
Татарстан Республикасы   
Кайбыч муниципаль районы Советының   

2020 елның 22 нче гыйнварында чыккан 210 нчы номерлы карарына 
  кушымта 

Татарстан Республикасы   
Кайбыч муниципаль районы Советының   

                             2019 елның 11 декабрендəге 
                             200 номерлы карарына
                              1нче кушымта

 2020 елга
Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районы  

  бюджет кытлыгын финанслау  
  

Күрсəткеч атамасы Күрсəткеч коды сумма мең сум

01 00 00 00 00 0000 000 Бюджет кытлыкларын эчке финанслау чыганаклары 2,117.85

01 05 00 00 00 0000 000 Бюджет акчаларын исəпкə алу счетларында калган акчаларны үзгəртү 2,117.85

01 05 00 00 00 0000 500 Бюджет акчаларының калдыкларын арттыру -412,230.70
01 05 02 00 00 0000 500 Бюджет чараларының башка калдыкларын арттыру -412,230.70

01 05 02 01 00 0000 510 Бюджет акчаларының башка калдыкларын арттыру -412,230.70

01 05 02 01 05 0000 510 Муниципаль район бюджеты акчаларының башка калдыкларын арттыру -412,230.70
01 05 00 00 00 0000 600 Бюджет  чараларының калдыкларын киметү 414,348.55
01 05 02 00 00 0000 600 Бюджет чараларының башка калдыкларын киметү 414,348.55
01 05 02 01 00 0000 610 Бюджет акчаларының башка калдыкларын киметү 414,348.55
01 05 02 01 05 0000 610 Муниципаль район бюджеты акчаларының башка калдыкларын киметү 414,348.55



Татарстан Республикасы
Кайбыч муниципаль районы Советыны

                                      Советы 2020 елның 22 
                                      210 нчы карарына кушымта 

Татарстан Республикасы
Кайбыч муниципаль районы Советыны

                                        2019 елның 11 декабренд
                                           200 номерлы карарына  
                                        2 нче кушымта

  2021 һəм 2022 еллар план чорына   
Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районы  

  бюджет кытлыгын финанслау  
 чыганаклары

Күрсəткеч атамасы Күрсəткеч коды
01 00 00 00 00 0000 000 Бюджет кытлыкларын эчке финанслау чыганаклары

01 05 00 00 00 0000 000 Бюджет акчаларын исəпкə алу счетларында калган акчаларны
үзгəртү

01 05 00 00 00 0000 500 Бюджет акчаларының калдыкларын арттыру
01 05 02 00 00 0000 500 Бюджет чараларының башка калдыкларын арттыру
01 05 02 01 00 0000 510 Бюджет акчаларының башка калдыкларын арттыру

01 05 02 01 05 0000 510 Муниципаль район бюджеты акчаларының башка
калдыкларын арттыру

01 05 00 00 00 0000 600 Бюджет  чараларының калдыкларын киметү
01 05 02 00 00 0000 600 Бюджет чараларының башка калдыкларын киметү
01 05 02 01 00 0000 610 Бюджет акчаларының башка калдыкларын киметү

01 05 02 01 05 0000 610 Муниципаль район бюджеты акчаларының башка
калдыкларын киметү



Кайбыч муниципаль районы Советының    
ң 22 нче гыйнварында чыккан  карарына

                                      210 нчы карарына кушымта 

Кайбыч муниципаль районы Советының    
декабрендəге 

                                           200 номерлы карарына  

м 2022 еллар план чорына   
Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районы  

  бюджет кытлыгын финанслау  

мең сум 
2021 ел 2022 ел

0.00 0.00

0.00 0.00

-415,087.82 -419,490.44
-415,087.82 -419,490.44
-415,087.82 -419,490.44

-415,087.82 -419,490.44

415,087.82 419,490.44
415,087.82 419,490.44
415,087.82 419,490.44

415,087.82 419,490.44



Татарстан Республикасы 
Кайбыч муниципаль районы     
Советы 2020 елның 22 нче гыйнварында чыккан 210 нчы номерлы карарына
  кушымта 

Татарстан Республикасы 
Кайбыч муниципаль районы Советының  
 2019 елның 11 декабрендəге 
 200 номерлы карарына  
 3нче кушымта

Атамасы Бюджет классификациясе коды Сумма, мең сум.

САЛЫМ ҺƏМ САЛЫМ БУЛМАГАН КЕРЕМНƏР 1 00 00000 00 0000 000 104,860.00

ФИЗИК ЗАТЛАР КЕРЕМЕНƏ САЛЫМ 1 01 02000 01 0000 110 84,331.20

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯСЕ ТЕРРИТОРИЯСЕНДƏ САТЫЛА ТОРГАН 
ТОВАРЛАРГА (ЭШЛƏРГƏ, ХЕЗМƏТ КҮРСƏТҮЛƏРГƏ) САЛЫМНАР 1 03 0000 00 0000 110 11,400.00

Россия Федерациясе территориясендə җитештерелə торган подакцизлы товарлар 
(продукция) буенча акцизлар 1 03 02000 01 0000 110 11,400.00

БЕРДƏМ КЕРЕМГƏ САЛЫМ 1 05 00000 00 0000 110 6,513.50

Салым салуның гадилəштерелгəн системасын куллануга бəйле рəвештə алына торган 
салым 1 05 01000 00 0000 110 2,594.00

Аерым эшчəнлек төрлəре өчен йөклəнгəн керемгə бердəм салым 1 05 02000 02 0000 110 3,750.00

Бердəм авыл хуҗалыгы салымы 1 05 03000 01 0000 110 156.50

Муниципаль районнар бюджетларына күчерелə торган салым салуның патент 
системасын куллануга бəйле рəвештə алына торган салым 10504020021000100 13.00

ДƏҮЛƏТ ПОШЛИНАСЫ 1 08 00010 01 0000 110 896.00

Гомуми юрисдикция судларында карала торган эшлəр буенча дəүлəт пошлинасы (Россия 
Федерациясе Югары судыннан тыш) 1 08 03000 01 0000 110 896.00

ДƏҮЛƏТ КАРАМАГЫНДА БУЛГАН МӨЛКƏТНЕ   ҺƏМ МУНИЦИПАЛЬ 
МИЛЕКТƏГЕ ҖИР КИШƏРЛЕКЛƏРЕ КУЛЛАНУДАН КЕРЕМ 1 11 00000 00 0000 120 1,412.50

Дəүлəт милке чиклəре билгелəнмəгəн һəм җирлек чиклəрендə урнашкан җир 
кишəрлеклəре өчен аренда түлəве рəвешендə, шулай ук əлеге җир кишəрлеклəрен 
арендалау шартнамəлəрен төзү хокукын сатудан кергəн керемнəр

1 11 05013 00 0000 120 1,386.00

Муниципаль районнарның идарə органнары һəм алар тарафыннан төзелгəн 
учреждениелəр (муниципаль бюджет һəм автоном учреждениелəр мөлкəтеннəн тыш) 
оператив идарəсендəге мөлкəтне арендага бирүдəн керемнəр)

1 11 05035 00 0000 120 26.50

ТАБИГЫЙ РЕСУРСЛАРДАН ФАЙДАЛАНГАНДА ТҮЛƏҮЛƏР 1 12 00000 00 0000 120 88.00

Əйлəнə-тирə мохиткə тискəре йогынты ясаган өчен түлəү 1 12 01000 01 6000 120 88.00

МАТДИ ҺƏМ МАТДИ БУЛМАГАН АКТИВЛАРНЫ САТУДАН КЕРЕМНƏР 1 14 00000 00 0000 430 83.80

 Дəүлəт милке чиклəре билгелəнмəгəн җир кишəрлеклəрен сатудан кергəн табыш. 1 14 06000 00 0000 430 83.80

ШТРАФЛАР, САНКЦИЯЛƏР, ЗЫЯННЫ КАПЛАУ 1 16 00000 00 0000 140 135.00

Түлəүсез керемнəр 2 00 00000 00 0000 000 307,370.70

Россия Федерациясе бюджет системасының башка бюджетларыннан кире 
кайтарылмый торган кертемнəр 2 02 00000 00 0000 000 306,949.70

Муниципаль районнар бюджетларына дотациялəр 2 02 1000 00 0000 150 23,722.60

Муниципаль районнар бюджетларына субсидиялəр  2 02 2000 00 0000 150 153,157.00

Муниципаль районнар бюджетларына субвенциялəр 2 02 30000 00 0000 150 126,937.10

Башка бюджетара трансфертлар-барлыгы 2 02 40000 00 0000 150 3,554.00

Шул исəптəн төзелгəн килешүлəр нигезендə җирле əһəмияттəге мəсьəлəлəрне хəл итү 
вəкалəтлəренең бер өлешен гамəлгə ашыру өчен муниципаль берəмлеклəр 
бюджетларына тапшырыла торган бюджетара трансфертлар

 2 02 40014 05 0000 150 421.00

БАРЛЫГЫ 412,230.70

 бюджеты  керемнəренең фаразланган күлəме
2021  һəм 2022  еллар чорына  Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районы Башкарма комитеты   



Татарстан Республикасы
Кайбыч муниципаль районы     
 Советы 2020 елның 22 
  кушымта

Татарстан Республикасы
Кайбыч муниципаль районы Советыны
 2019 елның 11 декабренд
 200 номерлы карарына  
4 нче кушымта

Атамасы Бюджет классификациясе коды 2021 ел

САЛЫМ ҺƏМ САЛЫМ БУЛМАГАН КЕРЕМНƏР 1 00 00000 00 0000 000 105,953.60

ФИЗИК ЗАТЛАР КЕРЕМЕНƏ САЛЫМ 1 01 02000 01 0000 110 86,608.50

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯСЕ ТЕРРИТОРИЯСЕНДƏ САТЫЛА ТОРГАН ТОВАРЛАРГА
(ЭШЛƏРГƏ, ХЕЗМƏТ КҮРСƏТҮЛƏРГƏ) САЛЫМНАР 1 03 0000 00 0000 110 12,700.00

Россия Федерациясе территориясендə җитештерелə торган подакцизлы товарлар (продукция)
буенча акцизлар 1 03 02000 01 0000 110 12,700.00

БЕРДƏМ КЕРЕМГƏ САЛЫМ 1 05 00000 00 0000 110 3,986.00

Салым салуның гадилəштерелгəн системасын куллануга бəйле рəвештə алына торган салым 1 05 01000 00 0000 110 3,823.00

Бердəм авыл хуҗалыгы салымы 1 05 03000 01 0000 110 163.00

ДƏҮЛƏТ ПОШЛИНАСЫ 1 08 00010 01 0000 110 896.00

Гомуми юрисдикция судларында карала торган эшлəр буенча дəүлəт пошлинасы (Россия
Федерациясе Югары судыннан тыш) 1 08 03000 01 0000 110 896.00

Муниципаль районнар бюджетларына күчерелə торган салым
салуның патент системасын куллануга бəйле рəвештə алына торган
салым

10504020021000100 13.00

Муниципаль районнар бюджетларына күчерелə торган салым салуның патент системасын
куллануга бəйле рəвештə алына торган салым 10504020021000100 13.00

ДƏҮЛƏТ КАРАМАГЫНДА БУЛГАН МӨЛКƏТНЕ ҺƏМ МУНИЦИПАЛЬ
МИЛЕКТƏГЕ ҖИР КИШƏРЛЕКЛƏРЕ КУЛЛАНУДАН КЕРЕМ 1 11 00000 00 0000 120 1,415.10

Дəүлəт милке чиклəре билгелəнмəгəн һəм җирлек чиклəрендə урнашкан җир кишəрлеклəре
өчен аренда түлəве рəвешендə, шулай ук əлеге җир кишəрлеклəрен арендалау шартнамəлəрен
төзү хокукын сатудан кергəн керемнəр

1 11 05013 00 0000 120 1,388.00

Муниципаль районнарның идарə органнары һəм алар тарафыннан төзелгəн учреждениелəр
(муниципаль бюджет һəм автоном учреждениелəр мөлкəтеннəн тыш) оператив идарəсендəге
мөлкəтне арендага бирүдəн керемнəр)

1 11 05035 00 0000 120 27.10

ТАБИГАТЬ РЕСУРСЛАРЫ БЕЛƏН ФАЙДАЛАНГАНДА ТҮЛƏҮЛƏР 1 12 00000 00 0000 120 88.00

Əйлəнə-тирə мохиткə тискəре йогынты ясаган өчен түлəү 1 12 01000 01 6000 120 88.00

МАТДИ ҺƏМ МАТДИ БУЛМАГАН АКТИВЛАРНЫ САТУДАН КЕРЕМНƏР 1 14 00000 00 0000 000 85.00
Дəүлəт милке чиклəре билгелəнмəгəн җир кишəрлеклəрен сатудан кергəн табыш. 1 14 06000 00 0000 430 85.00

ШТРАФЛАР, САНКЦИЯЛƏР, ЗЫЯННЫ КАПЛАУ 1 16 00000 00 0000 140 162.00

Түлəүсез керемнəр 2 00 00000 00 0000 000 309,134.22

Россия Федерациясе бюджет системасының башка бюджетларыннан кире кайтарылмый
торган кертемнəр 2 02 00000 00 0000 000 308,713.22

Муниципаль районнар бюджетларына дотациялəр 2 02 1000 00 0000 150 22,408.30

Муниципаль районнар бюджетларына субсидиялəр  2 02 2000 00 0000 150 154,294.30

Муниципаль районнар бюджетларына субвенциялəр 2 02 30000 00 0000 150 
127,344.42

Башка бюджетара трансфертлар-барлыгы 2 02 40000 00 0000 150
5,087.20

Шул исəптəн төзелгəн килешүлəр нигезендə җирле əһəмияттəге мəсьəлəлəрне хəл итү 
вəкалəтлəренең бер өлешен гамəлгə ашыру өчен муниципаль берəмлеклəр бюджетларына 
тапшырыла торган бюджетара трансфертлар

 2 02 40014 05 0000 150 421.00

БАРЛЫГЫ 415,087.82

фаразлана торган керемнəре
2021  һəм 2022  еллар чорына  Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районы Башкарма комитеты   



Татарстан Республикасы
Кайбыч муниципаль районы     

ң 22 нче гыйнварында чыккан 210 нчы номерлы карарына

Татарстан Республикасы
Кайбыч муниципаль районы Советының   

декабрендəге      
 200 номерлы карарына  

мең сум 

2022 ел

108,675.40

88,427.80

13,400.00

13,400.00

4,145.50

3,976.00

169.50

896.00

896.00

13.00

13.00

1,442.10

1,415.00

27.10

88.00

88.00

85.00
85.00

178.00

310,815.04

310,394.04

17,378.90

155,793.90

127,831.84

9,810.40

421.00

419,490.44

м 2022  еллар чорына  Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районы Башкарма комитеты   



Татарстан Республикасы
Кайбыч муниципаль районы  
Советы  2020 елнң 22 нче гыйнварында чыккан 210 нчы номерлы карарына
кушымта 

Татарстан Республикасы
Кайбыч муниципаль районы Советының   
2019 елның 11 декабрендəге          
 200 номерлы карарына 
7 нче кушымта

920 25,197.00

920 0106

Финанс, салым һəм 
таможня органнары һəм 
финанс (финанс-бюджет) 
күзəтчелеге органнары 
эшчəнлеген тəэмин итү

9900002040 Үзəк аппарат 100

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна 
учреждениелəре, бюджеттан тыш 
дəүлəт фондлары белəн идарə итү 
органнары функциялəрен үтəүне тəэмин 
итү максатларында персоналга түлəү 
чыгымнары 

2,452.50

920 0106

Финанс, салым һəм 
таможня органнары һəм 
финанс (финанс-бюджет) 
күзəтчелеге органнары 
эшчəнлеген тəэмин итү

9900002040 Үзəк аппарат 200
Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 
товарлар сатып алу, эшлəр башкару һəм 
хезмəтлəр күрсəтү

446.00

920 0106

Финанс, салым һəм 
таможня органнары һəм 
финанс (финанс-бюджет) 
күзəтчелеге органнары 
эшчəнлеген тəэмин итү

9900002040 Үзəк аппарат 800 Башка бюджет ассигнованиелəре 2.50

920 0113 Башка гомумдəүлəт 
мəсьəлəлəре 9900097080 Муниципаль хезмəткəрлəрне 

диспансерлаштыру 200
Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗларын 
тəэмин итү өчен товарлар, эшлəр һəм 
хезмəтлəр күрсəтү

20.00

920 1401 Бюджет тəэмин ителешен 
тигезлəүгə дотациялəр 99000S0040

Финанслашу чыганагы булып шул
исəптəн муниципаль район составына
керүче җирлеклəрнең бюджет тəэмин
ителеше дəрəҗəсен тигезлəүгə
субсидиялəр булган җирлеклəрнең
бюджет тəэмин ителеше дəрəҗəсен
тигезлəүгə һəм муниципаль район
составына керүче җирлеклəр
бюджетларына бюджетара
трансфертларның башка рəвешлəрен
бирүгə субсидиялəр булган
җирлеклəрнең бюджет тəэмин ителеше
дəрəҗəсен тигезлəүгə дотациялəр

500 Бюджетара трансфертлар 22,148.10

920 1401 Бюджет тəэмин ителешен 
тигезлəүгə дотациялəр 9900080060

Финанс белəн тəэмин итү чыганагы 
булып җирлеклəрнең региональ финанс 
ярдəме фондыннан җирлеклəргə 
дотациялəр исəплəү һəм бирү буенча 
дəүлəт вəкалəтлəрен гамəлгə ашыруга 
муниципаль районнар бюджетларына 
субвенциялəр булган җирлеклəрнең 
бюджет тəэмин ителешен тигезлəүгə 
дотациялəр Татарстан Республикасы 
бюджетыннан тапшырыла торган

500 Бюджетара трансфертлар 127.90

921 7,885.00

921 0102

Россия Федерациясе 
субъектының һəм 
муниципаль берəмлекнең 
иң югары вазыйфаи заты 
эшлəве

9900002030 Муниципаль берəмлек Башлыгы 100

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна 
учреждениелəре, бюджеттан тыш 
дəүлəт фондлары белəн идарə итү 
органнары функциялəрен үтəүне тəэмин 
итү максатларында персоналга түлəү 
чыгымнары 

1,675.00

921 0103

Дəүлəт хакимиятенең закон 
чыгару (вəкиллекле) 
органнары һəм муниципаль 
берəмлеклəрнең 
вəкиллекле органнары 
эшчəнлеге

9900002040 Үзəк аппарат 100

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна 
учреждениелəре, бюджеттан тыш 
дəүлəт фондлары белəн идарə итү 
органнары функциялəрен үтəүне тəэмин 
итү максатларында персоналга түлəү 
чыгымнары 

4,781.90

КЦСР исеме ВР ВР атамасы

Кайбыч муниципаль районы Советы

2020 елга Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районы бюджеты чыгымнарының ведомство структурасы 

Сумма, мең сум.

Кайбыч муниципаль районының Финанс-бюджет палатасы

КВСР КФСР КФСР атамасы КЦСР



КЦСР исеме ВР ВР атамасы Сумма, мең сум.

Кайбыч муниципаль районының Финанс-бюджет палатасы

КВСР КФСР КФСР атамасы КЦСР

921 0103

Дəүлəт хакимиятенең закон 
чыгару (вəкиллекле) 
органнары һəм муниципаль 
берəмлеклəрнең 
вəкиллекле органнары 
эшчəнлеге

9900002040 Үзəк аппарат 200
Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 
товарлар сатып алу, эшлəр башкару һəм 
хезмəтлəр күрсəтү

1,292.10

921 0103

Дəүлəт хакимиятенең закон 
чыгару (вəкиллекле) 
органнары һəм муниципаль 
берəмлеклəрнең 
вəкиллекле органнары 
эшчəнлеге

9900002040 Үзəк аппарат 800 Башка бюджет ассигнованиелəре 100.00

921 0113 Башка гомумдəүлəт 
мəсьəлəлəре 9900097080 Муниципаль хезмəткəрлəрне 

диспансерлаштыру 200
Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗларын 
тəэмин итү өчен товарлар, эшлəр һəм 
хезмəтлəр күрсəтү

36.00

922 378,582.55

922 0104 Җирле администрация 
эшчəнлеге 0220825302 Мəгариф өлкəсендə дəүлəт 

вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру 100

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна 
учреждениелəре, бюджеттан тыш 
дəүлəт фондлары белəн идарə итү 
органнары функциялəрен үтəүне тəэмин 
итү максатларында персоналга түлəү 
чыгымнары 

344.50

922 0104 Җирле администрация 
эшчəнлеге 2410125390

ТР муниципаль норматив хокукый 
актлары регистрын алып бару өчен 
кирəк булган муниципаль районга 
керүче җирлеклəрдəн мəгълүмат җыю 
буенча вəкалəтлəрне гамəлгə ашыру

100

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна 
учреждениелəре, бюджеттан тыш 
дəүлəт фондлары белəн идарə итү 
органнары функциялəрен үтəүне тəэмин 
итү максатларында персоналга түлəү 
чыгымнары 

2.40

922 0104 Җирле администрация 
эшчəнлеге 9900002040 Үзəк аппарат 100

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна 
учреждениелəре, бюджеттан тыш 
дəүлəт фондлары белəн идарə итү 
органнары функциялəрен үтəүне тəэмин 
итү максатларында персоналга түлəү 
чыгымнары 

9,572.00

922 0104 Җирле администрация 
эшчəнлеге 9900002040 Үзəк аппарат 200

Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 
товарлар сатып алу, эшлəр башкару һəм 
хезмəтлəр күрсəтү

2,279.62

922 0104 Җирле администрация 
эшчəнлеге 9900002040 Үзəк аппарат 800 Башка бюджет ассигнованиелəре 35.88

922 0104 Җирле администрация 
эшчəнлеге 9900025240 Яшьлəр сəясəте өлкəсендə дəүлəт 

вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру 100

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна 
учреждениелəре, бюджеттан тыш 
дəүлəт фондлары белəн идарə итү 
органнары функциялəрен үтəүне тəэмин 
итү максатларында персоналга түлəү 
чыгымнары 

344.50

922 0105 Суд системасы 9900051200

Россия Федерациясендə гомуми 
юрисдикциядəге федераль судларның 
присяжный утырышчыларына федераль 
бюджет акчалары исəбеннəн 
кандидатлар исемлеген төзү (үзгəртү) 

200
Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗларын 
тəэмин итү өчен товарлар, эшлəр һəм 
хезмəтлəр күрсəтү

7.10

922 0111 Резерв фондлары 9900007411 Башкарма комитетның резерв фонды 800 Башка бюджет ассигнованиелəре 1,682.40 

922 0113 Башка гомумдəүлəт 
мəсьəлəлəре 0350325330 Опека һəм попечительлек өлкəсендə 

дəүлəт вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру 100

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна 
учреждениелəре, бюджеттан тыш 
дəүлəт фондлары белəн идарə итү 
органнары функциялəрен үтəүне тəэмин 
итү максатларында персоналга түлəү 
чыгымнары 

625.80

922 0113 Башка гомумдəүлəт 
мəсьəлəлəре 08Е0144020

Архив фонды документларын һəм 
башка архив документларын саклау, 
исəпкə алу, комплектлау һəм куллануны 
тəэмин итү

100

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна 
учреждениелəре, бюджеттан тыш 
дəүлəт фондлары белəн идарə итү 
органнары функциялəрен үтəүне тəэмин 
итү максатларында персоналга түлəү 
чыгымнары 

431.40

922 0113 Башка гомумдəүлəт 
мəсьəлəлəре 08Е0144020

Архив фонды документларын һəм 
башка архив документларын саклау, 
исəпкə алу, комплектлау һəм куллануны 
тəэмин итү

200
Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 
товарлар сатып алу, эшлəр башкару һəм 
хезмəтлəр күрсəтү

6.00

922 0113 Башка гомумдəүлəт 
мəсьəлəлəре 9900002043 Коррупциягə каршы программа 200

Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 
товарлар сатып алу, эшлəр башкару һəм 
хезмəтлəр күрсəтү

50.00

922 0113 Башка гомумдəүлəт 
мəсьəлəлəре 9900002950 Оешмалар милкенə һəм җир салымына 

салым түлəү 800 Башка бюджет ассигнованиелəре 13.10

Кайбыч муниципаль районы Башкарма комитеты
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922 0113 Башка гомумдəүлəт 
мəсьəлəлəре 9900025260

Балигъ булмаганнар эшлəре һəм 
аларның хокукларын яклау 
комиссиялəрен төзү һəм аларның 
эшчəнлеген оештыру буенча дəүлəт 
вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру

100

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна 
учреждениелəре, бюджеттан тыш 
дəүлəт фондлары белəн идарə итү 
органнары функциялəрен үтəүне тəэмин 
итү максатларында персоналга түлəү 
чыгымнары 

368.30

922 0113 Башка гомумдəүлəт 
мəсьəлəлəре 9900025260

Балигъ булмаганнар эшлəре һəм 
аларның хокукларын яклау 
комиссиялəрен төзү һəм аларның 
эшчəнлеген оештыру буенча дəүлəт 
вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру

200
Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 
товарлар сатып алу, эшлəр башкару һəм 
хезмəтлəр күрсəтү

5.80

922 0113 Башка гомумдəүлəт 
мəсьəлəлəре 9900025270

Административ комиссиялəр 
эшчəнлеген барлыкка китерү һəм 
оештыру буенча дəүлəт вəкалəтлəрен 
гамəлгə ашыру

100

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна 
учреждениелəре, бюджеттан тыш 
дəүлəт фондлары белəн идарə итү 
органнары функциялəрен үтəүне тəэмин 
итү максатларында персоналга түлəү 
чыгымнары 

358.30

922 0113 Башка гомумдəүлəт 
мəсьəлəлəре 9900025270

Административ комиссиялəр 
эшчəнлеген барлыкка китерү һəм 
оештыру буенча дəүлəт вəкалəтлəрен 
гамəлгə ашыру

200
Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 
товарлар сатып алу, эшлəр башкару һəм 
хезмəтлəр күрсəтү

8.50

922 0113 Башка гомумдəүлəт 
мəсьəлəлəре 9900025340 Архив эше өлкəсендə дəүлəт 

вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру 200
Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 
товарлар сатып алу, эшлəр башкару һəм 
хезмəтлəр күрсəтү

20.00

922 0113 Башка гомумдəүлəт 
мəсьəлəлəре 9900025350

Административ хокук бозулар турында 
беркетмəлəр төзергə вəкалəтле 
вазыйфаи затлар исемлеген билгелəү 
буенча дəүлəт вəкалəтлəрен гамəлгə 
ашыру

100

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна 
учреждениелəре, бюджеттан тыш 
дəүлəт фондлары белəн идарə итү 
органнары функциялəрен үтəүне тəэмин 
итү максатларында персоналга түлəү 
чыгымнары 

0.50

922 0113 Башка гомумдəүлəт 
мəсьəлəлəре 9900029900 Үзəклəштерелгəн бухгалтерия 

эшчəнлеген тəэмин итү 100

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна 
учреждениелəре, бюджеттан тыш 
дəүлəт фондлары белəн идарə итү 
органнары функциялəрен үтəүне тəэмин 
итү максатларында персоналга түлəү 
чыгымнары 

5,285.90

922 0113 Башка гомумдəүлəт 
мəсьəлəлəре 9900029900 Үзəклəштерелгəн бухгалтерия 

эшчəнлеген тəэмин итү 200
Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 
товарлар сатып алу, эшлəр башкару һəм 
хезмəтлəр күрсəтү

2,056.25

922 0113 Башка гомумдəүлəт 
мəсьəлəлəре 9900029900 Үзəклəштерелгəн бухгалтерия 

эшчəнлеген тəэмин итү 800 Башка бюджет ассигнованиелəре 2.18

922 0113 Башка гомумдəүлəт 
мəсьəлəлəре 9900059300

Граждан хəле актларын дəүлəт 
теркəвенə алу федераль бюджет 
акчалары исəбеннəн

100

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна 
учреждениелəре, бюджеттан тыш 
дəүлəт фондлары белəн идарə итү 
органнары функциялəрен үтəүне тəэмин 
итү максатларында персоналга түлəү 
чыгымнары 

429.40

922 0113 Башка гомумдəүлəт 
мəсьəлəлəре 9900059300

Граждан хəле актларын дəүлəт 
теркəвенə алу федераль бюджет 
акчалары исəбеннəн

200
Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 
товарлар сатып алу, эшлəр башкару һəм 
хезмəтлəр күрсəтү

71.20

922 0113 Башка гомумдəүлəт 
мəсьəлəлəре 9900092410 Муниципаль хезмəткəрлəрне 

иминиятлəштерү 200
Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 
товарлар сатып алу, эшлəр башкару һəм 
хезмəтлəр күрсəтү

98.50

922 0113 Башка гомумдəүлəт 
мəсьəлəлəре 9900097080 Муниципаль хезмəткəрлəрне 

диспансерлаштыру 200
Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗларын 
тəэмин итү өчен товарлар, эшлəр һəм 
хезмəтлəр күрсəтү

106.00

922 0203 Мобилизацион һəм гаскəри 
булмаган əзерлек 9900051180

Федераль бюджет акчалары исəбеннəн 
хəрби комиссариатлар булмаган 
территориялəрдə беренчел хəрби исəпкə 
алуны гамəлгə ашыру

500 Бюджетара трансфертлар 1,703.40

922 0309

Халыкны һəм 
территориялəрне табигый 
һəм техноген характердагы 
гадəттəн тыш хəллəрдəн 
яклау, гражданнар 
оборонасы

0700022670
Гадəттəн тыш хəллəрдə гражданнар 
оборонасы һəм яклау өлкəсендə чаралар 
оештыру һəм уздыру белəн идарə итү

100

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна 
учреждениелəре, бюджеттан тыш 
дəүлəт фондлары белəн идарə итү 
органнары функциялəрен үтəүне тəэмин 
итү максатларында персоналга түлəү 
чыгымнары 

1,511.20

922 0309

Халыкны һəм 
территориялəрне табигый 
һəм техноген характердагы 
гадəттəн тыш хəллəрдəн 
яклау, гражданнар 
оборонасы

0700022670
Гадəттəн тыш хəллəрдə гражданнар 
оборонасы һəм яклау өлкəсендə чаралар 
оештыру һəм уздыру белəн идарə итү

200
Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 
товарлар сатып алу, эшлəр башкару һəм 
хезмəтлəр күрсəтү

12.00
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922 0314

Милли куркынычсызлык 
һəм хокук саклау 
эшчəнлеге өлкəсендə 
башка мəсьəлəлəр

9900010990 ОПОП тоту 100

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна 
учреждениелəре, бюджеттан тыш 
дəүлəт фондлары белəн идарə итү 
органнары функциялəрен үтəүне тəэмин 
итү максатларында персоналга түлəү 
чыгымнары 

293.00

922 0405 Авыл хуҗалыгы һəм 
балыкчылык 1420925360

Хайваннар авыруларын кисəтү һəм 
бетерү, аларны дəвалау, күзəтүчесез 
хайваннарны тоту һəм карап тоту, 
халыкны кеше һəм хайваннар өчен 
уртак чирлəрдəн саклау чараларын 
уздыруны оештыру өлкəсендə дəүлəт 
вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру

200
Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 
товарлар сатып алу, эшлəр башкару һəм 
хезмəтлəр күрсəтү

995.90

922 0408 Транспорт 9900003170 Транспортның башка төрлəре өлкəсендə 
аерым чаралар 800

Алынмый калган керемнəрне кайтаруга 
һəм (яки) товарлар җитештерү (сату), 
эшлəр башкару, хезмəтлəр күрсəтүгə 
бəйле фактта тотылган чыгымнарны 
каплауга субсидиялəр

1,186.90

922 0409 Юл хуҗалыгы (юл 
фондлары) Д100003650

Муниципаль юл фонды хисабына 
автомобиль юлларын төзү, карап тоту 
һəм ремонтлау (агымдагы һəм капиталь) 

200
Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 
товарлар сатып алу, эшлəр башкару һəм 
хезмəтлəр күрсəтү

12,675.74

922 0502 Коммуналь хуҗалык 9900075050
Коммуналь хуҗалык өлкəсендəге
чаралар (корылмаларны яңадан бəялəү,
регистр алып бару)

200
Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 
товарлар сатып алу, эшлəр башкару һəм 
хезмəтлəр күрсəтү

707.10

922 0603

Үсемлеклəр һəм хайваннар
дөньясы объектларын һəм
аларның яшəү тирəлеген
саклау

0910174460 Əйлəнə-тирəлне саклау буенча чаралар 200
Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 
товарлар сатып алу, эшлəр башкару һəм 
хезмəтлəр күрсəтү

385.00

922 0701 Мəктəпкəчə белем бирү 0210125370

Муниципаль мəктəпкəчə мəгариф 
оешмаларында һəркем өчен мөмкин 
булган һəм түлəүсез мəктəпкəчə белем 
алуга хокукларны гамəлгə ашыруның 
дəүлəт гарантиялəрен тəэмин итүгə 
дəүлəт вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру

600

Бюджет учреждениелəренə, автоном 
учреждениелəргə һəм коммерциягə 
карамаган башка оешмаларга 
субсидиялəр бирү

22,722.50

922 0701 Мəктəпкəчə белем бирү 02103S0050 Мəктəпкəчə белем бирү оешмаларын
үстерү 600

Бюджет учреждениелəренə, автоном 
учреждениелəргə һəм коммерциягə 
карамаган башка оешмаларга 
субсидиялəр бирү

27,100.22

922 0702 Гомуми белем бирү 0220242100 Мəктəп - балалар бакчаларын да кертеп,
гомуми белем бирү оешмаларын   үстерү 600

Бюджет учреждениелəренə, автоном 
учреждениелəргə һəм коммерциягə 
карамаган башка оешмаларга 
субсидиялəр бирү

840.78

922 0702 Гомуми белем бирү 02202S0050 Мəктəп - балалар бакчаларын да кертеп,
гомуми белем бирү оешмаларын   үстерү 600

Бюджет учреждениелəренə, автоном 
учреждениелəргə һəм коммерциягə 
карамаган башка оешмаларга 
субсидиялəр бирү

92,175.75

922 0702 Гомуми белем бирү 0220825280

Муниципаль гомуми белем бирү 
оешмаларында Һəркем өчен мөмкин 
булган һəм түлəүсез мəктəпкəчə, 
башлангыч гомуми, төп гомуми, урта 
гомуми белем алуга хокукларны 
гамəлгə ашыруның дəүлəт 
гарантиялəрен тəэмин итү, муниципаль 
гомуми белем бирү оешмаларында 
балаларга өстəмə белем бирүне тəэмин 
итү

600

Бюджет учреждениелəренə, автоном 
учреждениелəргə һəм коммерциягə 
карамаган башка оешмаларга 
субсидиялəр бирү

87,715.70

922 0703 Балаларга өстəмə белем 
бирү 02301S0050

Өстəмə гомуми белем бирү
программаларын гамəлгə ашыручы
өстəмə белем бирү күппрофильле
оешмаларын үстерү

600

Бюджет учреждениелəренə, автоном 
учреждениелəргə һəм коммерциягə 
карамаган башка оешмаларга 
субсидиялəр бирү

6,241.06

922 0703 Балаларга өстəмə белем 
бирү 02301S0050

Өстəмə белем бирү программаларын
гамəлгə ашыручы сəнгать-эстетик
юнəлештəге өстəмə белем бирү
оешмаларын үстерү

600

Бюджет учреждениелəренə, автоном 
учреждениелəргə һəм коммерциягə 
карамаган башка оешмаларга 
субсидиялəр бирү

4,845.77

922 0707 Яшьлəр сəясəте һəм 
балаларны савыктыру 10201S2320

Балаларның һəм яшьлəрнең ялын,
сəламəтлəндерүен, мəшгульлеген
оештыру буенча чаралар

600

Бюджет учреждениелəренə, автоном 
учреждениелəргə һəм коммерциягə 
карамаган башка оешмаларга 
субсидиялəр бирү

2,193.10



КЦСР исеме ВР ВР атамасы Сумма, мең сум.

Кайбыч муниципаль районының Финанс-бюджет палатасы

КВСР КФСР КФСР атамасы КЦСР

922 0707 Яшьлəр сəясəте һəм 
балаларны савыктыру 1040143100 Балалар һəм яшьлəр өчен чаралар үткəрү 100

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна 
учреждениелəре, бюджеттан тыш 
дəүлəт фондлары белəн идарə итү 
органнары функциялəрен үтəүне тəэмин 
итү максатларында персоналга түлəү 
чыгымнары 

100.00

922 0707 Яшьлəр сəясəте һəм 
балаларны савыктыру 1040143100 Балалар һəм яшьлəр өчен чаралар үткəрү 200

Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 
товарлар сатып алу, эшлəр башкару һəм 
хезмəтлəр күрсəтү

400.80

922 0707 Яшьлəр сəясəте һəм 
балаларны савыктыру 1040143190 Яшьлəр сəясəте учреждениелəре

эшчəнлеген тəэмин итү 600

Бюджет учреждениелəренə, автоном 
учреждениелəргə һəм коммерциягə 
карамаган башка оешмаларга 
субсидиялəр бирү

611.00

922 0707 Яшьлəр сəясəте һəм 
балаларны савыктыру 1040143100 Балалар һəм яшьлəр өчен чаралар үткəрү 200

Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 
товарлар сатып алу, эшлəр башкару һəм 
хезмəтлəр күрсəтү

15.00

922 0709 Мəгариф өлкəсендə башка 
мəсьəлəлəр 0220825301

Мəгълүмати-методик тəэмин итү 
өлкəсендə дəүлəт вəкалəтлəрен гамəлгə 
ашыру

100

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна 
учреждениелəре, бюджеттан тыш 
дəүлəт фондлары белəн идарə итү 
органнары функциялəрен үтəүне тəэмин 
итү максатларында персоналга түлəү 
чыгымнары 

3,753.60

922 0801 Мəдəният 0630110990 Программа чараларын тормышка ашыру 200
Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 
товарлар сатып алу, эшлəр башкару һəм 
хезмəтлəр күрсəтү

50.00

922 0801 Мəдəният 0810144090 Музейлар эшчəнлеген тəэмин итү 600

Бюджет учреждениелəренə, автоном 
учреждениелəргə һəм коммерциягə 
карамаган башка оешмаларга 
субсидиялəр бирү

2,131.20

922 0801 Мəдəният 0830144090 Китапханəлəр эшчəнлеген тəэмин итү 600

Бюджет учреждениелəренə, автоном 
учреждениелəргə һəм коммерциягə 
карамаган башка оешмаларга 
субсидиялəр бирү

15,177.00

922 0801 Мəдəният 0840144091 Клублар һəм мəдəни-ял итү үзəклəре
эшчəнлеген тəэмин итү 600

Бюджет учреждениелəренə, автоном 
учреждениелəргə һəм коммерциягə 
карамаган башка оешмаларга 
субсидиялəр бирү

35,823.00 

922 0907 Санитар-эпидемиологик 
иминлек 0110202110

Дезинфекция, дезинсекция һəм
дератизация, санитар-эпидемиялəргə
каршы (профилактик) чараларны,
лаборатор тикшеренүлəр методларын
кулланып уздырыла торган чараларны,
йогышлы авырулар учакларында, шулай
ук йогышлы авырулар барлыкка килү
яисə таралу өчен шартлар булган һəм
саклана торган территориялəрдə һəм
биналарда гамəлгə ашыруны оештыру
буенча дəүлəт вəкалəтлəрен гамəлгə
ашыру

200
Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 
товарлар сатып алу, эшлəр башкару һəм 
хезмəтлəр күрсəтү

212.70

922 1001 Пенсия белəн тəэмин итү 9900049100 Пенсиялəргə өстəмə түлəүлəр, өстəмə
пенсия белəн тəэмин итү 300 Халыкка социаль тəэмин итү һəм башка 

түлəүлəр 338.30

922 1004 Гаилə һəм балачакны 
саклау 0310205510 Социаль ярдəмнең башка төрлəрен 

күрсəтү (укучыларны тукландыру) 600

Бюджет учреждениелəренə, автоном 
учреждениелəргə һəм коммерциягə 
карамаган башка оешмаларга 
субсидиялəр бирү

2,304.20

922 1004 Гаилə һəм балачакны 
саклау 0350113200

Мəктəпкəчə белем бирү программасын 
гамəлгə ашыручы мəгариф 
оешмаларында баланы карап торган һəм 
караган өчен компенсация

300 Халыкка социаль тəэмин итү һəм башка 
түлəүлəр 1,926.10

922 1004 Гаилə һəм балачакны 
саклау 0350313110 Тəрбиягə бала алган гаилəгə балаларны 

карау өчен түлəүлəр 300 Халыкка социаль тəэмин итү һəм башка 
түлəүлəр 3,436.40

922 1004 Гаилə һəм балачакны 
саклау 0350313120 Тəрбиягə бала алган ата-ананы бүлəклəү 300 Халыкка социаль тəэмин итү һəм башка 

түлəүлəр 1,956.20

922 1004 Гаилə һəм балачакны 
саклау 0350313130 Опекуннарның гаилəлəренə балаларны 

карап тоту өчен түлəүлəр 300 Халыкка социаль тəэмин итү һəм башка 
түлəүлəр 1,726.50

922 1101 Физик культура 1010148200
Ведомство карамагындагы спорт 
əзерлеге учреждениелəре эшчəнлеген 
тəэмин итү

600

Бюджет учреждениелəренə, автоном 
учреждениелəргə һəм коммерциягə 
карамаган башка оешмаларга 
субсидиялəр бирү

20,797.90



КЦСР исеме ВР ВР атамасы Сумма, мең сум.

Кайбыч муниципаль районының Финанс-бюджет палатасы

КВСР КФСР КФСР атамасы КЦСР

922 1102 Массакүлəм спорт 1010112870 Массакүлəм спорт өлкəсендə физик 
культура һəм спорт чаралары 100

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна 
учреждениелəре, бюджеттан тыш 
дəүлəт фондлары белəн идарə итү 
органнары функциялəрен үтəүне тəэмин 
итү максатларында персоналга түлəү 
чыгымнары 

100.00

922 1102 Массакүлəм спорт 1010112870 Массакүлəм спорт өлкəсендə физик 
культура һəм спорт чаралары 200

Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 
товарлар сатып алу, эшлəр башкару һəм 
хезмəтлəр күрсəтү

212.00

923 1,715.70

923 0106

Финанс, салым һəм 
таможня органнары һəм 
финанс (финанс-бюджет) 
күзəтчелеге органнары 
эшчəнлеген тəэмин итү

9900002040 Үзəк аппарат 100

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна 
учреждениелəре, бюджеттан тыш 
дəүлəт фондлары белəн идарə итү 
органнары функциялəрен үтəүне тəэмин 
итү максатларында персоналга түлəү 
чыгымнары 

934.80

923 0106

Финанс, салым һəм 
таможня органнары һəм 
финанс (финанс-бюджет) 
күзəтчелеге органнары 
эшчəнлеген тəэмин итү

9900002040 Үзəк аппарат 200
Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 
товарлар сатып алу, эшлəр башкару һəм 
хезмəтлəр күрсəтү

30.00

923 0106

Финанс, салым һəм 
таможня органнары һəм 
финанс (финанс-бюджет) 
күзəтчелеге органнары 
эшчəнлеген тəэмин итү

9900002040 Үзəк аппарат 800 Башка бюджет ассигнованиелəре 4.00

923 0113 Башка гомумдəүлəт 
мəсьəлəлəре 9900097080 Муниципаль хезмəткəрлəрне 

диспансерлаштыру 200
Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗларын 
тəэмин итү өчен товарлар, эшлəр һəм 
хезмəтлəр күрсəтү

4.00

923 1001 Пенсия белəн тəэмин итү 9900049100 Пенсиялəргə өстəмə түлəүлəр, өстəмə
пенсия белəн тəэмин итү 300 Халыкка социаль тəэмин итү һəм башка 

түлəүлəр 742.90

926 968.30

926 0113 Башка гомумдəүлəт 
мəсьəлəлəре 9900002040 Үзəк аппарат 100

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна 
учреждениелəре, бюджеттан тыш 
дəүлəт фондлары белəн идарə итү 
органнары функциялəрен үтəүне тəэмин 
итү максатларында персоналга түлəү 
чыгымнары 

910.30

926 0113 Башка гомумдəүлəт 
мəсьəлəлəре 9900002040 Үзəк аппарат 200

Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 
товарлар сатып алу, эшлəр башкару һəм 
хезмəтлəр күрсəтү

50.00

926 0113 Башка гомумдəүлəт 
мəсьəлəлəре 9900097080 Муниципаль хезмəткəрлəрне 

диспансерлаштыру 200
Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗларын 
тəэмин итү өчен товарлар, эшлəр һəм 
хезмəтлəр күрсəтү

8.00

414,348.55БАРЛЫГЫ

Кайбыч муниципаль районының Контроль-хисап палатасы

Кайбыч муниципаль районының Җир һəм мөлкəт мөнəсəбəтлəре палатасы



Татарстан Республикасы
Кайбыч муниципаль районы     
Советы 2020 елның 22 нче гыйнварында чыккан 210 нчы номерлы карарына
кушымта 

Татарстан Республикасы 
Кайбыч муниципаль районы Советының   
 2019 елның 11 декабрендəге
200 номерлы карарына 
8 нче кушымта

мең сум 

920 25,557.50 26,231.70

920 0106

Финанс, салым һəм 
таможня органнары һəм 
финанс (финанс-бюджет) 
күзəтчелеге органнары 
эшчəнлеген тəэмин итү

9900002040 Үзəк аппарат 100

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна 
учреждениелəре, бюджеттан тыш дəүлəт 
фондлары белəн идарə итү органнары 
функциялəрен үтəүне тəэмин итү 
максатларында персоналга түлəү 
чыгымнары 

2,452.50 2,452.50

920 0106

Финанс, салым һəм 
таможня органнары һəм 
финанс (финанс-бюджет) 
күзəтчелеге органнары 
эшчəнлеген тəэмин итү

9900002040 Үзəк аппарат 200
Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 
товарлар сатып алу, эшлəр башкару һəм 
хезмəтлəр күрсəтү

446.00 446.00

920 0106

Финанс, салым һəм 
таможня органнары һəм 
финанс (финанс-бюджет) 
күзəтчелеге органнары 
эшчəнлеген тəэмин итү

9900002040 Үзəк аппарат 800 Башка бюджет ассигнованиелəре 2.50 2.50

920 0113 Башка гомумдəүлəт 
мəсьəлəлəре 9900097080 Муниципаль хезмəткəрлəрне 

диспансерлаштыру 200
Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗларын 
тəэмин итү өчен товарлар, эшлəр һəм 
хезмəтлəр күрсəтү

20.00 20.00

920 1401 Бюджет тəэмин ителешен 
тигезлəүгə дотациялəр 99000S0040

Финанслашу чыганагы булып шул
исəптəн муниципаль район составына
керүче җирлеклəрнең бюджет тəэмин
ителеше дəрəҗəсен тигезлəүгə
субсидиялəр булган җирлеклəрнең
бюджет тəэмин ителеше дəрəҗəсен
тигезлəүгə һəм муниципаль район
составына керүче җирлеклəр
бюджетларына бюджетара
трансфертларның башка рəвешлəрен
бирүгə субсидиялəр булган
җирлеклəрнең бюджет тəэмин ителеше
дəрəҗəсен тигезлəүгə дотациялəр

500 Бюджетара трансфертлар 22,501.60 23,174.50

920 1401 Бюджет тəэмин ителешен 
тигезлəүгə дотациялəр 9900080060

Финанс белəн тəэмин итү чыганагы 
булып җирлеклəрнең региональ финанс 
ярдəме фондыннан җирлеклəргə 
дотациялəр исəплəү һəм бирү буенча 
дəүлəт вəкалəтлəрен гамəлгə ашыруга 
муниципаль районнар бюджетларына 
субвенциялəр булган җирлеклəрнең 
бюджет тəэмин ителешен тигезлəүгə 
дотациялəр Татарстан Республикасы 
бюджетыннан тапшырыла торган

500 Бюджетара трансфертлар 134.90 136.20

921 7,695.00 7,721.00

921 0102

Россия Федерациясе 
субъектының һəм 
муниципаль берəмлекнең 
иң югары вазыйфаи заты 
эшлəве

9900002030 Муниципаль берəмлек Башлыгы 100

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна 
учреждениелəре, бюджеттан тыш дəүлəт 
фондлары белəн идарə итү органнары 
функциялəрен үтəүне тəэмин итү 
максатларында персоналга түлəү 
чыгымнары 

1,675.00 1,675.00

921 0103

Дəүлəт хакимиятенең закон 
чыгару (вəкиллекле) 
органнары һəм муниципаль 
берəмлеклəрнең вəкиллекле 
органнары эшчəнлеге

9900002040 Үзəк аппарат 100

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна 
учреждениелəре, бюджеттан тыш дəүлəт 
фондлары белəн идарə итү органнары 
функциялəрен үтəүне тəэмин итү 
максатларында персоналга түлəү 
чыгымнары 

4,781.90 4,781.90

921 0103

Дəүлəт хакимиятенең закон 
чыгару (вəкиллекле) 
органнары һəм муниципаль 
берəмлеклəрнең вəкиллекле 
органнары эшчəнлеге

9900002040 Үзəк аппарат 200
Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 
товарлар сатып алу, эшлəр башкару һəм 
хезмəтлəр күрсəтү

1,142.10 1,168.10

921 0103

Дəүлəт хакимиятенең закон 
чыгару (вəкиллекле) 
органнары һəм муниципаль 
берəмлеклəрнең вəкиллекле 
органнары эшчəнлеге

9900002040 Үзəк аппарат 800 Башка бюджет ассигнованиелəре 60.00 60.00

921 0113 Башка гомумдəүлəт 
мəсьəлəлəре 9900097080 Муниципаль хезмəткəрлəрне 

диспансерлаштыру 200
Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗларын 
тəэмин итү өчен товарлар, эшлəр һəм 
хезмəтлəр күрсəтү

36.00 36.00

922 372,694.22 369,006.64

922 0104 Җирле администрация 
эшчəнлеге 0220825302 Мəгариф өлкəсендə дəүлəт вəкалəтлəрен 

гамəлгə ашыру 100

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна 
учреждениелəре, бюджеттан тыш дəүлəт 
фондлары белəн идарə итү органнары 
функциялəрен үтəүне тəэмин итү 
максатларында персоналга түлəү 
чыгымнары 

357.50 371.30

2021 һəм 2022 еллар план чорына Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районы бюджеты чыгымнарының ведомство структурасы
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922 0104 Җирле администрация 
эшчəнлеге 2410125390

ТР муниципаль норматив хокукый 
актлары регистрын алып бару өчен 
кирəк булган муниципаль районга 
керүче җирлеклəрдəн мəгълүмат җыю 
буенча вəкалəтлəрне гамəлгə ашыру

100

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна 
учреждениелəре, бюджеттан тыш дəүлəт 
фондлары белəн идарə итү органнары 
функциялəрен үтəүне тəэмин итү 
максатларында персоналга түлəү 
чыгымнары 

2.50 2.60

922 0104 Җирле администрация 
эшчəнлеге 9900002040 Үзəк аппарат 100

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна 
учреждениелəре, бюджеттан тыш дəүлəт 
фондлары белəн идарə итү органнары 
функциялəрен үтəүне тəэмин итү 
максатларында персоналга түлəү 
чыгымнары 

9,565.00 9,565.00

922 0104 Җирле администрация 
эшчəнлеге 9900002040 Үзəк аппарат 200

Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 
товарлар сатып алу, эшлəр башкару һəм 
хезмəтлəр күрсəтү

2,158.80 2,208.10

922 0104 Җирле администрация 
эшчəнлеге 9900002040 Үзəк аппарат 800 Башка бюджет ассигнованиелəре 26.00 26.00

922 0104 Җирле администрация 
эшчəнлеге 9900025240 Яшьлəр сəясəте өлкəсендə дəүлəт 

вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру 100

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна 
учреждениелəре, бюджеттан тыш дəүлəт 
фондлары белəн идарə итү органнары 
функциялəрен үтəүне тəэмин итү 
максатларында персоналга түлəү 
чыгымнары 

357.50 371.30

922 0105 Суд системасы 9900051200

Россия Федерациясендə гомуми 
юрисдикциядəге федераль судларның 
присяжный утырышчыларына федераль 
бюджет акчалары исəбеннəн 
кандидатлар исемлеген төзү (үзгəртү) 

200
Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗларын 
тəэмин итү өчен товарлар, эшлəр һəм 
хезмəтлəр күрсəтү

7.50 61.00

922 0111 Резерв фондлары 9900007411 Башкарма комитетның резерв фонды 800 Башка бюджет ассигнованиелəре 1,682.40 1,682.40 

922 0113 Башка гомумдəүлəт 
мəсьəлəлəре 0350325330 Опека һəм попечительлек өлкəсендə 

дəүлəт вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру 100

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна 
учреждениелəре, бюджеттан тыш дəүлəт 
фондлары белəн идарə итү органнары 
функциялəрен үтəүне тəэмин итү 
максатларында персоналга түлəү 
чыгымнары 

648.60 672.90

922 0113 Башка гомумдəүлəт 
мəсьəлəлəре 08Е0144020

Архив фонды документларын һəм башка 
архив документларын саклау, исəпкə 
алу, комплектлау һəм куллануны тəэмин 
итү

100

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна 
учреждениелəре, бюджеттан тыш дəүлəт 
фондлары белəн идарə итү органнары 
функциялəрен үтəүне тəэмин итү 
максатларында персоналга түлəү 
чыгымнары 

429.40 429.40

922 0113 Башка гомумдəүлəт 
мəсьəлəлəре 08Е0144020

Архив фонды документларын һəм башка 
архив документларын саклау, исəпкə 
алу, комплектлау һəм куллануны тəэмин 
итү

200
Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 
товарлар сатып алу, эшлəр башкару һəм 
хезмəтлəр күрсəтү

8.00 8.00

922 0113 Башка гомумдəүлəт 
мəсьəлəлəре 9900002043 Коррупциягə каршы программа 200

Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 
товарлар сатып алу, эшлəр башкару һəм 
хезмəтлəр күрсəтү

50.00 50.00

922 0113 Башка гомумдəүлəт 
мəсьəлəлəре 9900002950 Оешмалар милкенə һəм җир салымына 

салым түлəү 800 Башка бюджет ассигнованиелəре 13.10 13.10

922 0113 Башка гомумдəүлəт 
мəсьəлəлəре 9900025260

Балигъ булмаганнар эшлəре һəм 
аларның хокукларын яклау 
комиссиялəрен төзү һəм аларның 
эшчəнлеген оештыру буенча дəүлəт 
вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру

100

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна 
учреждениелəре, бюджеттан тыш дəүлəт 
фондлары белəн идарə итү органнары 
функциялəрен үтəүне тəэмин итү 
максатларында персоналга түлəү 
чыгымнары 

371.80 386.60

922 0113 Башка гомумдəүлəт 
мəсьəлəлəре 9900025260

Балигъ булмаганнар эшлəре һəм 
аларның хокукларын яклау 
комиссиялəрен төзү һəм аларның 
эшчəнлеген оештыру буенча дəүлəт 
вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру

200
Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 
товарлар сатып алу, эшлəр башкару һəм 
хезмəтлəр күрсəтү

15.80 15.80

922 0113 Башка гомумдəүлəт 
мəсьəлəлəре 9900025270

Административ комиссиялəр 
эшчəнлеген барлыкка китерү һəм 
оештыру буенча дəүлəт вəкалəтлəрен 
гамəлгə ашыру

100

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна 
учреждениелəре, бюджеттан тыш дəүлəт 
фондлары белəн идарə итү органнары 
функциялəрен үтəүне тəэмин итү 
максатларында персоналга түлəү 
чыгымнары 

346.70 360.80

922 0113 Башка гомумдəүлəт 
мəсьəлəлəре 9900025270

Административ комиссиялəр 
эшчəнлеген барлыкка китерү һəм 
оештыру буенча дəүлəт вəкалəтлəрен 
гамəлгə ашыру

200
Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 
товарлар сатып алу, эшлəр башкару һəм 
хезмəтлəр күрсəтү

32.90 32.90

922 0113 Башка гомумдəүлəт 
мəсьəлəлəре 9900025340 Архив эше өлкəсендə дəүлəт 

вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру 200
Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 
товарлар сатып алу, эшлəр башкару һəм 
хезмəтлəр күрсəтү

20.00 20.00

922 0113 Башка гомумдəүлəт 
мəсьəлəлəре 9900025350

Административ хокук бозулар турында 
беркетмəлəр төзергə вəкалəтле вазыйфаи 
затлар исемлеген билгелəү буенча 
дəүлəт вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру

100

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна 
учреждениелəре, бюджеттан тыш дəүлəт 
фондлары белəн идарə итү органнары 
функциялəрен үтəүне тəэмин итү 
максатларында персоналга түлəү 
чыгымнары 

0.52 0.54

922 0113 Башка гомумдəүлəт 
мəсьəлəлəре 9900029900 Үзəклəштерелгəн бухгалтерия 

эшчəнлеген тəэмин итү 100

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна 
учреждениелəре, бюджеттан тыш дəүлəт 
фондлары белəн идарə итү органнары 
функциялəрен үтəүне тəэмин итү 
максатларында персоналга түлəү 
чыгымнары 

5,330.60 5,544.00

922 0113 Башка гомумдəүлəт 
мəсьəлəлəре 9900029900 Үзəклəштерелгəн бухгалтерия 

эшчəнлеген тəэмин итү 200
Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 
товарлар сатып алу, эшлəр башкару һəм 
хезмəтлəр күрсəтү

2,251.50 2,294.70

922 0113 Башка гомумдəүлəт 
мəсьəлəлəре 9900029900 Үзəклəштерелгəн бухгалтерия 

эшчəнлеген тəэмин итү 800 Башка бюджет ассигнованиелəре 2.20 2.20

922 0113 Башка гомумдəүлəт 
мəсьəлəлəре 9900059300

Граждан хəле актларын дəүлəт 
теркəвенə алу федераль бюджет 
акчалары исəбеннəн

100

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна 
учреждениелəре, бюджеттан тыш дəүлəт 
фондлары белəн идарə итү органнары 
функциялəрен үтəүне тəэмин итү 
максатларында персоналга түлəү 
чыгымнары 

447.00 464.00
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922 0113 Башка гомумдəүлəт 

мəсьəлəлəре 9900059300
Граждан хəле актларын дəүлəт 
теркəвенə алу федераль бюджет 
акчалары исəбеннəн

200
Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 
товарлар сатып алу, эшлəр башкару һəм 
хезмəтлəр күрсəтү

83.20 83.60

922 0113 Башка гомумдəүлəт 
мəсьəлəлəре 9900092410 Муниципаль хезмəткəрлəрне 

иминиятлəштерү 200
Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 
товарлар сатып алу, эшлəр башкару һəм 
хезмəтлəр күрсəтү

98.50 98.50

922 0113 Башка гомумдəүлəт 
мəсьəлəлəре 9900097080 Муниципаль хезмəткəрлəрне 

диспансерлаштыру 200
Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗларын 
тəэмин итү өчен товарлар, эшлəр һəм 
хезмəтлəр күрсəтү

106.00 106.00

922 0203 Мобилизацион һəм гаскəри 
булмаган əзерлек 9900051180

Федераль бюджет акчалары исəбеннəн 
хəрби комиссариатлар булмаган 
территориялəрдə беренчел хəрби исəпкə 
алуны гамəлгə ашыру

500 Бюджетара трансфертлар 1,705.90 1,732.60

922 0309

Халыкны һəм 
территориялəрне табигый 
һəм техноген характердагы 
гадəттəн тыш хəллəрдəн 
яклау, гражданнар 
оборонасы

0700022670
Гадəттəн тыш хəллəрдə гражданнар 
оборонасы һəм яклау өлкəсендə чаралар 
оештыру һəм уздыру белəн идарə итү

100

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна 
учреждениелəре, бюджеттан тыш дəүлəт 
фондлары белəн идарə итү органнары 
функциялəрен үтəүне тəэмин итү 
максатларында персоналга түлəү 
чыгымнары 

1,568.60 1,631.40

922 0309

Халыкны һəм 
территориялəрне табигый 
һəм техноген характердагы 
гадəттəн тыш хəллəрдəн 
яклау, гражданнар 
оборонасы

0700022670
Гадəттəн тыш хəллəрдə гражданнар 
оборонасы һəм яклау өлкəсендə чаралар 
оештыру һəм уздыру белəн идарə итү

200
Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 
товарлар сатып алу, эшлəр башкару һəм 
хезмəтлəр күрсəтү

12.00 12.00

922 0314

Милли куркынычсызлык 
һəм хокук саклау 
эшчəнлеге өлкəсендə башка 
мəсьəлəлəр

9900010990 ОПОП тоту 100

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна 
учреждениелəре, бюджеттан тыш дəүлəт 
фондлары белəн идарə итү органнары 
функциялəрен үтəүне тəэмин итү 
максатларында персоналга түлəү 
чыгымнары 

304.40 316.60

922 0405 Авыл хуҗалыгы һəм 
балыкчылык 1420925360

Хайваннар авыруларын кисəтү һəм 
бетерү, аларны дəвалау, күзəтүчесез 
хайваннарны тоту һəм карап тоту, 
халыкны кеше һəм хайваннар өчен 
уртак чирлəрдəн саклау чараларын 
уздыруны оештыру өлкəсендə дəүлəт 
вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру

200
Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 
товарлар сатып алу, эшлəр башкару һəм 
хезмəтлəр күрсəтү

995.90 995.90

922 0409 Юл хуҗалыгы (юл 
фондлары) Д100003650

Муниципаль юл фонды хисабына 
автомобиль юлларын төзү, карап тоту 
һəм ремонтлау (агымдагы һəм капиталь) 

200
Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 
товарлар сатып алу, эшлəр башкару һəм 
хезмəтлəр күрсəтү

12,700.00 13,400.00

922 0502 Коммуналь хуҗалык 9900075050
Коммуналь хуҗалык өлкəсендəге
чаралар (корылмаларны яңадан бəялəү,
регистр алып бару)

200
Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 
товарлар сатып алу, эшлəр башкару һəм 
хезмəтлəр күрсəтү

707.10 707.10

922 0603

Үсемлеклəр һəм хайваннар
дөньясы объектларын һəм
аларның яшəү тирəлеген
саклау

0910174460 Əйлəнə-тирəлне саклау буенча чаралар 200
Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 
товарлар сатып алу, эшлəр башкару һəм 
хезмəтлəр күрсəтү

385.00 385.00

922 0701 Мəктəпкəчə белем бирү 0210125370

Муниципаль мəктəпкəчə мəгариф 
оешмаларында һəркем өчен мөмкин 
булган һəм түлəүсез мəктəпкəчə белем 
алуга хокукларны гамəлгə ашыруның 
дəүлəт гарантиялəрен тəэмин итүгə 
дəүлəт вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру

600

Бюджет учреждениелəренə, автоном 
учреждениелəргə һəм коммерциягə 
карамаган башка оешмаларга 
субсидиялəр бирү

22,722.50 22,722.50

922 0701 Мəктəпкəчə белем бирү 02103S0050 Мəктəпкəчə белем бирү оешмаларын
үстерү 600

Бюджет учреждениелəренə, автоном 
учреждениелəргə һəм коммерциягə 
карамаган башка оешмаларга 
субсидиялəр бирү

21,563.60 20,958.60

922 0702 Гомуми белем бирү 02202S0050 Мəктəп - балалар бакчаларын да кертеп,
гомуми белем бирү оешмаларын   үстерү 600

Бюджет учреждениелəренə, автоном 
учреждениелəргə һəм коммерциягə 
карамаган башка оешмаларга 
субсидиялəр бирү

94,740.80 92,331.60

922 0702 Гомуми белем бирү 0220825280

Муниципаль гомуми белем бирү 
оешмаларында Һəркем өчен мөмкин 
булган һəм түлəүсез мəктəпкəчə, 
башлангыч гомуми, төп гомуми, урта 
гомуми белем алуга хокукларны гамəлгə 
ашыруның дəүлəт гарантиялəрен тəэмин 
итү, муниципаль гомуми белем бирү 
оешмаларында балаларга өстəмə белем 
бирүне тəэмин итү

600

Бюджет учреждениелəренə, автоном 
учреждениелəргə һəм коммерциягə 
карамаган башка оешмаларга 
субсидиялəр бирү

87,715.70 87,715.70

922 0703 Балаларга өстəмə белем 
бирү 02301S0050

Өстəмə гомуми белем бирү
программаларын гамəлгə ашыручы
өстəмə белем бирү күппрофильле
оешмаларын үстерү

600

Бюджет учреждениелəренə, автоном 
учреждениелəргə һəм коммерциягə 
карамаган башка оешмаларга 
субсидиялəр бирү

5,934.60 5,762.60

922 0703 Балаларга өстəмə белем 
бирү 02301S0050

Өстəмə белем бирү программаларын
гамəлгə ашыручы сəнгать-эстетик
юнəлештəге өстəмə белем бирү
оешмаларын үстерү

600

Бюджет учреждениелəренə, автоном 
учреждениелəргə һəм коммерциягə 
карамаган башка оешмаларга 
субсидиялəр бирү

4,835.10 4,694.10

922 0707 Яшьлəр сəясəте һəм 
балаларны савыктыру 10201S2320

Балаларның һəм яшьлəрнең ялын,
сəламəтлəндерүен, мəшгульлеген
оештыру буенча чаралар

600

Бюджет учреждениелəренə, автоном 
учреждениелəргə һəм коммерциягə 
карамаган башка оешмаларга 
субсидиялəр бирү

2,193.10 2,193.10

922 0707 Яшьлəр сəясəте һəм 
балаларны савыктыру 1040143100 Балалар һəм яшьлəр өчен чаралар үткəрү 100

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна 
учреждениелəре, бюджеттан тыш дəүлəт 
фондлары белəн идарə итү органнары 
функциялəрен үтəүне тəэмин итү 
максатларында персоналга түлəү 
чыгымнары 

100.00 100.00

922 0707 Яшьлəр сəясəте һəм 
балаларны савыктыру 1040143100 Балалар һəм яшьлəр өчен чаралар үткəрү 200

Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 
товарлар сатып алу, эшлəр башкару һəм 
хезмəтлəр күрсəтү

400.80 400.80
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Кайбыч муниципаль районының Финанс-бюджет палатасы

922 0707 Яшьлəр сəясəте һəм 
балаларны савыктыру 1040143190 Яшьлəр сəясəте учреждениелəре

эшчəнлеген тəэмин итү 600

Бюджет учреждениелəренə, автоном 
учреждениелəргə һəм коммерциягə 
карамаган башка оешмаларга 
субсидиялəр бирү

611.00 611.00

922 0707 Яшьлəр сəясəте һəм 
балаларны савыктыру 1040143100 Балалар һəм яшьлəр өчен чаралар үткəрү 200

Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 
товарлар сатып алу, эшлəр башкару һəм 
хезмəтлəр күрсəтү

15.00 15.00

922 0709 Мəгариф өлкəсендə башка 
мəсьəлəлəр 0220825301

Мəгълүмати-методик тəэмин итү 
өлкəсендə дəүлəт вəкалəтлəрен гамəлгə 
ашыру

100

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна 
учреждениелəре, бюджеттан тыш дəүлəт 
фондлары белəн идарə итү органнары 
функциялəрен үтəүне тəэмин итү 
максатларында персоналга түлəү 
чыгымнары 

3,756.10 3,758.80

922 0801 Мəдəният 0630110990 Программа чараларын тормышка ашыру 200
Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 
товарлар сатып алу, эшлəр башкару һəм 
хезмəтлəр күрсəтү

50.00 50.00

922 0801 Мəдəният 0810144090 Музейлар эшчəнлеген тəэмин итү 600

Бюджет учреждениелəренə, автоном 
учреждениелəргə һəм коммерциягə 
карамаган башка оешмаларга 
субсидиялəр бирү

2,072.50 2,012.30

922 0801 Мəдəният 0830144090 Китапханəлəр эшчəнлеген тəэмин итү 600

Бюджет учреждениелəренə, автоном 
учреждениелəргə һəм коммерциягə 
карамаган башка оешмаларга 
субсидиялəр бирү

14,301.80 13,889.90

922 0801 Мəдəният 0840144091 Клублар һəм мəдəни-ял итү үзəклəре
эшчəнлеген тəэмин итү 600

Бюджет учреждениелəренə, автоном 
учреждениелəргə һəм коммерциягə 
карамаган башка оешмаларга 
субсидиялəр бирү

35,278.40 34,259.10 

922 0907 Санитар-эпидемиологик 
иминлек 0110202110

Дезинфекция, дезинсекция һəм
дератизация, санитар-эпидемиялəргə
каршы (профилактик) чараларны,
лаборатор тикшеренүлəр методларын
кулланып уздырыла торган чараларны,
йогышлы авырулар учакларында, шулай
ук йогышлы авырулар барлыкка килү
яисə таралу өчен шартлар булган һəм
саклана торган территориялəрдə һəм
биналарда гамəлгə ашыруны оештыру
буенча дəүлəт вəкалəтлəрен гамəлгə
ашыру

200
Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 
товарлар сатып алу, эшлəр башкару һəм 
хезмəтлəр күрсəтү

218.00 226.70

922 1001 Пенсия белəн тəэмин итү 9900049100 Пенсиялəргə өстəмə түлəүлəр, өстəмə
пенсия белəн тəэмин итү 300 Халыкка социаль тəэмин итү һəм башка 

түлəүлəр 1,081.20 1,081.20

922 1004 Гаилə һəм балачакны 
саклау 0310205510 Социаль ярдəмнең башка төрлəрен 

күрсəтү (укучыларны тукландыру) 600

Бюджет учреждениелəренə, автоном 
учреждениелəргə һəм коммерциягə 
карамаган башка оешмаларга 
субсидиялəр бирү

2,396.40 2,492.30

922 1004 Гаилə һəм балачакны 
саклау 0350113200

Мəктəпкəчə белем бирү программасын 
гамəлгə ашыручы мəгариф 
оешмаларында баланы карап торган һəм 
караган өчен компенсация

300 Халыкка социаль тəэмин итү һəм башка 
түлəүлəр 1,926.10 1,926.10

922 1004 Гаилə һəм балачакны 
саклау 0350313110 Тəрбиягə бала алган гаилəгə балаларны 

карау өчен түлəүлəр 300 Халыкка социаль тəэмин итү һəм башка 
түлəүлəр 3,573.90 3,716.90

922 1004 Гаилə һəм балачакны 
саклау 0350313120 Тəрбиягə бала алган ата-ананы бүлəклəү 300 Халыкка социаль тəэмин итү һəм башка 

түлəүлəр 2,034.40 2,115.80

922 1004 Гаилə һəм балачакны 
саклау 0350313130 Опекуннарның гаилəлəренə балаларны 

карап тоту өчен түлəүлəр 300 Халыкка социаль тəэмин итү һəм башка 
түлəүлəр 1,795.60 1,867.40

922 1101 Физик культура 1010148200
Ведомство карамагындагы спорт 
əзерлеге учреждениелəре эшчəнлеген 
тəэмин итү

600

Бюджет учреждениелəренə, автоном 
учреждениелəргə һəм коммерциягə 
карамаган башка оешмаларга 
субсидиялəр бирү

20,273.70 19,741.80

922 1102 Массакүлəм спорт 1010112870 Массакүлəм спорт өлкəсендə физик 
культура һəм спорт чаралары 100

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна 
учреждениелəре, бюджеттан тыш дəүлəт 
фондлары белəн идарə итү органнары 
функциялəрен үтəүне тəэмин итү 
максатларында персоналга түлəү 
чыгымнары 

100.00 100.00

922 1102 Массакүлəм спорт 1010112870 Массакүлəм спорт өлкəсендə физик 
культура һəм спорт чаралары 200

Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 
товарлар сатып алу, эшлəр башкару һəм 
хезмəтлəр күрсəтү

212.00 212.00

923 972.80 972.80

923 0106

Финанс, салым һəм 
таможня органнары һəм 
финанс (финанс-бюджет) 
күзəтчелеге органнары 
эшчəнлеген тəэмин итү

9900002040 Үзəк аппарат 100

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна 
учреждениелəре, бюджеттан тыш дəүлəт 
фондлары белəн идарə итү органнары 
функциялəрен үтəүне тəэмин итү 
максатларында персоналга түлəү 
чыгымнары 

934.80 934.80

923 0106

Финанс, салым һəм 
таможня органнары һəм 
финанс (финанс-бюджет) 
күзəтчелеге органнары 
эшчəнлеген тəэмин итү

9900002040 Үзəк аппарат 200
Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 
товарлар сатып алу, эшлəр башкару һəм 
хезмəтлəр күрсəтү

30.00 30.00

923 0106

Финанс, салым һəм 
таможня органнары һəм 
финанс (финанс-бюджет) 
күзəтчелеге органнары 
эшчəнлеген тəэмин итү

9900002040 Үзəк аппарат 800 Башка бюджет ассигнованиелəре 4.00 4.00

923 0113 Башка гомумдəүлəт 
мəсьəлəлəре 9900097080 Муниципаль хезмəткəрлəрне 

диспансерлаштыру 200
Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗларын 
тəэмин итү өчен товарлар, эшлəр һəм 
хезмəтлəр күрсəтү

4.00 4.00

926 968.30 968.30Кайбыч муниципаль районының Җир һəм мөлкəт мөнəсəбəтлəре палатасы

Кайбыч муниципаль районының Контроль-хисап палатасы
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Кайбыч муниципаль районының Финанс-бюджет палатасы

926 0113 Башка гомумдəүлəт 
мəсьəлəлəре 9900002040 Үзəк аппарат 100

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна 
учреждениелəре, бюджеттан тыш дəүлəт 
фондлары белəн идарə итү органнары 
функциялəрен үтəүне тəэмин итү 
максатларында персоналга түлəү 
чыгымнары 

910.30 910.30

926 0113 Башка гомумдəүлəт 
мəсьəлəлəре 9900002040 Үзəк аппарат 200

Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 
товарлар сатып алу, эшлəр башкару һəм 
хезмəтлəр күрсəтү

50.00 50.00

926 0113 Башка гомумдəүлəт 
мəсьəлəлəре 9900097080 Муниципаль хезмəткəрлəрне 

диспансерлаштыру 200
Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗларын 
тəэмин итү өчен товарлар, эшлəр һəм 
хезмəтлəр күрсəтү

8.00 8.00

407,887.82 404,900.44Барлыгы чыгымнар (шартлы рəвештə расланган чыгымнар)



7 нчы кушымта  Тактарстан Республикасы
Кайбыч муниципаль районы    Советы
     карарына2020 елның 22 нче гыйнварында чыккан 210 нчы номерлы чыккан 210 нчы номерлы карарына
  кушымта 

Татарстан Республикасы  
Кайбыч муниципаль районы Советының   
2019 елның 11 декабрендəге
200 номерлы карарына   
  . 9 нчы кушымта

                                                                                                                                    (ме

Атамасы Рзд ПР
чыгымнарны
ң максатчан 

статьясы
ВР Сумма, мең сум.

Гомумдəүлəт мəсьəлəлəре 01 00 36,952.63

Россия Федерациясе субъектының һəм муниципаль 
берəмлекнең иң югары вазыйфаи заты эшлəве 01 02 1,675.00

Чыгымнарның программа булмаган юнəлешлəре 01 02 9900000000 1,675.00
Муниципаль берəмлек Башлыгы 01 02 9900002030 1,675.00

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна учреждениелəре, 
бюджеттан тыш дəүлəт фондлары белəн идарə итү 
органнары функциялəрен үтəүне тəэмин итү 
максатларында персоналга түлəү чыгымнары 

01 02 9900002030 100 1,675.00

Дəүлəт хакимиятенең закон чыгару (вəкиллекле) 
органнары һəм муниципаль берəмлеклəрнең 
вəкиллекле органнары эшчəнлеге

01 03 6,174.00

Чыгымнарның программа булмаган юнəлешлəре 01 03 9900000000 6,174.00
Үзəк аппарат 01 03 9900002040 6,174.00

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна учреждениелəре, 
бюджеттан тыш дəүлəт фондлары белəн идарə итү 
органнары функциялəрен үтəүне тəэмин итү 
максатларында персоналга түлəү чыгымнары 

01 03 9900002040 100 4,781.90

Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып 
алу, эшлəр башкару һəм хезмəтлəр күрсəтү 01 03 9900002040 200 1,292.10

Башка бюджет ассигнованиелəре 01 03 9900002040 800 100.00
Җирле администрация эшчəнлеге 01 04 12,578.90

Мəгариф өлкəсендə дəүлəт вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру 01 04 0220825302 344.50

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна учреждениелəре, 
бюджеттан тыш дəүлəт фондлары белəн идарə итү 
органнары функциялəрен үтəүне тəэмин итү 
максатларында персоналга түлəү чыгымнары 

01 04 0220825302 100 344.50

ТР муниципаль норматив хокукый актлары регистрын 
алып бару өчен кирəк булган муниципаль районга керүче 
җирлеклəрдəн мəгълүмат җыю буенча вəкалəтлəрне 
гамəлгə ашыру

01 04 2410125390 2.40

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна учреждениелəре, 
бюджеттан тыш дəүлəт фондлары белəн идарə итү 
органнары функциялəрен үтəүне тəэмин итү 
максатларында персоналга түлəү чыгымнары 

01 04 2410125390 100 2.40

Чыгымнарның программа булмаган юнəлешлəре 01 04 9900000000 12,232.00
Үзəк аппарат 01 04 9900002040 11,887.50

 2020 елга Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районы  
 бюджет чыгымнары ассигнованиелəре   классификациясенең бүлеклəре, бүлекчəлəре, максатчан статьялары, 



Атамасы Рзд ПР
чыгымнарны
ң максатчан 

статьясы
ВР Сумма, мең сум.

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна учреждениелəре, 
бюджеттан тыш дəүлəт фондлары белəн идарə итү 
органнары функциялəрен үтəүне тəэмин итү 
максатларында персоналга түлəү чыгымнары 

01 04 9900002040 100 9,572.00

Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып 
алу, эшлəр башкару һəм хезмəтлəр күрсəтү 01 04 9900002040 200 2,279.62

Башка бюджет ассигнованиелəре 01 04 9900002040 800 35.88
Яшьлəр сəясəте өлкəсендə дəүлəт вəкалəтлəрен гамəлгə 
ашыру 01 04 9900025240 344.50

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна учреждениелəре, 
бюджеттан тыш дəүлəт фондлары белəн идарə итү 
органнары функциялəрен үтəүне тəэмин итү 
максатларында персоналга түлəү чыгымнары 

01 04 9900025240 100 344.50

Суд системасы 01 05 7.10
Чыгымнарның программа булмаган юнəлешлəре 01 05 9900000000 7.10
Россия Федерациясендə гомуми юрисдикциядəге федераль 
судларның присяжный утырышчыларына федераль 
бюджет акчалары исəбеннəн кандидатлар исемлеген төзү 
(үзгəртү) 

01 05 9900051200 7.10

Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗларын тəэмин итү өчен 
товарлар, эшлəр һəм хезмəтлəр күрсəтү 01 05 9900051200 200 7.10

Финанс органнары эшчəнлеген тəэмин итү 01 06 3,869.80
Чыгымнарның программа булмаган юнəлешлəре 01 06 9900000000 3,869.80
Үзəк аппарат 01 06 9900002040 3,869.80

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна учреждениелəре, 
бюджеттан тыш дəүлəт фондлары белəн идарə итү 
органнары функциялəрен үтəүне тəэмин итү 
максатларында персоналга түлəү чыгымнары 

01 06 9900002040 100 3,387.30

Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып 
алу, эшлəр башкару һəм хезмəтлəр күрсəтү 01 06 9900002040 200 476.00

Башка бюджет ассигнованиелəре 01 06 9900002040 800 6.50
Резерв фондлары 01 11 1,682.40
Чыгымнарның программа булмаган юнəлешлəре 01 11 9900000000 1,682.40
Башкарма комитетның резерв фонды 01 11 9900007411 1,682.40
Башка бюджет ассигнованиелəре 01 11 9900007411 800 1,682.40
Башка гомумдəүлəт мəсьəлəлəре 01 13 10,965.43
2015-2020 елларга "Гаилəлəрнең социаль-икътисадый 
хəлен яхшырту" ярдəмче программасы 01 13 0350000000 625.80

"Ятим балаларны һəм ата-ана каравыннан мəхрүм калган 
балаларны гаилəгə тəрбиягə урнаштыру өчен уңайлы 
шартлар тудыру" төп чарасы 

01 13 0350300000 625.80

Опека һəм попечительлек өлкəсендə дəүлəт вəкалəтлəрен 
гамəлгə ашыру 01 13 0350325330 625.80

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна учреждениелəре, 
бюджеттан тыш дəүлəт фондлары белəн идарə итү 
органнары функциялəрен үтəүне тəэмин итү 
максатларында персоналга түлəү чыгымнары 

01 13 0350325330 100 625.80

Кайбыч муниципаль районында мəдəниятне үстерү 
программасы 01 13 0800000000 437.40

Архив фонды документларын һəм башка архив 
документларын саклау, исəпкə алу, комплектлау һəм 
куллануны тəэмин итү

01 13 08Е0144020 437.40



Атамасы Рзд ПР
чыгымнарны
ң максатчан 

статьясы
ВР Сумма, мең сум.

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна учреждениелəре, 
бюджеттан тыш дəүлəт фондлары белəн идарə итү 
органнары функциялəрен үтəүне тəэмин итү 
максатларында персоналга түлəү чыгымнары 

01 13 08Е0144020 100 431.40

Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып 
алу, эшлəр башкару һəм хезмəтлəр күрсəтү 01 13 08Е0144020 200 6.00

Чыгымнарның программа булмаган юнəлешлəре 01 13 9900000000 9,902.23
Үзəк аппарат 01 13 9900002040 960.30

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна учреждениелəре, 
бюджеттан тыш дəүлəт фондлары белəн идарə итү 
органнары функциялəрен үтəүне тəэмин итү 
максатларында персоналга түлəү чыгымнары 

01 13 9900002040 100 910.30

Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып 
алу, эшлəр башкару һəм хезмəтлəр күрсəтү 01 13 9900002040 200 50.00

"Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районында 
коррупциягə каршы сəясəтне гамəлгə ашыру " муниципаль 
программасы 

01 13 9900002043 50.00

Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып 
алу, эшлəр башкару һəм хезмəтлəр күрсəтү 01 13 9900002043 200 50.00

Оешмалар милкенə һəм җир салымына салым түлəү 01 13 9900002950 13.10
Башка бюджет ассигнованиелəре 01 13 9900002950 800 13.10
Балигъ булмаганнар эшлəре һəм аларның хокукларын 
яклау комиссиялəрен төзү һəм аларның эшчəнлеген 
оештыру буенча дəүлəт вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру

01 13 9900025260 374.10

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна учреждениелəре, 
бюджеттан тыш дəүлəт фондлары белəн идарə итү 
органнары функциялəрен үтəүне тəэмин итү 
максатларында персоналга түлəү чыгымнары 

01 13 9900025260 100 368.30

Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып 
алу, эшлəр башкару һəм хезмəтлəр күрсəтү 01 13 9900025260 200 5.80

Административ комиссиялəр эшчəнлеген барлыкка китерү 
һəм оештыру буенча дəүлəт вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру 01 13 9900025270 366.80

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна учреждениелəре, 
бюджеттан тыш дəүлəт фондлары белəн идарə итү 
органнары функциялəрен үтəүне тəэмин итү 
максатларында персоналга түлəү чыгымнары 

01 13 9900025270 100 358.30

Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып 
алу, эшлəр башкару һəм хезмəтлəр күрсəтү 01 13 9900025270 200 8.50

Архив эше өлкəсендə дəүлəт вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру 01 13 9900025340 20.00

Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып 
алу, эшлəр башкару һəм хезмəтлəр күрсəтү 01 13 9900025340 200 20.00

Административ хокук бозулар турында беркетмəлəр 
төзергə вəкалəтле вазыйфаи затлар исемлеген билгелəү 
буенча дəүлəт вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру

01 13 9900025350 0.50

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна учреждениелəре, 
бюджеттан тыш дəүлəт фондлары белəн идарə итү 
органнары функциялəрен үтəүне тəэмин итү 
максатларында персоналга түлəү чыгымнары 

01 13 9900025350 100 0.50

Үзəклəштерелгəн бухгалтерия эшчəнлеген тəэмин итү 01 13 9900029900 7,344.33



Атамасы Рзд ПР
чыгымнарны
ң максатчан 

статьясы
ВР Сумма, мең сум.

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна учреждениелəре, 
бюджеттан тыш дəүлəт фондлары белəн идарə итү 
органнары функциялəрен үтəүне тəэмин итү 
максатларында персоналга түлəү чыгымнары 

01 13 9900029900 100 5,285.90

Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып 
алу, эшлəр башкару һəм хезмəтлəр күрсəтү 01 13 9900029900 200 2,056.25

Башка бюджет ассигнованиелəре 01 13 9900029900 800 2.18
Граждан хəле актларын дəүлəт теркəвенə алу федераль 
бюджет акчалары исəбеннəн 01 13 9900059300 500.60

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна учреждениелəре, 
бюджеттан тыш дəүлəт фондлары белəн идарə итү 
органнары функциялəрен үтəүне тəэмин итү 
максатларында персоналга түлəү чыгымнары 

01 13 9900059300 100 429.40

Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып 
алу, эшлəр башкару һəм хезмəтлəр күрсəтү 01 13 9900059300 200 71.20

Муниципаль хезмəткəрлəрне иминиятлəштерү 01 13 9900092410 98.50
Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып 
алу, эшлəр башкару һəм хезмəтлəр күрсəтү 01 13 9900092410 200 98.50

Муниципаль хезмəткəрлəрне диспансерлаштыру 01 13 9900097080 174.00
Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗларын тəэмин итү өчен 
товарлар, эшлəр һəм хезмəтлəр күрсəтү 01 13 9900097080 200 174.00

Милли оборона 02 00 1,703.40
Мобилизацион һəм гаскəри булмаган əзерлек 02 03 1,703.40
Чыгымнарның программа булмаган юнəлешлəре 02 03 9900000000 1,703.40
Федераль бюджет акчалары исəбеннəн хəрби 
комиссариатлар булмаган территориялəрдə беренчел 
хəрби исəпкə алуны гамəлгə ашыру

02 03 9900051180 1,703.40

Бюджетара трансфертлар 02 03 9900051180 500 1,703.40

Милли куркынычсызлык һəм хокук саклау эшчəнлеге 03 00 1,816.20

Халыкны һəм территориялəрне табигый һəм техноген 
характердагы гадəттəн тыш хəллəрдəн яклау, 
гражданнар оборонасы

03 09 1,523.20

Кайбыч муниципаль районында янгын 
куркынычсызлыгын ныгыту программасы 03 09 0700000000 1,523.20

Гражданнар оборонасы, гадəттəн тыш хəллəрне кисəтү һəм 
бетерү өлкəсендə идарəнең нəтиҗəлелеген арттыру буенча 
төп чара

03 09 0700000000 1,523.20

Гадəттəн тыш хəллəрдə гражданнар оборонасы һəм яклау 
өлкəсендə чаралар оештыру һəм уздыру белəн идарə итү 03 09 0700022670 1,523.20

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна учреждениелəре, 
бюджеттан тыш дəүлəт фондлары белəн идарə итү 
органнары функциялəрен үтəүне тəэмин итү 
максатларында персоналга түлəү чыгымнары 

03 09 0700022670 100 1,511.20

Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып 
алу, эшлəр башкару һəм хезмəтлəр күрсəтү 03 09 0700022670 200 12.00

Милли куркынычсызлык һəм хокук саклау эшчəнлеге 
өлкəсендə башка мəсьəлəлəр 03 14 293.00

Чыгымнарның программа булмаган юнəлешлəре 03 14 9900000000 293.00
ОПОП тоту 03 14 9900010990 293.00



Атамасы Рзд ПР
чыгымнарны
ң максатчан 

статьясы
ВР Сумма, мең сум.

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна учреждениелəре, 
бюджеттан тыш дəүлəт фондлары белəн идарə итү 
органнары функциялəрен үтəүне тəэмин итү 
максатларында персоналга түлəү чыгымнары 

03 14 9900010990 100 293.00

Милли икътисад 04 00 14,858.54
Авыл хуҗалыгы һəм балыкчылык 04 05 995.90
"2013-2020 елларга Татарстан Республикасында авыл 
хуҗалыгын үстерү һəм авыл хуҗалыгы продукциясе, 
чимал һəм азык-төлек базарларын җайга салу" дəүлəт 
программасы 

04 05 1400000000 995.90

"Терлекчелек тармагын үстерү, терлекчелек продукциясен 
эшкəртү һəм сату" ярдəмче программасы 04 05 1420000000 995.90

Хайваннар авыруларын кисəтү һəм бетерү, аларны 
дəвалау, күзəтүчесез хайваннарны тоту һəм карап тоту, 
халыкны кеше һəм хайваннар өчен уртак чирлəрдəн саклау 
чараларын уздыруны оештыру өлкəсендə дəүлəт 
вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру

04 05 1420925360 995.90

Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып 
алу, эшлəр башкару һəм хезмəтлəр күрсəтү 04 05 1420925360 200 995.90

Транспорт 04 08 1,186.90
Чыгымнарның программа булмаган юнəлешлəре 04 08 9900000000 1,186.90

Транспортның башка төрлəре өлкəсендə аерым чаралар 04 08 9900003170 1,186.90

Алынмый калган керемнəрне кайтаруга һəм (яки) товарлар 
җитештерү (сату), эшлəр башкару, хезмəтлəр күрсəтүгə 
бəйле фактта тотылган чыгымнарны каплауга субсидиялəр

04 08 9900003170 800 1,186.90

Юл хуҗалыгы (юл фондлары) 04 09 12,675.74

Кайбыч муниципаль районында Юл эшлəре программасы 04 09 Д100000000 12,675.74

Муниципаль юл фонды хисабына автомобиль юлларын 
төзү, карап тоту һəм ремонтлау (агымдагы һəм капиталь) 04 09 Д100003650 12,675.74

Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып 
алу, эшлəр башкару һəм хезмəтлəр күрсəтү 04 09 Д100003650 200 12,675.74

Торак-коммуналь хуҗалык 05 00 707.10
Коммуналь хуҗалык 05 02 707.10
Чыгымнарның программа булмаган юнəлешлəре 05 02 9900000000 707.10
Коммуналь хуҗалык өлкəсендəге чаралар (корылмаларны 
яңадан бəялəү, регистр алып бару) 05 02 9900075050 707.10

Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып 
алу, эшлəр башкару һəм хезмəтлəр күрсəтү 05 02 9900075050 200 707.10

Əйлəнə-тирə мохитне саклау 06 00 385.00

Үсемлеклəр һəм хайваннар дөньясы объектларын һəм 
аларның яшəү тирəлеген саклау 06 03 385.00

Кайбыч муниципаль районында Əйлəнə - тирə мохитне 
саклау муниципаль программасы 06 03 0900000000 385.00

"Əйлəнə-тирəне саклау " төп чарасы 06 03 0910100000 385.00
Əйлəнə-тирəне саклау буенча чаралар 06 03 0910174460 385.00
Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып 
алу, эшлəр башкару һəм хезмəтлəр күрсəтү 06 03 0910174460 200 385.00

Мəгариф 07 00 248,715.28
Мəктəпкəчə белем бирү 07 01 49,822.72



Атамасы Рзд ПР
чыгымнарны
ң максатчан 

статьясы
ВР Сумма, мең сум.

"Кайбыч муниципаль районында  мəгарифне үстерү" 
муниципаль программасы 07 01 0200000000 49,822.72

Мəктəпкəчə белем бирүне үстерү подпрограммасы 07 01 0210000000 49,822.72
 Муниципаль мəктəпкəчə мəгариф оешмаларында һəркем 
өчен мөмкин булган һəм түлəүсез мəктəпкəчə белем алуга 
хокукларны гамəлгə ашыруның дəүлəт гарантиялəрен 
тəэмин итү төп чарасы

07 01 0210100000 22,722.50

Муниципаль мəктəпкəчə мəгариф оешмаларында һəркем 
өчен мөмкин булган һəм түлəүсез мəктəпкəчə белем алуга 
хокукларны гамəлгə ашыруның дəүлəт гарантиялəрен 
тəэмин итүгə дəүлəт вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру

07 01 0210125370 22,722.50

Бюджет учреждениелəренə, автоном учреждениелəргə һəм 
коммерциягə карамаган башка оешмаларга субсидиялəр 
бирү

07 01 0210125370 600 22,722.50

Мəктəпкəчə белем бирүне тормышка ашыру   төп чарасы 07 01 0210300000 27,100.22

Мəктəпкəчə белем бирү оешмаларын үстерү 07 01 02103S0050 27,100.22
Бюджет учреждениелəренə, автоном учреждениелəргə һəм 
коммерциягə карамаган башка оешмаларга субсидиялəр 
бирү

07 01 02103S0050 600 27,100.22

Гомуми белем бирү 07 02 180,732.23
"Кайбыч муниципаль районында  мəгарифне үстерү" 
муниципаль программасы 07 02 0200000000 180,732.23

Гомуми белем бирүне үстерү подпрограммасы 07 02 0220000000 180,732.23
Гомуми белем бирү төп чарасы 07 02 0220200000 93,016.53
Мəктəп - балалар бакчаларын да кертеп, гомуми белем 
бирү оешмаларын   үстерү 07 02 0220242100 840.78

Бюджет учреждениелəренə, автоном учреждениелəргə һəм 
коммерциягə карамаган башка оешмаларга субсидиялəр 
бирү

07 02 0220242100 600 840.78

Мəктəп - балалар бакчаларын да кертеп, гомуми белем 
бирү оешмаларын   үстерү 07 02 02202S0050 92,175.75

Бюджет учреждениелəренə, автоном учреждениелəргə һəм 
коммерциягə карамаган башка оешмаларга субсидиялəр 
бирү

07 02 02202S0050 600 92,175.75

Муниципаль гомуми белем бирү оешмаларында һəркем 
өчен мөмкин булган һəм түлəүсез мəктəпкəчə, башлангыч 
гомуми, төп гомуми, урта гомуми белем алуга хокукларны 
гамəлгə ашыруның дəүлəт гарантиялəрен тəэмин итү, 
муниципаль гомуми белем бирү оешмаларында балаларга 
өстəмə белем бирүне тəэмин итү төп чарасы

07 02 0220800000 87,715.70

Муниципаль гомуми белем бирү оешмаларында Һəркем 
өчен мөмкин булган һəм түлəүсез мəктəпкəчə, башлангыч 
гомуми, төп гомуми, урта гомуми белем алуга хокукларны 
гамəлгə ашыруның дəүлəт гарантиялəрен тəэмин итү, 
муниципаль гомуми белем бирү оешмаларында балаларга 
өстəмə белем бирүне тəэмин итү

07 02 0220825280 87,715.70

Бюджет учреждениелəренə, автоном учреждениелəргə һəм 
коммерциягə карамаган башка оешмаларга субсидиялəр 
бирү

07 02 0220825280 600 87,715.70

Балаларга өстəмə белем бирү 07 03 11,086.83
"Кайбыч муниципаль районында  мəгарифне үстерү" 
муниципаль программасы 07 03 0200000000 11,086.83

Өстəмə белем бирүне үстерү ярдəмче программасы 07 03 0230000000 11,086.83



Атамасы Рзд ПР
чыгымнарны
ң максатчан 

статьясы
ВР Сумма, мең сум.

Өстəмə белем бирүне оештыру төп чарасы 07 03 0230100000 11,086.83
Өстəмə гомуми белем бирү программаларын гамəлгə 
ашыручы өстəмə белем бирү күппрофильле оешмаларын 
үстерү

07 03 02301S0050 6,241.06

Бюджет учреждениелəренə, автоном учреждениелəргə һəм 
коммерциягə карамаган башка оешмаларга субсидиялəр 
бирү

07 03 02301S0050 600 6,241.06

Өстəмə белем бирү программаларын гамəлгə ашыручы 
сəнгать-эстетик юнəлештəге өстəмə белем бирү 
оешмаларын үстерү

07 03 02301S0050 4,845.77

Бюджет учреждениелəренə, автоном учреждениелəргə һəм 
коммерциягə карамаган башка оешмаларга субсидиялəр 
бирү

07 03 02301S0050 600 4,845.77

Яшьлəр сəясəте, балаларны савыктыру 07 07 3,319.90
Кайбыч муниципаль районында яшьлəр сəясəтен, физик 
культураны һəм спортны үстерү буенча муниципаль 
программа

07 07 1000000000 3,304.90

Балаларның һəм яшьлəрнең ялын, сəламəтлəндерүен, 
мəшгульлеген оештыру буенча чаралар 07 07 10201S2320 2,193.10

Бюджет учреждениелəренə, автоном учреждениелəргə һəм 
коммерциягə карамаган башка оешмаларга субсидиялəр 
бирү

07 07 10201S2320 600 2,193.10

Кайбыч муниципаль районы яшьлəре ярдəмче 
программасы 07 07 1040000000 1,111.80

Кайбыч муниципаль районы яшьлəренə патриотик тəрбия 
бирү төп юнəлеше 07 07 1040100000 1,111.80

Балалар һəм яшьлəр өчен чаралар үткəрү 07 07 1040143100 500.80

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна учреждениелəре, 
бюджеттан тыш дəүлəт фондлары белəн идарə итү 
органнары функциялəрен үтəүне тəэмин итү 
максатларында персоналга түлəү чыгымнары 

07 07 1040143100 100 100.00

Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып 
алу, эшлəр башкару һəм хезмəтлəр күрсəтү 07 07 1040143100 200 400.80

Яшьлəр сəясəте учреждениелəре эшчəнлеген тəэмин итү 07 07 1040143190 611.00

Бюджет учреждениелəренə, автоном учреждениелəргə һəм 
коммерциягə карамаган башка оешмаларга субсидиялəр 
бирү

07 07 1040143190 600 611.00

"Кайбыч муниципаль районында  халыкны 
наркотиклаштыруны профилактикалау" муниципаль 
программасы 

07 07 1040143100 15.00

Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып 
алу, эшлəр башкару һəм хезмəтлəр күрсəтү 07 07 1040143100 200 15.00

Мəгариф өлкəсендə башка мəсьəлəлəр 07 09 3,753.60
Мəгълүмати-методик тəэмин итү өлкəсендə дəүлəт 
вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру 07 09 0220825301 3,753.60

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна учреждениелəре, 
бюджеттан тыш дəүлəт фондлары белəн идарə итү 
органнары функциялəрен үтəүне тəэмин итү 
максатларында персоналга түлəү чыгымнары 

07 09 0220825301 100 3,753.60

Мəдəният һəм кинематография 08 00 53,181.20
Мəдəният 08 01 53,181.20
"Кайбыч муниципаль районы территориясендə терроризм 
һəм экстремизмны профилактикалау " муниципаль 
программасы 

08 01 0630000000 50.00



Атамасы Рзд ПР
чыгымнарны
ң максатчан 

статьясы
ВР Сумма, мең сум.

"Терроризм һəм экстремизмны профилактикалау " төп 
чарасы 08 01 0630100000 50.00

Программа чараларын тормышка ашыру 08 01 0630110990 50.00
Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып 
алу, эшлəр башкару һəм хезмəтлəр күрсəтү 08 01 0630110990 200 50.00

Кайбыч муниципаль районында мəдəниятне үстерү 
программасы 08 01 0800000000 53,131.20

Музей эшен үстерү ярдəмче программасы 08 01 0810000000 2,131.20
Музейлар эшчəнлеген тəэмин итү 08 01 0810144090 2,131.20
Бюджет учреждениелəренə, автоном учреждениелəргə һəм 
коммерциягə карамаган башка оешмаларга субсидиялəр 
бирү

08 01 0810144090 600 2,131.20

Китапханə эшен үстерү ярдəмче программасы 08 01 0830000000 15,177.00
Китапханə хезмəте күрсəтү системасын үстерү буенча төп 
чара 08 01 0830100000 15,177.00

Китапханəлəр эшчəнлеген тəэмин итү 08 01 0830144090 15,177.00
Бюджет учреждениелəренə, автоном учреждениелəргə һəм 
коммерциягə карамаган башка оешмаларга субсидиялəр 
бирү

08 01 0830144090 600 15,177.00

Клуб концерт оешмаларын һəм башкарма сəнгатьне үстерү 
подпрограммасы 08 01 0840000000 35,823.00

Заманча музыка сəнгатен үстерү  төп чарасы 08 01 0840100000 35,823.00
Клублар һəм мəдəни-ял итү үзəклəре эшчəнлеген тəэмин 
итү 08 01 0840144091 35,823.00

Бюджет учреждениелəренə, автоном учреждениелəргə һəм 
коммерциягə карамаган башка оешмаларга субсидиялəр 
бирү

08 01 0840144091 600 35,823.00

Сəламəтлек саклау 09 00 212.70
Санитар-эпидемиологик иминлек 09 07 212.70
"2020 елга кадəр Татарстан Республикасы сəламəтлек 
саклау системасын үстерү" дəүлəт программасы 09 07 0100000000 212.70

"Авыруларны профилактикалау һəм сəламəт яшəү рəвешен 
формалаштыру" ярдəмче программасы беренчел медик-
санитар ярдəм үстерү 

09 07 0110000000 212.70

"Иммунопрофилактиканы да кертеп, йогышлы 
авыруларны профилактикалау"  төп чарасы 09 07 0110200000 212.70

Дезинфекция, дезинсекция һəм дератизация, санитар-
эпидемиялəргə каршы (профилактик) чараларны, 
лаборатор тикшеренүлəр методларын кулланып уздырыла 
торган чараларны, йогышлы авырулар учакларында, 
шулай ук йогышлы авырулар барлыкка килү яисə таралу 
өчен шартлар булган һəм саклана торган территориялəрдə 
һəм биналарда гамəлгə ашыруны оештыру буенча дəүлəт 
вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру

09 07 0110202110 212.70

Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып 
алу, эшлəр башкару һəм хезмəтлəр күрсəтү 09 07 0110202110 200 212.70

Социаль сəясəт 10 00 12,430.60
Пенсия белəн тəэмин итү 10 01 1,081.20
Чыгымнарның программа булмаган юнəлешлəре 10 01 9900000000 1,081.20
Пенсиялəргə өстəмə түлəүлəр, өстəмə пенсия белəн тəэмин 
итү 10 01 9900049100 1,081.20

Халыкка социаль тəэмин итү һəм башка түлəүлəр 10 01 9900049100 300 1,081.20
Гаилə һəм балачакны саклау 10 04 11,349.40
2014-2020 елларга "Татарстан Республикасы 
гражданнарына социаль ярдəм күрсəтү» дəүлəт 
программасы

10 04 0300000000 11,349.40



Атамасы Рзд ПР
чыгымнарны
ң максатчан 

статьясы
ВР Сумма, мең сум.

 2014-2020 елларга  "Социаль түлəүлəр» подпрограммасы 10 04 0310000000 2,304.20

"Белем бирү оешмаларында укучыларны ашау белəн 
тəэмин итү" төп чарасы 10 04 0310200000 2,304.20

Социаль ярдəмнең башка төрлəрен күрсəтү (укучыларны 
тукландыру) 10 04 0310205510 2,304.20

Бюджет учреждениелəренə, автоном учреждениелəргə һəм 
коммерциягə карамаган башка оешмаларга субсидиялəр 
бирү

10 04 0310205510 600 2,304.20

2015-2020 елларга  "Гаилəлəрнең социаль-икътисадый 
хəлен яхшырту» ярдəмче программасы 10 04 0350000000 9,045.20

"Гаилəлəргə социаль ярдəм чаралары системасын үстерү " 
төп чарасы 10 04 0350100000 1,926.10

Мəктəпкəчə белем бирү программасын гамəлгə ашыручы 
мəгариф оешмаларында баланы карап торган һəм караган 
өчен компенсация

10 04 0350113200 1,926.10

Халыкка социаль тəэмин итү һəм башка түлəүлəр 10 04 0350113200 300 1,926.10
"Ятим балаларны һəм ата-ана каравыннан мəхрүм калган 
балаларны гаилəгə тəрбиягə урнаштыру өчен уңайлы 
шартлар тудыру" төп чарасы 

10 04 0350300000 7,119.10

Тəрбиягə бала алган гаилəгə балаларны карау өчен 
түлəүлəр 10 04 0350313110 3,436.40

Халыкка социаль тəэмин итү һəм башка түлəүлəр 10 04 0350313110 300 3,436.40
Тəрбиягə бала алган ата-ананы бүлəклəү 10 04 0350313120 1,956.20
Халыкка социаль тəэмин итү һəм башка түлəүлəр 10 04 0350313120 300 1,956.20
Опекуннарның гаилəлəренə балаларны карап тоту өчен 
түлəүлəр 10 04 0350313130 1,726.50

Халыкка социаль тəэмин итү һəм башка түлəүлəр 10 04 0350313130 300 1,726.50
Физик культура һəм спорт 11 00 21,109.90
Физик культура 11 01 20,797.90
Кайбыч муниципаль районында яшьлəр сəясəтен, физик 
культураны һəм спортны үстерү буенча муниципаль 
программа

11 01 1000000000 20,797.90

Кайбыч муниципаль районында физик культура һəм 
спортны үстерү ярдəмче программасы 11 01 1010000000 20,797.90

Кайбыч муниципаль районында физик культура һəм спорт 
өлкəсендə дəүлəт сəясəтен тормышка ашыру буенча төп 
чара

11 01 1010100000 20,797.90

Ведомство карамагындагы спорт əзерлеге учреждениелəре 
эшчəнлеген тəэмин итү 11 01 1010148200 20,797.90

Бюджет учреждениелəренə, автоном учреждениелəргə һəм 
коммерциягə карамаган башка оешмаларга субсидиялəр 
бирү

11 01 1010148200 600 20,797.90

Массакүлəм спорт 11 02 312.00
Кайбыч муниципаль районында яшьлəр сəясəтен, физик 
культураны һəм спортны үстерү буенча муниципаль 
программа

11 02 1000000000 312.00

Кайбыч муниципаль районында физик культура һəм 
спортны үстерү ярдəмче программасы 11 02 1010000000 312.00

Кайбыч муниципаль районында физик культура һəм спорт 
өлкəсендə дəүлəт сəясəтен тормышка ашыру буенча төп 
чара

11 02 1010100000 312.00

Массакүлəм спорт өлкəсендə физик культура һəм спорт 
чаралары 11 02 1010112870 312.00



Атамасы Рзд ПР
чыгымнарны
ң максатчан 

статьясы
ВР Сумма, мең сум.

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна учреждениелəре, 
бюджеттан тыш дəүлəт фондлары белəн идарə итү 
органнары функциялəрен үтəүне тəэмин итү 
максатларында персоналга түлəү чыгымнары 

11 02 1010112870 100 100.00

Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып 
алу, эшлəр башкару һəм хезмəтлəр күрсəтү 11 02 1010112870 200 212.00

Гомуми характердагы бюджетара трансфертлар 14 00 22,276.00
Муниципаль берəмлеклəрнең бюджет тəэмин ителешен 
тигезлəүгə дотациялəр 14 01 22,276.00

Чыгымнарның программа булмаган юнəлешлəре 14 01 9900000000 22,276.00
  Финанслашу чыганагы булып шул исəптəн муниципаль 
район составына керүче җирлеклəрнең бюджет тəэмин 
ителеше дəрəҗəсен тигезлəүгə субсидиялəр булган 
җирлеклəрнең бюджет тəэмин ителеше дəрəҗəсен 
тигезлəүгə һəм муниципаль район составына керүче 
җирлеклəр бюджетларына бюджетара трансфертларның 
башка рəвешлəрен бирүгə субсидиялəр булган 
җирлеклəрнең бюджет тəэмин ителеше дəрəҗəсен 
тигезлəүгə дотациялəр

14 01 99000S0040 22,148.10

Бюджетара трансфертлар 14 01 99000S0040 500 22,148.10

  Финанс белəн тəэмин итү чыганагы булып җирлеклəрнең 
региональ финанс ярдəме фондыннан җирлеклəргə 
дотациялəр исəплəү һəм бирү буенча дəүлəт вəкалəтлəрен 
гамəлгə ашыруга муниципаль районнар бюджетларына 
субвенциялəр булган җирлеклəрнең   бюджет тəэмин 
ителешен тигезлəүгə Татарстан Республикасы 
бюджетыннан тапшырыла торган дотациялəр  

14 01 9900080060 127.90

Бюджетара трансфертлар 14 01 9900080060 500 127.90
414,348.55Барлык чыгымнар 



Татарстан Республикасы 
Кайбыч муниципаль районы Советының   
     карарына2020 елның 22 нче гыйнварында чыккан 210 нчы номерлы караары рына
  кушымта 

Татарстан Республикасы
Кайбыч муниципаль районы Советының   

                              2019 елның 11 декабрендəге
  кушымта 200 номерлы карарына 

10 нчы кушымта

                                                                                                                                    (ме

Атамасы Рзд ПР
чыгымнарны
ң максатчан 

статьясы
ВР 2021 ел 2022 ел

Гомумдəүлəт мəсьəлəлəре 01 00 36,970.12 37,453.84

Россия Федерациясе субъектының һəм муниципаль 
берəмлекнең иң югары вазыйфаи заты эшлəве 01 02 1,675.00 1,675.00

Чыгымнарның программа булмаган юнəлешлəре 01 02 9900000000 1,675.00 1,675.00
Муниципаль берəмлек Башлыгы 01 02 9900002030 1,675.00 1,675.00

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна учреждениелəре, 
бюджеттан тыш дəүлəт фондлары белəн идарə итү 
органнары функциялəрен үтəүне тəэмин итү максатларында 
персоналга түлəү чыгымнары 

01 02 9900002030 100 1,675.00 1,675.00

Дəүлəт хакимиятенең закон чыгару (вəкиллекле) 
органнары һəм муниципаль берəмлеклəрнең 
вəкиллекле органнары эшчəнлеге

01 03 5,984.00 6,010.00

Чыгымнарның программа булмаган юнəлешлəре 01 03 9900000000 5,984.00 6,010.00
Үзəк аппарат 01 03 9900002040 5,984.00 6,010.00

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна учреждениелəре, 
бюджеттан тыш дəүлəт фондлары белəн идарə итү 
органнары функциялəрен үтəүне тəэмин итү максатларында 
персоналга түлəү чыгымнары 

01 03 9900002040 100 4,781.90 4,781.90

Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, 
эшлəр башкару һəм хезмəтлəр күрсəтү 01 03 9900002040 200 1,142.10 1,168.10

Башка бюджет ассигнованиелəре 01 03 9900002040 800 60.00 60.00
Җирле администрация эшчəнлеге 01 04 12,467.30 12,544.30

Мəгариф өлкəсендə дəүлəт вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру 01 04 0220825302 357.50 371.30

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна учреждениелəре, 
бюджеттан тыш дəүлəт фондлары белəн идарə итү 
органнары функциялəрен үтəүне тəэмин итү максатларында 
персоналга түлəү чыгымнары 

01 04 0220825302 100 357.50 371.30

ТР муниципаль норматив хокукый актлары регистрын алып 
бару өчен кирəк булган муниципаль районга керүче 
җирлеклəрдəн мəгълүмат җыю буенча вəкалəтлəрне гамəлгə 
ашыру

01 04 2410125390 2.50 2.60

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна учреждениелəре, 
бюджеттан тыш дəүлəт фондлары белəн идарə итү 
органнары функциялəрен үтəүне тəэмин итү максатларында 
персоналга түлəү чыгымнары 

01 04 2410125390 100 2.50 2.60

Чыгымнарның программа булмаган юнəлешлəре 01 04 9900000000 12,107.30 12,170.40
Үзəк аппарат 01 04 9900002040 11,749.80 11,799.10

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна учреждениелəре, 
бюджеттан тыш дəүлəт фондлары белəн идарə итү 
органнары функциялəрен үтəүне тəэмин итү максатларында 
персоналга түлəү чыгымнары 

01 04 9900002040 100 9,565.00 9,565.00

Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, 
эшлəр башкару һəм хезмəтлəр күрсəтү 01 04 9900002040 200 2,158.80 2,208.10

Башка бюджет ассигнованиелəре 01 04 9900002040 800 26.00 26.00
Яшьлəр сəясəте өлкəсендə дəүлəт вəкалəтлəрен гамəлгə 
ашыру 01 04 9900025240 357.50 371.30

2021 һəм 2022 еллар план чорына Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районы бюджеты чыгымнары 
классификациясенең чыгымнар төрлəре бүлеклəре, бүлекчəлəре, максатчан статьялары, төркемнəре буенча бюджет 

ассигнованиелəрен бүлү  
 



Атамасы Рзд ПР
чыгымнарны
ң максатчан 

статьясы
ВР 2021 ел 2022 ел

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна учреждениелəре, 
бюджеттан тыш дəүлəт фондлары белəн идарə итү 
органнары функциялəрен үтəүне тəэмин итү максатларында 
персоналга түлəү чыгымнары 

01 04 9900025240 100 357.50 371.30

Суд системасы 01 05 7.50 61.00
Чыгымнарның программа булмаган юнəлешлəре 01 05 9900000000 7.50 61.00

Россия Федерациясендə гомуми юрисдикциядəге федераль 
судларның присяжный утырышчыларына федераль бюджет 
акчалары исəбеннəн кандидатлар исемлеген төзү (үзгəртү) 

01 05 9900051200 7.50 61.00

Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗларын тəэмин итү өчен 
товарлар, эшлəр һəм хезмəтлəр күрсəтү 01 05 9900051200 200 7.50 61.00

Финанс органнары эшчəнлеген тəэмин итү 01 06 3,869.80 3,869.80
Чыгымнарның программа булмаган юнəлешлəре 01 06 9900000000 3,869.80 3,869.80
Үзəк аппарат 01 06 9900002040 3,869.80 3,869.80

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна учреждениелəре, 
бюджеттан тыш дəүлəт фондлары белəн идарə итү 
органнары функциялəрен үтəүне тəэмин итү максатларында 
персоналга түлəү чыгымнары 

01 06 9900002040 100 3,387.30 3,387.30

Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, 
эшлəр башкару һəм хезмəтлəр күрсəтү 01 06 9900002040 200 476.00 476.00

Башка бюджет ассигнованиелəре 01 06 9900002040 800 6.50 6.50
Резерв фондлары 01 11 1,682.40 1,682.40
Чыгымнарның программа булмаган юнəлешлəре 01 11 9900000000 1,682.40 1,682.40
Башкарма комитетның резерв фонды 01 11 9900007411 1,682.40 1,682.40
Башка бюджет ассигнованиелəре 01 11 9900007411 800 1,682.40 1,682.40
Башка гомумдəүлəт мəсьəлəлəре 01 13 11,284.12 11,611.34
2015-2020 елларга "Гаилəлəрнең социаль-икътисадый хəлен 
яхшырту" ярдəмче программасы 01 13 0350000000 648.60 672.90

"Ятим балаларны һəм ата-ана каравыннан мəхрүм калган 
балаларны гаилəгə тəрбиягə урнаштыру өчен уңайлы 
шартлар тудыру" төп чарасы 

01 13 0350300000 648.60 672.90

Опека һəм попечительлек өлкəсендə дəүлəт вəкалəтлəрен 
гамəлгə ашыру 01 13 0350325330 648.60 672.90

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна учреждениелəре, 
бюджеттан тыш дəүлəт фондлары белəн идарə итү 
органнары функциялəрен үтəүне тəэмин итү максатларында 
персоналга түлəү чыгымнары 

01 13 0350325330 100 648.60 672.90

Кайбыч муниципаль районында мəдəниятне үстерү 
программасы 01 13 0800000000 437.40 437.40

Архив фонды документларын һəм башка архив 
документларын саклау, исəпкə алу, комплектлау һəм 
куллануны тəэмин итү

01 13 08Е0144020 437.40 437.40

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна учреждениелəре, 
бюджеттан тыш дəүлəт фондлары белəн идарə итү 
органнары функциялəрен үтəүне тəэмин итү максатларында 
персоналга түлəү чыгымнары 

01 13 08Е0144020 100 429.40 429.40

Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, 
эшлəр башкару һəм хезмəтлəр күрсəтү 01 13 08Е0144020 200 8.00 8.00

Чыгымнарның программа булмаган юнəлешлəре 01 13 9900000000 10,198.12 10,501.04
Үзəк аппарат 01 13 9900002040 960.30 960.30

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна учреждениелəре, 
бюджеттан тыш дəүлəт фондлары белəн идарə итү 
органнары функциялəрен үтəүне тəэмин итү максатларында 
персоналга түлəү чыгымнары 

01 13 9900002040 100 910.30 910.30

Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, 
эшлəр башкару һəм хезмəтлəр күрсəтү 01 13 9900002040 200 50.00 50.00

"Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районында 
коррупциягə каршы сəясəтне гамəлгə ашыру " муниципаль 
программасы 

01 13 9900002043 50.00 50.00

Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, 
эшлəр башкару һəм хезмəтлəр күрсəтү 01 13 9900002043 200 50.00 50.00

Оешмалар милкенə һəм җир салымына салым түлəү 01 13 9900002950 13.10 13.10



Атамасы Рзд ПР
чыгымнарны
ң максатчан 

статьясы
ВР 2021 ел 2022 ел

Башка бюджет ассигнованиелəре 01 13 9900002950 800 13.10 13.10
Балигъ булмаганнар эшлəре һəм аларның хокукларын яклау 
комиссиялəрен төзү һəм аларның эшчəнлеген оештыру 
буенча дəүлəт вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру

01 13 9900025260 387.60 402.40

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна учреждениелəре, 
бюджеттан тыш дəүлəт фондлары белəн идарə итү 
органнары функциялəрен үтəүне тəэмин итү максатларында 
персоналга түлəү чыгымнары 

01 13 9900025260 100 371.80 386.60

Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, 
эшлəр башкару һəм хезмəтлəр күрсəтү 01 13 9900025260 200 15.80 15.80

Административ комиссиялəр эшчəнлеген барлыкка китерү 
һəм оештыру буенча дəүлəт вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру 01 13 9900025270 379.60 393.70

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна учреждениелəре, 
бюджеттан тыш дəүлəт фондлары белəн идарə итү 
органнары функциялəрен үтəүне тəэмин итү максатларында 
персоналга түлəү чыгымнары 

01 13 9900025270 100 346.70 360.80

Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, 
эшлəр башкару һəм хезмəтлəр күрсəтү 01 13 9900025270 200 32.90 32.90

Архив эше өлкəсендə дəүлəт вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру 01 13 9900025340 20.00 20.00

Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, 
эшлəр башкару һəм хезмəтлəр күрсəтү 01 13 9900025340 200 20.00 20.00

Административ хокук бозулар турында беркетмəлəр төзергə 
вəкалəтле вазыйфаи затлар исемлеген билгелəү буенча 
дəүлəт вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру

01 13 9900025350 0.52 0.54

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна учреждениелəре, 
бюджеттан тыш дəүлəт фондлары белəн идарə итү 
органнары функциялəрен үтəүне тəэмин итү максатларында 
персоналга түлəү чыгымнары 

01 13 9900025350 100 0.52 0.54

Үзəклəштерелгəн бухгалтерия эшчəнлеген тəэмин итү 01 13 9900029900 7,584.30 7,840.90

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна учреждениелəре, 
бюджеттан тыш дəүлəт фондлары белəн идарə итү 
органнары функциялəрен үтəүне тəэмин итү максатларында 
персоналга түлəү чыгымнары 

01 13 9900029900 100 5,330.60 5,544.00

Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, 
эшлəр башкару һəм хезмəтлəр күрсəтү 01 13 9900029900 200 2,251.50 2,294.70

Башка бюджет ассигнованиелəре 01 13 9900029900 800 2.20 2.20
Граждан хəле актларын дəүлəт теркəвенə алу федераль 
бюджет акчалары исəбеннəн 01 13 9900059300 530.20 547.60

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна учреждениелəре, 
бюджеттан тыш дəүлəт фондлары белəн идарə итү 
органнары функциялəрен үтəүне тəэмин итү максатларында 
персоналга түлəү чыгымнары 

01 13 9900059300 100 447.00 464.00

Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, 
эшлəр башкару һəм хезмəтлəр күрсəтү 01 13 9900059300 200 83.20 83.60

Муниципаль хезмəткəрлəрне иминиятлəштерү 01 13 9900092410 98.50 98.50
Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, 
эшлəр башкару һəм хезмəтлəр күрсəтү 01 13 9900092410 200 98.50 98.50

Муниципаль хезмəткəрлəрне диспансерлаштыру 01 13 9900097080 174.00 174.00
Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗларын тəэмин итү өчен 
товарлар, эшлəр һəм хезмəтлəр күрсəтү 01 13 9900097080 200 174.00 174.00

Милли оборона 02 00 1,705.90 1,732.60
Мобилизацион һəм гаскəри булмаган əзерлек 02 03 1,705.90 1,732.60
Чыгымнарның программа булмаган юнəлешлəре 02 03 9900000000 1,705.90 1,732.60
Федераль бюджет акчалары исəбеннəн хəрби 
комиссариатлар булмаган территориялəрдə беренчел хəрби 
исəпкə алуны гамəлгə ашыру

02 03 9900051180 1,705.90 1,732.60

Бюджетара трансфертлар 02 03 9900051180 500 1,705.90 1,732.60

Милли куркынычсызлык һəм хокук саклау эшчəнлеге 03 00 1,885.00 1,960.00
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Халыкны һəм территориялəрне табигый һəм техноген 
характердагы гадəттəн тыш хəллəрдəн яклау, 
гражданнар оборонасы

03 09 1,580.60 1,643.40

Кайбыч муниципаль районында янгын куркынычсызлыгын 
ныгыту программасы 03 09 0700000000 1,580.60 1,643.40

Гражданнар оборонасы, гадəттəн тыш хəллəрне кисəтү һəм 
бетерү өлкəсендə идарəнең нəтиҗəлелеген арттыру буенча 
төп чара

03 09 0700000000 1,580.60 1,643.40

Гадəттəн тыш хəллəрдə гражданнар оборонасы һəм яклау 
өлкəсендə чаралар оештыру һəм уздыру белəн идарə итү 03 09 0700022670 1,580.60 1,643.40

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна учреждениелəре, 
бюджеттан тыш дəүлəт фондлары белəн идарə итү 
органнары функциялəрен үтəүне тəэмин итү максатларында 
персоналга түлəү чыгымнары 

03 09 0700022670 100 1,568.60 1,631.40

Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, 
эшлəр башкару һəм хезмəтлəр күрсəтү 03 09 0700022670 200 12.00 12.00

Милли куркынычсызлык һəм хокук саклау эшчəнлеге 
өлкəсендə башка мəсьəлəлəр 03 14 304.40 316.60

Чыгымнарның программа булмаган юнəлешлəре 03 14 9900000000 304.40 316.60
ОПОП тоту 03 14 9900010990 304.40 316.60

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна учреждениелəре, 
бюджеттан тыш дəүлəт фондлары белəн идарə итү 
органнары функциялəрен үтəүне тəэмин итү максатларында 
персоналга түлəү чыгымнары 

03 14 9900010990 100 304.40 316.60

Милли икътисад 04 00 13,695.90 14,395.90
Авыл хуҗалыгы һəм балыкчылык 04 05 995.90 995.90

"2013-2020 елларга Татарстан Республикасында авыл 
хуҗалыгын үстерү һəм авыл хуҗалыгы продукциясе, чимал 
һəм азык-төлек базарларын җайга салу" дəүлəт программасы 

04 05 1400000000 995.90 995.90

"Терлекчелек тармагын үстерү, терлекчелек продукциясен 
эшкəртү һəм сату" ярдəмче программасы 04 05 1420000000 995.90 995.90

Хайваннар авыруларын кисəтү һəм бетерү, аларны дəвалау, 
күзəтүчесез хайваннарны тоту һəм карап тоту, халыкны 
кеше һəм хайваннар өчен уртак чирлəрдəн саклау 
чараларын уздыруны оештыру өлкəсендə дəүлəт 
вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру

04 05 1420925360 995.90 995.90

Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, 
эшлəр башкару һəм хезмəтлəр күрсəтү 04 05 1420925360 200 995.90 995.90

Юл хуҗалыгы (юл фондлары) 04 09 12,700.00 13,400.00

Кайбыч муниципаль районында Юл эшлəре программасы 04 09 Д100000000 12,700.00 13,400.00

Муниципаль юл фонды хисабына автомобиль юлларын 
төзү, карап тоту һəм ремонтлау (агымдагы һəм капиталь) 04 09 Д100003650 12,700.00 13,400.00

Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, 
эшлəр башкару һəм хезмəтлəр күрсəтү 04 09 Д100003650 200 12,700.00 13,400.00

Торак-коммуналь хуҗалык 05 00 707.10 707.10
Коммуналь хуҗалык 05 02 707.10 707.10
Чыгымнарның программа булмаган юнəлешлəре 05 02 9900000000 707.10 707.10
Коммуналь хуҗалык өлкəсендəге чаралар (корылмаларны 
яңадан бəялəү, регистр алып бару) 05 02 9900075050 707.10 707.10

Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, 
эшлəр башкару һəм хезмəтлəр күрсəтү 05 02 9900075050 200 707.10 707.10

Əйлəнə-тирə мохитне саклау 06 00 385.00 385.00

Үсемлеклəр һəм хайваннар дөньясы объектларын һəм 
аларның яшəү тирəлеген саклау 06 03 385.00 385.00

Кайбыч муниципаль районында Əйлəнə - тирə мохитне 
саклау муниципаль программасы 06 03 0900000000 385.00 385.00

"Əйлəнə-тирəне саклау " төп чарасы 06 03 0910100000 385.00 385.00
Əйлəнə-тирəне саклау буенча чаралар 06 03 0910174460 385.00 385.00
Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, 
эшлəр башкару һəм хезмəтлəр күрсəтү 06 03 0910174460 200 385.00 385.00

Мəгариф 07 00 244,588.30 241,263.80
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Мəктəпкəчə белем бирү 07 01 44,286.10 43,681.10
"Кайбыч муниципаль районында  мəгарифне үстерү" 
муниципаль программасы 07 01 0200000000 44,286.10 43,681.10

Мəктəпкəчə белем бирүне үстерү подпрограммасы 07 01 0210000000 44,286.10 43,681.10
 Муниципаль мəктəпкəчə мəгариф оешмаларында һəркем 
өчен мөмкин булган һəм түлəүсез мəктəпкəчə белем алуга 
хокукларны гамəлгə ашыруның дəүлəт гарантиялəрен 
тəэмин итү төп чарасы

07 01 0210100000 22,722.50 22,722.50

Муниципаль мəктəпкəчə мəгариф оешмаларында һəркем 
өчен мөмкин булган һəм түлəүсез мəктəпкəчə белем алуга 
хокукларны гамəлгə ашыруның дəүлəт гарантиялəрен 
тəэмин итүгə дəүлəт вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру

07 01 0210125370 22,722.50 22,722.50

Бюджет учреждениелəренə, автоном учреждениелəргə һəм 
коммерциягə карамаган башка оешмаларга субсидиялəр 
бирү

07 01 0210125370 600 22,722.50 22,722.50

Мəктəпкəчə белем бирүне тормышка ашыру   төп чарасы 07 01 0210300000 21,563.60 20,958.60

Мəктəпкəчə белем бирү оешмаларын үстерү 07 01 02103S0050 21,563.60 20,958.60
Бюджет учреждениелəренə, автоном учреждениелəргə һəм 
коммерциягə карамаган башка оешмаларга субсидиялəр 
бирү

07 01 02103S0050 600 21,563.60 20,958.60

Гомуми белем бирү 07 02 182,456.50 180,047.30
"Кайбыч муниципаль районында  мəгарифне үстерү" 
муниципаль программасы 07 02 0200000000 182,456.50 180,047.30

Гомуми белем бирүне үстерү подпрограммасы 07 02 0220000000 182,456.50 180,047.30
Гомуми белем бирү төп чарасы 07 02 0220200000 94,740.80 92,331.60
Мəктəп - балалар бакчаларын да кертеп, гомуми белем бирү 
оешмаларын   үстерү 07 02 02202S0050 94,740.80 92,331.60

Бюджет учреждениелəренə, автоном учреждениелəргə һəм 
коммерциягə карамаган башка оешмаларга субсидиялəр 
бирү

07 02 02202S0050 600 94,740.80 92,331.60

Муниципаль гомуми белем бирү оешмаларында һəркем 
өчен мөмкин булган һəм түлəүсез мəктəпкəчə, башлангыч 
гомуми, төп гомуми, урта гомуми белем алуга хокукларны 
гамəлгə ашыруның дəүлəт гарантиялəрен тəэмин итү, 
муниципаль гомуми белем бирү оешмаларында балаларга 
өстəмə белем бирүне тəэмин итү төп чарасы

07 02 0220800000 87,715.70 87,715.70

Муниципаль гомуми белем бирү оешмаларында Һəркем 
өчен мөмкин булган һəм түлəүсез мəктəпкəчə, башлангыч 
гомуми, төп гомуми, урта гомуми белем алуга хокукларны 
гамəлгə ашыруның дəүлəт гарантиялəрен тəэмин итү, 
муниципаль гомуми белем бирү оешмаларында балаларга 
өстəмə белем бирүне тəэмин итү

07 02 0220825280 87,715.70 87,715.70

Бюджет учреждениелəренə, автоном учреждениелəргə һəм 
коммерциягə карамаган башка оешмаларга субсидиялəр 
бирү

07 02 0220825280 600 87,715.70 87,715.70

Балаларга өстəмə белем бирү 07 03 10,769.70 10,456.70
"Кайбыч муниципаль районында  мəгарифне үстерү" 
муниципаль программасы 07 03 0200000000 10,769.70 10,456.70

Өстəмə белем бирүне үстерү ярдəмче программасы 07 03 0230000000 10,769.70 10,456.70
Өстəмə белем бирүне оештыру төп чарасы 07 03 0230100000 10,769.70 10,456.70
Өстəмə гомуми белем бирү программаларын гамəлгə 
ашыручы өстəмə белем бирү күппрофильле оешмаларын 
үстерү

07 03 02301S0050 5,934.60 5,762.60

Бюджет учреждениелəренə, автоном учреждениелəргə һəм 
коммерциягə карамаган башка оешмаларга субсидиялəр 
бирү

07 03 02301S0050 600 5,934.60 5,762.60

Өстəмə белем бирү программаларын гамəлгə ашыручы 
сəнгать-эстетик юнəлештəге өстəмə белем бирү 
оешмаларын үстерү

07 03 02301S0050 4,835.10 4,694.10

Бюджет учреждениелəренə, автоном учреждениелəргə һəм 
коммерциягə карамаган башка оешмаларга субсидиялəр 
бирү

07 03 02301S0050 600 4,835.10 4,694.10

Яшьлəр сəясəте, балаларны савыктыру 07 07 3,319.90 3,319.90
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Кайбыч муниципаль районында яшьлəр сəясəтен, физик 
культураны һəм спортны үстерү буенча муниципаль 
программа

07 07 1000000000 3,304.90 3,304.90

Балаларның һəм яшьлəрнең ялын, сəламəтлəндерүен, 
мəшгульлеген оештыру буенча чаралар 07 07 10201S2320 2,193.10 2,193.10

Бюджет учреждениелəренə, автоном учреждениелəргə һəм 
коммерциягə карамаган башка оешмаларга субсидиялəр 
бирү

07 07 10201S2320 600 2,193.10 2,193.10

Кайбыч муниципаль районы яшьлəре ярдəмче программасы 07 07 1040000000 1,111.80 1,111.80

Кайбыч муниципаль районы яшьлəренə патриотик тəрбия 
бирү төп юнəлеше 07 07 1040100000 1,111.80 1,111.80

Балалар һəм яшьлəр өчен чаралар үткəрү 07 07 1040143100 500.80 500.80

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна учреждениелəре, 
бюджеттан тыш дəүлəт фондлары белəн идарə итү 
органнары функциялəрен үтəүне тəэмин итү максатларында 
персоналга түлəү чыгымнары 

07 07 1040143100 100 100.00 100.00

Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, 
эшлəр башкару һəм хезмəтлəр күрсəтү 07 07 1040143100 200 400.80 400.80

Яшьлəр сəясəте учреждениелəре эшчəнлеген тəэмин итү 07 07 1040143190 611.00 611.00

Бюджет учреждениелəренə, автоном учреждениелəргə һəм 
коммерциягə карамаган башка оешмаларга субсидиялəр 
бирү

07 07 1040143190 600 611.00 611.00

"Кайбыч муниципаль районында  халыкны 
наркотиклаштыруны профилактикалау" муниципаль 
программасы 

07 07 1040143100 15.00 15.00

Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, 
эшлəр башкару һəм хезмəтлəр күрсəтү 07 07 1040143100 200 15.00 15.00

Мəгариф өлкəсендə башка мəсьəлəлəр 07 09 3,756.10 3,758.80
Мəгълүмати-методик тəэмин итү өлкəсендə дəүлəт 
вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру 07 09 0220825301 3,756.10 3,758.80

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна учреждениелəре, 
бюджеттан тыш дəүлəт фондлары белəн идарə итү 
органнары функциялəрен үтəүне тəэмин итү максатларында 
персоналга түлəү чыгымнары 

07 09 0220825301 100 3,756.10 3,758.80

Мəдəният һəм кинематография 08 00 51,702.70 50,211.30
Мəдəният 08 01 51,702.70 50,211.30
"Кайбыч муниципаль районы территориясендə терроризм 
һəм экстремизмны профилактикалау " муниципаль 
программасы 

08 01 0630000000 50.00 50.00

"Терроризм һəм экстремизмны профилактикалау " төп 
чарасы 08 01 0630100000 50.00 50.00

Программа чараларын тормышка ашыру 08 01 0630110990 50.00 50.00
Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, 
эшлəр башкару һəм хезмəтлəр күрсəтү 08 01 0630110990 200 50.00 50.00

Кайбыч муниципаль районында мəдəниятне үстерү 
программасы 08 01 0800000000 51,652.70 50,161.30

Музей эшен үстерү ярдəмче программасы 08 01 0810000000 2,072.50 2,012.30
Музейлар эшчəнлеген тəэмин итү 08 01 0810144090 2,072.50 2,012.30
Бюджет учреждениелəренə, автоном учреждениелəргə һəм 
коммерциягə карамаган башка оешмаларга субсидиялəр 
бирү

08 01 0810144090 600 2,072.50 2,012.30

Китапханə эшен үстерү ярдəмче программасы 08 01 0830000000 14,301.80 13,889.90
Китапханə хезмəте күрсəтү системасын үстерү буенча төп 
чара 08 01 0830100000 14,301.80 13,889.90

Китапханəлəр эшчəнлеген тəэмин итү 08 01 0830144090 14,301.80 13,889.90
Бюджет учреждениелəренə, автоном учреждениелəргə һəм 
коммерциягə карамаган башка оешмаларга субсидиялəр 
бирү

08 01 0830144090 600 14,301.80 13,889.90

Клуб концерт оешмаларын һəм башкарма сəнгатьне үстерү 
подпрограммасы 08 01 0840000000 35,278.40 34,259.10

Заманча музыка сəнгатен үстерү  төп чарасы 08 01 0840100000 35,278.40 34,259.10

Клублар һəм мəдəни-ял итү үзəклəре эшчəнлеген тəэмин итү 08 01 0840144091 35,278.40 34,259.10



Атамасы Рзд ПР
чыгымнарны
ң максатчан 

статьясы
ВР 2021 ел 2022 ел

Бюджет учреждениелəренə, автоном учреждениелəргə һəм 
коммерциягə карамаган башка оешмаларга субсидиялəр 
бирү

08 01 0840144091 600 35,278.40 34,259.10

Сəламəтлек саклау 09 00 218.00 226.70
Санитар-эпидемиологик иминлек 09 07 218.00 226.70
"2020 елга кадəр Татарстан Республикасы сəламəтлек 
саклау системасын үстерү" дəүлəт программасы 09 07 0100000000 218.00 226.70

"Авыруларны профилактикалау һəм сəламəт яшəү рəвешен 
формалаштыру" ярдəмче программасы Беренчел медик-
санитар ярдəм үстерү 

09 07 0110000000 218.00 226.70

"Иммунопрофилактиканы да кертеп, йогышлы авыруларны 
профилактикалау"  төп чарасы 09 07 0110200000 218.00 226.70

Дезинфекция, дезинсекция һəм дератизация, санитар-
эпидемиялəргə каршы (профилактик) чараларны, лаборатор 
тикшеренүлəр методларын кулланып уздырыла торган 
чараларны, йогышлы авырулар учакларында, шулай ук 
йогышлы авырулар барлыкка килү яисə таралу өчен 
шартлар булган һəм саклана торган территориялəрдə һəм 
биналарда гамəлгə ашыруны оештыру буенча дəүлəт 
вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру

09 07 0110202110 218.00 226.70

Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, 
эшлəр башкару һəм хезмəтлəр күрсəтү 09 07 0110202110 200 218.00 226.70

Социаль сəясəт 10 00 12,807.60 13,199.70
Пенсия белəн тəэмин итү 10 01 1,081.20 1,081.20
Чыгымнарның программа булмаган юнəлешлəре 10 01 9900000000 1,081.20 1,081.20
Пенсиялəргə өстəмə түлəүлəр, өстəмə пенсия белəн тəэмин 
итү 10 01 9900049100 1,081.20 1,081.20

Халыкка социаль тəэмин итү һəм башка түлəүлəр 10 01 9900049100 300 1,081.20 1,081.20
Гаилə һəм балачакны саклау 10 04 11,726.40 12,118.50
2014-2020 елларга "Татарстан Республикасы 
гражданнарына социаль ярдəм күрсəтү» дəүлəт 
программасы

10 04 0300000000 11,726.40 12,118.50

 2014-2020 елларга  "Социаль түлəүлəр» подпрограммасы 10 04 0310000000 2,396.40 2,492.30

"Белем бирү оешмаларында укучыларны ашау белəн тəэмин 
итү" төп чарасы 10 04 0310200000 2,396.40 2,492.30

Социаль ярдəмнең башка төрлəрен күрсəтү (укучыларны 
тукландыру) 10 04 0310205510 2,396.40 2,492.30

Бюджет учреждениелəренə, автоном учреждениелəргə һəм 
коммерциягə карамаган башка оешмаларга субсидиялəр 
бирү

10 04 0310205510 600 2,396.40 2,492.30

2015-2020 елларга  "Гаилəлəрнең социаль-икътисадый 
хəлен яхшырту» ярдəмче программасы 10 04 0350000000 9,330.00 9,626.20

"Гаилəлəргə социаль ярдəм чаралары системасын үстерү " 
төп чарасы 10 04 0350100000 1,926.10 1,926.10

Мəктəпкəчə белем бирү программасын гамəлгə ашыручы 
мəгариф оешмаларында баланы карап торган һəм караган 
өчен компенсация

10 04 0350113200 1,926.10 1,926.10

Халыкка социаль тəэмин итү һəм башка түлəүлəр 10 04 0350113200 300 1,926.10 1,926.10
"Ятим балаларны һəм ата-ана каравыннан мəхрүм калган 
балаларны гаилəгə тəрбиягə урнаштыру өчен уңайлы 
шартлар тудыру" төп чарасы 

10 04 0350300000 7,403.90 7,700.10

Тəрбиягə бала алган гаилəгə балаларны карау өчен түлəүлəр 10 04 0350313110 3,573.90 3,716.90

Халыкка социаль тəэмин итү һəм башка түлəүлəр 10 04 0350313110 300 3,573.90 3,716.90
Тəрбиягə бала алган ата-ананы бүлəклəү 10 04 0350313120 2,034.40 2,115.80
Халыкка социаль тəэмин итү һəм башка түлəүлəр 10 04 0350313120 300 2,034.40 2,115.80
Опекуннарның гаилəлəренə балаларны карап тоту өчен 
түлəүлəр 10 04 0350313130 1,795.60 1,867.40

Халыкка социаль тəэмин итү һəм башка түлəүлəр 10 04 0350313130 300 1,795.60 1,867.40
Физик культура һəм спорт 11 00 20,585.70 20,053.80
Физик культура 11 01 20,273.70 19,741.80
Кайбыч муниципаль районында яшьлəр сəясəтен, физик 
культураны һəм спортны үстерү буенча муниципаль 
программа

11 01 1000000000 20,273.70 19,741.80

Кайбыч муниципаль районында физик культура һəм 
спортны үстерү ярдəмче программасы 11 01 1010000000 20,273.70 19,741.80



Атамасы Рзд ПР
чыгымнарны
ң максатчан 

статьясы
ВР 2021 ел 2022 ел

Кайбыч муниципаль районында физик культура һəм спорт 
өлкəсендə дəүлəт сəясəтен тормышка ашыру буенча төп чара 11 01 1010100000 20,273.70 19,741.80

Ведомство карамагындагы спорт əзерлеге учреждениелəре 
эшчəнлеген тəэмин итү 11 01 1010148200 20,273.70 19,741.80

Бюджет учреждениелəренə, автоном учреждениелəргə һəм 
коммерциягə карамаган башка оешмаларга субсидиялəр 
бирү

11 01 1010148200 600 20,273.70 19,741.80

Массакүлəм спорт 11 02 312.00 312.00
Кайбыч муниципаль районында яшьлəр сəясəтен, физик 
культураны һəм спортны үстерү буенча муниципаль 
программа

11 02 1000000000 312.00 312.00

Кайбыч муниципаль районында физик культура һəм 
спортны үстерү ярдəмче программасы 11 02 1010000000 312.00 312.00

Кайбыч муниципаль районында физик культура һəм спорт 
өлкəсендə дəүлəт сəясəтен тормышка ашыру буенча төп чара 11 02 1010100000 312.00 312.00

Массакүлəм спорт өлкəсендə физик культура һəм спорт 
чаралары 11 02 1010112870 312.00 312.00

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна учреждениелəре, 
бюджеттан тыш дəүлəт фондлары белəн идарə итү 
органнары функциялəрен үтəүне тəэмин итү максатларында 
персоналга түлəү чыгымнары 

11 02 1010112870 100 100.00 100.00

Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, 
эшлəр башкару һəм хезмəтлəр күрсəтү 11 02 1010112870 200 212.00 212.00

Гомуми характердагы бюджетара трансфертлар 14 00 22,636.50 23,310.70
Муниципаль берəмлеклəрнең бюджет тəэмин ителешен 
тигезлəүгə дотациялəр 14 01 22,636.50 23,310.70

Чыгымнарның программа булмаган юнəлешлəре 14 01 9900000000 22,636.50 23,310.70

  Финанслашу чыганагы булып шул исəптəн муниципаль 
район составына керүче җирлеклəрнең бюджет тəэмин 
ителеше дəрəҗəсен тигезлəүгə субсидиялəр булган 
җирлеклəрнең бюджет тəэмин ителеше дəрəҗəсен 
тигезлəүгə һəм муниципаль район составына керүче 
җирлеклəр бюджетларына бюджетара трансфертларның 
башка рəвешлəрен бирүгə субсидиялəр булган 
җирлеклəрнең бюджет тəэмин ителеше дəрəҗəсен 
тигезлəүгə дотациялəр

14 01 99000S0040 22,501.60 23,174.50

Бюджетара трансфертлар 14 01 99000S0040 500 22,501.60 23,174.50

Финанс белəн тəэмин итү чыганагы булып җирлеклəрнең 
региональ финанс ярдəме фондыннан җирлеклəргə 
дотациялəр исəплəү һəм бирү буенча дəүлəт вəкалəтлəрен 
гамəлгə ашыруга муниципаль районнар бюджетларына 
субвенциялəр булган җирлеклəрнең бюджет тəэмин 
ителешен тигезлəүгə дотациялəр Татарстан Республикасы 
бюджетыннан тапшырыла торган

14 01 9900080060 134.90 136.20

Бюджетара трансфертлар 14 01 9900080060 500 134.90 136.20
407,887.82 404,900.44Барлыгы чыгымнар (шартлы рəвештə расланган чыгымнар)



Татарстан Республикасы  
Кайбыч муниципаль районы Советы  
     карарына2020 елның 22 нче гыйнварында чыккан 210 нчы номерлы карарына
  кушымта 

Татарстан Республикасы
Кайбыч муниципаль районы Советының  
    2019 елның 11 декабрендəге   
 200 номерлы карарына 
  . 11 нче кушымта

мең сум

Атамасы чыгымнарның 
максатчан ВР Рзд ПР Сумма

Чыгымнарның программа юнəлеше 351,608.43
"Татарстан Республикасында сəламəтлек саклауны үстерү " 
дəүлəт программасы 0100000000 212.70

"Авыруларны профилактикалау һəм сəламəт яшəү рəвешен 
формалаштыру" ярдəмче программасы Беренчел медик-
санитар ярдəм үстерү 

0110000000 212.70

"Иммунопрофилактиканы да кертеп, йогышлы 
авыруларны профилактикалау"  төп чарасы 0110200000 212.70

Дезинфекция, дезинсекция һəм дератизация, санитар-
эпидемиялəргə каршы (профилактик) чараларны, лаборатор 
тикшеренүлəр методларын кулланып уздырыла торган 
чараларны, йогышлы авырулар учакларында, шулай ук йогышлы 
авырулар барлыкка килү яисə таралу өчен шартлар булган һəм 
саклана торган территориялəрдə һəм биналарда гамəлгə 
ашыруны оештыру буенча дəүлəт вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру

0110202110 212.70

Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, 
эшлəр башкару һəм хезмəтлəр күрсəтү 0110202110 200 212.70

СƏЛАМƏТЛЕК САКЛАУ 0110201010 200 09 00 212.70
Санитар-эпидемиологик иминлек 0110201010 200 09 07 212.70
"Кайбыч муниципаль районы мəгарифен үстерү" 
муниципаль программасы 245,739.88

"Мəктəпкəчə белем бирүне үстерү   (инклюзив мəгарифне дə 
кертеп)» ярдəмче программасы 0210000000 49,822.72

 Муниципаль мəктəпкəчə мəгариф оешмаларында һəркем 
өчен мөмкин булган һəм түлəүсез мəктəпкəчə белем алуга 
хокукларны гамəлгə ашыруның дəүлəт гарантиялəрен 
тəэмин итү төп чарасы

0210100000 22,722.50

Муниципаль мəктəпкəчə мəгариф оешмаларында һəркем өчен 
мөмкин булган һəм түлəүсез мəктəпкəчə белем алуга 
хокукларны гамəлгə ашыруның дəүлəт гарантиялəрен тəэмин 
итүгə дəүлəт вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру

0210125370 22,722.50

Бюджет учреждениелəренə, автоном учреждениелəргə һəм 
коммерциягə карамаган башка оешмаларга субсидиялəр бирү 0210125370 600 22,722.50

МƏГАРИФ 0210125370 600 07 00 22,722.50
Мəктəпкəчə белем бирү 0210125370 600 07 01 22,722.50

Мəктəпкəчə белем бирүне тормышка ашыру   төп чарасы 0210300000 27,100.22

Мəктəпкəчə белем бирү оешмаларын үстерү 02103S0050 27,100.22

2020 елга бюджет ассигнованиелəрен бюджетлар чыгымнары классификациясенең максатчан статьялары 
(Кайбыч муниципаль районының дəүлəт һəм муниципаль программалары һəм эшчəнлекнең программага 

карамаган юнəлешлəре), чыгымнар төрлəре төркемнəре, бүлеклəре, бүлекчəлəре буенча бүлү



Атамасы чыгымнарның 
максатчан ВР Рзд ПР Сумма

Бюджет учреждениелəренə, автоном учреждениелəргə һəм 
коммерциягə карамаган башка оешмаларга субсидиялəр бирү 02103S0050 600 27,100.22

МƏГАРИФ 02103S0050 600 07 00 27,100.22
Мəктəпкəчə белем бирү 02103S0050 600 07 01 27,100.22
"Гомуми белем бирүне үстерү" ярдəмче программасы 0220000000 184,830.33
Гомуми белем бирү төп чарасы 0220200000 93,016.53
Мəктəп - балалар бакчаларын да кертеп, гомуми белем бирү 
оешмаларын   үстерү 0220242100 840.78

Бюджет учреждениелəренə, автоном учреждениелəргə һəм 
коммерциягə карамаган башка оешмаларга субсидиялəр бирү 0220242100 600 840.78

МƏГАРИФ 0220242100 600 07 00 840.78
Гомуми белем бирү 0220242100 600 07 02 840.78
Мəктəп - балалар бакчаларын да кертеп, гомуми белем бирү 
оешмаларын   үстерү 02202S0050 92,175.75

Бюджет учреждениелəренə, автоном учреждениелəргə һəм 
коммерциягə карамаган башка оешмаларга субсидиялəр бирү 02202S0050 600 92,175.75

МƏГАРИФ 02202S0050 600 07 00 92,175.75
Гомуми белем бирү 02202S0050 600 07 02 92,175.75

Муниципаль гомуми белем бирү оешмаларында һəркем өчен 
мөмкин булган һəм түлəүсез мəктəпкəчə, башлангыч 
гомуми, төп гомуми, урта гомуми белем алуга хокукларны 
гамəлгə ашыруның дəүлəт гарантиялəрен тəэмин итү, 
муниципаль гомуми белем бирү оешмаларында балаларга 
өстəмə белем бирүне тəэмин итү төп чарасы

0220800000 91,813.80

Муниципаль гомуми белем бирү оешмаларында һəркем өчен 
мөмкин булган һəм түлəүсез мəктəпкəчə, башлангыч гомуми, 
төп гомуми, урта гомуми белем алуга хокукларны гамəлгə 
ашыруның дəүлəт гарантиялəрен тəэмин итү, муниципаль 
гомуми белем бирү оешмаларында балаларга өстəмə белем 
бирүне тəэмин итү

0220825280 87,715.70

Бюджет учреждениелəренə, автоном учреждениелəргə һəм 
коммерциягə карамаган башка оешмаларга субсидиялəр бирү 0220825280 600 87,715.70

МƏГАРИФ 0220825280 600 07 00 87,715.70
Гомуми белем бирү 0220825280 600 07 02 87,715.70
Мəгариф учреждениелəрен мəгълүмат белəн тəэмин итү буенча 
дəүлəт функциялəрен тормышка ашыру 0220825301 3,753.60

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна учреждениелəре, 
бюджеттан тыш дəүлəт фондлары белəн идарə итү органнары 
функциялəрен үтəүне тəэмин итү максатларында персоналга 
түлəү чыгымнары

0220825301 100 3,753.60

МƏГАРИФ 0220825301 100 07 00 3,753.60
Мəгариф өлкəсендə башка мəсьəлəлəр 0220825301 100 07 09 3,753.60
Мəгариф өлкəсендə дəүлəт вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру 0220825302 344.50
Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна учреждениелəре, 
бюджеттан тыш дəүлəт фондлары белəн идарə итү органнары 
функциялəрен үтəүне тəэмин итү максатларында персоналга 
түлəү чыгымнары

0220825302 100 344.50

ГОМУМДƏҮЛƏТ МƏСЬƏЛƏЛƏРЕ 0220825302 100 01 00 344.50



Атамасы чыгымнарның 
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Россия Федерациясе Хөкүмəте, Россия Федерациясе 
субъектлары дəүлəт хакимиятенең югары башкарма органнары, 
җирле администрациялəр эшчəнлеге 

0220825302 100 01 04 344.50

"Өстəмə белем бирүне үстерү"  ярдəмче программасы 0230000000 11,086.83
Өстəмə белем бирүне оештыру төп чарасы 0230100000 11,086.83

Өстəмə гомуми белем бирү программаларын гамəлгə ашыручы 
өстəмə белем бирү күппрофильле оешмаларын үстерү 02301S0050 6,241.06

Бюджет учреждениелəренə, автоном учреждениелəргə һəм 
коммерциягə карамаган башка оешмаларга субсидиялəр бирү 02301S0050 600 6,241.06

МƏГАРИФ 02301S0050 600 07 00 6,241.06
Балаларга өстəмə белем бирү 02301S0050 600 07 03 6,241.06

Өстəмə белем бирү программаларын гамəлгə ашыручы сəнгать-
эстетик юнəлештəге өстəмə белем бирү оешмаларын үстерү 02301S0050 4,845.77

Бюджет учреждениелəренə, автоном учреждениелəргə һəм 
коммерциягə карамаган башка оешмаларга субсидиялəр бирү 02301S0050 600 4,845.77

МƏГАРИФ 02301S0050 600 07 00 4,845.77
Балаларга өстəмə белем бирү 02301S0050 600 07 03 4,845.77
"Татарстан Республикасы гражданнарына социаль ярдəм 
күрсəтү " дəүлəт программасы 0300000000 11,975.20

"Белем бирү оешмаларында укучыларны ашау белəн тəэмин 
итү" төп чарасы 0310200000 2,304.20

Социаль ярдəмнең башка төрлəрен күрсəтү (укучыларны 
тукландыру) 0310205510 2,304.20

Бюджет учреждениелəренə, автоном учреждениелəргə һəм 
коммерциягə карамаган башка оешмаларга субсидиялəр бирү 0310205510 600 2,304.20

СОЦИАЛЬ СƏЯСƏТ 0310205510 600 10 00 2,304.20
Гаилə һəм балачакны саклау 0310205510 600 10 04 2,304.20
«Гаилəлəрнең социаль-икътисадый хəлен яхшырту " 
ярдəмче программасы  0350000000 9,671.00

"Гаилəлəргə социаль ярдəм чаралары системасын үстерү " 
төп чарасы 0350100000 1,926.10

Мəктəпкəчə белем бирү программасын гамəлгə ашыручы 
мəгариф оешмаларында баланы карап торган һəм караган өчен 
компенсация

0350113200 1,926.10

Халыкка социаль тəэмин итү һəм башка түлəүлəр 0350113200 300 1,926.10
СОЦИАЛЬ СƏЯСƏТ 0350113200 300 10 00 1,926.10
Гаилə һəм балачакны саклау 0350113200 300 10 04 1,926.10
"Ятим балаларны һəм ата-ана каравыннан мəхрүм калган 
балаларны гаилəгə тəрбиягə урнаштыру өчен уңайлы 
шартлар тудыру" төп чарасы 

0350300000 7,744.90

Тəрбиягə бала алган гаилəгə балаларны карау өчен түлəүлəр 0350313110 3,436.40

Халыкка социаль тəэмин итү һəм башка түлəүлəр 0350313110 300 3,436.40
СОЦИАЛЬ СƏЯСƏТ 0350313110 300 10 00 3,436.40
Гаилə һəм балачакны саклау 0350313110 300 10 04 3,436.40
Тəрбиягə бала алган ата-ананы бүлəклəү 0350313120 1,956.20
Халыкка социаль тəэмин итү һəм башка түлəүлəр 0350313120 300 1,956.20
СОЦИАЛЬ СƏЯСƏТ 0350313120 300 10 00 1,956.20
Гаилə һəм балачакны саклау 0350313120 300 10 04 1,956.20

Опекуннарның гаилəлəренə балаларны карап тоту өчен түлəүлəр 0350313130 1,726.50



Атамасы чыгымнарның 
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Халыкка социаль тəэмин итү һəм башка түлəүлəр 0350313130 300 1,726.50
СОЦИАЛЬ СƏЯСƏТ 0350313130 300 10 00 1,726.50
Гаилə һəм балачакны саклау 0350313130 300 10 04 1,726.50
Опека һəм попечительлек эшчəнлеге буенча дəүлəт вəкалəтлəрен 
гамəлгə ашыру 0350325330 625.80

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна учреждениелəре, 
бюджеттан тыш дəүлəт фондлары белəн идарə итү органнары 
функциялəрен үтəүне тəэмин итү максатларында персоналга 
түлəү чыгымнары

0350325330 100 625.80

ГОМУМДƏҮЛƏТ МƏСЬƏЛƏЛƏРЕ 0350325330 100 01 00 625.80
Башка гомумдəүлəт мəсьəлəлəре 0350325330 100 01 13 625.80
"Кайбыч муниципаль районы территориясендə терроризм 
һəм экстремизмны профилактикалау " муниципаль 
программасы 

0630000000 50.00

"Терроризм һəм экстремизмны профилактикалау " төп 
чарасы 0630100000 50.00

Программа чараларын тормышка ашыру 0630110990 50.00
Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, 
эшлəр башкару һəм хезмəтлəр күрсəтү 0630110990 200 50.00

МƏДƏНИЯТ, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630110990 200 08 00 50.00
Мəдəният 0630110990 200 08 01 50.00
"Кайбыч муниципаль районында  янгын 
куркынычсызлыгын ныгыту" программасы  0700000000 1,523.20

Гражданнар оборонасы, гадəттəн тыш хəллəрне кисəтү һəм 
бетерү өлкəсендə идарəнең нəтиҗəлелеген арттыру буенча 
төп чара

0700000000 1,523.20

Гадəттəн тыш хəллəрдə гражданнар оборонасы һəм яклау 
өлкəсендə чаралар оештыру һəм уздыру белəн идарə итү 0700022670 1,523.20

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна учреждениелəре, 
бюджеттан тыш дəүлəт фондлары белəн идарə итү органнары 
функциялəрен үтəүне тəэмин итү максатларында персоналга 
түлəү чыгымнары

0700022670 100 1,511.20

МИЛЛИ КУРКЫНЫЧСЫЗЛЫК ҺƏМ ХОКУК САКЛАУ 
ЭШЧƏНЛЕГЕ 0700022670 100 03 00 1,511.20

Халыкны һəм территориялəрне табигый һəм техноген 
характердагы гадəттəн тыш хəллəрдəн яклау, гражданнар 
оборонасы

0700022670 100 03 09 1,511.20

Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, 
эшлəр башкару һəм хезмəтлəр күрсəтү 0700022670 200 12.00

МИЛЛИ КУРКЫНЫЧСЫЗЛЫК ҺƏМ ХОКУК САКЛАУ 
ЭШЧƏНЛЕГЕ 0700022670 200 03 00 12.00
Халыкны һəм территориялəрне табигый һəм техноген 
характердагы гадəттəн тыш хəллəрдəн яклау, гражданнар 
оборонасы

0700022670 200 03 09 12.00

"Кайбыч муниципаль районында мəдəниятне үстерү " 
муниципаль программасы 0800000000 53,568.60

Музей эшен үстерү ярдəмче программасы 0810000000 2,131.20
Музейлар эшчəнлеген тəэмин итү 0810144090 2,131.20

Бюджет учреждениелəренə, автоном учреждениелəргə һəм 
коммерциягə карамаган башка оешмаларга субсидиялəр бирү 0810144090 600 2,131.20

МƏДƏНИЯТ, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0810144090 600 08 00 2,131.20
Мəдəният 0810144090 600 08 01 2,131.20
"Китапханə эшен үстерү " ярдəмче программасы  0830000000 15,177.00
Китапханə хезмəте күрсəтү системасын үстерү буенча төп 
чара 0830100000 15,177.00

Китапханəлəр эшчəнлеген тəэмин итү 0830144090 15,177.00
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Бюджет учреждениелəренə, автоном учреждениелəргə һəм 
коммерциягə карамаган башка оешмаларга субсидиялəр бирү 0830144090 600 15,177.00

МƏДƏНИЯТ, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0830144090 600 08 00 15,177.00
Мəдəният 0830144090 600 08 01 15,177.00
"Мəдəни-ял итү тибындагы учреждениелəрне үстерү һəм 
халык иҗатына ярдəм" ярдəмче программасы  0840000000 35,823.00

Заманча музыка сəнгатен үстерү  төп чарасы 0840100000 35,823.00

Клублар һəм мəдəни-ял итү үзəклəре эшчəнлеген тəэмин итү 0840144091 35,823.00

Бюджет учреждениелəренə, автоном учреждениелəргə һəм 
коммерциягə карамаган башка оешмаларга субсидиялəр бирү 0840144091 600 35,823.00

МƏДƏНИЯТ, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0840144091 600 08 00 35,823.00
Мəдəният 0840144091 600 08 01 35,823.00
"Кайбыч муниципаль районында  архив эшен үстерү" 
ярдəмче программасы 08Е0000000 437.40

"Архив эше өлкəсендə дəүлəт сəясəтен гамəлгə ашыру " төп 
чарасы 08Е0100000 437.40

Татарстан Республикасы архив фонды документларын һəм 
башка архив документларын саклау, исəпкə алу, комплектлау 
һəм куллануны тəэмин итү

08Е0144020 437.40

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна учреждениелəре, 
бюджеттан тыш дəүлəт фондлары белəн идарə итү органнары 
функциялəрен үтəүне тəэмин итү максатларында персоналга 
түлəү чыгымнары

08Е0144020 100 431.40

ГОМУМДƏҮЛƏТ МƏСЬƏЛƏЛƏРЕ 08Е0144020 100 01 00 431.40
Башка гомумдəүлəт мəсьəлəлəре 08Е0144020 100 01 13 431.40
Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, 
эшлəр башкару һəм хезмəтлəр күрсəтү 08Е0144020 200 6.00

ГОМУМДƏҮЛƏТ МƏСЬƏЛƏЛƏРЕ 08Е0144020 200 01 00 6.00
Башка гомумдəүлəт мəсьəлəлəре 08Е0144020 200 01 13 6.00
Кайбыч муниципаль районында Əйлəнə - тирə мохитне 
саклау муниципаль программасы 0900000000 385.00

"Əйлəнə-тирəне саклау " төп чарасы 0910100000 385.00
Əйлəнə-тирəлне саклау буенча чаралар 0910174460 385.00
Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, 
эшлəр башкару һəм хезмəтлəр күрсəтү 0910174460 200 385.00

ƏЙЛƏНƏ-ТИРƏ МОХИТНЕ САКЛАУ 0910174460 200 06 00 385.00
Үсемлеклəр һəм хайваннар дөньясы объектларын һəм аларның 
яшəү тирəлеген саклау 0910174460 200 06 03 385.00

"Кайбыч муниципаль районында яшьлəр сəясəтен, физик 
культураны һəм спортны үстерү" муниципаль программасы 1000000000 24,414.80

Кайбыч муниципаль районында физик культура һəм 
спортны үстерү ярдəмче программасы 1010000000 21,109.90

Кайбыч муниципаль районында физик культура һəм спорт 
өлкəсендə дəүлəт сəясəтен тормышка ашыру буенча төп чара 1010100000 21,109.90

Массакүлəм спорт өлкəсендə физик культура һəм спорт чаралары 1010112870 312.00

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна учреждениелəре, 
бюджеттан тыш дəүлəт фондлары белəн идарə итү органнары 
функциялəрен үтəүне тəэмин итү максатларында персоналга 
түлəү чыгымнары

1010112870 100 100.00

ФИЗИК КУЛЬТУРА ҺƏМ СПОРТ 1010112870 100 11 00 100.00
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Массакүлəм спорт 1010112870 100 11 02 100.00
Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, 
эшлəр башкару һəм хезмəтлəр күрсəтү 1010112870 200 212.00

ФИЗИК КУЛЬТУРА ҺƏМ СПОРТ 1010112870 200 11 00 212.00
Массакүлəм спорт 1010112870 200 11 02 212.00
Ведомство карамагындагы спорт əзерлеге учреждениелəре 
эшчəнлеген тəэмин итү 1010148200 20,797.90

Бюджет учреждениелəренə, автоном учреждениелəргə һəм 
коммерциягə карамаган башка оешмаларга субсидиялəр бирү 1010148200 600 20,797.90

ФИЗИК КУЛЬТУРА ҺƏМ СПОРТ 1010148200 600 11 00 20,797.90
Физик культура  1010148200 600 11 01 20,797.90

"Балалар һəм яшьлəрнең ялын, аларны савыктыруны һəм 
эш белəн тəэмин итүне оештыру" ярдəмче программасы 1020000000 2,193.10

"Балалар һəм яшьлəрнең ялын, аларны савыктыруны оештыру 
өчен шартлар тудыру, аларны эш белəн тəэмин итү һəм 
сəламəтлəндерү эффектын арттыру" төп чарасы 

1020100000 2,193.10

Балаларның һəм яшьлəрнең ялын, сəламəтлəндерүен, 
мəшгульлеген оештыру буенча чаралар 10201S2320 2,193.10

Бюджет учреждениелəренə, автоном учреждениелəргə һəм 
коммерциягə карамаган башка оешмаларга субсидиялəр бирү 10201S2320 600 2,193.10

МƏГАРИФ 10201S2320 600 07 00 2,193.10
Яшьлəр сəясəте һəм балаларны савыктыру 10201S2320 600 07 07 2,193.10

Кайбыч муниципаль районы яшьлəре ярдəмче программасы 1040000000 1,111.80

Балалар һəм яшьлəр өчен чаралар үткəрү 1040143100 500.80
Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, 
эшлəр башкару һəм хезмəтлəр күрсəтү 1040143100 100 100.00

МƏГАРИФ 1040143100 100 07 00 100.00
Яшьлəр сəясəте һəм балаларны савыктыру 1040143100 100 07 07 100.00
Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, 
эшлəр башкару һəм хезмəтлəр күрсəтү 1040143100 200 400.80

МƏГАРИФ 1040143100 200 07 00 400.80
Яшьлəр сəясəте һəм балаларны савыктыру 1040143100 200 07 07 400.80
Яшьлəр сəясəте учреждениелəре эшчəнлеген тəэмин итү 1040143190 611.00

Бюджет учреждениелəренə, автоном учреждениелəргə һəм 
коммерциягə карамаган башка оешмаларга субсидиялəр бирү 1040143190 600 611.00

МƏГАРИФ 1040143190 600 07 00 611.00
Яшьлəр сəясəте һəм балаларны савыктыру 1040143190 600 07 07 611.00
"Кайбыч муниципаль районында  халыкны 
наркотиклаштыруны профилактикалау" муниципаль 
программасы 

1040000000 15.00

Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, 
эшлəр башкару һəм хезмəтлəр күрсəтү 1040143100 200 15.00

МƏГАРИФ 1040143100 200 07 00 15.00
Яшьлəр сəясəте һəм балаларны савыктыру 1040143100 200 07 07 15.00

"Татарстан Республикасында авыл хуҗалыгын үстерү һəм 
авыл хуҗалыгы продукциясе, чимал һəм азык-төлек 
базарларын җайга салу" дəүлəт программасы 

1400000000 995.90

"Терлекчелек тармагын үстерү, терлекчелек продукциясен 
эшкəртү һəм сату" ярдəмче программасы 1420000000 995.90



Атамасы чыгымнарның 
максатчан ВР Рзд ПР Сумма

Хайваннар авыруларын кисəтү һəм бетерү, аларны дəвалау, 
күзəтүчесез хайваннарны тоту һəм карап тоту, халыкны кеше 
һəм хайваннар өчен уртак чирлəрдəн саклау чараларын 
уздыруны оештыру өлкəсендə дəүлəт вəкалəтлəрен гамəлгə 
ашыру

1420925360 995.90

Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, 
эшлəр башкару һəм хезмəтлəр күрсəтү 1420925360 200 995.90

МИЛЛИ ИКЪТИСАД 1420925360 200 04 00 995.90
Авыл хуҗалыгы һəм балыкчылык 1420925360 200 04 05 995.90
"Татарстан Республикасында юстицияне үстерү " дəүлəт 
программасы 2400000000 2.40

«Татарстан Республикасында юстиция өлкəсендə дəүлəт 
сəясəтен гамəлгə ашыру " ярдəмче программасы 2410000000 2.40

"Татарстан Республикасы вəкалəтлəре чиклəрендə юстиция 
өлкəсендə сəясəтне гамəлгə ашыру" төп чарасы 2410100000 2.40

ТР муниципаль норматив хокукый актлары регистрын алып бару 
өчен кирəк булган муниципаль районга керүче җирлеклəрдəн 
мəгълүмат җыю буенча вəкалəтлəрне гамəлгə ашыру

2410125390 2.40

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна учреждениелəре, 
бюджеттан тыш дəүлəт фондлары белəн идарə итү органнары 
функциялəрен үтəүне тəэмин итү максатларында персоналга 
түлəү чыгымнары

2410125390 100 2.40

ГОМУМДƏҮЛƏТ МƏСЬƏЛƏЛƏРЕ 2410125390 100 01 00 2.40
Җирле администрация эшчəнлеге 2410125390 100 01 04 2.40

"Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районының 
җирле əһəмияттəге гомуми файдаланудагы юлларында 
муниципаль юл фонды акчасы исəбеннəн юл эшлəре " 
муниципаль программасы   

Д100000000 12,675.74

Муниципаль юл фонды хисабына автомобиль юлларын төзү, 
карап тоту һəм ремонтлау (агымдагы һəм капиталь) Д100003650 12,675.74

Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, 
эшлəр башкару һəм хезмəтлəр күрсəтү Д100003650 200 12,675.74

МИЛЛИ ИКЪТИСАД Д100003650 200 04 00 12,675.74
Юл хуҗалыгы (юл фондлары) Д100003650 200 04 09 12,675.74
"Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районында 
коррупциягə каршы сəясəтне гамəлгə ашыру " муниципаль 
программасы 

9900002043 50.00

Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, 
эшлəр башкару һəм хезмəтлəр күрсəтү 9900002043 200 50.00

ГОМУМДƏҮЛƏТ МƏСЬƏЛƏЛƏРЕ 9900002043 200 01 00 50.00
Башка гомумдəүлəт мəсьəлəлəре 9900002043 200 01 13 50.00
Чыгымнарның программа булмаган юнəлешлəре 9900000000 62,740.13
Муниципаль берəмлек Башлыгы 9900002030 1,675.00
Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна учреждениелəре, 
бюджеттан тыш дəүлəт фондлары белəн идарə итү органнары 
функциялəрен үтəүне тəэмин итү максатларында персоналга 
түлəү чыгымнары

9900002030 100 1,675.00

ГОМУМДƏҮЛƏТ МƏСЬƏЛƏЛƏРЕ 9900002030 100 01 00 1,675.00
Россия Федерациясе субъектының һəм муниципаль берəмлекнең 
иң югары вазыйфаи заты эшлəве 9900002030 100 01 02 1,675.00

Үзəк аппарат 9900002040 22,891.60



Атамасы чыгымнарның 
максатчан ВР Рзд ПР Сумма

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна учреждениелəре, 
бюджеттан тыш дəүлəт фондлары белəн идарə итү органнары 
функциялəрен үтəүне тəэмин итү максатларында персоналга 
түлəү чыгымнары

9900002040 100 18,651.50

ГОМУМДƏҮЛƏТ МƏСЬƏЛƏЛƏРЕ 9900002040 100 01 00 18,651.50

Дəүлəт хакимиятенең закон чыгару (вəкиллекле) органнары һəм 
муниципаль берəмлеклəрнең вəкиллекле органнары эшчəнлеге 9900002040 100 01 03 4,781.90

Җирле администрация эшчəнлеге 9900002040 100 01 04 9,572.00
Финанс, салым һəм таможня органнары һəм финанс (финанс-
бюджет) күзəтчелеге органнары эшчəнлеген тəэмин итү 9900002040 100 01 06 3,387.30

Башка гомумдəүлəт мəсьəлəлəре 9900002040 100 01 13 910.30
Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, 
эшлəр башкару һəм хезмəтлəр күрсəтү 9900002040 200 4,097.72

ГОМУМДƏҮЛƏТ МƏСЬƏЛƏЛƏРЕ 9900002040 200 01 00 4,097.72

Дəүлəт хакимиятенең закон чыгару (вəкиллекле) органнары һəм 
муниципаль берəмлеклəрнең вəкиллекле органнары эшчəнлеге 9900002040 200 01 03 1,292.10

Җирле администрация эшчəнлеге 9900002040 200 01 04 2,279.62
Финанс, салым һəм таможня органнары һəм финанс (финанс-
бюджет) күзəтчелеге органнары эшчəнлеген тəэмин итү 9900002040 200 01 06 476.00

Башка гомумдəүлəт мəсьəлəлəре 9900002040 200 01 13 50.00
Башка бюджет ассигнованиелəре 9900002040 800 142.38
ГОМУМДƏҮЛƏТ МƏСЬƏЛƏЛƏРЕ 9900002040 800 01 00 142.38

Дəүлəт хакимиятенең закон чыгару (вəкиллекле) органнары һəм 
муниципаль берəмлеклəрнең вəкиллекле органнары эшчəнлеге 9900002040 800 01 03 100.00

Җирле администрация эшчəнлеге 9900002040 800 01 04 35.88
Финанс, салым һəм таможня органнары һəм финанс (финанс-
бюджет) күзəтчелеге органнары эшчəнлеген тəэмин итү 9900002040 800 01 06 6.50

Оешмалар милкенə һəм җир салымына салым түлəү 9900002950 13.10
Башка бюджет ассигнованиелəре 9900002950 800 13.10
ГОМУМДƏҮЛƏТ МƏСЬƏЛƏЛƏРЕ 9900002950 800 01 00 13.10
Башка гомумдəүлəт мəсьəлəлəре 9900002950 800 01 13 13.10
Транспортның башка төрлəре өлкəсендə аерым чаралар 9900003170 1,186.90
Алынмый калган керемнəрне кайтаруга һəм (яки) товарлар 
җитештерү (сату), эшлəр башкару, хезмəтлəр күрсəтүгə бəйле 
фактта тотылган чыгымнарны каплауга субсидиялəр

9900003170 800 1,186.90

МИЛЛИ ИКЪТИСАД 9900003170 800 04 00 1,186.90
ТРАНСПОРТ 9900003170 800 04 08 1,186.90
Башкарма комитетның резерв фонды 9900007411 1,682.40
Башка бюджет ассигнованиелəре 9900007411 800 1,682.40
ГОМУМДƏҮЛƏТ МƏСЬƏЛƏЛƏРЕ 9900007411 800 01 00 1,682.40
Резерв фондлары 9900007411 800 01 11 1,682.40
ОПОП тоту 9900010990 293.00
Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна учреждениелəре, 
бюджеттан тыш дəүлəт фондлары белəн идарə итү органнары 
функциялəрен үтəүне тəэмин итү максатларында персоналга 
түлəү чыгымнары

9900010990 100 293.00

МИЛЛИ КУРКЫНЫЧСЫЗЛЫК ҺƏМ ХОКУК САКЛАУ 
ЭШЧƏНЛЕГЕ 9900010990 100 03 00 293.00

Милли куркынычсызлык һəм хокук саклау эшчəнлеге өлкəсендə 
башка мəсьəлəлəр 9900010990 100 03 14 293.00

Яшьлəр сəясəте өлкəсендə дəүлəт вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру 9900025240 344.50



Атамасы чыгымнарның 
максатчан ВР Рзд ПР Сумма

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна учреждениелəре, 
бюджеттан тыш дəүлəт фондлары белəн идарə итү органнары 
функциялəрен үтəүне тəэмин итү максатларында персоналга 
түлəү чыгымнары

9900025240 100 344.50

ГОМУМДƏҮЛƏТ МƏСЬƏЛƏЛƏРЕ 9900025240 100 01 00 344.50
Җирле администрация эшчəнлеге 9900025240 100 01 04 344.50
Балигъ булмаганнар эшлəре һəм аларның хокукларын яклау 
комиссиялəрен төзү һəм аларның эшчəнлеген оештыру буенча 
дəүлəт вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру

9900025260 374.10

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна учреждениелəре, 
бюджеттан тыш дəүлəт фондлары белəн идарə итү органнары 
функциялəрен үтəүне тəэмин итү максатларында персоналга 
түлəү чыгымнары

9900025260 100 368.30

ГОМУМДƏҮЛƏТ МƏСЬƏЛƏЛƏРЕ 9900025260 100 01 00 368.30
Башка гомумдəүлəт мəсьəлəлəре 9900025260 100 01 13 368.30
Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, 
эшлəр башкару һəм хезмəтлəр күрсəтү 9900025260 200 5.80

ГОМУМДƏҮЛƏТ МƏСЬƏЛƏЛƏРЕ 9900025260 200 01 00 5.80
Башка гомумдəүлəт мəсьəлəлəре 9900025260 200 01 13 5.80
Административ комиссиялəр эшчəнлеген барлыкка китерү һəм 
оештыру буенча дəүлəт вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру 9900025270 366.80

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна учреждениелəре, 
бюджеттан тыш дəүлəт фондлары белəн идарə итү органнары 
функциялəрен үтəүне тəэмин итү максатларында персоналга 
түлəү чыгымнары

9900025270 100 358.30

ГОМУМДƏҮЛƏТ МƏСЬƏЛƏЛƏРЕ 9900025270 100 01 00 358.30
Башка гомумдəүлəт мəсьəлəлəре 9900025270 100 01 13 358.30
Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, 
эшлəр башкару һəм хезмəтлəр күрсəтү 9900025270 200 8.50

ГОМУМДƏҮЛƏТ МƏСЬƏЛƏЛƏРЕ 9900025270 200 01 00 8.50
Башка гомумдəүлəт мəсьəлəлəре 9900025270 200 01 13 8.50
Архив эше өлкəсендə дəүлəт вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру 9900025340 20.00
Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, 
эшлəр башкару һəм хезмəтлəр күрсəтү 9900025340 200 20.00

ГОМУМДƏҮЛƏТ МƏСЬƏЛƏЛƏРЕ 9900025340 200 01 00 20.00
Башка гомумдəүлəт мəсьəлəлəре 9900025340 200 01 13 20.00
Административ хокук бозулар турында беркетмəлəр төзергə 
вəкалəтле вазыйфаи затлар исемлеген билгелəү буенча дəүлəт 
вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру

9900025350 0.50

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна учреждениелəре, 
бюджеттан тыш дəүлəт фондлары белəн идарə итү органнары 
функциялəрен үтəүне тəэмин итү максатларында персоналга 
түлəү чыгымнары

9900025350 100 0.50

ГОМУМДƏҮЛƏТ МƏСЬƏЛƏЛƏРЕ 9900025350 100 01 00 0.50
Башка гомумдəүлəт мəсьəлəлəре 9900025350 100 01 13 0.50
Үзəклəштерелгəн бухгалтерия эшчəнлеген тəэмин итү 9900029900 7,344.33
Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна учреждениелəре, 
бюджеттан тыш дəүлəт фондлары белəн идарə итү органнары 
функциялəрен үтəүне тəэмин итү максатларында персоналга 
түлəү чыгымнары

9900029900 100 5,285.90

ГОМУМДƏҮЛƏТ МƏСЬƏЛƏЛƏРЕ 9900029900 100 01 00 5,285.90
Башка гомумдəүлəт мəсьəлəлəре 9900029900 100 01 13 5,285.90
Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, 
эшлəр башкару һəм хезмəтлəр күрсəтү 9900029900 200 2,056.25

ГОМУМДƏҮЛƏТ МƏСЬƏЛƏЛƏРЕ 9900029900 200 01 00 2,056.25



Атамасы чыгымнарның 
максатчан ВР Рзд ПР Сумма

Башка гомумдəүлəт мəсьəлəлəре 9900029900 200 01 13 2,056.25
Башка бюджет ассигнованиелəре 9900029900 800 2.18
ГОМУМДƏҮЛƏТ МƏСЬƏЛƏЛƏРЕ 9900029900 800 01 00 2.18
Башка гомумдəүлəт мəсьəлəлəре 9900029900 800 01 13 2.18

Пенсиялəргə өстəмə түлəүлəр, өстəмə пенсия белəн тəэмин итү 9900049100 1,081.20

Халыкка социаль тəэмин итү һəм башка түлəүлəр 9900049100 300 1,081.20
Социаль сəясəт 9900049100 300 10 00 1,081.20
Пенсия белəн тəэмин итү 9900049100 300 10 01 1,081.20
Бюджетара трансфертлар 9900051180 500 1,703.40
МИЛЛИ ОБОРОНА 9900051180 500 02 00 1,703.40
Мобилизацион һəм гаскəри булмаган əзерлек 9900051180 500 02 03 1,703.40
Россия Федерациясендə гомуми юрисдикциядəге федераль 
судларның присяжный утырышчыларына федераль бюджет 
акчалары исəбеннəн кандидатлар исемлеген төзү (үзгəртү) 

9900051200 7.10

Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗларын тəэмин итү өчен товарлар, 
эшлəр һəм хезмəтлəр күрсəтү 9900051200 200 7.10

ГОМУМДƏҮЛƏТ МƏСЬƏЛƏЛƏРЕ 9900051200 200 01 00 7.10
Суд системасы 9900051200 200 01 05 7.10
Граждан хəле актларын дəүлəт теркəвенə алу федераль бюджет 
акчалары исəбеннəн 9900059300 500.60

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна учреждениелəре, 
бюджеттан тыш дəүлəт фондлары белəн идарə итү органнары 
функциялəрен үтəүне тəэмин итү максатларында персоналга 
түлəү чыгымнары

9900059300 100 429.40

ГОМУМДƏҮЛƏТ МƏСЬƏЛƏЛƏРЕ 9900059300 100 01 00 429.40
Башка гомумдəүлəт мəсьəлəлəре 9900059300 100 01 13 429.40
Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, 
эшлəр башкару һəм хезмəтлəр күрсəтү 9900059300 200 71.20

ГОМУМДƏҮЛƏТ МƏСЬƏЛƏЛƏРЕ 9900059300 200 01 00 71.20
Башка гомумдəүлəт мəсьəлəлəре 9900059300 200 01 13 71.20
Коммуналь хуҗалык өлкəсендəге чаралар (корылмаларны
яңадан бəялəү, регистр алып бару) 9900075050 707.10

Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, 
эшлəр башкару һəм хезмəтлəр күрсəтү 9900075050 200 707.10

Коммуналь хуҗалык 9900075050 200 05 00 707.10
Коммуналь хуҗалык өлкəсендə чаралар 9900075050 200 05 01 707.10

Финанслашу чыганагы булып шул исəптəн муниципаль район
составына керүче җирлеклəрнең бюджет тəэмин ителеше
дəрəҗəсен тигезлəүгə субсидиялəр булган җирлеклəрнең бюджет
тəэмин ителеше дəрəҗəсен тигезлəүгə һəм муниципаль район
составына керүче җирлеклəр бюджетларына бюджетара
трансфертларның башка рəвешлəрен бирүгə субсидиялəр булган
җирлеклəрнең бюджет тəэмин ителеше дəрəҗəсен тигезлəүгə
дотациялəр

99000S0040 22,148.10

Бюджетара трансфертлар 99000S0040 500 22,148.10
Гомуми характердагы бюджетара трансфертлар 99000S0040 500 14 00 22,148.10
Муниципаль берəмлеклəрнең бюджет тəэмин ителешен 
тигезлəүгə дотациялəр 99000S0040 500 14 01 22,148.10



Атамасы чыгымнарның 
максатчан ВР Рзд ПР Сумма

Җирлеклəрнең региональ финанс ярдəме фондыннан 
җирлеклəргə дотациялəр исəплəү һəм бирү буенча дəүлəт 
вəкалəтлəрен гамəлгə ашыруга финанс тəэминаты чыганагы 
булып тора торган җирлеклəрнең бюджет тəэмин ителешен 
тигезлəүгə  Татарстан Республикасы бюджетыннан тапшырыла 
торган дотациялəр

9900080060 127.90

Бюджетара трансфертлар 9900080060 500 127.90
Гомуми характердагы бюджетара трансфертлар 9900080060 500 14 00 127.90
Муниципаль берəмлеклəрнең бюджет тəэмин ителешен 
тигезлəүгə дотациялəр 9900080060 500 14 01 127.90

Муниципаль хезмəткəрлəрне иминиятлəштерү 9900092410 98.50
Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗларын тəэмин итү өчен товарлар, 
эшлəр һəм хезмəтлəр күрсəтү 9900092410 200 98.50

ГОМУМДƏҮЛƏТ МƏСЬƏЛƏЛƏРЕ 9900092410 200 01 00 98.50
Башка гомумдəүлəт мəсьəлəлəре 9900092410 200 01 13 98.50
Муниципаль хезмəткəрлəрне диспансерлаштыру 9900097080 174.00
Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗларын тəэмин итү өчен товарлар, 
эшлəр һəм хезмəтлəр күрсəтү 9900097080 200 174.00

ГОМУМДƏҮЛƏТ МƏСЬƏЛƏЛƏРЕ 9900097080 200 01 00 174.00
Башка гомумдəүлəт мəсьəлəлəре 9900097080 200 01 13 174.00

414,348.55Барлык чыгымнар



Татарстан Республикасы
Кайбыч муниципаль районы Советы 
     карарына2020 елның 22 нче гыйнварында чыккан 210 нчы номерлы 
  кушымта 

Татарстан Республикасы
Кайбыч муниципаль районы Советының  
   2019 елның 11 декабрендəге   
  200 номерлы карарына 12 нче кушымта  
  .

мең сум

Атамасы чыгымнарның 
максатчан ВР Рзд ПР 2021 ел 2022 ел

Чыгымнарның программа юнəлеше 345,978.60 341,832.60
"Татарстан Республикасында сəламəтлек саклауны үстерү " 
дəүлəт программасы 0100000000 218.00 226.70

"Авыруларны профилактикалау һəм сəламəт яшəү рəвешен 
формалаштыру" ярдəмче программасы Беренчел медик-
санитар ярдəм үстерү 

0110000000 218.00 226.70

"Иммунопрофилактиканы да кертеп, йогышлы авыруларны 
профилактикалау"  төп чарасы 0110200000 218.00 226.70

Дезинфекция, дезинсекция һəм дератизация, санитар-
эпидемиялəргə каршы (профилактик) чараларны, лаборатор 
тикшеренүлəр методларын кулланып уздырыла торган 
чараларны, йогышлы авырулар учакларында, шулай ук йогышлы 
авырулар барлыкка килү яисə таралу өчен шартлар булган һəм 
саклана торган территориялəрдə һəм биналарда гамəлгə ашыруны 
оештыру буенча дəүлəт вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру

0110202110 218.00 226.70

Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, 
эшлəр башкару һəм хезмəтлəр күрсəтү 0110202110 200 218.00 226.70

СƏЛАМƏТЛЕК САКЛАУ 0110201010 200 09 00 218.00 226.70
Санитар-эпидемиологик иминлек 0110201010 200 09 07 218.00 226.70
"Кайбыч муниципаль районы мəгарифен үстерү" 
муниципаль программасы 241,625.90 238,315.20

"Мəктəпкəчə белем бирүне үстерү   (инклюзив мəгарифне дə 
кертеп)» ярдəмче программасы 0210000000 44,286.10 43,681.10

 Муниципаль мəктəпкəчə мəгариф оешмаларында һəркем 
өчен мөмкин булган һəм түлəүсез мəктəпкəчə белем алуга 
хокукларны гамəлгə ашыруның дəүлəт гарантиялəрен 
тəэмин итү төп чарасы

0210100000 22,722.50 22,722.50

Муниципаль мəктəпкəчə мəгариф оешмаларында һəркем өчен 
мөмкин булган һəм түлəүсез мəктəпкəчə белем алуга хокукларны 
гамəлгə ашыруның дəүлəт гарантиялəрен тəэмин итүгə дəүлəт 
вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру

0210125370 22,722.50 22,722.50

Бюджет учреждениелəренə, автоном учреждениелəргə һəм 
коммерциягə карамаган башка оешмаларга субсидиялəр бирү 0210125370 600 22,722.50 22,722.50

МƏГАРИФ 0210125370 600 07 00 22,722.50 22,722.50
Мəктəпкəчə белем бирү 0210125370 600 07 01 22,722.50 22,722.50

Мəктəпкəчə белем бирүне тормышка ашыру   төп чарасы 0210300000 21,563.60 20,958.60

Мəктəпкəчə белем бирү оешмаларын үстерү 02103S0050 21,563.60 20,958.60

Бюджет учреждениелəренə, автоном учреждениелəргə һəм 
коммерциягə карамаган башка оешмаларга субсидиялəр бирү 02103S0050 600 21,563.60 20,958.60

МƏГАРИФ 02103S0050 600 07 00 21,563.60 20,958.60
Мəктəпкəчə белем бирү 02103S0050 600 07 01 21,563.60 20,958.60
"Гомуми белем бирүне үстерү" ярдəмче программасы 0220000000 186,570.10 184,177.40
Гомуми белем бирү төп чарасы 0220200000 94,740.80 92,331.60

2021 һəм 2022 еллар план чорына бюджетлар чыгымнары классификациясенең максатчан статьялары (Кайбыч муниципаль 
районының дəүлəт һəм муниципаль программалары һəм эшчəнлекнең программага карамаган юнəлешлəре), чыгымнар 

төрлəре төркемнəре, бүлеклəре, бүлекчəлəре буенча бюджет ассигнованиелəрен бүлү



Атамасы чыгымнарның 
максатчан ВР Рзд ПР 2021 ел 2022 ел

Мəктəп - балалар бакчаларын да кертеп, гомуми белем бирү 
оешмаларын   үстерү 02202S0050 94,740.80 92,331.60

Бюджет учреждениелəренə, автоном учреждениелəргə һəм 
коммерциягə карамаган башка оешмаларга субсидиялəр бирү 02202S0050 600 94,740.80 92,331.60

МƏГАРИФ 02202S0050 600 07 00 94,740.80 92,331.60
Гомуми белем бирү 02202S0050 600 07 02 94,740.80 92,331.60

Муниципаль гомуми белем бирү оешмаларында һəркем өчен 
мөмкин булган һəм түлəүсез мəктəпкəчə, башлангыч гомуми, 
төп гомуми, урта гомуми белем алуга хокукларны гамəлгə 
ашыруның дəүлəт гарантиялəрен тəэмин итү, муниципаль 
гомуми белем бирү оешмаларында балаларга өстəмə белем 
бирүне тəэмин итү төп чарасы

0220800000 91,829.30 91,845.80

Муниципаль гомуми белем бирү оешмаларында Һəркем өчен 
мөмкин булган һəм түлəүсез мəктəпкəчə, башлангыч гомуми, төп 
гомуми, урта гомуми белем алуга хокукларны гамəлгə ашыруның 
дəүлəт гарантиялəрен тəэмин итү, муниципаль гомуми белем 
бирү оешмаларында балаларга өстəмə белем бирүне тəэмин итү

0220825280 87,715.70 87,715.70

Бюджет учреждениелəренə, автоном учреждениелəргə һəм 
коммерциягə карамаган башка оешмаларга субсидиялəр бирү 0220825280 600 87,715.70 87,715.70

МƏГАРИФ 0220825280 600 07 00 87,715.70 87,715.70
Гомуми белем бирү 0220825280 600 07 02 87,715.70 87,715.70
Мəгариф учреждениелəрен мəгълүмат белəн тəэмин итү буенча 
дəүлəт функциялəрен тормышка ашыру 0220825301 3,756.10 3,758.80

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна учреждениелəре, 
бюджеттан тыш дəүлəт фондлары белəн идарə итү органнары 
функциялəрен үтəүне тəэмин итү максатларында персоналга 
түлəү чыгымнары

0220825301 100 3,756.10 3,758.80

МƏГАРИФ 0220825301 100 07 00 3,756.10 3,758.80
Мəгариф өлкəсендə башка мəсьəлəлəр 0220825301 100 07 09 3,756.10 3,758.80
Мəгариф өлкəсендə дəүлəт вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру 0220825302 357.50 371.30
Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна учреждениелəре, 
бюджеттан тыш дəүлəт фондлары белəн идарə итү органнары 
функциялəрен үтəүне тəэмин итү максатларында персоналга 
түлəү чыгымнары

0220825302 100 357.50 371.30

ГОМУМДƏҮЛƏТ МƏСЬƏЛƏЛƏРЕ 0220825302 100 01 00 357.50 371.30
Россия Федерациясе Хөкүмəте, Россия Федерациясе субъектлары 
дəүлəт хакимиятенең югары башкарма органнары, җирле 
администрациялəр эшчəнлеге 

0220825302 100 01 04 357.50 371.30

"Өстəмə белем бирүне үстерү"  ярдəмче программасы 0230000000 10,769.70 10,456.70
Өстəмə белем бирүне оештыру төп чарасы 0230100000 10,769.70 10,456.70

Өстəмə гомуми белем бирү программаларын гамəлгə ашыручы 
өстəмə белем бирү күппрофильле оешмаларын үстерү 02301S0050 5,934.60 5,762.60

Бюджет учреждениелəренə, автоном учреждениелəргə һəм 
коммерциягə карамаган башка оешмаларга субсидиялəр бирү 02301S0050 600 5,934.60 5,762.60

МƏГАРИФ 02301S0050 600 07 00 5,934.60 5,762.60
Балаларга өстəмə белем бирү 02301S0050 600 07 03 5,934.60 5,762.60

Өстəмə белем бирү программаларын гамəлгə ашыручы сəнгать-
эстетик юнəлештəге өстəмə белем бирү оешмаларын үстерү 02301S0050 4,835.10 4,694.10

Бюджет учреждениелəренə, автоном учреждениелəргə һəм 
коммерциягə карамаган башка оешмаларга субсидиялəр бирү 02301S0050 600 4,835.10 4,694.10

МƏГАРИФ 02301S0050 600 07 00 4,835.10 4,694.10
Балаларга өстəмə белем бирү 02301S0050 600 07 03 4,835.10 4,694.10
"Татарстан Республикасы гражданнарына социаль ярдəм 
күрсəтү " дəүлəт программасы 0300000000 12,375.00 12,791.40



Атамасы чыгымнарның 
максатчан ВР Рзд ПР 2021 ел 2022 ел

"Белем бирү оешмаларында укучыларны ашау белəн тəэмин 
итү" төп чарасы 0310200000 2,396.40 2,492.30

Социаль ярдəмнең башка төрлəрен күрсəтү (укучыларны 
тукландыру) 0310205510 2,396.40 2,492.30

Бюджет учреждениелəренə, автоном учреждениелəргə һəм 
коммерциягə карамаган башка оешмаларга субсидиялəр бирү 0310205510 600 2,396.40 2,492.30

СОЦИАЛЬ СƏЯСƏТ 0310205510 600 10 00 2,396.40 2,492.30
Гаилə һəм балачакны саклау 0310205510 600 10 04 2,396.40 2,492.30
«Гаилəлəрнең социаль-икътисадый хəлен яхшырту " ярдəмче 
программасы  0350000000 9,978.60 10,299.10

"Гаилəлəргə социаль ярдəм чаралары системасын үстерү " 
төп чарасы 0350100000 1,926.10 1,926.10

Мəктəпкəчə белем бирү программасын гамəлгə ашыручы 
мəгариф оешмаларында баланы карап торган һəм караган өчен 
компенсация

0350113200 1,926.10 1,926.10

Халыкка социаль тəэмин итү һəм башка түлəүлəр 0350113200 300 1,926.10 1,926.10
СОЦИАЛЬ СƏЯСƏТ 0350113200 300 10 00 1,926.10 1,926.10
Гаилə һəм балачакны саклау 0350113200 300 10 04 1,926.10 1,926.10
"Ятим балаларны һəм ата-ана каравыннан мəхрүм калган 
балаларны гаилəгə тəрбиягə урнаштыру өчен уңайлы 
шартлар тудыру" төп чарасы 

0350300000 8,052.50 8,373.00

Тəрбиягə бала алган гаилəгə балаларны карау өчен түлəүлəр 0350313110 3,573.90 3,716.90

Халыкка социаль тəэмин итү һəм башка түлəүлəр 0350313110 300 3,573.90 3,716.90
СОЦИАЛЬ СƏЯСƏТ 0350313110 300 10 00 3,573.90 3,716.90
Гаилə һəм балачакны саклау 0350313110 300 10 04 3,573.90 3,716.90
Тəрбиягə бала алган ата-ананы бүлəклəү 0350313120 2,034.40 2,115.80
Халыкка социаль тəэмин итү һəм башка түлəүлəр 0350313120 300 2,034.40 2,115.80
СОЦИАЛЬ СƏЯСƏТ 0350313120 300 10 00 2,034.40 2,115.80
Гаилə һəм балачакны саклау 0350313120 300 10 04 2,034.40 2,115.80

Опекуннарның гаилəлəренə балаларны карап тоту өчен түлəүлəр 0350313130 1,795.60 1,867.40

Халыкка социаль тəэмин итү һəм башка түлəүлəр 0350313130 300 1,795.60 1,867.40
СОЦИАЛЬ СƏЯСƏТ 0350313130 300 10 00 1,795.60 1,867.40
Гаилə һəм балачакны саклау 0350313130 300 10 04 1,795.60 1,867.40
Опека һəм попечительлек эшчəнлеге буенча дəүлəт вəкалəтлəрен 
гамəлгə ашыру 0350325330 648.60 672.90

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна учреждениелəре, 
бюджеттан тыш дəүлəт фондлары белəн идарə итү органнары 
функциялəрен үтəүне тəэмин итү максатларында персоналга 
түлəү чыгымнары

0350325330 100 648.60 672.90

ГОМУМДƏҮЛƏТ МƏСЬƏЛƏЛƏРЕ 0350325330 100 01 00 648.60 672.90
Башка гомумдəүлəт мəсьəлəлəре 0350325330 100 01 13 648.60 672.90
"Кайбыч муниципаль районы территориясендə терроризм 
һəм экстремизмны профилактикалау " муниципаль 
программасы 

0630000000 50.00 50.00

"Терроризм һəм экстремизмны профилактикалау " төп 
чарасы 0630100000 50.00 50.00

Программа чараларын тормышка ашыру 0630110990 50.00 50.00

Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, 
эшлəр башкару һəм хезмəтлəр күрсəтү 0630110990 200 50.00 50.00

МƏДƏНИЯТ, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630110990 200 08 00 50.00 50.00
Мəдəният 0630110990 200 08 01 50.00 50.00
"Кайбыч муниципаль районында  янгын 
куркынычсызлыгын ныгыту" программасы  0700000000 1,580.60 1,643.40

Гражданнар оборонасы, гадəттəн тыш хəллəрне кисəтү һəм 
бетерү өлкəсендə идарəнең нəтиҗəлелеген арттыру буенча 
төп чара

0700000000 1,580.60 1,643.40

Гадəттəн тыш хəллəрдə гражданнар оборонасы һəм яклау 
өлкəсендə чаралар оештыру һəм уздыру белəн идарə итү 0700022670 1,580.60 1,643.40



Атамасы чыгымнарның 
максатчан ВР Рзд ПР 2021 ел 2022 ел

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна учреждениелəре, 
бюджеттан тыш дəүлəт фондлары белəн идарə итү органнары 
функциялəрен үтəүне тəэмин итү максатларында персоналга 
түлəү чыгымнары

0700022670 100 1,568.60 1,631.40

МИЛЛИ КУРКЫНЫЧСЫЗЛЫК ҺƏМ ХОКУК САКЛАУ 
ЭШЧƏНЛЕГЕ 0700022670 100 03 00 1,568.60 1,631.40

Халыкны һəм территориялəрне табигый һəм техноген 
характердагы гадəттəн тыш хəллəрдəн яклау, гражданнар 
оборонасы

0700022670 100 03 09 1,568.60 1,631.40

Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, 
эшлəр башкару һəм хезмəтлəр күрсəтү 0700022670 200 12.00 12.00

МИЛЛИ КУРКЫНЫЧСЫЗЛЫК ҺƏМ ХОКУК САКЛАУ 
ЭШЧƏНЛЕГЕ 0700022670 200 03 00 12.00 12.00
Халыкны һəм территориялəрне табигый һəм техноген 
характердагы гадəттəн тыш хəллəрдəн яклау, гражданнар 
оборонасы

0700022670 200 03 09 12.00 12.00

"Кайбыч муниципаль районында мəдəниятне үстерү " 
муниципаль программасы 0800000000 52,090.10 50,598.70

Музей эшен үстерү ярдəмче программасы 0810000000 2,072.50 2,012.30
Музейлар эшчəнлеген тəэмин итү 0810144090 2,072.50 2,012.30

Бюджет учреждениелəренə, автоном учреждениелəргə һəм 
коммерциягə карамаган башка оешмаларга субсидиялəр бирү 0810144090 600 2,072.50 2,012.30

МƏДƏНИЯТ, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0810144090 600 08 00 2,072.50 2,012.30
Мəдəният 0810144090 600 08 01 2,072.50 2,012.30
"Китапханə эшен үстерү " ярдəмче программасы  0830000000 14,301.80 13,889.90
Китапханə хезмəте күрсəтү системасын үстерү буенча төп 
чара 0830100000 14,301.80 13,889.90

Китапханəлəр эшчəнлеген тəэмин итү 0830144090 14,301.80 13,889.90

Бюджет учреждениелəренə, автоном учреждениелəргə һəм 
коммерциягə карамаган башка оешмаларга субсидиялəр бирү 0830144090 600 14,301.80 13,889.90

МƏДƏНИЯТ, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0830144090 600 08 00 14,301.80 13,889.90
Мəдəният 0830144090 600 08 01 14,301.80 13,889.90
"Мəдəни-ял итү тибындагы учреждениелəрне үстерү һəм 
халык иҗатына ярдəм" ярдəмче программасы  0840000000 35,278.40 34,259.10

Заманча музыка сəнгатен үстерү  төп чарасы 0840100000 35,278.40 34,259.10

Клублар һəм мəдəни-ял итү үзəклəре эшчəнлеген тəэмин итү 0840144091 35,278.40 34,259.10

Бюджет учреждениелəренə, автоном учреждениелəргə һəм 
коммерциягə карамаган башка оешмаларга субсидиялəр бирү 0840144091 600 35,278.40 34,259.10

МƏДƏНИЯТ, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0840144091 600 08 00 35,278.40 34,259.10
Мəдəният 0840144091 600 08 01 35,278.40 34,259.10
"Кайбыч муниципаль районында  архив эшен үстерү" 
ярдəмче программасы 08Е0000000 437.40 437.40

"Архив эше өлкəсендə дəүлəт сəясəтен гамəлгə ашыру " төп 
чарасы 08Е0100000 437.40 437.40

Татарстан Республикасы архив фонды документларын һəм башка 
архив документларын саклау, исəпкə алу, комплектлау һəм 
куллануны тəэмин итү

08Е0144020 437.40 437.40

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна учреждениелəре, 
бюджеттан тыш дəүлəт фондлары белəн идарə итү органнары 
функциялəрен үтəүне тəэмин итү максатларында персоналга 
түлəү чыгымнары

08Е0144020 100 429.40 429.40

ГОМУМДƏҮЛƏТ МƏСЬƏЛƏЛƏРЕ 08Е0144020 100 01 00 429.40 429.40
Башка гомумдəүлəт мəсьəлəлəре 08Е0144020 100 01 13 429.40 429.40
Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, 
эшлəр башкару һəм хезмəтлəр күрсəтү 08Е0144020 200 8.00 8.00

ГОМУМДƏҮЛƏТ МƏСЬƏЛƏЛƏРЕ 08Е0144020 200 01 00 8.00 8.00
Башка гомумдəүлəт мəсьəлəлəре 08Е0144020 200 01 13 8.00 8.00
Кайбыч муниципаль районында Əйлəнə - тирə мохитне 
саклау муниципаль программасы 0900000000 385.00 385.00

"Əйлəнə-тирəне саклау " төп чарасы 0910100000 385.00 385.00
Əйлəнə-тирəлне саклау буенча чаралар 0910174460 385.00 385.00



Атамасы чыгымнарның 
максатчан ВР Рзд ПР 2021 ел 2022 ел

Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, 
эшлəр башкару һəм хезмəтлəр күрсəтү 0910174460 200 385.00 385.00

ƏЙЛƏНƏ-ТИРƏ МОХИТНЕ САКЛАУ 0910174460 200 06 00 385.00 385.00
Үсемлеклəр һəм хайваннар дөньясы объектларын һəм аларның 
яшəү тирəлеген саклау 0910174460 200 06 03 385.00 385.00

"Кайбыч муниципаль районында яшьлəр сəясəтен, физик 
культураны һəм спортны үстерү" муниципаль программасы 1000000000 23,890.60 23,358.70

Кайбыч муниципаль районында физик культура һəм 
спортны үстерү ярдəмче программасы 1010000000 20,585.70 20,053.80

Кайбыч муниципаль районында физик культура һəм спорт 
өлкəсендə дəүлəт сəясəтен тормышка ашыру буенча төп чара 1010100000 20,585.70 20,053.80

Массакүлəм спорт өлкəсендə физик культура һəм спорт чаралары 1010112870 312.00 312.00

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна учреждениелəре, 
бюджеттан тыш дəүлəт фондлары белəн идарə итү органнары 
функциялəрен үтəүне тəэмин итү максатларында персоналга 
түлəү чыгымнары

1010112870 100 100.00 100.00

ФИЗИК КУЛЬТУРА ҺƏМ СПОРТ 1010112870 100 11 00 100.00 100.00
Массакүлəм спорт 1010112870 100 11 02 100.00 100.00
Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, 
эшлəр башкару һəм хезмəтлəр күрсəтү 1010112870 200 212.00 212.00

ФИЗИК КУЛЬТУРА ҺƏМ СПОРТ 1010112870 200 11 00 212.00 212.00
Массакүлəм спорт 1010112870 200 11 02 212.00 212.00
Ведомство карамагындагы спорт əзерлеге учреждениелəре 
эшчəнлеген тəэмин итү 1010148200 20,273.70 19,741.80

Бюджет учреждениелəренə, автоном учреждениелəргə һəм 
коммерциягə карамаган башка оешмаларга субсидиялəр бирү 1010148200 600 20,273.70 19,741.80

ФИЗИК КУЛЬТУРА ҺƏМ СПОРТ 1010148200 600 11 00 20,273.70 19,741.80
Физик культура  1010148200 600 11 01 20,273.70 19,741.80

"Балалар һəм яшьлəрнең ялын, аларны савыктыруны һəм 
эш белəн тəэмин итүне оештыру" ярдəмче программасы 1020000000 2,193.10 2,193.10

"Балалар һəм яшьлəрнең ялын, аларны савыктыруны оештыру 
өчен шартлар тудыру, аларны эш белəн тəэмин итү һəм 
сəламəтлəндерү эффектын арттыру" төп чарасы 

1020100000 2,193.10 2,193.10

Балаларның һəм яшьлəрнең ялын, сəламəтлəндерүен, 
мəшгульлеген оештыру буенча чаралар 10201S2320 2,193.10 2,193.10

Бюджет учреждениелəренə, автоном учреждениелəргə һəм 
коммерциягə карамаган башка оешмаларга субсидиялəр бирү 10201S2320 600 2,193.10 2,193.10

МƏГАРИФ 10201S2320 600 07 00 2,193.10 2,193.10
Яшьлəр сəясəте һəм балаларны савыктыру 10201S2320 600 07 07 2,193.10 2,193.10

Кайбыч муниципаль районы яшьлəре ярдəмче программасы 1040000000 1,111.80 1,111.80

Балалар һəм яшьлəр өчен чаралар үткəрү 1040143100 500.80 500.80
Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, 
эшлəр башкару һəм хезмəтлəр күрсəтү 1040143100 100 100.00 100.00

МƏГАРИФ 1040143100 100 07 00 100.00 100.00
Яшьлəр сəясəте һəм балаларны савыктыру 1040143100 100 07 07 100.00 100.00
Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, 
эшлəр башкару һəм хезмəтлəр күрсəтү 1040143100 200 400.80 400.80

МƏГАРИФ 1040143100 200 07 00 400.80 400.80
Яшьлəр сəясəте һəм балаларны савыктыру 1040143100 200 07 07 400.80 400.80
Яшьлəр сəясəте учреждениелəре эшчəнлеген тəэмин итү 1040143190 611.00 611.00

Бюджет учреждениелəренə, автоном учреждениелəргə һəм 
коммерциягə карамаган башка оешмаларга субсидиялəр бирү 1040143190 600 611.00 611.00

МƏГАРИФ 1040143190 600 07 00 611.00 611.00
Яшьлəр сəясəте һəм балаларны савыктыру 1040143190 600 07 07 611.00 611.00



Атамасы чыгымнарның 
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"Кайбыч муниципаль районында  халыкны 
наркотиклаштыруны профилактикалау" муниципаль 
программасы 

1040000000 15.00 15.00

Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, 
эшлəр башкару һəм хезмəтлəр күрсəтү 1040143100 200 15.00 15.00

МƏГАРИФ 1040143100 200 07 00 15.00 15.00
Яшьлəр сəясəте һəм балаларны савыктыру 1040143100 200 07 07 15.00 15.00

"Татарстан Республикасында авыл хуҗалыгын үстерү һəм 
авыл хуҗалыгы продукциясе, чимал һəм азык-төлек 
базарларын җайга салу" дəүлəт программасы 

1400000000 995.90 995.90

"Терлекчелек тармагын үстерү, терлекчелек продукциясен 
эшкəртү һəм сату" ярдəмче программасы 1420000000 995.90 995.90

Хайваннар авыруларын кисəтү һəм бетерү, аларны дəвалау, 
күзəтүчесез хайваннарны тоту һəм карап тоту, халыкны кеше һəм 
хайваннар өчен уртак чирлəрдəн саклау чараларын уздыруны 
оештыру өлкəсендə дəүлəт вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру

1420925360 995.90 995.90

Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, 
эшлəр башкару һəм хезмəтлəр күрсəтү 1420925360 200 995.90 995.90

МИЛЛИ ИКЪТИСАД 1420925360 200 04 00 995.90 995.90
Авыл хуҗалыгы һəм балыкчылык 1420925360 200 04 05 995.90 995.90
"Татарстан Республикасында юстицияне үстерү " дəүлəт 
программасы 2400000000 2.50 2.60

«Татарстан Республикасында юстиция өлкəсендə дəүлəт 
сəясəтен гамəлгə ашыру " ярдəмче программасы 2410000000 2.50 2.60

"Татарстан Республикасы вəкалəтлəре чиклəрендə юстиция 
өлкəсендə сəясəтне гамəлгə ашыру" төп чарасы 2410100000 2.50 2.60

ТР муниципаль норматив хокукый актлары регистрын алып бару 
өчен кирəк булган муниципаль районга керүче җирлеклəрдəн 
мəгълүмат җыю буенча вəкалəтлəрне гамəлгə ашыру

2410125390 2.50 2.60

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна учреждениелəре, 
бюджеттан тыш дəүлəт фондлары белəн идарə итү органнары 
функциялəрен үтəүне тəэмин итү максатларында персоналга 
түлəү чыгымнары

2410125390 100 2.50 2.60

ГОМУМДƏҮЛƏТ МƏСЬƏЛƏЛƏРЕ 2410125390 100 01 00 2.50 2.60
Җирле администрация эшчəнлеге 2410125390 100 01 04 2.50 2.60



Атамасы чыгымнарның 
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"Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районының 
җирле əһəмияттəге гомуми файдаланудагы юлларында 
муниципаль юл фонды акчасы исəбеннəн юл эшлəре " 
муниципаль программасы   

Д100000000 12,700.00 13,400.00

Муниципаль юл фонды хисабына автомобиль юлларын төзү, 
карап тоту һəм ремонтлау (агымдагы һəм капиталь) Д100003650 12,700.00 13,400.00

Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, 
эшлəр башкару һəм хезмəтлəр күрсəтү Д100003650 200 12,700.00 13,400.00

МИЛЛИ ИКЪТИСАД Д100003650 200 04 00 12,700.00 13,400.00
Юл хуҗалыгы (юл фондлары) Д100003650 200 04 09 12,700.00 13,400.00
"Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районында 
коррупциягə каршы сəясəтне гамəлгə ашыру " муниципаль 
программасы 

9900002043 50.00 50.00

Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, 
эшлəр башкару һəм хезмəтлəр күрсəтү 9900002043 200 50.00 50.00

ГОМУМДƏҮЛƏТ МƏСЬƏЛƏЛƏРЕ 9900002043 200 01 00 50.00 50.00
Башка гомумдəүлəт мəсьəлəлəре 9900002043 200 01 13 50.00 50.00
Чыгымнарның программа булмаган юнəлешлəре 9900000000 61,909.22 63,067.84
Муниципаль берəмлек Башлыгы 9900002030 1,675.00 1,675.00
Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна учреждениелəре, 
бюджеттан тыш дəүлəт фондлары белəн идарə итү органнары 
функциялəрен үтəүне тəэмин итү максатларында персоналга 
түлəү чыгымнары

9900002030 100 1,675.00 1,675.00

ГОМУМДƏҮЛƏТ МƏСЬƏЛƏЛƏРЕ 9900002030 100 01 00 1,675.00 1,675.00
Россия Федерациясе субъектының һəм муниципаль берəмлекнең 
иң югары вазыйфаи заты эшлəве 9900002030 100 01 02 1,675.00 1,675.00

Үзəк аппарат 9900002040 22,563.90 22,639.20
Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна учреждениелəре, 
бюджеттан тыш дəүлəт фондлары белəн идарə итү органнары 
функциялəрен үтəүне тəэмин итү максатларында персоналга 
түлəү чыгымнары

9900002040 100 18,644.50 18,644.50

ГОМУМДƏҮЛƏТ МƏСЬƏЛƏЛƏРЕ 9900002040 100 01 00 18,644.50 18,644.50

Дəүлəт хакимиятенең закон чыгару (вəкиллекле) органнары һəм 
муниципаль берəмлеклəрнең вəкиллекле органнары эшчəнлеге 9900002040 100 01 03 4,781.90 4,781.90

Җирле администрация эшчəнлеге 9900002040 100 01 04 9,565.00 9,565.00
Финанс, салым һəм таможня органнары һəм финанс (финанс-
бюджет) күзəтчелеге органнары эшчəнлеген тəэмин итү 9900002040 100 01 06 3,387.30 3,387.30

Башка гомумдəүлəт мəсьəлəлəре 9900002040 100 01 13 910.30 910.30
Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, 
эшлəр башкару һəм хезмəтлəр күрсəтү 9900002040 200 3,826.90 3,902.20

ГОМУМДƏҮЛƏТ МƏСЬƏЛƏЛƏРЕ 9900002040 200 01 00 3,826.90 3,902.20

Дəүлəт хакимиятенең закон чыгару (вəкиллекле) органнары һəм 
муниципаль берəмлеклəрнең вəкиллекле органнары эшчəнлеге 9900002040 200 01 03 1,142.10 1,168.10

Җирле администрация эшчəнлеге 9900002040 200 01 04 2,158.80 2,208.10
Финанс, салым һəм таможня органнары һəм финанс (финанс-
бюджет) күзəтчелеге органнары эшчəнлеген тəэмин итү 9900002040 200 01 06 476.00 476.00

Башка гомумдəүлəт мəсьəлəлəре 9900002040 200 01 13 50.00 50.00
Башка бюджет ассигнованиелəре 9900002040 800 92.50 92.50
ГОМУМДƏҮЛƏТ МƏСЬƏЛƏЛƏРЕ 9900002040 800 01 00 92.50 92.50

Дəүлəт хакимиятенең закон чыгару (вəкиллекле) органнары һəм 
муниципаль берəмлеклəрнең вəкиллекле органнары эшчəнлеге 9900002040 800 01 03 60.00 60.00

Җирле администрация эшчəнлеге 9900002040 800 01 04 26.00 26.00
Финанс, салым һəм таможня органнары һəм финанс (финанс-
бюджет) күзəтчелеге органнары эшчəнлеген тəэмин итү 9900002040 800 01 06 6.50 6.50

Оешмалар милкенə һəм җир салымына салым түлəү 9900002950 13.10 13.10
Башка бюджет ассигнованиелəре 9900002950 800 13.10 13.10
ГОМУМДƏҮЛƏТ МƏСЬƏЛƏЛƏРЕ 9900002950 800 01 00 13.10 13.10
Башка гомумдəүлəт мəсьəлəлəре 9900002950 800 01 13 13.10 13.10
Башкарма комитетның резерв фонды 9900007411 1,682.40 1,682.40
Башка бюджет ассигнованиелəре 9900007411 800 1,682.40 1,682.40
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ГОМУМДƏҮЛƏТ МƏСЬƏЛƏЛƏРЕ 9900007411 800 01 00 1,682.40 1,682.40
Резерв фондлары 9900007411 800 01 11 1,682.40 1,682.40
ОПОП тоту 9900010990 304.40 316.60
Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна учреждениелəре, 
бюджеттан тыш дəүлəт фондлары белəн идарə итү органнары 
функциялəрен үтəүне тəэмин итү максатларында персоналга 
түлəү чыгымнары

9900010990 100 304.40 316.60

МИЛЛИ КУРКЫНЫЧСЫЗЛЫК ҺƏМ ХОКУК САКЛАУ 
ЭШЧƏНЛЕГЕ 9900010990 100 03 00 304.40 316.60

Милли куркынычсызлык һəм хокук саклау эшчəнлеге өлкəсендə 
башка мəсьəлəлəр 9900010990 100 03 14 304.40 316.60

Яшьлəр сəясəте өлкəсендə дəүлəт вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру 9900025240 357.50 371.30

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна учреждениелəре, 
бюджеттан тыш дəүлəт фондлары белəн идарə итү органнары 
функциялəрен үтəүне тəэмин итү максатларында персоналга 
түлəү чыгымнары

9900025240 100 357.50 371.30

ГОМУМДƏҮЛƏТ МƏСЬƏЛƏЛƏРЕ 9900025240 100 01 00 357.50 371.30
Җирле администрация эшчəнлеге 9900025240 100 01 04 357.50 371.30
Балигъ булмаганнар эшлəре һəм аларның хокукларын яклау 
комиссиялəрен төзү һəм аларның эшчəнлеген оештыру буенча 
дəүлəт вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру

9900025260 387.60 402.40

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна учреждениелəре, 
бюджеттан тыш дəүлəт фондлары белəн идарə итү органнары 
функциялəрен үтəүне тəэмин итү максатларында персоналга 
түлəү чыгымнары

9900025260 100 371.80 386.60

ГОМУМДƏҮЛƏТ МƏСЬƏЛƏЛƏРЕ 9900025260 100 01 00 371.80 386.60
Башка гомумдəүлəт мəсьəлəлəре 9900025260 100 01 13 371.80 386.60
Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, 
эшлəр башкару һəм хезмəтлəр күрсəтү 9900025260 200 15.80 15.80

ГОМУМДƏҮЛƏТ МƏСЬƏЛƏЛƏРЕ 9900025260 200 01 00 15.80 15.80
Башка гомумдəүлəт мəсьəлəлəре 9900025260 200 01 13 15.80 15.80
Административ комиссиялəр эшчəнлеген барлыкка китерү һəм 
оештыру буенча дəүлəт вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру 9900025270 379.60 393.70

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна учреждениелəре, 
бюджеттан тыш дəүлəт фондлары белəн идарə итү органнары 
функциялəрен үтəүне тəэмин итү максатларында персоналга 
түлəү чыгымнары

9900025270 100 346.70 360.80

ГОМУМДƏҮЛƏТ МƏСЬƏЛƏЛƏРЕ 9900025270 100 01 00 346.70 360.80
Башка гомумдəүлəт мəсьəлəлəре 9900025270 100 01 13 346.70 360.80
Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, 
эшлəр башкару һəм хезмəтлəр күрсəтү 9900025270 200 32.90 32.90

ГОМУМДƏҮЛƏТ МƏСЬƏЛƏЛƏРЕ 9900025270 200 01 00 32.90 32.90
Башка гомумдəүлəт мəсьəлəлəре 9900025270 200 01 13 32.90 32.90
Архив эше өлкəсендə дəүлəт вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру 9900025340 20.00 20.00
Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, 
эшлəр башкару һəм хезмəтлəр күрсəтү 9900025340 200 20.00 20.00

ГОМУМДƏҮЛƏТ МƏСЬƏЛƏЛƏРЕ 9900025340 200 01 00 20.00 20.00
Башка гомумдəүлəт мəсьəлəлəре 9900025340 200 01 13 20.00 20.00
Административ хокук бозулар турында беркетмəлəр төзергə 
вəкалəтле вазыйфаи затлар исемлеген билгелəү буенча дəүлəт 
вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру

9900025350 0.52 0.54

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна учреждениелəре, 
бюджеттан тыш дəүлəт фондлары белəн идарə итү органнары 
функциялəрен үтəүне тəэмин итү максатларында персоналга 
түлəү чыгымнары

9900025350 100 0.52 0.54

ГОМУМДƏҮЛƏТ МƏСЬƏЛƏЛƏРЕ 9900025350 100 01 00 0.52 0.54
Башка гомумдəүлəт мəсьəлəлəре 9900025350 100 01 13 0.52 0.54
Үзəклəштерелгəн бухгалтерия эшчəнлеген тəэмин итү 9900029900 7,584.30 7,840.90
Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна учреждениелəре, 
бюджеттан тыш дəүлəт фондлары белəн идарə итү органнары 
функциялəрен үтəүне тəэмин итү максатларында персоналга 
түлəү чыгымнары

9900029900 100 5,330.60 5,544.00
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ГОМУМДƏҮЛƏТ МƏСЬƏЛƏЛƏРЕ 9900029900 100 01 00 5,330.60 5,544.00
Башка гомумдəүлəт мəсьəлəлəре 9900029900 100 01 13 5,330.60 5,544.00
Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, 
эшлəр башкару һəм хезмəтлəр күрсəтү 9900029900 200 2,251.50 2,294.70

ГОМУМДƏҮЛƏТ МƏСЬƏЛƏЛƏРЕ 9900029900 200 01 00 2,251.50 2,294.70
Башка гомумдəүлəт мəсьəлəлəре 9900029900 200 01 13 2,251.50 2,294.70
Башка бюджет ассигнованиелəре 9900029900 800 2.20 2.20
ГОМУМДƏҮЛƏТ МƏСЬƏЛƏЛƏРЕ 9900029900 800 01 00 2.20 2.20
Башка гомумдəүлəт мəсьəлəлəре 9900029900 800 01 13 2.20 2.20

Пенсиялəргə өстəмə түлəүлəр, өстəмə пенсия белəн тəэмин итү 9900049100 1,081.20 1,081.20

Халыкка социаль тəэмин итү һəм башка түлəүлəр 9900049100 300 1,081.20 1,081.20
Социаль сəясəт 9900049100 300 10 00 1,081.20 1,081.20
Пенсия белəн тəэмин итү 9900049100 300 10 01 1,081.20 1,081.20
Бюджетара трансфертлар 9900051180 500 1,705.90 1,732.60
МИЛЛИ ОБОРОНА 9900051180 500 02 00 1,705.90 1,732.60
Мобилизацион һəм гаскəри булмаган əзерлек 9900051180 500 02 03 1,705.90 1,732.60
Россия Федерациясендə гомуми юрисдикциядəге федераль 
судларның присяжный утырышчыларына федераль бюджет 
акчалары исəбеннəн кандидатлар исемлеген төзү (үзгəртү) 

9900051200 7.50 61.00

Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗларын тəэмин итү өчен товарлар, 
эшлəр һəм хезмəтлəр күрсəтү 9900051200 200 7.50 61.00

ГОМУМДƏҮЛƏТ МƏСЬƏЛƏЛƏРЕ 9900051200 200 01 00 7.50 61.00
Суд системасы 9900051200 200 01 05 7.50 61.00
Граждан хəле актларын дəүлəт теркəвенə алу федераль бюджет 
акчалары исəбеннəн 9900059300 530.20 547.60

Дəүлəт (муниципаль) органнары, казна учреждениелəре, 
бюджеттан тыш дəүлəт фондлары белəн идарə итү органнары 
функциялəрен үтəүне тəэмин итү максатларында персоналга 
түлəү чыгымнары

9900059300 100 447.00 464.00

ГОМУМДƏҮЛƏТ МƏСЬƏЛƏЛƏРЕ 9900059300 100 01 00 447.00 464.00
Башка гомумдəүлəт мəсьəлəлəре 9900059300 100 01 13 447.00 464.00
Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, 
эшлəр башкару һəм хезмəтлəр күрсəтү 9900059300 200 83.20 83.60

ГОМУМДƏҮЛƏТ МƏСЬƏЛƏЛƏРЕ 9900059300 200 01 00 83.20 83.60
Башка гомумдəүлəт мəсьəлəлəре 9900059300 200 01 13 83.20 83.60
Коммуналь хуҗалык өлкəсендəге чаралар (корылмаларны яңадан
бəялəү, регистр алып бару) 9900075050 707.10 707.10

Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, 
эшлəр башкару һəм хезмəтлəр күрсəтү 9900075050 200 707.10 707.10

Коммуналь хуҗалык 9900075050 200 05 00 707.10 707.10
Коммуналь хуҗалык өлкəсендə чаралар 9900075050 200 05 01 707.10 707.10

Финанслашу чыганагы булып шул исəптəн муниципаль район
составына керүче җирлеклəрнең бюджет тəэмин ителеше
дəрəҗəсен тигезлəүгə субсидиялəр булган җирлеклəрнең бюджет
тəэмин ителеше дəрəҗəсен тигезлəүгə һəм муниципаль район
составына керүче җирлеклəр бюджетларына бюджетара
трансфертларның башка рəвешлəрен бирүгə субсидиялəр булган
җирлеклəрнең бюджет тəэмин ителеше дəрəҗəсен тигезлəүгə
дотациялəр

99000S0040 22,501.60 23,174.50

Бюджетара трансфертлар 99000S0040 500 22,501.60 23,174.50
Гомуми характердагы бюджетара трансфертлар 99000S0040 500 14 00 22,501.60 23,174.50
Муниципаль берəмлеклəрнең бюджет тəэмин ителешен 
тигезлəүгə дотациялəр 99000S0040 500 14 01 22,501.60 23,174.50

Җирлеклəрнең региональ финанс ярдəме фондыннан 
җирлеклəргə дотациялəр исəплəү һəм бирү буенча дəүлəт 
вəкалəтлəрен гамəлгə ашыруга финанс тəэминаты чыганагы 
булып тора торган җирлеклəрнең бюджет тəэмин ителешен 
тигезлəүгə  Татарстан Республикасы бюджетыннан тапшырыла 
торган дотациялəр

9900080060 134.90 136.20

Бюджетара трансфертлар 9900080060 500 134.90 136.20
Гомуми характердагы бюджетара трансфертлар 9900080060 500 14 00 134.90 136.20
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Муниципаль берəмлеклəрнең бюджет тəэмин ителешен 
тигезлəүгə дотациялəр 9900080060 500 14 01 134.90 136.20

Муниципаль хезмəткəрлəрне иминиятлəштерү 9900092410 98.50 98.50
Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗларын тəэмин итү өчен товарлар, 
эшлəр һəм хезмəтлəр күрсəтү 9900092410 200 98.50 98.50

ГОМУМДƏҮЛƏТ МƏСЬƏЛƏЛƏРЕ 9900092410 200 01 00 98.50 98.50
Башка гомумдəүлəт мəсьəлəлəре 9900092410 200 01 13 98.50 98.50
Муниципаль хезмəткəрлəрне диспансерлаштыру 9900097080 174.00 174.00
Дəүлəт (муниципаль) ихтыяҗларын тəэмин итү өчен товарлар, 
эшлəр һəм хезмəтлəр күрсəтү 9900097080 200 174.00 174.00

ГОМУМДƏҮЛƏТ МƏСЬƏЛƏЛƏРЕ 9900097080 200 01 00 174.00 174.00
Башка гомумдəүлəт мəсьəлəлəре 9900097080 200 01 13 174.00 174.00

407,887.82 404,900.44Барлыгы чыгымнар (шартлы рəвештə расланган чыгымнар)



мең сум

Түлəүсез керемнəр 306,949.70
Муниципаль районнарның бюджет тəэмин ителешен тигезлəүгə дотациялəр 2 02 15001 05 0000 150 23,722.60
Субсидиялəр 153,157.00
Муниципаль район составына керүче җирлеклəрнең бюджет тəэмин ителеше дəрəҗəсен тигезлəү һəм муниципаль 
район составына керүче җирлеклəр бюджетларына бюджетара трансфертларның башка рəвешлəрен бирү буенча 
муниципаль районнарның җирле үзидарə органнары вəкалəтлəрен үтəгəндə барлыкка килə торган чыгым 
йөклəмəлəрен финанслашу максатларында муниципаль районнар бюджетларына субсидиялəр бирү  

2 02 29999 05 0000 150 21,926.60

Муниципаль белем бирү оешмаларында балаларга өстəмə белем бирүне оештыру, балаларны карап тоту һəм карау 
өчен шартлар тудыру, муниципаль белем бирү оешмаларында балаларга өстəмə белем бирүне оештыру буенча 
муниципаль районнар һəм шəһəр округлары җирле үзидарə органнары вəкалəтлəрен үтəгəндə барлыкка килə торган 
чыгым йөклəмəлəрен финанслашу максатларында муниципаль районнар һəм шəһəр округлары бюджетларына 
субсидиялəр  

2 02 29999 05 0000 150 129,059.20

"Каникул вакытында балаларның ялын оештыруны тəэмин итү буенча җирле үзидарə органнары вəкалəтлəрен 
үтəгəндə барлыкка килə торган чыгым йөклəмəлəрен финанслашу максатларында муниципаль районнар һəм шəһəр 
округлары бюджетларына субсидиялəр"

2 02 29999 05 0000 150 2,171.20

Субвенциялəр 126,937.10
"Шəһəр, авыл җирлеклəре бюджетларына дотациялəр исəплəү һəм бирү буенча Татарстан Республикасының дəүлəт 
вəкалəтлəрен гамəлгə ашыруга муниципаль районнар бюджетларына Татарстан Республикасы бюджеты акчалары 
исəбеннəн субвенциялəр"

2 02 30024 05 0000 150 127.90

Муниципаль гомуми белем бирү оешмаларында Һəркем өчен мөмкин булган һəм түлəүсез башлангыч гомуми, төп 
гомуми, урта гомуми белем алуга хокукларны гамəлгə ашыруның дəүлəт гарантиялəрен тəэмин итү, муниципаль 
гомуми белем бирү оешмаларында балаларга өстəмə белем бирүне тəэмин итү өчен  
муниципаль районнар һəм шəһəр округлары бюджетларына субвенциялəр  

2 02 30024 05 0000 150 87,715.70

Мəктəпкəчə белем бирү программаларын гамəлгə ашыручы муниципаль мəгариф оешмаларында һəркем өчен 
мөмкин булган һəм түлəүсез мəктəпкəчə белем алуга хокукларны гамəлгə ашыруның дəүлəт гарантиялəрен тəэмин 
итүгə муниципаль районнар һəм шəһəр округлары бюджетларына субвенциялəр

2 02 30024 05 0000 150 22,722.50

   Җирле үзидарə органнары тарафыннан мəгариф өлкəсендə (методик һəм мəгълүмати-технологик тəэминатка) 
Татарстан Республикасы дəүлəт вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру өчен муниципаль  район  һəм шəһəр округлары 
бюджетларына субвенциялəр

2 02 30024 05 0000 150 3,753.60

Җирле үзидарə органнары тарафыннан мəгариф өлкəсендə (идарə чыгымнарын гамəлгə ашыруга) Татарстан 
Республикасы дəүлəт вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру өчен муниципаль районнар һəм шəһəр округлары бюджетларына 
субвенциялəр

2 02 30024 05 0000 150 344.50

Җирле үзидарə органнары тарафыннан балигъ булмаганнарның эшлəре һəм аларның хокукларын яклау 
комиссиялəрен төзү һəм аларның эшчəнлеген оештыру буенча Татарстан Республикасы дəүлəт вəкалəтлəрен 
гамəлгə ашыру өчен муниципаль районнар һəм шəһəр округлары бюджетларына субвенциялəр

2 02 30024 05 0000 150 374.10

Җирле үзидарə органнары тарафыннан административ комиссиялəр төзү һəм аларның эшчəнлеген оештыру буенча 
Татарстан Республикасының дəүлəт вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру өчен муниципаль районнар һəм шəһəр округлары 
бюджетларына субвенциялəр

2 02 30024 05 0000 150 366.80

Җирле үзидарə органнары тарафыннан дəүлəт яшьлəр сəясəте өлкəсендə Татарстан Республикасының дəүлəт 
вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру өчен муниципаль районнар һəм шəһəр округлары бюджетларына субвенциялəр 2 02 30024 05 0000 150 344.50

Җирле үзидарə органнары тарафыннан архив эше өлкəсендə Татарстан Республикасы дəүлəт вəкалəтлəрен гамəлгə 
ашыру өчен муниципаль районнар һəм шəһəр округлары бюджетларына субвенциялəр 2 02 30024 05 0000 150 20.00

Җирле үзидарə органнары тарафыннан балигъ булмаган затларга һəм суд тарафыннан хокукка сəлəтсез яисə 
хокукка сəлəте чиклəнгəн дип танылган затларга карата опека һəм попечительлек эшчəнлеген оештыру һəм гамəлгə 
ашыру буенча Татарстан Республикасы дəүлəт вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру өчен Татарстан Республикасы 
бюджетыннан муниципаль районнар һəм шəһəр округлары бюджетларына бирелə торган субвенциялəр

2 02 30024 05 0000 150 625.80

Җирле үзидарə органнары тарафыннан административ хокук бозулар турында беркетмəлəр төзүгə вəкалəтле 
вазыйфаи затлар исемлеген билгелəү буенча Татарстан Республикасының дəүлəт вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру өчен 
муниципаль районнар һəм шəһəр округлары бюджетларына субвенциялəр

2 02 30024 05 0000 150 0.50

Җирле үзидарə органнары тарафыннан хайваннар чирлəрен кисəтү һəм бетерү, аларны дəвалау, күзəтүчесез 
хайваннарны аулау һəм тоту, халыкны кеше һəм хайваннар өчен уртак булган авырулардан саклау чараларын 
үткəрүне оештыру өлкəсендə Татарстан Республикасының дəүлəт вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру өчен муниципаль 
районнар һəм шəһəр округлары бюджетларына субвенциялəр(себер язвасы үлəт базларын һəм биотермик 
чокырларны карап тотуга)

2 02 30024 05 0000 150 842.50

Хайваннар авыруларын кисəтү һəм бетерү, аларны дəвалау, күзəтүчесез хайваннарны аулау һəм асрау, кеше һəм 
хайваннар өчен уртак чирлəрдəн халыкны яклау чараларын үткəрүне оештыру өлкəсендə Татарстан республикасы 
дəүлəт вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру өчен муниципаль районнар һəм шəһəр округлары бюджетларына субвенциялəр
 (күзəтүчесез хайваннарны тоту, карап тору һəм аларның санын җайга салу)

2 02 30024 05 0000 150 153.40

Җирле үзидарə органнары тарафыннан эпидемиягə каршы чаралар уздыру буенча Татарстан Республикасының 
дəүлəт вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру өчен муниципаль районнар һəм шəһəр округлары бюджетларына субвенциялəр 2 02 30024 05 0000 150 212.70

Муниципаль районга керүче җирлеклəрдəн Татарстан Республикасының муниципаль норматив хокукый актлары 
регистрын алып бару өчен кирəкле мəгълүмат җыю буенча Татарстан Республикасының җирле үзидарə органнары 
тарафыннан дəүлəт вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру өчен муниципаль районнар бюджетларына субвенциялəр 2 02 30024 05 0000 150 2.40

Татарстан Республикасының җирле үзидарə органнары тарафыннан опекага (попечительлеккə) тапшырылган ятим 
балаларны һəм ата-ана тəрбиясеннəн мəхрүм калган балаларны матди карап торуга ай саен акчалата түлəү билгелəү 
һəм түлəү буенча Татарстан Республикасы дəүлəт вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру өчен муниципаль районнар һəм 
шəһəр округлары бюджетларына субвенциялəр һəм үз вазыйфаларын түлəүле башкаручы опекуннарга яисə 
попечительлəргə тиешле түлəүлəр

2 02 30027 05 0000 150 7,119.10

Граждан хəле актларын дəүлəт теркəвенə алу буенча дəүлəт вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру өчен муниципаль 
районнар һəм шəһəр округлары бюджетларына субвенциялəр   2 02 35930 05 0000 150 500.60

 200 номерлы карарына 21нче  кушымта 
  .
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Күрсəткеч атамасы Күрсəткеч коды 2020 ел

Хəрби комиссариатлар булмаган территориялəрдə беренчел хəрби исəпкə алуны гамəлгə ашыру вəкалəтлəрен 
гамəлгə ашыру өчен муниципаль район составына керүче җирлеклəр бюджетларына субвенциялəр исəплəү һəм 
бирү буенча дəүлəт вəкалəтлəрен гамəлгə ашыруга муниципаль районнар бюджетларына субвенциялəр 2 02 35118 05 0000 150 1,703.40

  Россия Федерациясендə гомуми юрисдикциядəге федераль судларның присяжный утырышчыларына кандидатлар 
исемлеклəрен төзү (үзгəртү) буенча вəкалəтлəрне финанс белəн тəэмин итү өчен  муниципаль  район  һəм шəһəр 
округлары бюджетларына субвенциялəр 

2 02 35120 05 0000 150 7.10

Муниципаль районнар бюджетларына тапшырыла торган башка бюджетара трансфертлар 2 02 49999 05 0000 150 3,133.00



мең сум

Түлəүсез керемнəр 308,713.22 310,394.04
Муниципаль районнарның бюджет тəэмин ителешен тигезлəүгə дотациялəр

2 02 15001 05 0000 150 22,408.30 17,378.90

Субсидиялəр 154,294.30 155,793.90
Муниципаль район составына керүче җирлеклəрнең бюджет тəэмин ителеше дəрəҗəсен 
тигезлəү һəм муниципаль район составына керүче җирлеклəр бюджетларына бюджетара 
трансфертларның башка рəвешлəрен бирү буенча муниципаль районнарның җирле 
үзидарə органнары вəкалəтлəрен үтəгəндə барлыкка килə торган чыгым йөклəмəлəрен 
финанслашу максатларында муниципаль районнар бюджетларына субсидиялəр бирү  

2 02 29999 05 0000 150 22,276.60 22,942.80

Муниципаль белем бирү оешмаларында балаларга өстəмə белем бирүне оештыру, 
балаларны карап тоту һəм карау өчен шартлар тудыру, муниципаль белем бирү 
оешмаларында балаларга өстəмə белем бирүне оештыру буенча муниципаль районнар һəм 
шəһəр округлары җирле үзидарə органнары вəкалəтлəрен үтəгəндə барлыкка килə торган 
чыгым йөклəмəлəрен финанслашу максатларында муниципаль районнар һəм шəһəр 
округлары бюджетларына субсидиялəр  

2 02 29999 05 0000 150 129,846.50 130,679.90

Җирле үзидарə органнары вəкалəтлəрен үтəгəндə барлыкка килə торган каникуллар 
вакытында балаларның ялын оештыру чыгым йөклəмəлəрен финанслашу максатларында 
муниципаль районнар һəм шəһəр округлары бюджетларына субсидиялəр  " 2 02 29999 05 0000 150 2,171.20 2,171.20

Субвенциялəр 127,344.42 127,831.84
Шəһəр, авыл җирлеклəре бюджетларына дотациялəр исəплəү һəм бирү буенча Татарстан 
Республикасының дəүлəт вəкалəтлəрен гамəлгə ашыруга муниципаль районнар 
бюджетларына субвенциялəр

2 02 30024 05 0000 150 134.90 136.20

Муниципаль гомуми белем бирү оешмаларында һəркем өчен мөмкин булган һəм түлəүсез 
башлангыч гомуми, төп гомуми, урта гомуми белем алуга хокукларны гамəлгə ашыруның 
дəүлəт гарантиялəрен тəэмин итү, муниципаль гомуми белем бирү оешмаларында 
балаларга өстəмə белем бирүне тəэмин итү өчен  
муниципаль районнар һəм шəһəр округлары бюджетларына субвенциялəр  

2 02 30024 05 0000 150 87,715.70 87,715.70

Мəктəпкəчə белем бирү программаларын гамəлгə ашыручы муниципаль мəгариф 
оешмаларында һəркем өчен мөмкин булган һəм түлəүсез мəктəпкəчə белем алуга 
хокукларны гамəлгə ашыруның дəүлəт гарантиялəрен тəэмин итүгə муниципаль районнар 
һəм шəһəр округлары бюджетларына субвенциялəр

2 02 30024 05 0000 150 22,722.50 22,722.50

Җирле үзидарə органнары тарафыннан мəгариф өлкəсендə Татарстан Республикасының 
дəүлəт вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру өчен (методик һəм мəгълүмати-технологик тəэмин 
итүгə) муниципаль районнар һəм шəһəр округлары бюджетларына субвенциялəр 2 02 30024 05 0000 150 3,756.10 3,758.80

Җирле үзидарə органнары тарафыннан мəгариф өлкəсендə (идарə чыгымнарын гамəлгə 
ашыруга) Татарстан Республикасы дəүлəт вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру өчен муниципаль 
районнар һəм шəһəр округлары бюджетларына субвенциялəр

2 02 30024 05 0000 150 357.50 371.30

Җирле үзидарə органнары тарафыннан балигъ булмаганнарның эшлəре һəм аларның 
хокукларын яклау комиссиялəрен төзү һəм аларның эшчəнлеген оештыру буенча 
Татарстан Республикасы дəүлəт вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру өчен муниципаль районнар 
һəм шəһəр округлары бюджетларына субвенциялəр

2 02 30024 05 0000 150 387.60 402.40

Җирле үзидарə органнары тарафыннан административ комиссиялəр төзү һəм аларның 
эшчəнлеген оештыру буенча Татарстан Республикасының дəүлəт вəкалəтлəрен гамəлгə 
ашыру өчен муниципаль районнар һəм шəһəр округлары бюджетларына субвенциялəр 2 02 30024 05 0000 150 379.60 393.70

Җирле үзидарə органнары тарафыннан дəүлəт яшьлəр сəясəте өлкəсендə Татарстан 
Республикасының дəүлəт вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру өчен муниципаль районнар һəм 
шəһəр округлары бюджетларына субвенциялəр

2 02 30024 05 0000 150 357.50 371.30

   
Җирле үзидарə органнары тарафыннан архив эше өлкəсендə Татарстан Республикасы 
дəүлəт вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру өченмуниципаль  район  һəм шəһəр округлары 
бюджетларына субвенциялəр

2 02 30024 05 0000 150 20.00 20.00

Күрсəткеч атамасы Күрсəткеч коды 2022 ел2021 ел

Татарстан Республикасы
Кайбыч муниципаль районы Советы    
2020 елның 22 нче гыйнварында чыккан 210 номерлы карарына
кушымта 

2021-2022 елларда Татарстан Республикасы бюджетыннан Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районы тарафыннан алына торган 
бюджетара трансфертлар

Татарстан Республикасы
Кайбыч муниципаль районы Советының    
2019 елның 11 декабрендəге 200 номерлы  карарына
 21 нче кушымта 
  .



Күрсəткеч атамасы Күрсəткеч коды 2022 ел2021 ел

Җирле үзидарə органнары тарафыннан балигъ булмаган затларга һəм суд тарафыннан 
хокукка сəлəтсез яисə хокукка сəлəте чиклəнгəн дип танылган затларга карата опека һəм 
попечительлек эшчəнлеген оештыру һəм гамəлгə ашыру буенча Татарстан Республикасы 
дəүлəт вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру өчен Татарстан Республикасы бюджетыннан 
муниципаль районнар һəм шəһəр округлары бюджетларына бирелə торган субвенциялəр

2 02 30024 05 0000 150 648.60 672.90

Административ хокук бозулар турында беркетмəлəр төзүгə вəкалəтле вазыйфаи затлар 
исемлеген билгелəү буенча Татарстан Республикасының дəүлəт вəкалəтлəрен җирле 
үзидарə органнары тарафыннан гамəлгə ашыру өчен муниципаль районнар һəм шəһəр 
округлары бюджетларына субвенциялəр

2 02 30024 05 0000 150 0.52 0.54

Җирле үзидарə органнары тарафыннан хайваннар чирлəрен кисəтү һəм бетерү, аларны 
дəвалау, күзəтүчесез хайваннарны аулау һəм асрау, кеше һəм хайваннар өчен уртак 
чирлəрдəн халыкны яклау чараларын үткəрүне оештыру өлкəсендə Татарстан 
Республикасының дəүлəт вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру өчен муниципаль районнар һəм 
шəһəр округлары бюджетларына субвенциялəр
 (  себер үлəмəсе үлəт базлары һəм биотермик чокырларны карап тоту  өчен)

2 02 30024 05 0000 150 842.50 842.50

Җирле үзидарə органнары тарафыннан хайваннар чирлəрен кисəтү һəм бетерү, аларны 
дəвалау, күзəтүчесез хайваннарны аулау һəм асрау, кеше һəм хайваннар өчен уртак 
чирлəрдəн халыкны яклау чараларын үткəрүне оештыру өлкəсендə Татарстан 
Республикасының дəүлəт вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру өчен муниципаль районнар һəм 
шəһəр округлары бюджетларына субвенциялəр
 (күзəтүчесез хайваннарны тоту, карап тору һəм аларның санын җайга салу)

2 02 30024 05 0000 150 153.40 153.40

Җирле үзидарə органнары тарафыннан эпидемиягə каршы чаралар уздыру буенча 
Татарстан Республикасының дəүлəт вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру өчен муниципаль 
районнар һəм шəһəр округлары бюджетларына субвенциялəр

2 02 30024 05 0000 150 218.00 226.70

Муниципаль районга керүче җирлеклəрдəн Татарстан Республикасының муниципаль 
норматив хокукый актлары регистрын алып бару өчен кирəкле мəгълүмат җыю буенча 
Татарстан Республикасының җирле үзидарə органнары тарафыннан дəүлəт вəкалəтлəрен 
гамəлгə ашыру өчен муниципаль районнар бюджетларына субвенциялəр

2 02 30024 05 0000 150 2.50 2.60

Татарстан Республикасының җирле үзидарə органнары тарафыннан опекага 
(попечительлеккə) тапшырылган ятим балаларны һəм ата-ана тəрбиясеннəн мəхрүм 
калган балаларны матди карап торуга ай саен акчалата түлəү билгелəү һəм түлəү буенча 
Татарстан Республикасы дəүлəт вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру өчен муниципаль районнар 
һəм шəһəр округлары бюджетларына субвенциялəр һəм үз вазыйфаларын түлəүле 
башкаручы опекуннарга яисə попечительлəргə тиешле түлəүлəр

2 02 30027 05 0000 150 7,403.90 7,700.10

Граждан хəле актларын дəүлəт теркəвенə алу буенча дəүлəт вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру 
өчен муниципаль районнар һəм шəһəр округлары бюджетларына субвенциялəр   2 02 35930 05 0000 150 530.20 547.60

Хəрби комиссариатлар булмаган территориялəрдə беренчел хəрби исəпкə алуны гамəлгə 
ашыру вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру өчен муниципаль район составына керүче җирлеклəр 
бюджетларына субвенциялəр исəплəү һəм бирү буенча дəүлəт вəкалəтлəрен гамəлгə 
ашыруга муниципаль районнар бюджетларына субвенциялə  р    

2 02 35118 05 0000 150 1,705.90 1,732.60

Россия Федерациясендə гомуми юрисдикциядəге федераль судларның присяжный 
утырышчыларына кандидатлар исемлеклəрен төзү (үзгəртү) вəкалəтлəрен финанс белəн 
тəэмин итү өчен муниципаль районнар һəм шəһəр округлары бюджетларына субвенциялəр 2 02 35120 05 0000 150 7.50 61.00

Муниципаль районнар бюджетларына тапшырыла торган башка бюджетара 
трансфертлар 2 02 49999 05 0000 150 4,666.20 9,389.40
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