900025270 100 360,5 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар сатып алу, 

эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү 

800 0113 9900025270 200 15,0 

Архив эше өлкәсендә дәүләт 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 

800 0113 9900025340   156,2 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 

800 0113 9900025340 100 19,0 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар сатып алу, 

эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү 

 

800 0113 9900025340 200 137,2 

Административ хокук бозулар турында 

беркетмәләр төзергә вәкаләтле 

вазыйфаи затлар исемлеген билгеләү 

буенча дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә 

ашыру 

 

800 0113 9900025350   0,5 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 

800 0113 9900025350 100 0,5 



Җәмәгать урыннарында исерек хәлдә 

булган затларга махсуслаштырылган 

учреждениеләрдә хезмәт күрсәтү 

буенча дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә 

ашыру 

800 0113 9900025410   40,2 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка 

оешмаларга субсидияләр бирү 

800 0113 9900025410 600 40,2 

Үзәкләштерелгән бухгалтерия 

эшчәнлеген тәэмин итү 

800 0113 9900029900   180,9 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 

 

800 0113 9900029900 100 180,9 

Архив фонды документларын һәм 

башка архив документларын саклауны, 

исәпкә алуны, комплектлауны һәм 

куллануны тәэмин итү 

 

800 0113 9900044020   1 604,5 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 

800 0113 9900044020 100 1 360,8 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар сатып алу, 

эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү 

800 0113 9900044020 200 243,7 

Гражданлык хәле актларын дәүләт 

теркәве федераль бюджет акчалары 

хисабына 

 

800 0113 9900059300   5 158,3 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 

 

800 0113 9900059300 100 1 810,6 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар сатып алу, 

эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү 

 

800 0113 9900059300 200 3 347,7 

Гражданлык хәле актларын дәүләт 

теркәве (җирле бюджет) 

 

800 0113 9900079300   90,7 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 

800 0113 9900079300 100 90,7 



Дәүләтнең башка йөкләмәләрен үтәү 800 0113 9900092030   5 389,0 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 

 

800 0113 9900092030 100 800,0 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар сатып алу, 

эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү 

 

800 0113 9900092030 200 4 471,3 

Башка бюджет ассигнованиеләре 800 0113 9900092030 800 117,7 

Татарстан Республикасы муниципаль 

хезмәткәрләрен мәҗбүри дәүләт 

иминләштерүе турында «Татарстан 

Республикасы Законын гамәлгә ашыру» 

800 0113 9900092410   122,6 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар сатып алу, 

эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү 

800 0113 9900092410 200 122,6 

Муниципаль хезмәткәрләрне 

диспансерлаштыру 

 

800 0113 9900097071   222,2 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар сатып алу, 

эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү 

800 0113 9900097071 200 222,2 

МИЛЛИ КУРКЫНЫЧСЫЗЛЫК  800 0300     10 794,8 

ҺӘМ ХОКУК САКЛАУ ЭШЧӘНЛЕГЕ 800 0314     10 794,8 

Милли иминлек һәм хокук саклау 

эшчәнлеге өлкәсендә башка мәсьәләләр 

 

800 0314 9900022700   10 794,8 

Тәртип саклау җәмәгать пунктлары 

эшчәнлеген тәэмин итүче муниципаль 

хезмәткәрләрне тоту 

 

800 0314 9900022700 100 10 794,8 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш 

дәүләт фондлары белән идарә итү 

органнары функцияләрен үтәүне 

тәэмин итү максатларында 

персоналга түләү чыгымнары 

 

800 0400     32 111,0 

МИЛЛИ ИКЪТИСАД 

 

800 0405     484,5 

Авыл хуҗалыгы һәм балыкчылык 800 0405 1420925360   484,5 

Хайваннар авыруларын кисәтү һәм 

бетерү, аларны дәвалау, аларны тоту һәм 

карап тоту, халыкны кеше һәм хайваннар 

өчен уртак чирләрдән яклау чараларын 

үткәрүне оештыру өлкәсендә дәүләт 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 

 

800 0405 1420925360 200 484,5 



Транспорт  

 

800 0408     10 616,1 

Транспортның башка төрләре 

өлкәсендә аерым чаралар 

 

800 0408 9900003170   10 616,1 

Башка бюджет ассигнованиеләре 800 0408 9900003170 800 10 616,1 

Юл хуҗалыгы (юл фондлары) 

 

800 0409     20 279,0 

"Бөгелмә муниципаль районында 

гомуми файдаланудагы юлларны төзү, 

реконструкцияләү һәм капиталь 

ремонтлау" максатчан программасы" 

 

800 0409 Д100000000   20 279,0 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар сатып алу, 

эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү 

800 0409 Д100003650 200 20 279,0 

Милли икътисад өлкәсендә башка 

мәсьәләләр 

 

800 0412     731,4 

Транспорт чыгымнары өлешендә 

Кулланучылар кооперациясе 

оешмалары чыгымнарын каплау 

800 0412 9900079010   600,0 

Башка бюджет ассигнованиеләре 800 0412 9900079010 800 600,0 

Дәүләтнең башка йөкләмәләрен үтәү 800 0412 9900092030   131,4 

Башка бюджет ассигнованиеләре 800 0412 9900092030 800 131,4 

ТОРАК-КОММУНАЛЬ ХУҖАЛЫК 800 0500     56 492,6 

Торак хуҗалыгы 800 0501     49 546,7 

Күп фатирлы йортларны капиталь 

ремонтлау чараларын тәэмин итү 

800 0501 0450196010   49 215,0 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка 

оешмаларга субсидияләр бирү 

800 0501 0450196010 600 49 215,0 

Күпфатирлы йортларны капиталь 

ремонтлау буенча республика 

программасы составына кертелмәгән 

торак фондын капиталь ремонтлау 

800 0501 9900076030   331,7 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар сатып алу, 

эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү 

800 0501 9900076030 200 331,7 

Коммуналь хуҗалык 800 0502     2 163,9 

Җирле бюджетларның бюджет 

инвестицияләре 

800 0502 9900075310   2 163,9 

Дәүләт (муниципаль) милке 

объектларына капитал салулар 

 

800 0502 9900075310 400 2 163,9 

Төзекләндерү 

 

800 0503     4 782,0 

Шәһәр округларын һәм җирлекләрен 

төзекләндерү буенча башка чаралар 

 

800 0503 9900078050   4 782,0 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар сатып алу, 

эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү 

 

800 0503 9900078050 200 4 782,0 



ӘЙЛӘНӘ-ТИРӘ МОХИТНЕ САКЛАУ  

 

800 0600     3 621,8 

Хайваннар дөньясы объектларын һәм 

аларның яшәү тирәлеген саклау 

 

800 0603     3 621,8 

Төп чара "әйләнә-тирә мохитне 

саклауны тәэмин итү" 

800 0603 0910100000   3 621,8 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар сатып алу, 

эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү 

800 0603 0910174460 200 3 621,8 

МӘГАРИФ 800 0700     1 563 255,1 

Мәктәпкәчә белем бирү 800 0701     513 173,1 

Муниципаль мәктәпкәчә белем бирү 

оешмаларында Һәркем өчен мөмкин 

булган һәм түләүсез мәктәпкәчә белем 

алуга хокукларны гамәлгә ашыруның 

дәүләт гарантияләрен тәэмин итү 

800 0701 0210125370   217 092,8 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка 

оешмаларга субсидияләр бирү 

800 0701 0210125370 600 217 092,8 

Мәктәпкәчә белем бирү оешмаларын 

үстерү 

800 0701 0210342000   295 675,9 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар сатып алу, 

эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү 

800 0701 0210342000 200 607,7 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка 

оешмаларга субсидияләр бирү 

800 0701 0210342000 600 295 068,1 

Мәгариф өлкәсендә мәктәпкәчә белем 

бирү оешмаларында яшь белгечләргә 

ярдәм итүгә юнәлдерелгән чаралар 

800 0701 0210443625   179,7 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка 

оешмаларга субсидияләр бирү 

800 0701 0210443625 600 179,7 

2017-2019 елларга Бөгелмә муниципаль 

районында энергияне саклау һәм 

энергетика нәтиҗәлелеген арттыру " 

муниципаль программасы" 

800 0701 8100000000   127,5 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар сатып алу, 

эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү 

800 0701 8110342000 200 10,8 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка 

оешмаларга субсидияләр бирү 

800 0701 8110342000 600 116,7 

Яшәүче гражданнарның аерым 

категорияләренә социаль ярдәм авыл 

җирлегендә торак һәм коммуналь 

хезмәтләр өчен түләү буенча (по) 

800 0701 9910342000   97,3 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 

800 0701 9910342000 100 62,7 



Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка 

оешмаларга субсидияләр бирү 

800 0701 9910342000 600 34,6 

Гомуми белеем 800 0702     796 485,6 

Муниципаль мәктәпкәчә белем бирү 

оешмаларында Һәркем өчен мөмкин 

булган һәм түләүсез мәктәпкәчә белем 

алуга хокукларны гамәлгә ашыруның 

дәүләт гарантияләрен тәэмин итү 

800 0702 0210125370   11 794,3 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка 

оешмаларга субсидияләр бирү 

800 0702 0210125370 600 11 794,3 

Гомуми белем бирү учреждениеләрендә 

яшь белгечләргә ярдәм итүгә 

юнәлдерелгән мәгариф өлкәсендәге 

чаралар 

800 0702 0220143624   680,1 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 

800 0702 0220143624 100 367,4 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка 

оешмаларга субсидияләр бирү 

800 0702 0220143624 600 312,7 

Мәктәпләрне һәм балалар бакчаларын 

да кертеп, гомуми белем бирү 

оешмаларын үстерү 

800 0702 0220242100   277 821,8 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 

800 0702 0220242100 100 5 217,9 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар сатып алу, 

эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү 

800 0702 0220242100 200 41,9 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка 

оешмаларга субсидияләр бирү 

800 0702 0220242100 600 272 562,1 

Интернат булган гомуми белем бирү 

оешмаларын үстерү 

800 0702 0220242200   65 407,6 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка 

оешмаларга субсидияләр бирү 

800 0702 0220242200 600 65 407,6 

Муниципаль гомуми белем бирү 

оешмаларында Һәркем өчен мөмкин 

булган һәм түләүсез мәктәпкәчә, 

башлангыч гомуми, төп гомуми, урта 

гомуми белем алуга хокукларны 

гамәлгә ашыруның дәүләт 

гарантияләрен тәэмин итү, 

муниципаль гомуми белем бирү 

оешмаларында балаларга өстәмә белем 

бирүне тәэмин итү 

800 0702 0220825280   439 391,2 



Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка 

оешмаларга субсидияләр бирү 

800 0702 0220825280 600 439 391,2 

Бөгелмә муниципаль районында 

Терроризм һәм экстремизмны 

профилактикалау буенча милли 

сәясәтне тормышка ашыру) 

 

800 0702 8000000000   325,0 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар сатып алу, 

эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү 

800 0702 8020242100 200 5,7 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка 

оешмаларга субсидияләр бирү 

800 0702 8020242100 600 295,0 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар сатып алу, 

эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү 

800 0702 8020242200 200 24,3 

2017-2019 елларга Бөгелмә муниципаль 

районында энергияне саклау һәм 

энергетиканың нәтиҗәлелеген 

арттыру " муниципаль программасы" 

800 0702 8100000000   502,5 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка 

оешмаларга субсидияләр бирү 

800 0702 8120242100 600 502,5 

Бөгелмә муниципаль районында 

халыкны наркотиклаштыруны 

профилактикалауның муниципаль 

программасы 

800 0702 8700000000   450,4 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар сатып алу, 

эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү 

800 0702 8720242100 200 7,5 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка 

оешмаларга субсидияләр бирү 

800 0702 8720242100 600 393,0 

Бюджет, автоном учреждениеләргә 

һәм коммерциягә карамаган башка 

оешмаларга субсидияләр бирү 

800 0702 8720242200 600 50,0 

Авыл җирендә яшәүче гражданнарның 

аерым категорияләренә торак һәм 

коммуналь хезмәт күрсәтүләр өчен түләү 

буенча социаль ярдәм (социаль) 

800 0702 9920242100   112,7 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка 

оешмаларга субсидияләр бирү 

800 0702 9920242100 600 112,7 

Балаларга өстәмә белем бирү 800 0703     168 666,7 

Өстәмә гомуми белем бирү 

программаларын гамәлгә ашыручы 

күппрофильле өстәмә белем бирү 

оешмаларын үстерү 

 

800 0703 0230142310   80 956,0 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар сатып алу, 

эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү 

 

800 0703 0230142310 200 1 041,6 



Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка 

оешмаларга субсидияләр бирү 

800 0703 0230142310 600 79 914,4 

Өстәмә белем бирү программаларын 

гамәлгә ашыручы сәнгать-эстетик 

юнәлештәге өстәмә белем бирү 

оешмаларын үстерү 

800 0703 0230142320   46 098,1 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка 

оешмаларга субсидияләр бирү 

 

800 0703 0230142320 600 46 098,1 

Өстәмә гомуми белем бирү 

программаларын гамәлгә ашыручы 

спорт юнәлешендәге (ДЮСШ) өстәмә 

белем бирү оешмаларын үстерү 

800 0703 0230142330   40 767,4 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка 

оешмаларга субсидияләр бирү 

800 0703 0230142330 600 40 767,4 

Күп профильле өстәмә белем бирү 

оешмаларында яшь белгечләргә ярдәм 

итүгә юнәлдерелгән мәгариф өлкәсендә 

чаралар 

 

800 0703 0230443621   8,1 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка 

оешмаларга субсидияләр бирү 

800 0703 0230443621 600 8,1 

Сәнгать-эстетик юнәлештәге өстәмә 

белем бирү оешмаларында яшь 

белгечләргә ярдәм итүгә юнәлдерелгән 

мәгариф өлкәсендәге чаралар 

 

800 0703 0230443622   23,1 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка 

оешмаларга субсидияләр бирү 

 

800 0703 0230443622 600 23,1 

Өстәмә белем бирү оешмаларында яшь 

белгечләргә ярдәм итүгә юнәлдерелгән 

мәгариф өлкәсендәге чаралар.юнәлеш 

(ДЮСШ) 

 

800 0703 0230443623   39,1 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка 

оешмаларга субсидияләр бирү 

 

800 0703 0230443623 600 39,1 

Югары нәтиҗәләр өчен 

учреждениеләрдә эшләүче тренер-

укытучылар һәм спортчы-

инструкторларга ярдәм итүгә 

юнәлдерелгән чаралар 

 

800 0703 1010142330   521,0 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка 

оешмаларга субсидияләр бирү 

 

800 0703 1010142330 600 521,0 



Бөгелмә муниципаль районында 

Терроризм һәм экстремизмны 

профилактикалау буенча милли 

сәясәтне тормышка ашыру) 

800 0703 8000000000   75,0 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка 

оешмаларга субсидияләр бирү 

800 0703 8030142310 600 75,0 

2017-2019 елларга Бөгелмә муниципаль 

районында энергияне саклау һәм 

энергетика нәтиҗәлелеген арттыру " 

муниципаль программасы" 

800 0703 8100000000   148,9 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар сатып алу, 

эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү 

800 0703 8130142310 200 70,0 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка 

оешмаларга субсидияләр бирү 

800 0703 8130142320 600 56,9 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка 

оешмаларга субсидияләр бирү 

800 0703 8130142330 600 22,0 

Бөгелмә муниципаль районында янгын 

куркынычсызлыгы "максатчан 

программасы " 

800 0703 8800000000   30,0 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка 

оешмаларга субсидияләр бирү 

800 0703 8830142320 600 30,0 

Яшьләр сәясәте 800 0707     23 502,6 

Балалар һәм яшьләрнең ялын, 

сәламәтләндерүен, мәшгульлеген 

оештыру буенча Татарстан 

Республикасы бюджеты чаралары 

800 0707 1020121320   13 378,8 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка 

оешмаларга субсидияләр бирү 

800 0707 1020121320 600 13 378,8 

Ел башына Татарстан Республикасы 

бюджеты акчалары исәбеннән 

балаларның һәм яшьләрнең ялын, 

сәламәтләндерүен, мәшгульлеген 

оештыру буенча чаралар 

800 0707 1020121330   751,2 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка 

оешмаларга субсидияләр бирү 

 

800 0707 1020121330 600 751,2 

Җирле бюджет акчалары хисабына 

балаларның һәм яшьләрнең ялын, 

сәламәтләндерүен, мәшгульлеген 

оештыру буенча чаралар 

800 0707 1020181320   640,0 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка 

оешмаларга субсидияләр бирү 

 

800 0707 1020181320 600 640,0 

Яшьләр сәясәте учреждениеләре 

эшчәнлеген тәэмин итү 

 

800 0707 1040143190   274,8 



Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка 

оешмаларга субсидияләр бирү 

800 0707 1040143190 600 274,8 

Яшьләр сәясәте учреждениеләре 

эшчәнлеген тәэмин итү 

800 0707 9900043190   8 457,7 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар сатып алу, 

эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү 

800 0707 9900043190 200 66,8 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка 

оешмаларга субсидияләр бирү 

800 0707 9900043190 600 8 390,9 

Мәгариф өлкәсендә башка мәсьәләләр 800 0709     61 427,1 

Татарстан Республикасында 

мәгарифне үстерүгә юнәлдерелгән 

чаралар 

800 0709 0210221110   500,0 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар сатып алу, 

эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү 

800 0709 0210221110 200 500,0 

Балалар һәм яшьләр өчен чаралар 

үткәрү 

800 0709 0210243600   338,0 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар сатып алу, 

эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү 

800 0709 0210243601 200 338,0 

Мәгариф өлкәсендә дәүләт 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 

800 0709 0220825300   5 307,6 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 

800 0709 0220825301 100 4 626,6 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар сатып алу, 

эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү 

800 0709 0220825301 200 675,0 

Социаль тәэмин итү һәм халыкка башка 

түләүләр 

800 0709 0220825301 300 6,0 

Татарстан Республикасында 

мәгарифне үстерүгә юнәлдерелгән 

чаралар 

800 0709 0220921110   365,9 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 

800 0709 0220921110 100 186,2 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка 

оешмаларга субсидияләр бирү 

800 0709 0220921110 600 179,7 

Гомуми белем бирү оешмалары 

балалары һәм яшьләре өчен чаралар 

үткәрү 

800 0709 0220943601   71,1 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар сатып алу, 

эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү 

800 0709 0220943601 200 71,1 



Өстәмә белем бирү оешмаларында 

балалар һәм яшьләр өчен чаралар 

үткәрү 

800 0709 0230343601   588,6 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка 

оешмаларга субсидияләр бирү 

800 0709 0230343601 600 588,6 

Татарстан Республикасында 

мәгарифне үстерүгә юнәлдерелгән 

чаралар 

800 0709 0240321110   420,0 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка 

оешмаларга субсидияләр бирү 

800 0709 0240321110 600 420,0 

Белем бирү эшчәнлеген тәэмин итүче 

оешмаларның үсеше, белем бирү 

сыйфатын бәяләү 

800 0709 0250143500   869,6 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 

800 0709 0250143500 100 255,9 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка 

оешмаларга субсидияләр бирү 

800 0709 0250143500 600 613,7 

Белем бирү оешмалары эшчәнлеген 

тәэмин итүче оешмалар, укыту-

методик кабинетлар, мәктәпара 

укыту-җитештерү комбинатлары, 

логопед пунктлары 

800 0709 0250245200   52 798,2 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 

800 0709 0250245200 100 39 891,5 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар сатып алу, 

эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү 

800 0709 0250245200 200 8 503,1 

Социаль тәэмин итү һәм халыкка башка 

түләүләр 

800 0709 0250245200 300 141,5 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка 

оешмаларга субсидияләр бирү 

800 0709 0250245200 600 3 946,4 

Башка бюджет ассигнованиеләре 800 0709 0250245200 800 315,7 

Бөгелмә муниципаль районы балалар 

һәм яшьләргә патриотик тәрбия бирү 

" муниципаль программасы" 

800 0709 8600000000   30,0 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка 

оешмаларга субсидияләр бирү 

800 0709 8630343600 600 30,0 

Бөгелмә муниципаль районында 

халыкны наркотиклаштыруны 

профилактикалауның муниципаль 

программасы 

800 0709 8700000000   138,2 



Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка 

оешмаларга субсидияләр бирү 

800 0709 8730343600 600 138,2 

МӘДӘНИЯТ, КИНЕМАТОГРАФИЯ 800 0800     115 939,5 

Мәдәният 800 0801     115 939,5 

Китапханәләр эшчәнлеген тәэмин итү 800 0801 0830144090   38 553,6 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка 

оешмаларга субсидияләр бирү 

800 0801 0830144090 600 38 553,6 

Россия Федерациясе субъектларының 

дәүләт үзәк китапханәләренең һәм 

муниципаль ачык Китапханәләрнең 

китап фондларын туплау 

800 0801 08301L5192   52,3 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка 

оешмаларга субсидияләр бирү 

800 0801 08301L5192 600 52,3 

Клублар һәм мәдәни-ял үзәкләре 

эшчәнлеген тәэмин итү 

800 0801 0840144091   67 031,8 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка 

оешмаларга субсидияләр бирү 

800 0801 0840144091 600 67 031,8 

Мәдәният өлкәсендә чаралар 800 0801 0860110990   7 902,8 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар сатып алу, 

эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү 

800 0801 0860110990 200 7 418,4 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка 

оешмаларга субсидияләр бирү 

800 0801 0860110990 600 484,5 

Грантлар 800 0801 0870144050   655,0 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар сатып алу, 

эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү 

800 0801 0870144050 200 550,0 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка 

оешмаларга субсидияләр бирү 

800 0801 0870144050 600 105,0 

Авыл җирлекләре территориясендә 

урнашкан иң яхшы муниципаль 

мәдәният учреждениеләре 

хезмәткәрләренә дәүләт ярдәме 

800 0801 08701L5193   200,0 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка 

оешмаларга субсидияләр бирү 

800 0801 08701L5193 600 200,0 

Авыл җирлекләре территориясендә 

урнашкан Муниципаль мәдәният 

учреждениеләренә дәүләт ярдәме 

800 0801 08701L5194   200,0 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка 

оешмаларга субсидияләр бирү 

800 0801 08701L5194 600 200,0 

Мәдәният һәм кинематография өлкәсендә 

чаралар (башка МБТ хисабына) 
800 0801 08Ж014410

1 

  341,9 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

800 0801 08Ж014410

1 

100 200,0 



чыгымнары 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка 

оешмаларга субсидияләр бирү 

 

800 0801 08Ж014410

1 

600 141,9 

Программа чараларын тормышка 

ашыру 

 

800 0801 2200110990   60,0 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка 

оешмаларга субсидияләр бирү 

800 0801 2200110990 600 60,0 

Бөгелмә муниципаль районында 

халыкны наркотиклаштыруны 

профилактикалауның муниципаль 

программасы 

 

800 0801 8700000000   10,0 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка 

оешмаларга субсидияләр бирү 

 

800 0801 8760110990 600 10,0 

Бөгелмә муниципаль районында янгын 

куркынычсызлыгы "максатчан 

программасы" 

 

800 0801 8800000000   893,6 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка 

оешмаларга субсидияләр бирү 

 

800 0801 8840144091 600 893,6 

Яшәүче гражданнарның аерым 

категорияләренә социаль ярдәм авыл 

җирлегендә торак һәм коммуналь 

хезмәтләр өчен түләү буенча (по) 

 

800 0801 9930144090   21,0 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка 

оешмаларга субсидияләр бирү 

 

800 0801 9930144090 600 21,0 

Яшәүче гражданнарның аерым 

категорияләренә социаль ярдәм авыл 

җирлегендә торак һәм коммуналь 

хезмәтләр өчен түләү буенча (по) 

 

800 0801 9940144091   17,5 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка 

оешмаларга субсидияләр бирү 

 

800 0801 9940144091 600 17,5 

Сәламәтлек саклау 

 

800 0900     1 620,4 

Санитар-эпидемиологик иминлек 

 

800 0907     1 620,4 

Эпидемиягә каршы чаралар үткәрү 

буенча дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә 

ашыруга субвенцияләр 

 

800 0907 0110202110   1 620,4 



Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар сатып алу, 

эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү 

800 0907 0110202110 200 1 620,4 

СОЦИАЛЬ СӘЯСӘТ 

 

800 1000     68 332,5 

Пенсия белән тәэмин итү 800 1001     475,3 

Татарстан Республикасы муниципаль 

хезмәткәрләре пенсияләренә өстәмә 

 

800 1001 9900049100   475,3 

Социаль тәэмин итү һәм халыкка башка 

түләүләр 

 

800 1001 9900049100 300 475,3 

Халыкны социаль тәэмин итү 

 

800 1003     2 397,1 

Халыкка социаль ярдәм күрсәтү 

чараларын тәэмин итү 

 

800 1003 0310105520   50,0 

Социаль тәэмин итү һәм халыкка башка 

түләүләр 

800 1003 0310105520 300 50,0 

Халыкның аерым категорияләренә 

дәүләт социаль ярдәме күрсәтү 

800 1003 0310105530   900,0 

Социаль тәэмин итү һәм халыкка башка 

түләүләр 

800 1003 0310105530 300 900,0 

Төп чара- "авыл территорияләрен 

тотрыклы үстерү" ярдәмче 

программасын гамәлгә ашыру 

чаралары"" 

800 1003 1470100000   1 047,1 

Социаль тәэмин итү һәм халыкка башка 

түләүләр 

800 1003 14701L5670 300 1 047,1 

Норматив-гавами йөкләмәләр буенча 

социаль түләүләр 

800 1003 9900105490   400,0 

Социаль тәэмин итү һәм халыкка башка 

түләүләр 

800 1003 9900105490 300 400,0 

Гаилә һәм балачакны саклау 800 1004     64 860,1 

Халыкка социаль ярдәм күрсәтү 

чараларын тәэмин итү 

800 1004 0310105520   24 800,0 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар сатып алу, 

эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү 

800 1004 0310105520 200 14,1 

Социаль тәэмин итү һәм халыкка башка 

түләүләр 

800 1004 0310105520 300 24 785,9 

Социаль ярдәмнең башка төрләрен 

күрсәтү 

800 1004 0310205510   13 795,1 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар сатып алу, 

эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү 

800 1004 0310205510 200 5,0 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка 

оешмаларга субсидияләр бирү 

800 1004 0310205510 600 13 790,1 

Тәрбиягә бала алган гаиләгә опекага 

алынган балаларны тоту өчен 

түләүләр 

800 1004 0350313110   5 847,7 

Социаль тәэмин итү һәм халыкка башка 

түләүләр 

800 1004 0350313110 300 5 847,7 



Тәрбиягә бала алган ата-анага бүләк 800 1004 0350313120   3 546,6 

Социаль тәэмин итү һәм халыкка башка 

түләүләр 

800 1004 0350313120 300 3 546,6 

Опекун гаиләләренә опекун балаларны 

тоту өчен түләүләр 

800 1004 0350313130   16 870,7 

Социаль тәэмин итү һәм халыкка башка 

түләүләр 

800 1004 0350313130 300 16 870,7 

Социаль сәясәт өлкәсендә башка 

мәсьәләләр 

800 1006     600,0 

Социаль сәясәт өлкәсендә чаралар 800 1006 9900005410   600,0 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар сатып алу, 

эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү 

800 1006 9900005410 200 293,0 

Социаль тәэмин итү һәм халыкка башка 

түләүләр 

800 1006 9900005410 300 107,0 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка 

оешмаларга субсидияләр бирү 

800 1006 9900005410 600 200,0 

ФИЗИК КУЛЬТУРА ҺӘМ СПОРТ 800 1100     117 156,0 

Физик культура 800 1101     113 431,6 

Мәгариф өлкәсендә яшьләргә ярдәм 

итүгә юнәлдерелгән чаралар.спец. 

өстәмә белем бирү оешмаларында 

спорт.юнәлеш (ДЮСШ) 

800 1101 0230443623   4,3 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка 

оешмаларга субсидияләр бирү 

800 1101 0230443623 600 4,3 

Югары нәтиҗәләр өчен 

учреждениеләрдә эшләүче тренер-

укытучылар һәм спортчы-

инструкторларга ярдәм итүгә 

юнәлдерелгән чаралар 

800 1101 1010142330   1 515,1 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка 

оешмаларга субсидияләр бирү 

800 1101 1010142330 600 1 515,1 

Балалар һәм яшүсмерләр спортын 

үстерү 

800 1101 1010143650   1 336,9 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка 

оешмаларга субсидияләр бирү 

800 1101 1010143650 600 1 336,9 

Ведомство буйсынуындагы спорт 

әзерлеге учреждениеләре эшчәнлеген 

тәэмин итү 

800 1101 1010148200   110 471,2 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка 

оешмаларга субсидияләр бирү 

800 1101 1010148200 600 110 471,2 

2017-2019 елларга Бөгелмә муниципаль 

районында энергияне саклау һәм 

энергетика нәтиҗәлелеген арттыру " 

муниципаль программасы" 

800 1101 8100000000   104,0 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка 

оешмаларга субсидияләр бирү 

800 1101 8110148200 600 104,0 

Массакүләм спорт 800 1102     3 724,4 



Массакүләм спорт өлкәсендә физик 

культура һәм спорт чаралары 

800 1102 1010112870   2 860,3 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка 

оешмаларга субсидияләр бирү 

800 1102 1010112870 600 2 860,3 

Бөгелмә муниципаль районы балалар 

һәм яшьләргә патриотик тәрбия бирү 

" муниципаль программасы" 

800 1102 8600000000   120,3 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка 

оешмаларга субсидияләр бирү 

800 1102 8610112870 600 120,3 

Бөгелмә муниципаль районында 

халыкны наркотиклаштыруны 

профилактикалауның муниципаль 

программасы 

800 1102 8700000000   743,8 

Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм 

коммерциягә карамаган башка 

оешмаларга субсидияләр бирү 

800 1102 8710112870 600 743,8 

Татарстан Республикасы Бөгелмә 

муниципаль районының Контроль-

хисап палатасы 

820       1 369,2 

ГОМУМДӘҮЛӘТ МӘСЬӘЛӘЛӘРЕ 820 0100     1 369,2 

Финанс, салым һәм таможня 

органнары һәм финанс (финанс-

бюджет) күзәтчелеге органнары 

эшчәнлеген тәэмин итү 

820 0106     1 358,9 

Үзәк аппарат 820 0106 9900002040   1 358,9 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 

820 0106 9900002040 100 1 246,7 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар сатып алу, 

эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү 

820 0106 9900002040 200 106,9 

Башка бюджет ассигнованиеләре 820 0106 9900002040 800 5,3 

Башка Гомумдәүләт мәсьәләләре 820 0113     10,3 

Татарстан Республикасы муниципаль 

хезмәткәрләрен мәҗбүри дәүләт 

иминләштерүе турында «Татарстан 

Республикасы Законын гамәлгә ашыру» 

820 0113 9900092410   2,3 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар сатып алу, 

эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү 

820 0113 9900092410 200 2,3 

Муниципаль хезмәткәрләрне 

диспансерлаштыру 

820 0113 9900097071   8,0 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар сатып алу, 

эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү 

820 0113 9900097071 200 8,0 

Татарстан Республикасы Бөгелмә 

муниципаль районының финанс-бюджет 

палатасы 

830       68 204,8 

ГОМУМДӘҮЛӘТ МӘСЬӘЛӘЛӘРЕ 830 0100     12 981,0 



Финанс, салым һәм таможня 

органнары һәм финанс (финанс-

бюджет) күзәтчелеге органнары 

эшчәнлеген тәэмин итү 

830 0106     12 698,7 

Үзәк аппарат 830 0106 9900002040   12 698,7 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 

830 0106 9900002040 100 10 391,2 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар сатып алу, 

эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү 

830 0106 9900002040 200 2 298,0 

Башка бюджет ассигнованиеләре 830 0106 9900002040 800 9,5 

Башка Гомумдәүләт мәсьәләләре 830 0113     282,3 

2017-2019 елларга Бөгелмә муниципаль 

районында энергияне саклау һәм 

энергетика нәтиҗәлелеген арттыру " 

муниципаль программасы" 

830 0113 8100000000   3,0 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар сатып алу, 

эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү 

830 0113 8100102041 200 3,0 

Бөгелмә муниципаль районында 

коррупциягә каршы муниципаль 

программа 

830 0113 8300000000   2,0 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар сатып алу, 

эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү 

830 0113 8300102043 200 2,0 

Башка дәрәҗәдәге хакимият органнары 

тарафыннан кабул ителгән карарлар 

нәтиҗәсендә барлыкка килгән өстәмә 

чыгымнарны компенсацияләү өчен 

Муниципаль берәмлекләр 

бюджетларына тапшырыла торган 

бюджетара трансфертлар 

830 0113 9900025151   117,1 

Бюджетара трансфертлар 830 0113 9900025151 500 117,1 

Гражданлык хәле актларын дәүләт 

теркәве федераль бюджет акчалары 

хисабына 

830 0113 9900059300   68,2 

Бюджетара трансфертлар 830 0113 9900059300 500 68,2 

Татарстан Республикасы муниципаль 

хезмәткәрләрен мәҗбүри дәүләт 

иминләштерүе турында «Татарстан 

Республикасы Законын гамәлгә ашыру» 

830 0113 9900092410   26,8 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар сатып алу, 

эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү 

830 0113 9900092410 200 26,8 

Муниципаль хезмәткәрләрне 

диспансерлаштыру 

830 0113 9900097071   65,2 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар сатып алу, 

эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү 

830 0113 9900097071 200 65,2 

МИЛЛИ ОБОРОНА 830 0200     2 073,7 

Мобилизацион һәм хәрби әзерлек 830 0203     2 073,7 



Федераль бюджет акчалары исәбеннән 

хәрби комиссариатлар булмаган 

территорияләрдә беренчел хәрби исәпкә 

алуны гамәлгә ашыру 

830 0203 9900051180   2 073,7 

Бюджетара трансфертлар 830 0203 9900051180 500 2 073,7 

МИЛЛИ ИКЪТИСАД 830 0400     6 052,7 

Су хуҗалыгы 830 0406     507,9 

Башка дәрәҗәдәге хакимият органнары 

тарафыннан кабул ителгән карарлар 

нәтиҗәсендә барлыкка килгән өстәмә 

чыгымнарны компенсацияләү өчен 

Муниципаль берәмлекләр 

бюджетларына тапшырыла торган 

бюджетара трансфертлар 

830 0406 9900025151   507,9 

Бюджетара трансфертлар 830 0406 9900025151 500 507,9 

Юл хуҗалыгы (юл фондлары) 830 0409     5 544,8 

Муниципаль берәмлекләрнең чыгым 

йөкләмәләрен үтәүне финанс белән 

тәэмин итү өчен Татарстан 

Республикасы җирлекләре 

бюджетларына тапшырыла торган 

бюджетара трансфертлар  

830 0409 9900025131   7,2 

Бюджетара трансфертлар 830 0409 9900025131 500 7,2 

Җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл 

итү өчен җирлек бюджетларына 

бирелә торган бюджетара 

трансфертлар  

830 0409 9900025141   537,6 

Бюджетара трансфертлар 830 0409 9900025141 500 537,6 

Башка дәрәҗәдәге хакимият органнары 

тарафыннан кабул ителгән карарлар 

нәтиҗәсендә барлыкка килгән өстәмә 

чыгымнарны компенсацияләү өчен 

Муниципаль берәмлекләр 

бюджетларына тапшырыла торган 

бюджетара трансфертлар 

830 0409 9900025151   5 000,0 

Бюджетара трансфертлар 830 0409 9900025151 500 5 000,0 

ТОРАК-КОММУНАЛЬ ХУҖАЛЫК 830 0500     7 182,0 

Торак хуҗалыгы 830 0501     225,0 

Башка дәрәҗәдәге хакимият органнары 

тарафыннан кабул ителгән карарлар 

нәтиҗәсендә барлыкка килгән өстәмә 

чыгымнарны компенсацияләү өчен 

Муниципаль берәмлекләр 

бюджетларына тапшырыла торган 

бюджетара трансфертлар 

830 0501 9900025151   225,0 

Бюджетара трансфертлар 830 0501 9900025151 500 225,0 

Коммуналь хуҗалык 830 0502     2 034,2 

Башка дәрәҗәдәге хакимият органнары 

тарафыннан кабул ителгән карарлар 

нәтиҗәсендә барлыкка килгән өстәмә 

чыгымнарны компенсацияләү өчен 

Муниципаль берәмлекләр 

бюджетларына тапшырыла торган 

бюджетара трансфертлар 

830 0502 9900025151   2 034,2 

Бюджетара трансфертлар 830 0502 9900025151 500 2 034,2 



Төзекләндерү 830 0503     4 922,9 

Муниципаль берәмлекләрнең чыгым 

йөкләмәләрен үтәүне финанс белән 

тәэмин итү өчен Татарстан 

Республикасы җирлекләре 

бюджетларына тапшырыла торган 

бюджетара трансфертлар  

830 0503 9900025131   190,5 

Бюджетара трансфертлар 830 0503 9900025131 500 190,5 

Җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл 

итү өчен җирлек бюджетларына 

бирелә торган бюджетара 

трансфертлар  

830 0503 9900025141   1 632,4 

Бюджетара трансфертлар 830 0503 9900025141 500 1 632,4 

Башка дәрәҗәдәге хакимият органнары 

тарафыннан кабул ителгән карарлар 

нәтиҗәсендә барлыкка килгән өстәмә 

чыгымнарны компенсацияләү өчен 

Муниципаль берәмлекләр 

бюджетларына тапшырыла торган 

бюджетара трансфертлар 

830 0503 9900025151   100,0 

Бюджетара трансфертлар 830 0503 9900025151 500 100,0 

Татарстан Республикасы авыл 

җирлекләренә грантлар бирү өчен авыл 

җирлекләре бюджетларына 

тапшырыла торган бюджетара 

трансфертлар 

830 0503 9900025191   3 000,0 

Бюджетара трансфертлар 830 0503 9900025191 500 3 000,0 

ӘЙЛӘНӘ-ТИРӘ МОХИТНЕ САКЛАУ 830 0600     1 655,6 

Хайваннар дөньясы объектларын һәм 

аларның яшәү тирәлеген саклау 

830 0603     1 655,6 

Башка дәрәҗәдәге хакимият органнары 

тарафыннан кабул ителгән карарлар 

нәтиҗәсендә барлыкка килгән өстәмә 

чыгымнарны компенсацияләү өчен 

Муниципаль берәмлекләр 

бюджетларына тапшырыла торган 

бюджетара трансфертлар 

830 0603 9900025151   1 655,6 

Бюджетара трансфертлар 830 0603 9900025151 500 1 655,6 

МӘГАРИФ 830 0700     1 270,4 

Яшьләр сәясәте 830 0707     1 270,4 

Башка дәрәҗәдәге хакимият органнары 

тарафыннан кабул ителгән карарлар 

нәтиҗәсендә барлыкка килгән өстәмә 

чыгымнарны компенсацияләү өчен 

Муниципаль берәмлекләр 

бюджетларына тапшырыла торган 

бюджетара трансфертлар 

830 0707 9900025151   1 270,4 

Бюджетара трансфертлар 830 0707 9900025151 500 1 270,4 

МӘДӘНИЯТ, КИНЕМАТОГРАФИЯ 

 

830 0800     5 796,6 

Мәдәният 

 

830 0801     5 005,1 



Башка дәрәҗәдәге хакимият органнары 

тарафыннан кабул ителгән карарлар 

нәтиҗәсендә барлыкка килгән өстәмә 

чыгымнарны компенсацияләү өчен 

Муниципаль берәмлекләр 

бюджетларына тапшырыла торган 

бюджетара трансфертлар 

830 0801 9900025151   5 005,1 

Бюджетара трансфертлар 830 0801 9900025151 500 5 005,1 

Мәдәният, кинематография өлкәсендә 

башка мәсьәләләр 

830 0804     791,5 

Башка дәрәҗәдәге хакимият органнары 

тарафыннан кабул ителгән карарлар 

нәтиҗәсендә барлыкка килгән өстәмә 

чыгымнарны компенсацияләү өчен 

Муниципаль берәмлекләр 

бюджетларына тапшырыла торган 

бюджетара трансфертлар 

830 0804 9900025151   791,5 

Бюджетара трансфертлар 830 0804 9900025151 500 791,5 

ФИЗИК КУЛЬТУРА ҺӘМ СПОРТ 830 1100     2 345,2 

Физик культура 830 1101     2 345,2 

Башка дәрәҗәдәге хакимият органнары 

тарафыннан кабул ителгән карарлар 

нәтиҗәсендә барлыкка килгән өстәмә 

чыгымнарны компенсацияләү өчен 

Муниципаль берәмлекләр 

бюджетларына тапшырыла торган 

бюджетара трансфертлар 

830 1101 9900025151   2 345,2 

Бюджетара трансфертлар 830 1101 9900025151 500 2 345,2 

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯСЕ БЮДЖЕТ 

СИСТЕМАСЫ БЮДЖЕТЛАРЫНА 

ГОМУМИ ХАРАКТЕРДАГЫ 

БЮДЖЕТАРА ТРАНСФЕРТЛАР 

830 1400     28 847,6 

Россия Федерациясе субъектларының 

һәм муниципаль берәмлекләрнең 

бюджет тәэмин ителешен тигезләүгә 

дотацияләр  

830 1401     24 568,7 

Җирлекләрнең бюджет тәэмин 

ителешен тигезләүгә дотацияләр  

830 1401 9900025040   2 260,2 

Бюджетара трансфертлар 830 1401 9900025040 500 2 260,2 

Бюджет тәэмин ителешен тигезләүгә 

дотацияләр җирлекләрнең финанс 

белән тәэмин итү чыганагы булып 

торган субсидияләр муниципаль 

районнар бюджетларына бюджетара 

трансфертлар бирүгә җирлекләр 

бюджетларына передаваемые 

Татарстан Республикасы 

бюджетыннан 

830 1401 9900080040   14 575,7 

Бюджетара трансфертлар 830 1401 9900080040 500 14 575,7 



Җирлекләрнең бюджет тәэмин ителешен 

тигезләүгә дотацияләр җирлекләргә 

финанс ярдәменең региональ фондыннан 

җирлекләрнең дотацияләрен исәпләп 

чыгару һәм бирү буенча дәүләт 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыру өчен 

муниципаль районнар бюджетларына 

субвенцияләр булган җирлекләрнең 

бюджет тәэмин ителешен тигезләүгә 

дотацияләр  

830 1401 9900080060   7 732,8 

Бюджетара трансфертлар 830 1401 9900080060 500 7 732,8 

Гомуми характердагы башка 

бюджетара трансфертлар 

830 1403     4 278,9 

Муниципаль берәмлекләрнең чыгым 

йөкләмәләрен үтәүне финанс белән 

тәэмин итү өчен Татарстан 

Республикасы җирлекләре 

бюджетларына тапшырыла торган 

бюджетара трансфертлар  

830 1403 9900025131   117,7 

Бюджетара трансфертлар 830 1403 9900025131 500 117,7 

Башка дәрәҗәдәге хакимият органнары 

тарафыннан кабул ителгән карарлар 

нәтиҗәсендә барлыкка килгән өстәмә 

чыгымнарны компенсацияләү өчен 

Муниципаль берәмлекләр 

бюджетларына тапшырыла торган 

бюджетара трансфертлар 

830 1403 9900025151   4 161,2 

Бюджетара трансфертлар 830 1403 9900025151 500 4 161,2 

Татарстан Республикасы Бөгелмә 

муниципаль районы Мөлкәт һәм җир 

мөнәсәбәтләре палатасы 

840       8 482,9 

ГОМУМДӘҮЛӘТ МӘСЬӘЛӘЛӘРЕ 840 0100     8 482,9 

Башка Гомумдәүләт мәсьәләләре 840 0113     8 482,9 

2017-2019 елларга Бөгелмә муниципаль 

районында энергияне саклау һәм 

энергетика нәтиҗәлелеген арттыру " 

муниципаль программасы" 

840 0113 8100000000   5,0 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар сатып алу, 

эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү 

840 0113 8100102041 200 5,0 

Бөгелмә муниципаль районында 

коррупциягә каршы муниципаль 

программа 

840 0113 8300000000   2,5 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар сатып алу, 

эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү 

840 0113 8300102043 200 2,5 

Үзәк аппарат 840 0113 9900002040   7 851,5 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 

 

840 0113 9900002040 100 6 247,1 



Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар сатып алу, 

эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү 

840 0113 9900002040 200 1 586,0 

Социаль тәэмин итү һәм халыкка башка 

түләүләр 

 

840 0113 9900002040 300 6,4 

Башка бюджет ассигнованиеләре 

 

840 0113 9900002040 800 12,0 

Дәүләт милке чикләнмәгән җир 

кишәрлекләре белән эш итү буенча 

дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 

 

840 0113 9900025400   24,9 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 

 

840 0113 9900025400 100 24,9 

Дәүләтнең башка йөкләмәләрен үтәү 

 

840 0113 9900092030   536,6 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар сатып алу, 

эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү 

 

840 0113 9900092030 200 536,6 

Татарстан Республикасы муниципаль 

хезмәткәрләрен мәҗбүри дәүләт 

иминләштерүе турында «Татарстан 

Республикасы Законын гамәлгә ашыру» 

 

840 0113 9900092410   18,7 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар сатып алу, 

эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү 

 

840 0113 9900092410 200 18,7 

Муниципаль хезмәткәрләрне 

диспансерлаштыру 

 

840 0113 9900097071   43,7 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар сатып алу, 

эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү 

 

840 0113 9900097071 200 43,7 

Бөгелмә муниципаль районы "җирле 

үзидарә органнарының үзәкләштерелгән 

бухгалтериясе" муниципаль казна 

учреждениесе 

 

850       5 204,0 

ГОМУМДӘҮЛӘТ МӘСЬӘЛӘЛӘРЕ 

 

850 0100     5 204,0 

Башка Гомумдәүләт мәсьәләләре 

 

850 0113     5 204,0 

Үзәкләштерелгән бухгалтерия 

эшчәнлеген тәэмин итү 

 

850 0113 9900029900   5 204,0 



Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 

 

850 0113 9900029900 100 4 717,9 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар сатып алу, 

эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү 

 

850 0113 9900029900 200 485,0 

Башка бюджет ассигнованиеләре 

 

850 0113 9900029900 800 1,1 

Бөгелмә муниципаль районының 

"Өмет" муниципаль казна 

махсуслаштырылган учреждениесе  

 

860       3 587,4 

Татарстан Республикасы Президенты 

 

860 0100     3 587,4 

ГОМУМДӘҮЛӘТ МӘСЬӘЛӘЛӘРЕ 

 

860 0113     3 587,4 

Башка Гомумдәүләт мәсьәләләре 860 0113 9900025410   3 587,4 

Җәмәгать урыннарында исерек хәлдә 

булган затларга махсуслаштырылган 

учреждениеләрдә хезмәт күрсәтү буенча 

дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 

 

860 0113 9900025410 100 3 031,2 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 

 

860 0113 9900025410 200 496,0 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар сатып алу, 

эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү 

 

860 0113 9900025410 800 60,2 

Башка бюджет ассигнованиеләре 

 

880       3 123,6 

МКУ "гражданнар яклау идарәсе" 

 

880 0300     3 123,6 

МИЛЛИ ИМИНЛЕК ҺӘМ ХОКУК 

САКЛАУ ЭШЧӘНЛЕГЕ 

 

880 0309     3 123,6 

Халыкны һәм территорияләрне 

табигый һәм техноген характердагы 

гадәттән тыш хәлләрдән яклау, 

гражданнар оборонасы 

 

880 0309 9900022670   3 123,6 

Милли иминлек һәм хокук саклау 

эшчәнлеге өлкәсендә органнар эшчәнлеге 

 

 

880 0309 9900022670 100 2 873,5 



Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 

880 0309 9900022670 200 249,9 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар сатып алу, 

эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү 

880 0309 9900022670 800 0,2 

Башка бюджет ассигнованиеләре 900       28 339,5 

Татарстан Республикасы Бөгелмә 

муниципаль районы Советы 

900 0100     28 339,5 

ГОМУМДӘҮЛӘТ МӘСЬӘЛӘЛӘРЕ 900 0102     2 539,2 

Россия Федерациясе субъектының һәм 

муниципаль берәмлекнең югары 

вазыйфаи затының эшләве 

900 0102 9900002030   2 539,2 

Муниципаль берәмлек башлыгы 900 0102 9900002030 100 2 539,2 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш 

дәүләт фондлары белән идарә итү 

органнары функцияләрен үтәүне 

тәэмин итү максатларында 

персоналга түләү чыгымнары 

900 0103     25 557,5 

Дәүләт хакимиятенең закон чыгару 

(вәкиллекле) органнары һәм муниципаль 

берәмлекләрнең вәкиллекле органнары 

эшчәнлеге 

900 0103 2410125390   2,9 

Вәкаләтләрен гамәлгә ашыру өчен 

мәгълүмат җыю нче җирлекләре керүче 

муниципаль районы, кирәкле алып бару 

өчен муниципаль норматив хокукый 

актлары регистрын Татарстан 

Республикасы 

 

900 0103 2410125390 100 2,9 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш 

дәүләт фондлары белән идарә итү 

органнары функцияләрен үтәүне 

тәэмин итү максатларында 

персоналга түләү чыгымнары 

 

900 0103 9900002040   25 554,6 

Үзәк аппарат 900 0103 9900002040 100 17 400,0 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 

 

900 0103 9900002040 200 7 977,6 



Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар сатып алу, 

эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү 

 

900 0103 9900002040 800 177,0 

Башка бюджет ассигнованиеләре 900 0113     242,8 

Башка Гомумдәүләт мәсьәләләре 900 0113 9900002950   5,7 

Оешмалар милкенә салым һәм җир 

салымын түләү 

 

900 0113 9900002950 800 5,7 

Башка бюджет ассигнованиеләре 

 

900 0113 9900092030   89,6 

Дәүләтнең башка йөкләмәләрен үтәү 900 0113 9900092030 200 89,6 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар сатып алу, 

эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү 

 

900 0113 9900092410   48,5 

Татарстан Республикасы муниципаль 

хезмәткәрләрен мәҗбүри дәүләт 

иминләштерүе турында «Татарстан 

Республикасы Законын гамәлгә ашыру» 

900 0113 9900092410 200 48,5 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар сатып алу, 

эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү 

 

900 0113 9900097071   99,0 

Муниципаль хезмәткәрләрне 

диспансерлаштыру 

 

900 0113 9900097071 200 99,0 

БӨТЕНЕСЕ:         2 153 245,6» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10) 15 нче кушымтаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

Бөгелмә муниципаль районы 

Советының  

2018 елның 14 декабрендәге  

XXV сессиясе карарына  

15 нче кушымта 

 
Матди бүләкләүгә җирлекләр бюджетларына 

бюджетара трансфертлар 
 

Атамасы Суммасы, мең сум. 

Акбаш авыл җирлеге 209,20 
Березовка авыл җирлеге 242,80 
Олы Федоровка авыл җирлеге 203,90 
Восточный авыл җирлеге 203,90 
Вязовка авыл җирлеге 209,20 
Зеленая Роща авыл җирлеге 203,90 
Ключевка авыл җирлеге 209,20 
Кодаш авыл җирлеге 209,20 
Кече Бөгелмә авыл җирлеге 242,80 
Наратлы авыл җирлеге 209,20 
Яңа Александровка авыл җирлеге 186,70 
Яңа Сумароково авыл җирлеге 209,20 
Петровка авыл җирлеге 203,90 
Подгорный авыл җирлеге 236,70 
Спас авыл җирлеге 209,20 
Иске Исаково авыл җирлеге 203,90 
Татар Димскәсе авыл җирлеге 203,80 
Карабаш шәһәр тибындагы бистә 384,10 
Бөгелмә шәһәре муниципаль берәмлеге 180,40 

БӨТЕНЕСЕ: 4 161,20» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11) карарны түбәндәге эчтәлекле 16 нчы кушымта белән тулыландырырга: 
 

Бөгелмә муниципаль 

районы Советының  

2018 елның 14 декабрендәге 

XXV сессиясе карарына  

16 нчы кушымта 
 

Муниципаль берәмлекләрнең чыгым йөкләмәләрен үтәү өчен җирлекләр 

бюджетларына бюджетара трансфертлар 

 

Атамасы Суммасы, мең сум. 

Березовка авыл җирлеге 11,36 
Восточный авыл җирлеге 0,92 
Вязовка авыл җирлеге 0,09 
Зеленая Роща авыл җирлеге 10,09 
Кече Бөгелмә авыл җирлеге 3,90 
Наратлы авыл җирлеге 1,15 
Яңа Александровка авыл җирлеге 0,43 
Подгорный авыл җирлеге 0,39 
Спас авыл җирлеге 1,76 
Иске Исаково авыл җирлеге 2,06 
Татар Димскәсе авыл җирлеге 3,33 
Карабаш шәһәр тибындагы бистә 22,73 
Бөгелмә шәһәре муниципаль берәмлеге 257,14 

БӨТЕНЕСЕ: 315,35» 
 



12) карарны түбәндәге эчтәлекле 17 нче кушымта белән өстәргә: 
 

Бөгелмә муниципаль 

районы Советының  

2018 елның 14 декабрендәге 

XXV сессиясе карарына  

17 нче кушымта 
 

 

Муниципаль хезмәткәрләрне мәҗбүри иминләштерүгә җирлекләр бюджетларына 

бюджетара трансфертлар 
 

Атамасы Суммасы, мең сум. 

Акбаш авыл җирлеге 1,4 
Березовка авыл җирлеге 1,5 
Олы Федоровка авыл җирлеге 1,4 

Восточный авыл җирлеге 1,4 

Вязовка авыл җирлеге 1,4 

Зеленая Роща авыл җирлеге 1,4 

Ключевка авыл җирлеге 1,4 

Кодаш авыл җирлеге 1,4 

Кече Бөгелмә авыл җирлеге 1,5 

Наратлы авыл җирлеге 1,4 

Яңа Александровка авыл җирлеге 1,4 

Яңа Сумароково авыл җирлеге 1,4 

Петровка авыл җирлеге 1,4 

Подгорный авыл җирлеге 1,5 

Спас авыл җирлеге 1,4 

Иске Исаково авыл җирлеге 1,4 

Татар Димскәсе авыл җирлеге 1,4 

Карабаш шәһәр тибындагы бистә 1,7 

Бөгелмә шәһәре муниципаль берәмлеге 2,5 

БӨТЕНЕСЕ: 28,3» 

 

2. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Бөгелмә муниципаль 

районы башлыгы урынбасары Ф.в. Мөхәммәтовка йөкләргә. 
 
 
 

 

Бөгелмә муниципаль районы  

башлыгы          Л. Р. Закиров 


