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УТЫЗ БИШЕНЧЕ СЕССИЯСЕ 
 
«2020 елга, 2021 һҽм 2022 еллар план чорына  
Татарстан Республикасы  
Бҿгелмҽ муниципаль районы»  
муниципаль берҽмлеге бюджеты турында»  
2019 елның 13 декабрендҽге  
XXXII сессиясенең 1 нче карарына  
үзгҽрешлҽр кертү хакында 
 

Россия Федерациясе Бюджет кодексына, Татарстан Республикасының 

«Бҿгелмҽ муниципаль районы» муниципаль берҽмлеге Уставына, Татарстан 

Республикасының «Бҿгелмҽ муниципаль районы» муниципаль берҽмлегендҽ 

бюджет процессы турындагы нигезлҽмҽгҽ таянып,  

 

Бҿгелмҽ муниципаль районы Советы  

 

КАРАР ИТТЕ: 

 

1. «2020 елга һҽм 2021 һҽм 2022 еллар план чорына Бҿгелмҽ муниципаль 

районы» муниципаль берҽмлеге бюджеты турында» 2019 елның 13 декабрендҽге 

XXXII сессиясенең 1 нче карарына түбҽндҽге үзгҽрешлҽрне кертергҽ: 

1 ҿлешнең 1 пунктында «2032906,00» санын «2034652,28» санына алмаштырырга, 

2 пунктта «2042524,01» санын «2046832,19» санына алмаштырырга, 3 пунктта 

«9618,01» санын «12179,91» санына алмаштырырга.  

2) 10 статьяда «70804,67» саннарын «71304,67» саннарына алмаштырырга; 

3) 15.1 статьяда «500,0» саннарын «723,38» саннарына алмаштырырга, 

түбҽндҽге эчтҽлекле пунктлар ҿстҽргҽ: саннары 

«2) муниципаль берҽмлеклҽрнең чыгым йҿклҽмҽлҽрен үтҽүне финанслар 

белҽн тҽэмин итүгҽ 223,38 мең сум күлҽмендҽ, аны Решениегҽ 14 нче кушымта 

нигезендҽ бүлҽлҽр». 

 

  



4) 16.1 статьяның 1 пунктында "34,72» санын" 37,61» санына алмаштырырга 
һҽм карарны түбҽндҽге эчтҽлекле пунктлар белҽн ҿстҽргҽ:: 

2.Бҿгелмҽ муниципаль районы бюджетында муниципаль 
берҽмлеклҽрнең чыгым йҿклҽмҽлҽрен үтҽүне финанс ягыннан тҽэмин итүгҽ 223,38 
мең сум күлҽмендҽ бюджетара трансфертлар күлҽмен исҽпкҽ алырга. 

3. Бҿгелмҽ муниципаль районы бюджетында яшь гаилҽлҽрне торак белҽн 
тҽэмин итү чараларын тормышка ашыру ҿчен 1336,21 мең сум күлҽмендҽ 
бюджетара трансфертлар күлҽмен исҽпкҽ алырга».  

5) 17 статьяның 1 абзацында «197129,50» санын «197313,30» санына 
алмаштырырга, түбҽндҽге эчтҽлекле пунктлар ҿстҽргҽ: 

"4) югары спорт нҽтиҗҽлҽре күрсҽткҽн укучыларны ҽзерлҽгҽн ҿчен спорт 
мҽктҽплҽре тренерларына ҿстҽмҽ һҽм ҿстҽмҽ түлҽүлҽр ҿчен муниципаль район 
бюджетына субсидиялҽр 360,57 мең сум күлҽмендҽ». 

 
6) 1 нче кушымтаның 1 нче таблицасын түбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ: 
 

2020 елга Татарстан Республикасы Бҿгелмҽ муниципаль районы  
бюджеты кытлыгын финанслау чыганаклары 

  мең сум 

Күрсәткеч коды Күрсәткеч исеме Суммасы 

01 00 00 00 00 0000 

000 

Бюджет кытлыгын эчке финанслау 

чыганаклары, шул исҽптҽн 12 179,91 

  Калдыкларны үзгҽртү  

  Муниципаль районнар бюджетларының башка 

калган акчаларын арттыру  

01 05 02 01 05 0000 

510 

Муниципаль районнар бюджетларының башка 

калган акчаларын киметү -2 034652,28 

01 05 02 01 05 0000 

610 

Бюджет кытлыгын эчке финанслау 

чыганаклары, шул исҽптҽн 2 046 832,19» 

7) 1 нче кушымтаның 1 нче таблицасында 2 нче юллар: 

 

«2 00 00000 00 0000 

000 

ТҮЛҼҮСЕЗ КЕРЕМНҼР  
1 083 909,11    

2 02 20000 00 0000 

150 

Россия Федерациясе бюджет системасы 

бюджетларына субсидиялҽр (бюджетара 

субсидиялҽр) 

197 129,50 

2 02 40000 00 0000 

150 

Башка бюджетара трансфертлар 
120 737,89 

2 02 40014 05 0000 

150 

Тҿзелгҽн килешүлҽр нигезендҽ җирле 

ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү буенча 

вҽкалҽтлҽр ҿлешен гамҽлгҽ ашыру ҿчен 

муниципаль районнар бюджетларына җирлеклҽр 

бюджетларыннан тапшырыла торган бюджетара 

трансфертлар  

120 703,17 

2 02 49999 05 0000 

150 

Хезмҽт ҿчен түлҽүнең яңа системасына күчкҽн 

мҽгариф учреждениелҽрендҽ яшь белгечлҽргҽ 

айлык стимуллаштыру ҿстҽмҽлҽрен түлҽү ҿчен 

муниципаль районнар бюджетларына 

34,72 



тапшырыла торган башка бюджетара 

трансфертлар 

       

 түбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ: 

«2 00 00000 00 0000 
000 

ТҮЛҼҮСЕЗ КЕРЕМНҼР  
1 085 655,39    

2 02 20000 00 0000 
150 

Россия Федерациясе бюджет системасы 

бюджетларына субсидиялҽр (бюджетара 

субсидиялҽр) 
197 129,50 

 2 02 40014 05 0000 
150 

Тҿзелгҽн килешүлҽр нигезендҽ җирле 

ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү буенча 

вҽкалҽтлҽр ҿлешен гамҽлгҽ ашыру ҿчен 

муниципаль районнар бюджетларына җирлеклҽр 

бюджетларыннан тапшырыла торган бюджетара 

трансфертлар  

122 262,76 

2 02 49999 05 0000 
150 

Хезмҽт ҿчен түлҽүнең яңа системасына күчкҽн 

мҽгариф учреждениелҽрендҽ яшь белгечлҽргҽ 

айлык стимуллаштыру ҿстҽмҽлҽрен түлҽү ҿчен 

муниципаль районнар бюджетларына 

тапшырыла торган башка бюджетара 

трансфертлар 

37,61» 

 
юлдан соң 

 

 «2 02 40014 05 0000 

150 

Тҿзелгҽн килешүлҽр нигезендҽ җирле 

ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү буенча 

вҽкалҽтлҽр ҿлешен гамҽлгҽ ашыру ҿчен 

муниципаль районнар бюджетларына 

җирлеклҽр бюджетларыннан тапшырыла 

торган бюджетара трансфертлар  

122 262,76» 

  

юллар ҿстҽргҽ 

 

«2 02 45160 05 0000 

150 

Яшь гаилҽлҽрне торак белҽн тҽэмин итү 

чараларын гамҽлгҽ ашыру ҿчен муниципаль 

районнар бюджетларына тапшырыла торган 

бюджетара трансфертлар 
1 336,21 

2 02 45160 05 0000 150 

Муниципаль берҽмлеклҽрнең чыгым 

йҿклҽмҽлҽрен үтҽүне финанс белҽн тҽэмин итү 

ҿчен муниципаль районнар бюджетларына 

тапшырыла торган бюджетара трансфертлар  
223,38» 

 

 

 
 



 
 

8) 6 нчы кушымтаның 1 нче таблицасын түбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:  
 

«Татарстан Республикасы Бҿгелмҽ муниципаль районы бюджетының  
бюджет ассигнованиелҽрен 2020 елга бюджет чыгымнары классификациясенең 

чыгымнар тҿрлҽре тҿркемнҽре, бүлекчҽлҽре, максатчан статьялары,  
(Бҿгелмҽ муниципаль районы муниципаль программалары һҽм программа 

булмаган эшчҽнлек юнҽлешлҽре) буенча бүлү  
 

Күрсәткеч исеме 
КБК 

Суммасы,  
мең сум. 

КФСР КЦСР КВР  

ГОМУМДҼҮЛҼТ МҼСЬҼЛҼЛҼРЕ 0100     91 211,44 

Россия Федерациясе субъектының һҽм 

муниципаль берҽмлекнең югары 

вазыйфаи затының эшлҽве 

0102     1 970,30 

Муниципаль берҽмлек башлыгы 0102 9900002030   1 970,30 

Дҽүлҽт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениелҽре, бюджеттан тыш дҽүлҽт 

фондлары белҽн идарҽ итү органнары 

функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү 

максатларында персоналга түлҽү чыгымнары 

0102 9900002030 100 1 970,30 

Дҽүлҽт хакимиятенең закон чыгару 

(вҽкиллекле) органнары һҽм муниципаль 

берҽмлеклҽрнең вҽкиллекле органнары 

эшчҽнлеге 

0103     20 041,82 

Үзҽк аппарат 0103 9900002040   20 041,82 

Дҽүлҽт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениелҽре, бюджеттан тыш дҽүлҽт 

фондлары белҽн идарҽ итү органнары 

функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү 

максатларында персоналга түлҽү чыгымнары 

0103 9900002040 100 12 752,55 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын тҽэмин 

итү ҿчен товарлар сатып алу, эшлҽр башкару 

һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

0103 9900002040 200 7 092,84 

Башка бюджет ассигнованиелҽре 0103 9900002040 800 196,44 

Россия Федерациясе Хҿкүмҽте, Россия 

Федерациясе субъектлары дҽүлҽт 

хакимиятенең югары башкарма 

органнары, җирле администрация 

эшчҽнлеге 

0104     28 844,22 



Мҽгариф ҿлкҽсендҽ дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен 

гамҽлгҽ ашыру 

0104 0220825300   356,40 

Дҽүлҽт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениелҽре, бюджеттан тыш дҽүлҽт 

фондлары белҽн идарҽ итү органнары 

функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү 

максатларында персоналга түлҽү чыгымнары 

0104 0220825302 100 356,40 

Муниципаль районга керүче җирлеклҽрдҽн 

Татарстан Республикасы муниципаль 

норматив хокукый актлары регистрын 

алып бару ҿчен кирҽкле мҽгълүмат җыю 

вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыруга 

0104 2410125390   2,90 

Дҽүлҽт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениелҽре, бюджеттан тыш дҽүлҽт 

фондлары белҽн идарҽ итү органнары 

функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү 

максатларында персоналга түлҽү чыгымнары 

0104 2410125390 100 2,90 

Үзҽк аппарат 0104 9900002040   28 128,52 

Дҽүлҽт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениелҽре, бюджеттан тыш дҽүлҽт 

фондлары белҽн идарҽ итү органнары 

функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү 

максатларында персоналга түлҽү чыгымнары 

0104 9900002040 100 18 402,64 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын тҽэмин 

итү ҿчен товарлар сатып алу, эшлҽр башкару 

һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

0104 9900002040 200 9 639,11 

Башка бюджет ассигнованиелҽре 0104 9900002040 800 86,77 

Яшьлҽр сҽясҽте ҿлкҽсендҽ дҽүлҽт 

вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру 

0104 9900025240   356,40 

Дҽүлҽт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениелҽре, бюджеттан тыш дҽүлҽт 

фондларының идарҽ органнары тарафыннан 

функциялҽр башкаруны тҽэмин итү 

максатларында персоналга түлҽү чыгымнары 

0104 9900025240 100 356,40 

Дҽүлҽт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениелҽре, бюджеттан тыш дҽүлҽт 

фондлары белҽн идарҽ итү органнары 

функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү 

максатларында персоналга түлҽү 

чыгымнары 

0105     79,00 



Суд системасы 0105 9900051200   79,00 

Россия Федерациясендҽ гомуми 

юрисдикциядҽге федераль судларның 

присяжный утырышчыларына федераль 

бюджет акчалары исҽбеннҽн кандидатлар 

исемлеклҽрен тҿзү (үзгҽртү) 

0105 9900051200 200 79,00 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тҽэмин итү ҿчен товарлар сатып алу, 

эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

0106     10 768,82 

Финанс, салым һҽм таможня органнары 

һҽм финанс (финанс-бюджет) күзҽтчелеге 

органнары эшчҽнлеген тҽэмин итү 

0106 9900002040   10 768,82 

Үзҽк аппарат 0106 9900002040 100 8 496,80 

Дҽүлҽт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениелҽре, бюджеттан тыш дҽүлҽт 

фондлары белҽн идарҽ итү органнары 

функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү 

максатларында персоналга түлҽү чыгымнары 

0106 9900002040 200 2 262,02 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын тҽэмин 

итү ҿчен товарлар сатып алу, эшлҽр башкару 

һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

0106 9900002040 800 10,00 

Башка бюджет ассигнованиелҽре 0111     3 531,30 

Резерв фондлары 0111 9900007411   3 531,30 

Резерв фондлары 0111 9900007411 800 3 531,30 

Башка Гомумдҽүлҽт мҽсьҽлҽлҽре 0113     25 975,98 

Опека һҽм попечительлек ҿлкҽсендҽ 

дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру 

0113 0350325330   1 378,00 

Дҽүлҽт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениелҽре, бюджеттан тыш дҽүлҽт 

фондлары белҽн идарҽ итү органнары 

функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү 

максатларында персоналга түлҽү чыгымнары 

0113 0350325330 100 1 114,60 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын тҽэмин 

итү ҿчен товарлар сатып алу, эшлҽр башкару 

һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

0113 0350325330 200 263,40 

Бҿгелмҽ муниципаль районында кече һҽм 

урта эшкуарлыкны үстерү программасы 

0113 7900000000   50,00 



Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын тҽэмин 

итү ҿчен товарлар сатып алу, эшлҽр башкару 

һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

0113 7900092030 200 50,00 

Бҿгелмҽ муниципаль районында 

энергияне саклау һҽм энергетика 

нҽтиҗҽлелеген арттыру " муниципаль 

программасы" 

0113 8100000000   47,70 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын тҽэмин 

итү ҿчен товарлар сатып алу, эшлҽр башкару 

һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

0113 8100102041 200 47,70 

Бҿгелмҽ муниципаль районында 

коррупциягҽ каршы муниципаль 

программа 

0113 8300000000   30,50 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын тҽэмин 

итү ҿчен товарлар сатып алу, эшлҽр башкару 

һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

0113 8300102043 200 30,50 

Үзҽк аппарат 0113 9900002040   6 137,35 

Дҽүлҽт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениелҽре, бюджеттан тыш дҽүлҽт 

фондлары белҽн идарҽ итү органнары 

функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү 

максатларында персоналга түлҽү чыгымнары 

0113 9900002040 100 4 701,51 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын тҽэмин 

итү ҿчен товарлар сатып алу, эшлҽр башкару 

һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

0113 9900002040 200 1 423,34 

Башка бюджет ассигнованиелҽре 0113 9900002040 800 12,50 

Оешмалар милкенҽ салым һҽм җир 

салымын түлҽү 

0113 9900002950   992,64 

Башка бюджет ассигнованиелҽре 0113 9900002950 800 992,64 

Балигъ булмаганнар эшлҽре һҽм аларның 

хокукларын яклау комиссиялҽрен тҿзү 

һҽм аларның эшчҽнлеген оештыру буенча 

дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру 

0113 9900025260   749,70 

Дҽүлҽт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениелҽре, бюджеттан тыш дҽүлҽт 

фондлары белҽн идарҽ итү органнары 

функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү 

максатларында персоналга түлҽү чыгымнары 

0113 9900025260 100 708,20 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын тҽэмин 

итү ҿчен товарлар сатып алу, эшлҽр башкару 

0113 9900025260 200 41,50 



һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

Административ комиссиялҽр тҿзү һҽм 

аларның эшчҽнлеген оештыру буенча 

дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру 

0113 9900025270   378,90 

Дҽүлҽт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениелҽре, бюджеттан тыш дҽүлҽт 

фондлары белҽн идарҽ итү органнары 

функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү 

максатларында персоналга түлҽү чыгымнары 

0113 9900025270 100 363,90 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын тҽэмин 

итү ҿчен товарлар сатып алу, эшлҽр башкару 

һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

0113 9900025270 200 15,00 

Архив эше ҿлкҽсендҽ дҽүлҽт 

вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру 

0113 9900025340   159,60 

Дҽүлҽт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениелҽре, бюджеттан тыш дҽүлҽт 

фондларының идарҽ органнары тарафыннан 

функциялҽр башкаруны тҽэмин итү 

максатларында персоналга түлҽү чыгымнары 

0113 9900025340 100 11,00 

Дҽүлҽт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениелҽре, бюджеттан тыш дҽүлҽт 

фондлары белҽн идарҽ итү органнары 

функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү 

максатларында персоналга түлҽү чыгымнары 

0113 9900025340 200 148,60 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тҽэмин итү ҿчен товарлар сатып алу, 

эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

0113 9900025350   0,52 

Административ хокук бозулар турында 

беркетмҽлҽр тҿзергҽ вҽкалҽтле вазыйфаи 

затлар исемлеген билгелҽү буенча дҽүлҽт 

вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру 

0113 9900025350 100 0,52 

Дҽүлҽт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениелҽре, бюджеттан тыш дҽүлҽт 

фондлары белҽн идарҽ итү органнары 

функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү 

максатларында персоналга түлҽү 

чыгымнары 

0113 9900025400   25,00 

Дҽүлҽт милке чиклҽнмҽгҽн җир 

кишҽрлеклҽре белҽн эш итү буенча дҽүлҽт 

вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру 

0113 9900025400 100 25,00 



Дҽүлҽт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениелҽре, бюджеттан тыш дҽүлҽт 

фондлары белҽн идарҽ итү органнары 

функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү 

максатларында персоналга түлҽү 

чыгымнары 

0113 9900025410   3 763,30 

Җҽмҽгать урыннарында исерек хҽлдҽ булган 

затларга махсуслаштырылган 

учреждениелҽрдҽ хезмҽт күрсҽтү буенча 

дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру 

0113 9900025410 100 3 207,10 

Дҽүлҽт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениелҽре, бюджеттан тыш дҽүлҽт 

фондлары белҽн идарҽ итү органнары 

функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү 

максатларында персоналга түлҽү чыгымнары 

0113 9900025410 200 552,20 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын тҽэмин 

итү ҿчен товарлар сатып алу, эшлҽр башкару 

һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

0113 9900025410 800 4,00 

Башка бюджет ассигнованиелҽре 0113 9900029900   4 183,00 

Үзҽклҽштерелгҽн бухгалтерия эшчҽнлеген 

тҽэмин итү 

0113 9900029900 100 3 919,45 

Дҽүлҽт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениелҽре, бюджеттан тыш дҽүлҽт 

фондлары белҽн идарҽ итү органнары 

функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү 

максатларында персоналга түлҽү чыгымнары 

0113 9900029900 200 263,50 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын тҽэмин 

итү ҿчен товарлар сатып алу, эшлҽр башкару 

һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

0113 9900029900 800 0,05 

Башка бюджет ассигнованиелҽре 0113 9900044020   1 269,60 

Архив фонды документларын һҽм башка 

архив документларын саклауны, исҽпкҽ 

алуны, комплектлауны һҽм куллануны тҽэмин 

итү 

0113 9900044020 100 1 029,80 

Дҽүлҽт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениелҽре, бюджеттан тыш дҽүлҽт 

фондлары белҽн идарҽ итү органнары 

функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү 

максатларында персоналга түлҽү чыгымнары 

0113 9900044020 200 239,80 



Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тҽэмин итү ҿчен товарлар сатып алу, 

эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

0113 9900059300   4 335,20 

Гражданлык хҽле актларын дҽүлҽт теркҽве 

федераль бюджет акчалары хисабына 

0113 9900059300 100 1 701,10 

Дҽүлҽт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениелҽре, бюджеттан тыш дҽүлҽт 

фондлары белҽн идарҽ итү органнары 

функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү 

максатларында персоналга түлҽү чыгымнары 

0113 9900059300 200 2 572,30 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын тҽэмин 

итү ҿчен товарлар сатып алу, эшлҽр башкару 

һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

0113 9900059300 500 61,80 

Бюджетара трансфертлар 0113 9900092030   1 813,77 

Дҽүлҽт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениелҽре, бюджеттан тыш дҽүлҽт 

фондлары белҽн идарҽ итү органнары 

функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү 

максатларында персоналга түлҽү чыгымнары 

0113 9900092030 100 0,02 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын тҽэмин 

итү ҿчен товарлар сатып алу, эшлҽр башкару 

һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

0113 9900092030 200 1 713,75 

Башка бюджет ассигнованиелҽре 0113 9900092030 800 100,00 

Татарстан Республикасы муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрен мҽҗбүри дҽүлҽт 

иминлҽштерүе турында «Татарстан 

Республикасы Законын гамҽлгҽ ашыру» 

0113 9900092410   221,20 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын тҽэмин 

итү ҿчен товарлар сатып алу, эшлҽр башкару 

һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

0113 9900092410 200 221,20 

Муниципаль хезмҽткҽрлҽрне 

диспансерлаштыру 

0113 9900097080   440,00 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын тҽэмин 

итү ҿчен товарлар сатып алу, эшлҽр башкару 

һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

0113 9900097080 200 440,00 

МИЛЛИ ОБОРОНА 0200     2 209,80 

Мобилизацион һҽм хҽрби ҽзерлек 0203     2 209,80 

Федераль бюджет акчалары исҽбеннҽн 

хҽрби комиссариатлар булмаган 

территориялҽрдҽ беренчел хҽрби исҽпкҽ 

0203 9900051180   2 209,80 



алуны гамҽлгҽ ашыру 

Бюджетара трансфертлар 0203 9900051180 500 2 209,80 

МИЛЛИ КУРКЫНЫЧСЫЗЛЫК  0300     11 567,80 

ҺҼМ ХОКУК САКЛАУ ЭШЧҼНЛЕГЕ 0309     3 127,80 

Халыкны һҽм территориялҽрне табигый 

һҽм техноген характердагы гадҽттҽн тыш 

хҽллҽрдҽн яклау, гражданнар оборонасы 

0309 9900022670   3 127,80 

Милли иминлек һҽм хокук саклау эшчҽнлеге 

ҿлкҽсендҽ органнар эшчҽнлеге 

0309 9900022670 100 2 996,80 

Дҽүлҽт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениелҽре, бюджеттан тыш дҽүлҽт 

фондлары белҽн идарҽ итү органнары 

функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү 

максатларында персоналга түлҽү чыгымнары 

0309 9900022670 200 131,00 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тҽэмин итү ҿчен товарлар сатып алу, 

эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

0314     8 440,00 

Милли иминлек һҽм хокук саклау 

эшчҽнлеге ҿлкҽсендҽ башка мҽсьҽлҽлҽр 

0314 9900022700   8 440,00 

Тҽртип саклау җҽмҽгать пунктлары 

эшчҽнлеген тҽэмин итүче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрне тоту 

0314 9900022700 100 8 440,00 

Дҽүлҽт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениелҽре, бюджеттан тыш дҽүлҽт 

фондлары белҽн идарҽ итү органнары 

функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү 

максатларында персоналга түлҽү 

чыгымнары 

0400     32 817,32 

МИЛЛИ ИКЪТИСАД 0405     1 473,90 

Авыл хуҗалыгы һҽм балыкчылык 0405 1420925360   1 473,90 

Хайваннар авыруларын кисҽтү һҽм бетерү, 

аларны дҽвалау, аларны тоту һҽм карап тоту, 

халыкны кеше һҽм хайваннар ҿчен уртак 

чирлҽрдҽн яклау чараларын үткҽрүне 

оештыру ҿлкҽсендҽ дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен 

гамҽлгҽ ашыру 

0405 1420925360 200 1 473,90 



Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тҽэмин итү ҿчен товарлар сатып алу, 

эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

0406     527,20 

Су хуҗалыгы 0406 9900090430   527,20 

Гидротехник корылмаларны тоту һҽм 

ремонтлау чыгымнары 

0406 9900090430 200 527,20 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тҽэмин итү ҿчен товарлар сатып алу, 

эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

0408     9 199,00 

Транспорт 0408 9900003170   9 199,00 

Транспортның башка тҿрлҽре ҿлкҽсендҽ 

аерым чаралар 

0408 9900003170 800 9 199,00 

Башка бюджет ассигнованиелҽре 0409     21 617,22 

Юл хуҗалыгы (юл фондлары) 0409 Д100000000   21 617,22 

"Бҿгелмҽ муниципаль районында гомуми 

файдаланудагы юлларны тҿзү, 

реконструкциялҽү һҽм капиталь ремонтлау" 

максатчан программасы" 

0409 Д100003650 200 21 617,22 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тҽэмин итү ҿчен товарлар сатып алу, 

эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

0500     49 861,70 

ТОРАК-КОММУНАЛЬ ХУҖАЛЫК 0501     49 215,00 

Торак хуҗалыгы 0501 0450196010   49 215,00 

Күп фатирлы йортларны капиталь ремонтлау 

чараларын тҽэмин итү 

0501 0450196010 600 49 215,00 

Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ һҽм 

коммерциягҽ карамаган башка оешмаларга 

субсидиялҽр бирү 

0502     646,70 

Җирле бюджетларның бюджет 

инвестициялҽре 

0502 9900075310   646,70 

Дҽүлҽт (муниципаль) милке объектларына 

капитал салулар 

0502 9900075310 400 646,70 

ҼЙЛҼНҼ-ТИРҼ МОХИТНЕ САКЛАУ 0600     6 225,00 

Хайваннар дҿньясы объектларын һҽм 

аларның яшҽү тирҽлеген саклау 

0603     6 225,00 

Тҿп чара "ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне саклауны 

тҽэмин итү" 

0603 0910100000   6 225,00 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын тҽэмин 0603 0910174460 200 6 225,00 



итү ҿчен товарлар сатып алу, эшлҽр башкару 

һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

МҼГАРИФ 0700     1 481 428,12 

Мҽктҽпкҽчҽ белем бирү 0701     477 214,40 

"2014 – 2020 елларга мҽктҽпкҽчҽ белем 

бирүне үстерү, шул исҽптҽн инклюзив 

белем бирү һҽм ҽлеге ҿлкҽ 

хезмҽткҽрлҽренең квалификациясен 

күтҽрү" ярдҽмче программасы" 

0701 0210000000   77 307,40 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын тҽэмин 

итү ҿчен товарлар сатып алу, эшлҽр башкару 

һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

0701 02103S0050 200 1 571,60 

Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ һҽм 

коммерциягҽ карамаган башка оешмаларга 

субсидиялҽр бирү 

0701 02103S0050 600 71 435,80 

Башка бюджет ассигнованиелҽре 0701 02103S0050 800 4 300,00 

Муниципаль мҽктҽпкҽчҽ белем бирү 

оешмаларында Һҽркем ҿчен мҿмкин 

булган һҽм түлҽүсез мҽктҽпкҽчҽ белем 

алуга хокукларны гамҽлгҽ ашыруның 

дҽүлҽт гарантиялҽрен тҽэмин итү 

0701 0210125370   224 813,80 

Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ һҽм 

коммерциягҽ карамаган башка оешмаларга 

субсидиялҽр бирү 

0701 0210125370 600 224 813,80 

Мҽктҽпкҽчҽ белем бирү оешмаларын 

үстерү 

0701 0210342000   174 743,20 

Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ һҽм 

коммерциягҽ карамаган башка оешмаларга 

субсидиялҽр бирү 

0701 0210342000 600 174 743,20 

Бҿгелмҽ муниципаль районында 

энергияне саклау һҽм энергетика 

нҽтиҗҽлелеген арттыру " муниципаль 

программасы" 

0701 8100000000   250,00 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын тҽэмин 

итү ҿчен товарлар сатып алу, эшлҽр башкару 

һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

0701 8110342000 200 250,00 

Авыл җирендҽ яшҽүче гражданнарның 

аерым категориялҽренҽ торак һҽм 

коммуналь хезмҽт күрсҽтүлҽр ҿчен түлҽү 

буенча социаль ярдҽм (социаль) 

0701 9910342000   100,00 



Дҽүлҽт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениелҽре, бюджеттан тыш дҽүлҽт 

фондлары белҽн идарҽ итү органнары 

функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү 

максатларында персоналга түлҽү чыгымнары 

0701 9910342000 100 93,78 

Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ һҽм 

коммерциягҽ карамаган башка оешмаларга 

субсидиялҽр бирү 

0701 9910342000 600 6,22 

Гомуми белем 0702     782 149,60 

Муниципаль мҽктҽпкҽчҽ белем бирү 

оешмаларында Һҽркем ҿчен мҿмкин 

булган һҽм түлҽүсез мҽктҽпкҽчҽ белем 

алуга хокукларны гамҽлгҽ ашыруның 

дҽүлҽт гарантиялҽрен тҽэмин итү 

0702 0210125370   11 216,40 

Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ һҽм 

коммерциягҽ карамаган башка оешмаларга 

субсидиялҽр бирү 

0702 0210125370 600 11 216,40 

Тҿп чара :дҽүлҽт белем бирү 

оешмаларында гомуми белем бирүне 

гамҽлгҽ ашыру" 

0702 0220200000   80 720,80 

Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ һҽм 

коммерциягҽ карамаган башка оешмаларга 

субсидиялҽр бирү 

0702 02202S0050 600 73 630,80 

Башка бюджет ассигнованиелҽре 0702 02202S0050 800 7 090,00 

Мҽктҽплҽрне һҽм балалар бакчаларын да 

кертеп, гомуми белем бирү оешмаларын 

үстерү 

0702 0220242100   171 392,74 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын тҽэмин 

итү ҿчен товарлар сатып алу, эшлҽр башкару 

һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

0702 0220242100 200 8 152,67 

Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ һҽм 

коммерциягҽ карамаган башка оешмаларга 

субсидиялҽр бирү 

0702 0220242100 600 163 180,10 

Башка бюджет ассигнованиелҽре 0702 0220242100 800 59,98 

Интернат булган гомуми белем бирү 

оешмаларын үстерү 

0702 0220242200   64 037,26 

Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ һҽм 

коммерциягҽ карамаган башка оешмаларга 

субсидиялҽр бирү 

0702 0220242200 600 63 832,56 

Башка бюджет ассигнованиелҽре 0702 0220242200 800 204,70 



Муниципаль гомуми белем бирү 

оешмаларында Һҽркем ҿчен мҿмкин 

булган һҽм түлҽүсез мҽктҽпкҽчҽ, 

башлангыч гомуми, тҿп гомуми, урта 

гомуми белем алуга хокукларны гамҽлгҽ 

ашыруның дҽүлҽт гарантиялҽрен тҽэмин 

итү, муниципаль гомуми белем бирү 

оешмаларында балаларга ҿстҽмҽ белем 

бирүне тҽэмин итү 

0702 0220825280   453 391,00 

Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ һҽм 

коммерциягҽ карамаган башка оешмаларга 

субсидиялҽр бирү 

0702 0220825280 600 453 391,00 

Милли сҽясҽтне тормышка ашыру  0702 8000000000   272,90 

Бҿгелмҽ муниципаль районында 

терроризмны профилактикалау буенча  

0702 8020242100 200 257,70 

экстремизмга каршы кҿрҽш) 0702 8020242200 200 15,20 

Товарлар сатып алу, эшлҽр һҽм хезмҽтлҽр 

күрсҽтү дҽүлҽт (муниципаль) 

ихтыяҗларын тҽэмин итү ҿчен 

0702 8100000000   300,00 

Товарлар сатып алу, эшлҽр һҽм хезмҽтлҽр 

күрсҽтү дҽүлҽт (муниципаль) 

ихтыяҗларын тҽэмин итү ҿчен 

0702 8300000000   153,50 

Бҿгелмҽ муниципаль районында энергияне 

саклау һҽм энергетика нҽтиҗҽлелеген 

арттыру " муниципаль программасы" 

0702 8320242100 200 143,50 

Товарлар сатып алу, эшлҽр һҽм хезмҽтлҽр 

күрсҽтү дҽүлҽт (муниципаль) 

ихтыяҗларын тҽэмин итү ҿчен 

0702 8500000000   205,00 

Товарлар сатып алу, эшлҽр һҽм хезмҽтлҽр 

күрсҽтү дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тҽэмин итү ҿчен 

0702 8520242200 200 10,00 

Бҿгелмҽ муниципаль районында 

коррупциягҽ каршы муниципаль 

программа 

0702 8600000000   350,00 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын тҽэмин 

итү ҿчен товарлар сатып алу, эшлҽр башкару 

һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

0702 8620242100 200 295,50 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын тҽэмин 

итү ҿчен товарлар сатып алу, эшлҽр башкару 

һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

0702 8620242100 600 4,50 



2016-2020 елларга Татарстан Республикасы 

Бҿгелмҽ муниципаль районында хокук 

бозуларны профилактикалау буенча 

муниципаль программа 

0702 8620242200 200 50,00 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тҽэмин итү ҿчен товарлар сатып алу, 

эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

0702 9920242100   110,00 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын тҽэмин 

итү ҿчен товарлар сатып алу, эшлҽр башкару 

һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

0702 9920242100 100 89,39 

Балаларга патриотик тҽрбия бирү " 

муниципаль программасы  

0702 9920242100 600 20,61 

Бҿгелмҽ муниципаль районы Яшьлҽр 

эшлҽре бүлеге" 

0703     126 160,74 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тҽэмин итү ҿчен товарлар сатып алу, 

эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

0703 0230100000   4 014,80 

Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ һҽм 

коммерциягҽ карамаган башка оешмаларга 

субсидиялҽр бирү 

0703 02301S0050 600 3 849,70 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын тҽэмин 

итү ҿчен товарлар сатып алу, эшлҽр башкару 

һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

0703 02301S0050 800 165,10 

Ҿстҽмҽ гомуми белем бирү 

программаларын гамҽлгҽ ашыра торган 

күппрофильле ҿстҽмҽ белем бирү 

оешмаларын үстерү 

0703 0230142310   77 678,92 

Дҽүлҽт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениелҽре, бюджеттан тыш дҽүлҽт 

фондлары белҽн идарҽ итү органнары 

функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү 

максатларында персоналга түлҽү чыгымнары 

0703 0230142310 600 73 611,82 

Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ һҽм 

коммерциягҽ карамаган башка оешмаларга 

субсидиялҽр бирү 

0703 0230142320   44 312,80 

Балаларга ҿстҽмҽ белем бирү 0703 0230142320 600 44 312,80 

Тҿп чара :дҽүлҽт белем бирү 

оешмаларында балаларга ҿстҽмҽ белем 

бирүне оештыру" 

0703 0230443622   34,72 

Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ һҽм 0703 0230443622 600 34,72 



коммерциягҽ карамаган башка оешмаларга 

субсидиялҽр бирү 

Башка бюджет ассигнованиелҽре 0703 8000000000   34,00 

Ҿстҽмҽ гомуми белем бирү программаларын 

гамҽлгҽ ашыручы күппрофильле ҿстҽмҽ 

белем бирү оешмаларын үстерү 

0703 8030142310 200 34,00 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тҽэмин итү ҿчен товарлар сатып алу, 

эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

0703 8100000000   70,00 

Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ һҽм 

коммерциягҽ карамаган башка оешмаларга 

субсидиялҽр бирү 

0703 8130142310 200 65,06 

Ҿстҽмҽ белем бирү программаларын гамҽлгҽ 

ашыручы сҽнгать-эстетик юнҽлештҽге ҿстҽмҽ 

белем бирү оешмаларын үстерү 

0703 8130142310 600 4,94 

Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ һҽм 

коммерциягҽ карамаган башка оешмаларга 

субсидиялҽр бирү 

0703 8300000000   15,50 

Сҽнгать-эстетик юнҽлештҽге ҿстҽмҽ белем 

бирү оешмаларында яшь белгечлҽргҽ ярдҽм 

итүгҽ юнҽлдерелгҽн мҽгариф ҿлкҽсендҽге 

чаралар 

0703 8330142310 200 15,50 

Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ һҽм 

коммерциягҽ карамаган башка оешмаларга 

субсидиялҽр бирү 

0707     26 725,28 

Милли сҽясҽтне тормышка ашыру 0707 1020181320   1 007,20 

Бҿгелмҽ муниципаль районында 

терроризмны һҽм экстремизмны 

профилактикалау буенча) 

0707 1020181320 600 1 007,20 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тҽэмин итү ҿчен товарлар сатып алу, 

эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

0707 9900043190   4 256,58 

Бҿгелмҽ муниципаль районында энергияне 

саклау һҽм энергетика нҽтиҗҽлелеген 

арттыру " муниципаль программасы" 

0707 9900043190 600 4 256,58 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тҽэмин итү ҿчен товарлар сатып алу, 

эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

0707 99101S2320   21 461,50 

Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ һҽм 0707 99101S2320 200 13 606,03 



коммерциягҽ карамаган башка оешмаларга 

субсидиялҽр бирү 

Бҿгелмҽ муниципаль районында коррупциягҽ 

каршы муниципаль программа 

0707 99101S2320 600 7 855,48 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тҽэмин итү ҿчен товарлар сатып алу, 

эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

0709     69 178,10 

Яшьлҽр сҽясҽте 0709 0210243600   700,00 

Җирле бюджет акчалары хисабына 

балаларның һҽм яшьлҽрнең ялын, 

сҽламҽтлҽндерүен, мҽшгульлеген оештыру 

буенча чаралар 

0709 0210243601 200 700,00 

Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ һҽм 

коммерциягҽ карамаган башка оешмаларга 

субсидиялҽр бирү 

0709 0220825300   5 309,40 

Яшьлҽр сҽясҽте учреждениелҽре 

эшчҽнлеген тҽэмин итү 

0709 0220825301 100 4 328,83 

Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ һҽм 

коммерциягҽ карамаган башка оешмаларга 

субсидиялҽр бирү 

0709 0220825301 200 980,57 

Балалар һҽм яшьлҽрнең ялын, 

сҽламҽтлҽндерүен, мҽшгульлеген 

оештыру буенча Татарстан Республикасы 

бюджеты чаралары 

0709 0220943601   7 339,58 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын тҽэмин 

итү ҿчен товарлар сатып алу, эшлҽр башкару 

һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

0709 0220943601 200 7 339,58 

Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ һҽм 

коммерциягҽ карамаган башка оешмаларга 

субсидиялҽр бирү 

0709 0230343601   300,00 

Мҽгариф ҿлкҽсендҽ башка мҽсьҽлҽлҽр 0709 0230343601 200 300,00 

Балалар һҽм яшьлҽр ҿчен чаралар үткҽрү 0709 0250143500   809,24 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын тҽэмин 

итү ҿчен товарлар сатып алу, эшлҽр башкару 

һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

0709 0250143500 100 176,24 

Мҽгариф ҿлкҽсендҽ дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен 

гамҽлгҽ ашыру 

0709 0250143500 600 633,00 

Дҽүлҽт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениелҽре, бюджеттан тыш дҽүлҽт 

0709 0250245200   54 719,88 



фондлары белҽн идарҽ итү органнары 

функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү 

максатларында персоналга түлҽү 

чыгымнары 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын тҽэмин 

итү ҿчен товарлар сатып алу, эшлҽр башкару 

һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

0709 0250245200 100 41 902,92 

Гомуми белем бирү оешмалары балалары 

һҽм яшьлҽре ҿчен чаралар үткҽрү 

0709 0250245200 200 8 588,17 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын тҽэмин 

итү ҿчен товарлар сатып алу, эшлҽр башкару 

һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

0709 0250245200 300 15,50 

Ҿстҽмҽ белем бирү оешмаларында балалар 

һҽм яшьлҽр ҿчен чаралар үткҽрү 

0709 0250245200 600 3 902,00 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын тҽэмин 

итү ҿчен товарлар сатып алу, эшлҽр башкару 

һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

0709 0250245200 800 311,29 

Белем бирү эшчҽнлеген тҽэмин итүче 

оешмаларның үсеше, белем бирү 

сыйфатын бҽялҽү 

0800     93 311,80 

Дҽүлҽт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениелҽре, бюджеттан тыш дҽүлҽт 

фондлары белҽн идарҽ итү органнары 

функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү 

максатларында персоналга түлҽү 

чыгымнары 

0801     93 311,80 

Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ һҽм 

коммерциягҽ карамаган башка оешмаларга 

субсидиялҽр бирү 

0801 0830144090   34 106,50 

Белем бирү оешмалары эшчҽнлеген тҽэмин 

итүче оешмалар, укыту-методик кабинетлар, 

мҽктҽпара укыту-җитештерү комбинатлары, 

логопед пунктлары 

0801 0830144090 600 34 106,50 

Дҽүлҽт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениелҽре, бюджеттан тыш дҽүлҽт 

фондлары белҽн идарҽ итү органнары 

функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү 

максатларында персоналга түлҽү 

чыгымнары 

0801 0840144091   59 031,20 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын тҽэмин 0801 0840144091 600 59 031,20 



итү ҿчен товарлар сатып алу, эшлҽр башкару 

һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

Социаль тҽэмин итү һҽм халыкка башка 

түлҽүлҽр 

0801 0860110990   100,00 

Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ һҽм 

коммерциягҽ карамаган башка оешмаларга 

субсидиялҽр бирү 

0801 0860110990 600 100,00 

Башка бюджет ассигнованиелҽре 0801 8100000000   30,00 

МҼДҼНИЯТ, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0801 8140144091 600 30,00 

Мҽдҽният 0801 9930144090   26,20 

Китапханҽлҽр эшчҽнлеген тҽэмин итү 0801 9930144090 600 26,20 

Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ һҽм 

коммерциягҽ карамаган башка оешмаларга 

субсидиялҽр бирү 

0801 9940144091   17,90 

Клублар һҽм мҽдҽни-ял үзҽклҽре эшчҽнлеген 

тҽэмин итү 

0801 9940144091 600 17,90 

Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ һҽм 

коммерциягҽ карамаган башка оешмаларга 

субсидиялҽр бирү 

0900     1 627,00 

Мҽдҽният ҿлкҽсендҽ чаралар 0907     1 627,00 

Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ һҽм 

коммерциягҽ карамаган башка оешмаларга 

субсидиялҽр бирү 

0907 0110202110   1 627,00 

Бҿгелмҽ муниципаль районында энергияне 

саклау һҽм энергетика нҽтиҗҽлелеген 

арттыру " муниципаль программасы" 

0907 0110202110 200 1 627,00 

Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ һҽм 

коммерциягҽ карамаган башка оешмаларга 

субсидиялҽр бирү 

1000     93 250,37 

Җирле бюджетларның бюджет 

инвестициялҽре 

1001     514,50 

Дҽүлҽт (муниципаль) милке объектларына 

капитал салулар 

1001 9900049100   514,50 

ҼЙЛҼНҼ-ТИРҼ МОХИТНЕ САКЛАУ 1001 9900049100 300 514,50 

Хайваннар дҿньясы объектларын һҽм 

аларның яшҽү тирҽлеген саклау 

1003     5 997,40 

Тҿп чара "ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне саклауны 

тҽэмин итү" 

1003 0310105520   50,00 



Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын тҽэмин 

итү ҿчен товарлар сатып алу, эшлҽр башкару 

һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

1003 0310105520 300 50,00 

МҼГАРИФ 1003 1340105370   5 347,40 

Мҽктҽпкҽчҽ белем бирү 1003 1340105370 800 5 347,40 

"2014 – 2020 елларга мҽктҽпкҽчҽ белем 

бирүне үстерү, шул исҽптҽн инклюзив 

белем бирү һҽм ҽлеге ҿлкҽ 

хезмҽткҽрлҽренең квалификациясен 

күтҽрү" ярдҽмче программасы" 

1003 9900105490   600,00 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын тҽэмин 

итү ҿчен товарлар сатып алу, эшлҽр башкару 

һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

1003 9900105490 300 600,00 

Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ һҽм 

коммерциягҽ карамаган башка оешмаларга 

субсидиялҽр бирү 

1004     86 319,40 

Башка бюджет ассигнованиелҽре 1004 0310105520   33 980,59 

Муниципаль мҽктҽпкҽчҽ белем бирү 

оешмаларында Һҽркем ҿчен мҿмкин булган 

һҽм түлҽүсез мҽктҽпкҽчҽ белем алуга 

хокукларны гамҽлгҽ ашыруның дҽүлҽт 

гарантиялҽрен тҽэмин итү 

1004 0310105520 200 6,92 

Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ һҽм 

коммерциягҽ карамаган башка оешмаларга 

субсидиялҽр бирү 

1004 0310105520 300 33 973,68 

Мҽктҽпкҽчҽ белем бирү оешмаларын 

үстерү 

1004 0310205510   14 704,30 

Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ һҽм 

коммерциягҽ карамаган башка оешмаларга 

субсидиялҽр бирү 

1004 0310205510 200 1 348,44 

Бҿгелмҽ муниципаль районында энергияне 

саклау һҽм энергетика нҽтиҗҽлелеген 

арттыру " муниципаль программасы" 

1004 0310205510 600 13 355,86 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тҽэмин итү ҿчен товарлар сатып алу, 

эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

1004 0350313110   7 720,00 

Авыл җирендҽ яшҽүче гражданнарның аерым 

категориялҽренҽ торак һҽм коммуналь 

хезмҽт күрсҽтүлҽр ҿчен түлҽү буенча 

социаль ярдҽм (социаль)) 

1004 0350313110 300 7 720,00 



Дҽүлҽт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениелҽре, бюджеттан тыш дҽүлҽт 

фондлары белҽн идарҽ итү органнары 

функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү 

максатларында персоналга түлҽү 

чыгымнары 

1004 0350313120   4 606,20 

Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ һҽм 

коммерциягҽ карамаган башка оешмаларга 

субсидиялҽр бирү 

1004 0350313120 300 4 606,20 

Гомуми белем 1004 0350313130   23 972,10 

Муниципаль мҽктҽпкҽчҽ белем бирү 

оешмаларында Һҽркем ҿчен мҿмкин булган 

һҽм түлҽүсез мҽктҽпкҽчҽ белем алуга 

хокукларны гамҽлгҽ ашыруның дҽүлҽт 

гарантиялҽрен тҽэмин итү 

1004 0350313130 300 23 972,10 

Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ һҽм 

коммерциягҽ карамаган башка оешмаларга 

субсидиялҽр бирү 

1004 04101L4970   1 336,20 

Тҿп чара :дҽүлҽт белем бирү оешмаларында 

гомуми белем бирүне гамҽлгҽ ашыру" 

1004 04101L4970 300 1 336,20 

Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ һҽм 

коммерциягҽ карамаган башка оешмаларга 

субсидиялҽр бирү 

1006     419,07 

Башка бюджет ассигнованиелҽре 1006 9900005410   419,07 

Мҽктҽплҽрне һҽм балалар бакчаларын да 

кертеп, гомуми белем бирү оешмаларын 

үстерү 

1006 9900005410 200 19,07 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын тҽэмин 

итү ҿчен товарлар сатып алу, эшлҽр башкару 

һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

1006 9900005410 300 400,00 

Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ һҽм 

коммерциягҽ карамаган башка оешмаларга 

субсидиялҽр бирү 

1100     151 598,21 

Башка бюджет ассигнованиелҽре 1101     148 201,90 

Интернат булган гомуми белем бирү 

оешмаларын үстерү 

1101 1010148200   147 935,20 

Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ һҽм 

коммерциягҽ карамаган башка оешмаларга 

субсидиялҽр бирү 

1101 1010148200 600 147 935,20 



Башка бюджет ассигнованиелҽре 1101 3720142330   183,80 

Муниципаль гомуми белем бирү 

оешмаларында Һҽркем ҿчен мҿмкин булган 

һҽм түлҽүсез мҽктҽпкҽчҽ, башлангыч гомуми, 

тҿп гомуми, урта гомуми белем алуга 

хокукларны гамҽлгҽ ашыруның дҽүлҽт 

гарантиялҽрен тҽэмин итү, муниципаль 

гомуми белем бирү оешмаларында 

балаларга ҿстҽмҽ белем бирүне тҽэмин итү 

1101 3720142330 600 183,80 

Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ һҽм 

коммерциягҽ карамаган башка оешмаларга 

субсидиялҽр бирү 

1101 3720143620   2,89 

Милли сҽясҽтне тормышка ашыру  1101 3720143620 600 2,89 

Бҿгелмҽ муниципаль районында 

терроризмны профилактикалау буенча  

1101 8100000000   80,00 

экстремизмга каршы кҿрҽш) 1101 8110148200 600 80,00 

Товарлар сатып алу, эшлҽр һҽм хезмҽтлҽр 

күрсҽтү дҽүлҽт (муниципаль) 

ихтыяҗларын тҽэмин итү ҿчен 

1102 1010112870   2 465,51 

Товарлар сатып алу, эшлҽр һҽм хезмҽтлҽр 

күрсҽтү дҽүлҽт (муниципаль) 

ихтыяҗларын тҽэмин итү ҿчен 

1102 8600000000   103,10 

Бҿгелмҽ муниципаль районында энергияне 

саклау һҽм энергетика нҽтиҗҽлелеген 

арттыру " муниципаль программасы" 

1102 8610112870 600 103,10 

Товарлар сатып алу, эшлҽр һҽм хезмҽтлҽр 

күрсҽтү дҽүлҽт (муниципаль) 

ихтыяҗларын тҽэмин итү ҿчен 

1102 8700000000   827,70 

Товарлар сатып алу, эшлҽр һҽм хезмҽтлҽр 

күрсҽтү  дҽүлҽт (муниципаль) 

ихтыяҗларын тҽэмин итү ҿчен 

1401     31 000,25 

Бҿгелмҽ муниципаль районында 

коррупциягҽ каршы муниципаль 

программа 

1401 9900025040   10 485,05 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын тҽэмин 

итү ҿчен товарлар сатып алу, эшлҽр башкару 

һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

1401 9900025040 500 10 485,05 



Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тҽэмин итү ҿчен товарлар сатып алу, 

эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

1401 9900080060   4 948,30 

2016-2020 елларга Татарстан Республикасы 

Бҿгелмҽ муниципаль районында хокук 

бозуларны профилактикалау буенча 

муниципаль программа 

1401 9900080060 500 4 948,30 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тҽэмин итү ҿчен товарлар сатып алу, 

эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

1401 99000S0040   15 566,90 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын тҽэмин 

итү ҿчен товарлар сатып алу, эшлҽр башкару 

һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

1401 99000S0040 500 15 566,90 

Балаларга патриотик тҽрбия бирү " 

муниципаль программасы  

1403     723,38 

Бҿгелмҽ муниципаль районы Яшьлҽр 

эшлҽре бүлеге" 

1403 9900025131   223,38 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын тҽэмин 

итү ҿчен товарлар сатып алу, эшлҽр башкару 

һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

1403 9900025131 500 223,38 

Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ һҽм 

коммерциягҽ карамаган башка оешмаларга 

субсидиялҽр бирү 

1403 9900025151   500,00 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын тҽэмин 

итү ҿчен товарлар сатып алу, эшлҽр башкару 

һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

1403 9900025151 500 500,00 

БҾТЕНЕСЕ: 
      

2 046 
832,19» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 9) 7 нче кушымтаның 1 нче таблицасын түбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ: 
 

2020 елга Бҿгелмҽ муниципаль районы бюджеты  
чыгымнарының ведомство структурасы 

 

Күрсәткеч исеме КБК Суммасы, 
мең сум. КВСР КФСР КЦСР КВР 

Татарстан Республикасы Бҿгелмҽ 

муниципаль районы башкарма 

комитеты 

800       1 962 

396,18 

ГОМУМДҼҮЛҼТ МҼСЬҼЛҼЛҼРЕ 800 0100     43 836,66 

Россия Федерациясе Хҿкүмҽте, 

Россия Федерациясе субъектлары 

дҽүлҽт хакимиятенең югары 

башкарма органнары, җирле 

администрация эшчҽнлеге 

800 0104     28 844,22 

Мҽгариф ҿлкҽсендҽ дҽүлҽт 

вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру 

800 0104 0220825300   356,40 

Дҽүлҽт (муниципаль) органнары, 

казна учреждениелҽре, бюджеттан 

тыш дҽүлҽт фондлары белҽн идарҽ 

итү органнары функциялҽрен 

үтҽүне тҽэмин итү максатларында 

персоналга түлҽү чыгымнары 

800 0104 0220825302 100 356,40 

Вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру ҿчен 

мҽгълүмат җыю нче җирлеклҽре 

керүче муниципаль районы, 

кирҽкле алып бару ҿчен 

муниципаль норматив хокукый 

актлары регистрын Татарстан 

Республикасы 

800 0104 2410125390   2,90 

Дҽүлҽт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениелҽре, бюджеттан тыш 

дҽүлҽт фондлары белҽн идарҽ итү 

органнары функциялҽрен үтҽүне 

тҽэмин итү максатларында персоналга 

түлҽү чыгымнары 

800 0104 2410125390 100 2,90 

Үзҽк аппарат 800 0104 9900002040   28 128,52 

Дҽүлҽт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениелҽре, бюджеттан тыш 

дҽүлҽт фондлары белҽн идарҽ итү 

органнары функциялҽрен үтҽүне 

тҽэмин итү максатларында персоналга 

түлҽү чыгымнары 

800 0104 9900002040 100 18 402,64 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тҽэмин итү ҿчен товарлар сатып алу, 

эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

800 0104 9900002040 200 9 639,11 

Башка бюджет ассигнованиелҽре 800 0104 9900002040 800 86,77 
Яшьлҽр сҽясҽте ҿлкҽсендҽ дҽүлҽт 

вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру 

800 0104 9900025240   356,40 



Дҽүлҽт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениелҽре, бюджеттан тыш 

дҽүлҽт фондлары белҽн идарҽ итү 

органнары функциялҽрен үтҽүне 

тҽэмин итү максатларында персоналга 

түлҽү чыгымнары 

800 0104 9900025240 100 356,40 

Суд системасы 800 0105     79,00 

Россия Федерациясендҽ гомуми 

юрисдикциядҽге федераль 

судларның присяжный 

утырышчыларына федераль 

бюджет акчалары исҽбеннҽн 

кандидатлар исемлеклҽрен тҿзү 

(үзгҽртү) 

800 0105 9900051200   79,00 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тҽэмин итү ҿчен товарлар сатып алу, 

эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

800 0105 9900051200 200 79,00 

Резерв фондлары 800 0111     3 531,30 

Резерв фондлары 800 0111 9900007411   3 531,30 

Башка бюджет ассигнованиелҽре 800 0111 9900007411 800 3 531,30 

Башка Гомумдҽүлҽт мҽсьҽлҽлҽре 800 0113     11 382,14 
Опека һҽм попечительлек 

ҿлкҽсендҽ дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен 

гамҽлгҽ ашыру 

800 0113 0350325330   1 378,00 

Дҽүлҽт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениелҽре, бюджеттан тыш 

дҽүлҽт фондлары белҽн идарҽ итү 

органнары функциялҽрен үтҽүне 

тҽэмин итү максатларында персоналга 

түлҽү чыгымнары 

800 0113 0350325330 100 1 114,60 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тҽэмин итү ҿчен товарлар сатып алу, 

эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

800 0113 0350325330 200 263,40 

Бҿгелмҽ муниципаль районында 

кече һҽм урта эшкуарлыкны үстерү 

программасы 

800 0113 7900000000   50,00 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тҽэмин итү ҿчен товарлар сатып алу, 

эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

800 0113 7900092030 200 50,00 

Бҿгелмҽ муниципаль районында 

энергияне саклау һҽм энергетика 

нҽтиҗҽлелеген арттыру " 

муниципаль программасы" 

800 0113 8100000000   41,70 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тҽэмин итү ҿчен товарлар сатып алу, 

эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

800 0113 8100102041 200 41,70 

Бҿгелмҽ муниципаль районында 

коррупциягҽ каршы муниципаль 

программа 

800 0113 8300000000   26,00 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тҽэмин итү ҿчен товарлар сатып алу, 

эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

800 0113 8300102043 200 26,00 



Оешмалар милкенҽ салым һҽм җир 

салымын түлҽү 

800 0113 9900002950   992,64 

Башка бюджет ассигнованиелҽре 800 0113 9900002950 800 992,64 
Балигъ булмаганнар эшлҽре һҽм 

аларның хокукларын яклау 

комиссиялҽрен тҿзү һҽм аларның 

эшчҽнлеген оештыру буенча дҽүлҽт 

вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру 

800 0113 9900025260   749,70 

Дҽүлҽт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениелҽре, бюджеттан тыш 

дҽүлҽт фондлары белҽн идарҽ итү 

органнары функциялҽрен үтҽүне 

тҽэмин итү максатларында персоналга 

түлҽү чыгымнары 

800 0113 9900025260 100 708,20 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тҽэмин итү ҿчен товарлар сатып алу, 

эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

800 0113 9900025260 200 41,50 

Административ комиссиялҽр тҿзү 

һҽм аларның эшчҽнлеген оештыру 

буенча дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен 

гамҽлгҽ ашыру 

800 0113 9900025270   378,90 

Дҽүлҽт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениелҽре, бюджеттан тыш 

дҽүлҽт фондлары белҽн идарҽ итү 

органнары функциялҽрен үтҽүне 

тҽэмин итү максатларында персоналга 

түлҽү чыгымнары 

800 0113 9900025270 100 363,90 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тҽэмин итү ҿчен товарлар сатып алу, 

эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

800 0113 9900025270 200 15,00 

Архив эше ҿлкҽсендҽ дҽүлҽт 

вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру 

800 0113 9900025340   159,60 

Дҽүлҽт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениелҽре, бюджеттан тыш 

дҽүлҽт фондлары белҽн идарҽ итү 

органнары функциялҽрен үтҽүне 

тҽэмин итү максатларында персоналга 

түлҽү чыгымнары 

800 0113 9900025340 100 11,00 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тҽэмин итү ҿчен товарлар сатып алу, 

эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

800 0113 9900025340 200 148,60 

Административ хокук бозулар 

турында беркетмҽлҽр тҿзергҽ 

вҽкалҽтле вазыйфаи затлар 

исемлеген билгелҽү буенча дҽүлҽт 

вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру 

800 0113 9900025350   0,52 

Дҽүлҽт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениелҽре, бюджеттан тыш 

дҽүлҽт фондлары белҽн идарҽ итү 

органнары функциялҽрен үтҽүне 

тҽэмин итү максатларында персоналга 

түлҽү чыгымнары 

800 0113 9900025350 100 0,52 



Архив фонды документларын һҽм 

башка архив документларын 

саклауны, исҽпкҽ алуны, 

комплектлауны һҽм куллануны 

тҽэмин итү 

800 0113 9900044020   1 269,60 

Дҽүлҽт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениелҽре, бюджеттан тыш 

дҽүлҽт фондлары белҽн идарҽ итү 

органнары функциялҽрен үтҽүне 

тҽэмин итү максатларында персоналга 

түлҽү чыгымнары 

800 0113 9900044020 100 1 029,80 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тҽэмин итү ҿчен товарлар сатып алу, 

эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

800 0113 9900044020 200 239,80 

Гражданлык хҽле актларын дҽүлҽт 

теркҽве федераль бюджет 

акчалары хисабына 

800 0113 9900059300   4 273,40 

Дҽүлҽт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениелҽре, бюджеттан тыш 

дҽүлҽт фондлары белҽн идарҽ итү 

органнары функциялҽрен үтҽүне 

тҽэмин итү максатларында персоналга 

түлҽү чыгымнары 

800 0113 9900059300 100 1 701,10 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тҽэмин итү ҿчен товарлар сатып алу, 

эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

800 0113 9900059300 200 2 572,30 

Дҽүлҽтнең башка йҿклҽмҽлҽрен 

үтҽү 

800 0113 9900092030   1 738,18 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тҽэмин итү ҿчен товарлар сатып алу, 

эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

800 0113 9900092030 200 1 638,18 

Башка бюджет ассигнованиелҽре 800 0113 9900092030 800 100,00 

Татарстан Республикасы 

муниципаль хезмҽткҽрлҽрен 

мҽҗбүри дҽүлҽт иминлҽштерүе 

турында «Татарстан Республикасы 

Законын гамҽлгҽ ашыру» 

800 0113 9900092410   123,90 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тҽэмин итү ҿчен товарлар сатып алу, 

эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

800 0113 9900092410 200 123,90 

Муниципаль хезмҽткҽрлҽрне 

диспансерлаштыру 

800 0113 9900097080   200,00 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗлары 

ҿчен товарлар, эшлҽр һҽм хезмҽт 

күрсҽтүлҽр сатып алу 

800 0113 9900097080 200 200,00 

МИЛЛИ ИМИНЛЕК ҺҼМ ХОКУК 

САКЛАУ ЭШЧҼНЛЕГЕ 

800 0300     8 440,00 

Милли иминлек һҽм хокук саклау 

эшчҽнлеге ҿлкҽсендҽ башка 

мҽсьҽлҽлҽр 

800 0314     8 440,00 

Тҽртип саклау җҽмҽгать пунктлары 

эшчҽнлеген тҽэмин итүче 

800 0314 9900022700   8 440,00 



муниципаль хезмҽткҽрлҽрне тоту 

Дҽүлҽт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениелҽре, бюджеттан тыш 

дҽүлҽт фондлары белҽн идарҽ итү 

органнары функциялҽрен үтҽүне 

тҽэмин итү максатларында персоналга 

түлҽү чыгымнары 

800 0314 9900022700 100 8 440,00 

МИЛЛИ ИКЪТИСАД 800 0400     32 817,32 
Авыл хуҗалыгы һҽм балыкчылык 800 0405     1 473,90 
Хайваннар авыруларын кисҽтү һҽм 

бетерү, аларны дҽвалау, аларны 

тоту һҽм карап тоту, халыкны кеше 

һҽм хайваннар ҿчен уртак 

чирлҽрдҽн яклау чараларын 

үткҽрүне оештыру ҿлкҽсендҽ 

дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ 

ашыру 

800 0405 1420925360   1 473,90 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тҽэмин итү ҿчен товарлар сатып алу, 

эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

800 0405 1420925360 200 1 473,90 

Су хуҗалыгы 800 0406     527,20 

Гидротехник корылмаларны тоту 

һҽм ремонтлау чыгымнары 

800 0406 9900090430   527,20 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тҽэмин итү ҿчен товарлар сатып алу, 

эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

800 0406 9900090430 200 527,20 

Транспорт 800 0408     9 199,00 
Транспортның башка тҿрлҽре 

ҿлкҽсендҽ аерым чаралар 

800 0408 9900003170   9 199,00 

Башка бюджет ассигнованиелҽре 800 0408 9900003170 800 9 199,00 
Юл хуҗалыгы (юл фондлары) 800 0409     21 617,22 

"Бҿгелмҽ муниципаль районында 

гомуми файдаланудагы юлларны 

тҿзү, реконструкциялҽү һҽм 

капиталь ремонтлау" максатчан 

программасы" 

800 0409 Д10000000
0 

  21 617,22 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тҽэмин итү ҿчен товарлар сатып алу, 

эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

800 0409 Д10000365

0 

200 21 617,22 

ТОРАК-КОММУНАЛЬ ХУҖАЛЫК 800 0500     49 861,70 

Торак хуҗалыгы 800 0501     49 215,00 
Күп фатирлы йортларны капиталь 

ремонтлау чараларын тҽэмин итү 

800 0501 0450196010   49 215,00 

Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ 

һҽм коммерциягҽ карамаган башка 

оешмаларга субсидиялҽр бирү 

800 0501 0450196010 600 49 215,00 

Коммуналь хуҗалык 800 0502     646,70 
Җирле бюджетларның бюджет 

инвестициялҽре 

800 0502 9900075310   646,70 

Дҽүлҽт (муниципаль) милке 800 0502 9900075310 400 646,70 



объектларына капитал салулар 

ҼЙЛҼНҼ-ТИРҼ МОХИТНЕ САКЛАУ 800 0600     6 225,00 
Хайваннар дҿньясы объектларын 

һҽм аларның яшҽү тирҽлеген 

саклау 

800 0603     6 225,00 

Тҿп чара "ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне 

саклауны тҽэмин итү" 

800 0603 0910100000   6 225,00 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тҽэмин итү ҿчен товарлар сатып алу, 

эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

800 0603 0910174460 200 6 225,00 

МҼГАРИФ 800 0700     1 481 
428,12 

Мҽктҽпкҽчҽ белем бирү 800 0701     477 214,40 
"2014 – 2020 елларга мҽктҽпкҽчҽ 

белем бирүне үстерү, шул исҽптҽн 

инклюзив белем бирү һҽм ҽлеге 

ҿлкҽ хезмҽткҽрлҽренең 

квалификациясен күтҽрү" ярдҽмче 

программасы" 

800 0701 0210000000   77 307,40 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тҽэмин итү ҿчен товарлар сатып алу, 

эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

800 0701 02103S005

0 

200 1 571,60 

Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ 

һҽм коммерциягҽ карамаган башка 

оешмаларга субсидиялҽр бирү 

800 0701 02103S005

0 

600 71 435,80 

Башка бюджет ассигнованиелҽре 800 0701 02103S005
0 

800 4 300,00 

Муниципаль мҽктҽпкҽчҽ белем бирү 

оешмаларында Һҽркем ҿчен 

мҿмкин булган һҽм түлҽүсез 

мҽктҽпкҽчҽ белем алуга хокукларны 

гамҽлгҽ ашыруның дҽүлҽт 

гарантиялҽрен тҽэмин итү 

800 0701 0210125370   224 813,80 

Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ 

һҽм коммерциягҽ карамаган башка 

оешмаларга субсидиялҽр бирү 

800 0701 0210125370 600 224 813,80 

Мҽктҽпкҽчҽ белем бирү 

оешмаларын үстерү 

800 0701 0210342000   174 743,20 

Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ 

һҽм коммерциягҽ карамаган башка 

оешмаларга субсидиялҽр бирү 

800 0701 0210342000 600 174 743,20 

Бҿгелмҽ муниципаль районында 

энергияне саклау һҽм энергетика 

нҽтиҗҽлелеген арттыру " 

муниципаль программасы" 

800 0701 8100000000   250,00 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тҽэмин итү ҿчен товарлар сатып алу, 

эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

800 0701 8110342000 200 250,00 

Авыл җирендҽ яшҽүче 

гражданнарның аерым 

категориялҽренҽ торак һҽм 

коммуналь хезмҽт күрсҽтүлҽр ҿчен 

800 0701 9910342000   100,00 



түлҽү буенча социаль ярдҽм 

(социаль) 

Дҽүлҽт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениелҽре, бюджеттан тыш 

дҽүлҽт фондлары белҽн идарҽ итү 

органнары функциялҽрен үтҽүне 

тҽэмин итү максатларында персоналга 

түлҽү чыгымнары 

800 0701 9910342000 100 93,78 

Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ 

һҽм коммерциягҽ карамаган башка 

оешмаларга субсидиялҽр бирү 

800 0701 9910342000 600 6,22 

Гомуми белем 800 0702     782 149,60 
Муниципаль мҽктҽпкҽчҽ белем бирү 

оешмаларында Һҽркем ҿчен 

мҿмкин булган һҽм түлҽүсез 

мҽктҽпкҽчҽ белем алуга хокукларны 

гамҽлгҽ ашыруның дҽүлҽт 

гарантиялҽрен тҽэмин итү 

800 0702 0210125370   11 216,40 

Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ 

һҽм коммерциягҽ карамаган башка 

оешмаларга субсидиялҽр бирү 

800 0702 0210125370 600 11 216,40 

Тҿп чара :дҽүлҽт белем бирү 

оешмаларында гомуми белем 

бирүне гамҽлгҽ ашыру" 

800 0702 0220200000   80 720,80 

Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ 

һҽм коммерциягҽ карамаган башка 

оешмаларга субсидиялҽр бирү 

800 0702 02202S005

0 

600 73 630,80 

Башка бюджет ассигнованиелҽре 800 0702 02202S005
0 

800 7 090,00 

Мҽктҽплҽрне һҽм балалар 

бакчаларын да кертеп, гомуми 

белем бирү оешмаларын үстерү 

800 0702 0220242100   171 392,74 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тҽэмин итү ҿчен товарлар сатып алу, 

эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

800 0702 0220242100 200 8 152,67 

Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ 

һҽм коммерциягҽ карамаган башка 

оешмаларга субсидиялҽр бирү 

800 0702 0220242100 600 163 180,10 

Башка бюджет ассигнованиелҽре 800 0702 0220242100 800 59,98 

Интернат булган гомуми белем бирү 

оешмаларын үстерү 

800 0702 0220242200   64 037,26 

Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ 

һҽм коммерциягҽ карамаган башка 

оешмаларга субсидиялҽр бирү 

800 0702 0220242200 600 63 832,56 

Башка бюджет ассигнованиелҽре 800 0702 0220242200 800 204,70 

Муниципаль гомуми белем бирү 

оешмаларында Һҽркем ҿчен 

мҿмкин булган һҽм түлҽүсез 

мҽктҽпкҽчҽ, башлангыч гомуми, тҿп 

гомуми, урта гомуми белем алуга 

хокукларны гамҽлгҽ ашыруның 

дҽүлҽт гарантиялҽрен тҽэмин итү, 

800 0702 0220825280   453 391,00 



муниципаль гомуми белем бирү 

оешмаларында балаларга ҿстҽмҽ 

белем бирүне тҽэмин итү 

Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ 

һҽм коммерциягҽ карамаган башка 

оешмаларга субсидиялҽр бирү 

800 0702 0220825280 600 453 391,00 

Бҿгелмҽ муниципаль районында 

Терроризм һҽм экстремизмны 

профилактикалау буенча милли 

сҽясҽтне тормышка ашыру) 

800 0702 8000000000   272,90 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тҽэмин итү ҿчен товарлар сатып алу, 

эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

800 0702 8020242100 200 257,70 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тҽэмин итү ҿчен товарлар сатып алу, 

эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

800 0702 8020242200 200 15,20 

Бҿгелмҽ муниципаль районында 

энергияне саклау һҽм энергетика 

нҽтиҗҽлелеген арттыру " 

муниципаль программасы" 

800 0702 8100000000   300,00 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тҽэмин итү ҿчен товарлар сатып алу, 

эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

800 0702 8120242100 200 280,00 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тҽэмин итү ҿчен товарлар сатып алу, 

эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

800 0702 8120242200 200 20,00 

Бҿгелмҽ муниципаль районында 

коррупциягҽ каршы муниципаль 

программа 

800 0702 8300000000   153,50 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тҽэмин итү ҿчен товарлар сатып алу, 

эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

800 0702 8320242100 200 143,50 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тҽэмин итү ҿчен товарлар сатып алу, 

эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

800 0702 8320242200 200 10,00 

2016-2020 елларга Татарстан 

Республикасы Бҿгелмҽ муниципаль 

районында хокук бозуларны 

профилактикалау буенча 

муниципаль программа 

800 0702 8500000000   205,00 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тҽэмин итү ҿчен товарлар сатып алу, 

эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

800 0702 8520242100 200 195,00 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тҽэмин итү ҿчен товарлар сатып алу, 

эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

800 0702 8520242200 200 10,00 

Бҿгелмҽ муниципаль районы 

балалар һҽм яшьлҽргҽ патриотик 

тҽрбия бирү " муниципаль 

программасы" 

800 0702 8600000000   350,00 



Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тҽэмин итү ҿчен товарлар сатып алу, 

эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

800 0702 8620242100 200 295,50 

Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ 

һҽм коммерциягҽ карамаган башка 

оешмаларга субсидиялҽр бирү 

800 0702 8620242100 600 4,50 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тҽэмин итү ҿчен товарлар сатып алу, 

эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

800 0702 8620242200 200 50,00 

Авыл җирендҽ яшҽүче 

гражданнарның аерым 

категориялҽренҽ торак һҽм 

коммуналь хезмҽт күрсҽтүлҽр ҿчен 

түлҽү буенча социаль ярдҽм 

(социаль) 

800 0702 9920242100   110,00 

Дҽүлҽт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениелҽре, бюджеттан тыш 

дҽүлҽт фондлары белҽн идарҽ итү 

органнары функциялҽрен үтҽүне 

тҽэмин итү максатларында персоналга 

түлҽү чыгымнары 

800 0702 9920242100 100 89,39 

Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ 

һҽм коммерциягҽ карамаган башка 

оешмаларга субсидиялҽр бирү 

800 0702 9920242100 600 20,61 

Балаларга ҿстҽмҽ белем бирү 800 0703     126 160,74 

Тҿп чара :дҽүлҽт белем бирү 

оешмаларында балаларга ҿстҽмҽ 

белем бирүне оештыру" 

800 0703 0230100000   4 014,80 

Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ 

һҽм коммерциягҽ карамаган башка 

оешмаларга субсидиялҽр бирү 

800 0703 02301S005
0 

600 3 849,70 

Башка бюджет ассигнованиелҽре 800 0703 02301S005
0 

800 165,10 

Ҿстҽмҽ гомуми белем бирү 

программаларын гамҽлгҽ ашыручы 

күппрофильле ҿстҽмҽ белем бирү 

оешмаларын үстерү 

800 0703 0230142310   77 678,92 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тҽэмин итү ҿчен товарлар сатып алу, 

эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

800 0703 0230142310 200 4 067,10 

Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ 

һҽм коммерциягҽ карамаган башка 

оешмаларга субсидиялҽр бирү 

800 0703 0230142310 600 73 611,82 

Ҿстҽмҽ белем бирү 

программаларын гамҽлгҽ ашыручы 

сҽнгать-эстетик юнҽлештҽге ҿстҽмҽ 

белем бирү оешмаларын үстерү 

800 0703 0230142320   44 312,80 

Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ 

һҽм коммерциягҽ карамаган башка 

оешмаларга субсидиялҽр бирү 

800 0703 0230142320 600 44 312,80 



Сҽнгать-эстетик юнҽлештҽге ҿстҽмҽ 

белем бирү оешмаларында яшь 

белгечлҽргҽ ярдҽм итүгҽ 

юнҽлдерелгҽн мҽгариф ҿлкҽсендҽге 

чаралар 

800 0703 0230443622   34,72 

Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ 

һҽм коммерциягҽ карамаган башка 

оешмаларга субсидиялҽр бирү 

800 0703 0230443622 600 34,72 

Бҿгелмҽ муниципаль районында 

Терроризм һҽм экстремизмны 

профилактикалау буенча милли 

сҽясҽтне тормышка ашыру) 

800 0703 8000000000   34,00 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тҽэмин итү ҿчен товарлар сатып алу, 

эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

800 0703 8030142310 200 34,00 

Бҿгелмҽ муниципаль районында 

энергияне саклау һҽм энергетика 

нҽтиҗҽлелеген арттыру " 

муниципаль программасы" 

800 0703 8100000000   70,00 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тҽэмин итү ҿчен товарлар сатып алу, 

эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

800 0703 8130142310 200 65,06 

Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ 

һҽм коммерциягҽ карамаган башка 

оешмаларга субсидиялҽр бирү 

800 0703 8130142310 600 4,94 

Бҿгелмҽ муниципаль районында 

коррупциягҽ каршы муниципаль 

программа 

800 0703 8300000000   15,50 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тҽэмин итү ҿчен товарлар сатып алу, 

эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

800 0703 8330142310 200 15,50 

Яшьлҽр сҽясҽте 800 0707     26 725,28 

Җирле бюджет акчалары хисабына 

балаларның һҽм яшьлҽрнең ялын, 

сҽламҽтлҽндерүен, мҽшгульлеген 

оештыру буенча чаралар 

800 0707 1020181320   1 007,20 

Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ 

һҽм коммерциягҽ карамаган башка 

оешмаларга субсидиялҽр бирү 

800 0707 1020181320 600 1 007,20 

Яшьлҽр сҽясҽте учреждениелҽре 

эшчҽнлеген тҽэмин итү 

800 0707 9900043190   4 256,58 

Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ 

һҽм коммерциягҽ карамаган башка 

оешмаларга субсидиялҽр бирү 

800 0707 9900043190 600 4 256,58 

Балалар һҽм яшьлҽрнең ялын, 

сҽламҽтлҽндерүен, мҽшгульлеген 

оештыру буенча Татарстан 

Республикасы бюджеты чаралары 

800 0707 99101S232

0 

  21 461,50 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тҽэмин итү ҿчен товарлар сатып алу, 

эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

800 0707 99101S232

0 

200 13 606,03 



Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ 

һҽм коммерциягҽ карамаган башка 

оешмаларга субсидиялҽр бирү 

800 0707 99101S232

0 

600 7 855,48 

Мҽгариф ҿлкҽсендҽ башка 

мҽсьҽлҽлҽр 

800 0709     69 178,10 

Балалар һҽм яшьлҽр ҿчен чаралар 

үткҽрү 

800 0709 0210243600   700,00 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тҽэмин итү ҿчен товарлар сатып алу, 

эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

800 0709 0210243601 200 700,00 

Мҽгариф ҿлкҽсендҽ дҽүлҽт 

вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру 

800 0709 0220825300   5 309,40 

Дҽүлҽт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениелҽре, бюджеттан тыш 

дҽүлҽт фондлары белҽн идарҽ итү 

органнары функциялҽрен үтҽүне 

тҽэмин итү максатларында персоналга 

түлҽү чыгымнары 

800 0709 0220825301 100 4 328,83 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тҽэмин итү ҿчен товарлар сатып алу, 

эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

800 0709 0220825301 200 980,57 

Гомуми белем бирү оешмалары 

балалары һҽм яшьлҽре ҿчен 

чаралар үткҽрү 

800 0709 0220943601   7 339,58 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тҽэмин итү ҿчен товарлар сатып алу, 

эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

800 0709 0220943601 200 7 339,58 

Ҿстҽмҽ белем бирү оешмаларында 

балалар һҽм яшьлҽр ҿчен чаралар 

үткҽрү 

800 0709 0230343601   300,00 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тҽэмин итү ҿчен товарлар сатып алу, 

эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

800 0709 0230343601 200 300,00 

Белем бирү эшчҽнлеген тҽэмин 

итүче оешмаларның үсеше, белем 

бирү сыйфатын бҽялҽү 

800 0709 0250143500   809,24 

Дҽүлҽт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениелҽре, бюджеттан тыш 

дҽүлҽт фондлары белҽн идарҽ итү 

органнары функциялҽрен үтҽүне 

тҽэмин итү максатларында персоналга 

түлҽү чыгымнары 

800 0709 0250143500 100 176,24 

Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ 

һҽм коммерциягҽ карамаган башка 

оешмаларга субсидиялҽр бирү 

800 0709 0250143500 600 633,00 

Белем бирү оешмалары эшчҽнлеген 

тҽэмин итүче оешмалар, укыту-

методик кабинетлар, мҽктҽпара 

укыту-җитештерү комбинатлары, 

логопед пунктлары 

800 0709 0250245200   54 719,88 



Дҽүлҽт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениелҽре, бюджеттан тыш 

дҽүлҽт фондлары белҽн идарҽ итү 

органнары функциялҽрен үтҽүне 

тҽэмин итү максатларында персоналга 

түлҽү чыгымнары 

800 0709 0250245200 100 41 902,92 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тҽэмин итү ҿчен товарлар сатып алу, 

эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

800 0709 0250245200 200 8 588,17 

Социаль тҽэмин итү һҽм халыкка 

башка түлҽүлҽр 

800 0709 0250245200 300 15,50 

Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ 

һҽм коммерциягҽ карамаган башка 

оешмаларга субсидиялҽр бирү 

800 0709 0250245200 600 3 902,00 

Башка бюджет ассигнованиелҽре 800 0709 0250245200 800 311,29 

МҼДҼНИЯТ, КИНЕМАТОГРАФИЯ 800 0800     93 311,80 

Мҽдҽният 800 0801     93 311,80 
Китапханҽлҽр эшчҽнлеген тҽэмин 

итү 

800 0801 0830144090   34 106,50 

Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ 

һҽм коммерциягҽ карамаган башка 

оешмаларга субсидиялҽр бирү 

800 0801 0830144090 600 34 106,50 

Клублар һҽм мҽдҽни-ял үзҽклҽре 

эшчҽнлеген тҽэмин итү 

800 0801 0840144091   59 031,20 

Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ 

һҽм коммерциягҽ карамаган башка 

оешмаларга субсидиялҽр бирү 

800 0801 0840144091 600 59 031,20 

Мҽдҽният ҿлкҽсендҽ чаралар 800 0801 0860110990   100,00 

Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ 

һҽм коммерциягҽ карамаган башка 

оешмаларга субсидиялҽр бирү 

800 0801 0860110990 600 100,00 

Бҿгелмҽ муниципаль районында 

энергияне саклау һҽм энергетика 

нҽтиҗҽлелеген арттыру " 

муниципаль программасы" 

800 0801 8100000000   30,00 

Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ 

һҽм коммерциягҽ карамаган башка 

оешмаларга субсидиялҽр бирү 

800 0801 8140144091 600 30,00 

Авыл җирендҽ яшҽүче 

гражданнарның аерым 

категориялҽренҽ торак һҽм 

коммуналь хезмҽт күрсҽтүлҽр ҿчен 

түлҽү буенча социаль ярдҽм 

(социаль) 

800 0801 9930144090   26,20 

Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ 

һҽм коммерциягҽ карамаган башка 

оешмаларга субсидиялҽр бирү 

800 0801 9930144090 600 26,20 

Авыл җирендҽ яшҽүче 

гражданнарның аерым 

категориялҽренҽ торак һҽм 

коммуналь хезмҽт күрсҽтүлҽр ҿчен 

түлҽү буенча социаль ярдҽм 

800 0801 9940144091   17,90 



(социаль) 

Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ 

һҽм коммерциягҽ карамаган башка 

оешмаларга субсидиялҽр бирү 

800 0801 9940144091 600 17,90 

Сҽламҽтлек саклау 800 0900     1 627,00 

Санитар-эпидемиологик иминлек 800 0907     1 627,00 

Эпидемиягҽ каршы чаралар үткҽрү 

буенча дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен 

гамҽлгҽ ашыруга субвенциялҽр 

800 0907 0110202110   1 627,00 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тҽэмин итү ҿчен товарлар сатып алу, 

эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

800 0907 0110202110 200 1 627,00 

СОЦИАЛЬ СҼЯСҼТ 800 1000     93 250,37 

Пенсия белҽн тҽэмин итү 800 1001     514,50 
Татарстан Республикасы 

муниципаль хезмҽткҽрлҽре 

пенсиялҽренҽ ҿстҽмҽ 

800 1001 9900049100   514,50 

Социаль тҽэмин итү һҽм халыкка 

башка түлҽүлҽр 

800 1001 9900049100 300 514,50 

Халыкны социаль тҽэмин итү 800 1003     5 997,40 

Халыкка социаль ярдҽм күрсҽтү 

чараларын тҽэмин итү 

800 1003 0310105520   50,00 

Социаль тҽэмин итү һҽм халыкка 

башка түлҽүлҽр 

800 1003 0310105520 300 50,00 

Җҽмҽгать транспорты 

хезмҽтлҽреннҽн бертигез 

файдалануны тҽэмин итү 

800 1003 1340105370   5 347,40 

Башка бюджет ассигнованиелҽре 800 1003 1340105370 800 5 347,40 
Норматив-гавами йҿклҽмҽлҽр 

буенча социаль түлҽүлҽр 

800 1003 9900105490   600,00 

Социаль тҽэмин итү һҽм халыкка 

башка түлҽүлҽр 

800 1003 9900105490 300 600,00 

Гаилҽ һҽм балачакны саклау 800 1004     86 319,40 

Халыкка социаль ярдҽм күрсҽтү 

чараларын тҽэмин итү 

800 1004 0310105520   33 980,59 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тҽэмин итү ҿчен товарлар сатып алу, 

эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

800 1004 0310105520 200 6,92 

Социаль тҽэмин итү һҽм халыкка 

башка түлҽүлҽр 

800 1004 0310105520 300 33 973,68 

Социаль ярдҽмнең башка тҿрлҽрен 

күрсҽтү 

800 1004 0310205510   14 704,30 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тҽэмин итү ҿчен товарлар сатып алу, 

эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

800 1004 0310205510 200 1 348,44 

Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ 

һҽм коммерциягҽ карамаган башка 

оешмаларга субсидиялҽр бирү 

800 1004 0310205510 600 13 355,86 

Тҽрбиягҽ бала алган гаилҽгҽ 

опекага алынган балаларны тоту 

800 1004 0350313110   7 720,00 



ҿчен түлҽүлҽр 

Социаль тҽэмин итү һҽм халыкка 

башка түлҽүлҽр 

800 1004 0350313110 300 7 720,00 

Тҽрбиягҽ бала алган ата-анага бүлҽк 800 1004 0350313120   4 606,20 

Социаль тҽэмин итү һҽм халыкка 

башка түлҽүлҽр 

800 1004 0350313120 300 4 606,20 

Опекун гаилҽлҽренҽ опекун 

балаларны тоту ҿчен түлҽүлҽр 

800 1004 0350313130   23 972,10 

Социаль тҽэмин итү һҽм халыкка 

башка түлҽүлҽр 

800 1004 0350313130 300 23 972,10 

Яшь гаилҽлҽрне торак белҽн тҽэмин 

итү буенча чараларны тормышка 

ашыруга финанслана торган 

чыгымнар 

800 1004 04101L497

0 

  1 336,20 

Социаль тҽэмин итү һҽм халыкка 

башка түлҽүлҽр 

800 1004 04101L4970 300 1 336,20 

Социаль сҽясҽт ҿлкҽсендҽ башка 

мҽсьҽлҽлҽр 

800 1006     419,07 

Социаль сҽясҽт ҿлкҽсендҽ чаралар 800 1006 9900005410   419,07 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тҽэмин итү ҿчен товарлар сатып алу, 

эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

800 1006 9900005410 200 19,07 

Социаль тҽэмин итү һҽм халыкка 

башка түлҽүлҽр 

800 1006 9900005410 300 400,00 

ФИЗИК КУЛЬТУРА ҺҼМ СПОРТ 800 1100     151 598,21 
Физик культура 800 1101     148 201,90 

Ведомство буйсынуындагы спорт 

ҽзерлеге учреждениелҽре 

эшчҽнлеген тҽэмин итү 

800 1101 1010148200   147 935,20 

Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ 

һҽм коммерциягҽ карамаган башка 

оешмаларга субсидиялҽр бирү 

800 1101 1010148200 600 147 935,20 

Балалар белҽн мҽктҽптҽн тыш 

эшлҽү учреждениелҽрендҽ эшлҽүче 

тренер-укытучылар һҽм спортчы-

инструкторларга ярдҽм итүгҽ 

юнҽлдерелгҽн чаралар югары 

нҽтиҗҽлҽр ҿчен 

800 1101 3720142330   183,80 

Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ 

һҽм коммерциягҽ карамаган башка 

оешмаларга субсидиялҽр бирү 

800 1101 3720142330 600 183,80 

Яшь белгечлҽргҽ ярдҽм итүгҽ 

юнҽлдерелгҽн мҽгариф ҿлкҽсендҽ 

чаралар 

800 1101 3720143620   2,89 

Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ 

һҽм коммерциягҽ карамаган башка 

оешмаларга субсидиялҽр бирү 

800 1101 3720143620 600 2,89 

Бҿгелмҽ муниципаль районында 

энергияне саклау һҽм энергетика 

нҽтиҗҽлелеген арттыру " 

800 1101 8100000000   80,00 



муниципаль программасы" 

Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ 

һҽм коммерциягҽ карамаган башка 

оешмаларга субсидиялҽр бирү 

800 1101 8110148200 600 80,00 

Массакүлҽм спорт 800 1102     3 396,31 

Массакүлҽм спорт ҿлкҽсендҽ физик 

культура һҽм спорт чаралары 

800 1102 1010112870   2 465,51 

Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ 

һҽм коммерциягҽ карамаган башка 

оешмаларга субсидиялҽр бирү 

800 1102 1010112870 600 2 465,51 

Бҿгелмҽ муниципаль районы 

балалар һҽм яшьлҽргҽ патриотик 

тҽрбия бирү " муниципаль 

программасы" 

800 1102 8600000000   103,10 

Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ 

һҽм коммерциягҽ карамаган башка 

оешмаларга субсидиялҽр бирү 

800 1102 8610112870 600 103,10 

БМРДА халыкны 

наркотиклаштыруны 

профилактикалауның муниципаль 

программасы 

800 1102 8700000000   827,70 

Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ 

һҽм коммерциягҽ карамаган башка 

оешмаларга субсидиялҽр бирү 

800 1102 8710112870 600 827,70 

Татарстан Республикасы Бҿгелмҽ 

муниципаль районының Контроль-

хисап палатасы 

820       1 289,10 

ГОМУМДҼҮЛҼТ МҼСЬҼЛҼЛҼРЕ 820 0100     1 289,10 

Финанс, салым һҽм таможня 

органнары һҽм финанс (финанс-

бюджет) күзҽтчелеге органнары 

эшчҽнлеген тҽэмин итү 

820 0106     1 282,80 

Үзҽк аппарат 820 0106 9900002040   1 282,80 

Дҽүлҽт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениелҽре, бюджеттан тыш 

дҽүлҽт фондлары белҽн идарҽ итү 

органнары функциялҽрен үтҽүне 

тҽэмин итү максатларында персоналга 

түлҽү чыгымнары 

820 0106 9900002040 100 1 086,60 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тҽэмин итү ҿчен товарлар сатып алу, 

эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

820 0106 9900002040 200 195,70 

Башка бюджет ассигнованиелҽре 820 0106 9900002040 800 0,50 

Башка Гомумдҽүлҽт мҽсьҽлҽлҽре 820 0113     6,30 

Татарстан Республикасы 

муниципаль хезмҽткҽрлҽрен 

мҽҗбүри дҽүлҽт иминлҽштерүе 

турында «Татарстан Республикасы 

Законын гамҽлгҽ ашыру» 

820 0113 9900092410   2,30 



Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тҽэмин итү ҿчен товарлар сатып алу, 

эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

820 0113 9900092410 200 2,30 

Муниципаль хезмҽткҽрлҽрне 

диспансерлаштыру 

820 0113 9900097080   4,00 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тҽэмин итү ҿчен товарлар сатып алу, 

эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

820 0113 9900097080 200 4,00 

Татарстан Республикасы Бҿгелмҽ 

муниципаль районының финанс-

бюджет палатасы 

830       43 577,35 

ГОМУМДҼҮЛҼТ МҼСЬҼЛҼЛҼРЕ 830 0100     9 643,92 

Финанс, салым һҽм таможня 

органнары һҽм финанс (финанс-

бюджет) күзҽтчелеге органнары 

эшчҽнлеген тҽэмин итү 

830 0106     9 486,02 

Үзҽк аппарат 830 0106 9900002040   9 486,02 

Дҽүлҽт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениелҽре, бюджеттан тыш 

дҽүлҽт фондлары белҽн идарҽ итү 

органнары функциялҽрен үтҽүне 

тҽэмин итү максатларында персоналга 

түлҽү чыгымнары 

830 0106 9900002040 100 7 410,20 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тҽэмин итү ҿчен товарлар сатып алу, 

эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

830 0106 9900002040 200 2 066,32 

Башка бюджет ассигнованиелҽре 830 0106 9900002040 800 9,50 
Башка Гомумдҽүлҽт мҽсьҽлҽлҽре 830 0113     157,90 

Бҿгелмҽ муниципаль районында 

энергияне саклау һҽм энергетика 

нҽтиҗҽлелеген арттыру " 

муниципаль программасы" 

830 0113 8100000000   3,00 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тҽэмин итү ҿчен товарлар сатып алу, 

эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

830 0113 8100102041 200 3,00 

Бҿгелмҽ муниципаль районында 

коррупциягҽ каршы муниципаль 

программа 

830 0113 8300000000   2,00 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тҽэмин итү ҿчен товарлар сатып алу, 

эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

830 0113 8300102043 200 2,00 

Гражданлык хҽле актларын дҽүлҽт 

теркҽве федераль бюджет 

акчалары хисабына 

830 0113 9900059300   61,80 

Бюджетара трансфертлар 830 0113 9900059300 500 61,80 
Татарстан Республикасы 

муниципаль хезмҽткҽрлҽрен 

мҽҗбүри дҽүлҽт иминлҽштерүе 

турында «Татарстан Республикасы 

Законын гамҽлгҽ ашыру» 

830 0113 9900092410   27,10 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын 830 0113 9900092410 200 27,10 



тҽэмин итү ҿчен товарлар сатып алу, 

эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

Муниципаль хезмҽткҽрлҽрне 

диспансерлаштыру 

830 0113 9900097080   64,00 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тҽэмин итү ҿчен товарлар сатып алу, 

эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

830 0113 9900097080 200 64,00 

МИЛЛИ ОБОРОНА 830 0200     2 209,80 

Мобилизацион һҽм хҽрби ҽзерлек 830 0203     2 209,80 

Федераль бюджет акчалары 

исҽбеннҽн хҽрби комиссариатлар 

булмаган территориялҽрдҽ 

беренчел хҽрби исҽпкҽ алуны 

гамҽлгҽ ашыру 

830 0203 9900051180   2 209,80 

Бюджетара трансфертлар 830 0203 9900051180 500 2 209,80 

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯСЕ БЮДЖЕТ 

СИСТЕМАСЫ БЮДЖЕТЛАРЫНА 

ГОМУМИ ХАРАКТЕРДАГЫ 

БЮДЖЕТАРА ТРАНСФЕРТЛАР 

830 1400     31 723,63 

Россия Федерациясе 

субъектларының һҽм муниципаль 

берҽмлеклҽрнең бюджет тҽэмин 

ителешен тигезлҽүгҽ дотациялҽр  

830 1401     31 000,25 

Җирлеклҽрнең бюджет тҽэмин 

ителешен тигезлҽүгҽ дотациялҽр  

830 1401 9900025040   10 485,05 

Бюджетара трансфертлар 830 1401 9900025040 500 10 485,05 

Җирлеклҽрнең бюджет тҽэмин 

ителешен тигезлҽүгҽ дотациялҽр 

җирлеклҽргҽ финанс ярдҽменең 

региональ фондыннан 

җирлеклҽрнең дотациялҽрен 

исҽплҽп чыгару һҽм бирү буенча 

дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ 

ашыру ҿчен муниципаль районнар 

бюджетларына субвенциялҽр 

булган җирлеклҽрнең бюджет 

тҽэмин ителешен тигезлҽүгҽ 

дотациялҽр  

830 1401 9900080060   4 948,30 

Бюджетара трансфертлар 830 1401 9900080060 500 4 948,30 



Җирлеклҽр бюджетларына 

бюджетара трансфертлар бирүгҽ 

Татарстан Республикасы 

бюджетыннан тапшырыла торган 

муниципаль районнар 

бюджетларына субсидиялҽр булган 

җирлеклҽрнең бюджет тҽэмин 

ителешен тигезлҽүгҽ дотациялҽр 

830 1401 99000S004
0 

  15 566,90 

Бюджетара трансфертлар 830 1401 99000S004
0 

500 15 566,90 

Гомуми характердагы башка 

бюджетара трансфертлар 

830 1403     723,38 

Муниципаль берҽмлеклҽрнең 

чыгым йҿклҽмҽлҽрен үтҽүне 

финанс белҽн тҽэмин итү ҿчен 

Татарстан Республикасы 

җирлеклҽре бюджетларына 

тапшырыла торган бюджетара 

трансфертлар  

830 1403 9900025131   223,38 

Бюджетара трансфертлар 830 1403 9900025131 500 223,38 

Башка дҽрҽҗҽдҽге хакимият 

органнары тарафыннан кабул 

ителгҽн карарлар нҽтиҗҽсендҽ 

барлыкка килгҽн ҿстҽмҽ 

чыгымнарны компенсациялҽү ҿчен 

Муниципаль берҽмлеклҽр 

бюджетларына тапшырыла торган 

бюджетара трансфертлар 

830 1403 9900025151   500,00 

Бюджетара трансфертлар 830 1403 9900025151 500 500,00 

Татарстан Республикасы Бҿгелмҽ 

муниципаль районы Мҿлкҽт һҽм 

җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы 

840       6 305,90 

ГОМУМДҼҮЛҼТ МҼСЬҼЛҼЛҼРЕ 840 0100     6 305,90 

Башка Гомумдҽүлҽт мҽсьҽлҽлҽре 840 0113     6 305,90 

Бҿгелмҽ муниципаль районында 

энергияне саклау һҽм энергетика 

нҽтиҗҽлелеген арттыру " 

муниципаль программасы" 

840 0113 8100000000   3,00 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тҽэмин итү ҿчен товарлар сатып алу, 

840 0113 8100102041 200 3,00 



эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

Бҿгелмҽ муниципаль районында 

коррупциягҽ каршы муниципаль 

программа 

840 0113 8300000000   2,50 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тҽэмин итү ҿчен товарлар сатып алу, 

эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

840 0113 8300102043 200 2,50 

Үзҽк аппарат 840 0113 9900002040   6 137,35 

Дҽүлҽт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениелҽре, бюджеттан тыш 

дҽүлҽт фондлары белҽн идарҽ итү 

органнары функциялҽрен үтҽүне 

тҽэмин итү максатларында персоналга 

түлҽү чыгымнары 

840 0113 9900002040 100 4 701,51 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тҽэмин итү ҿчен товарлар сатып алу, 

эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

840 0113 9900002040 200 1 423,34 

Башка бюджет ассигнованиелҽре 840 0113 9900002040 800 12,50 

Дҽүлҽт милке чиклҽнмҽгҽн җир 

кишҽрлеклҽре белҽн эш итү буенча 

дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ 

ашыру 

840 0113 9900025400   25,00 

Белем бирү оешмалары эшчҽнлеген 

тҽэмин итүче оешмалар, укыту-

методик кабинетлар, мҽктҽпара укыту-

җитештерү комбинатлары, логопед 

пунктлары 

840 0113 9900025400 100 25,00 

Дҽүлҽт (муниципаль) органнары, 

казна учреждениелҽре, бюджеттан 

тыш дҽүлҽт фондлары белҽн идарҽ 

итү органнары функциялҽрен 

үтҽүне тҽэмин итү максатларында 

персоналга түлҽү чыгымнары 

840 0113 9900092030   75,15 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тҽэмин итү ҿчен товарлар сатып алу, 

эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

840 0113 9900092030 200 75,15 

Социаль тҽэмин итү һҽм халыкка 

башка түлҽүлҽр 

840 0113 9900092410   18,90 

Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ 

һҽм коммерциягҽ карамаган башка 

840 0113 9900092410 200 18,90 



оешмаларга субсидиялҽр бирү 

Башка бюджет ассигнованиелҽре 840 0113 9900097080   44,00 

МҼДҼНИЯТ, КИНЕМАТОГРАФИЯ 840 0113 9900097080 200 44,00 

Мҽдҽният 850       4 183,00 

Китапханҽлҽр эшчҽнлеген тҽэмин 

итү 

850 0100     4 183,00 

Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ 

һҽм коммерциягҽ карамаган башка 

оешмаларга субсидиялҽр бирү 

850 0113     4 183,00 

Клублар һҽм мҽдҽни-ял үзҽклҽре 

эшчҽнлеген тҽэмин итү 

850 0113 9900029900   4 183,00 

Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ 

һҽм коммерциягҽ карамаган башка 

оешмаларга субсидиялҽр бирү 

850 0113 9900029900 100 3 919,45 

Мҽдҽният ҿлкҽсендҽ чаралар 850 0113 9900029900 200 263,50 

Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ 

һҽм коммерциягҽ карамаган башка 

оешмаларга субсидиялҽр бирү 

850 0113 9900029900 800 0,05 

Бҿгелмҽ муниципаль районында 

энергияне саклау һҽм энергетика 

нҽтиҗҽлелеген арттыру " 

муниципаль программасы" 

860       3 763,74 

Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ 

һҽм коммерциягҽ карамаган башка 

оешмаларга субсидиялҽр бирү 

860 0100     3 763,74 

Авыл җирендҽ яшҽүче 

гражданнарның аерым 

категориялҽренҽ торак һҽм 

коммуналь хезмҽт күрсҽтүлҽр ҿчен 

түлҽү буенча социаль ярдҽм 

(социаль) 

860 0113     3 763,74 

Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ 

һҽм коммерциягҽ карамаган башка 

оешмаларга субсидиялҽр бирү 

860 0113 9900025410   3 763,30 

Авыл җирендҽ яшҽүче гражданнарның 

аерым категориялҽренҽ торак һҽм 

коммуналь хезмҽт күрсҽтүлҽр ҿчен 

түлҽү буенча социаль ярдҽм (социаль) 

860 0113 9900025410 100 3 207,10 



Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ 

һҽм коммерциягҽ карамаган башка 

оешмаларга субсидиялҽр бирү 

860 0113 9900025410 200 552,20 

Сҽламҽтлек саклау 860 0113 9900025410 800 4,00 

Санитар-эпидемиологик иминлек 860 0113 9900092030   0,44 

Эпидемиягҽ каршы чаралар үткҽрү 

буенча дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ 

ашыруга субвенциялҽр 

860 0113 9900092030 100 0,02 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тҽэмин итү ҿчен товарлар сатып алу, 

эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

860 0113 9900092030 200 0,42 

СОЦИАЛЬ СҼЯСҼТ 880       3 127,80 

Пенсия белҽн тҽэмин итү 880 0300     3 127,80 

Татарстан Республикасы 

муниципаль хезмҽткҽрлҽре 

пенсиялҽренҽ ҿстҽмҽ 

880 0309     3 127,80 

Социаль тҽэмин итү һҽм халыкка 

башка түлҽүлҽр 

880 0309 9900022670   3 127,80 

Халыкны социаль тҽэмин итү 880 0309 9900022670 100 2 996,80 

Халыкка социаль ярдҽм күрсҽтү 

чараларын тҽэмин итү 

880 0309 9900022670 200 131,00 

Социаль тҽэмин итү һҽм халыкка 

башка түлҽүлҽр 

900       22 189,12 

Җҽмҽгать транспорты 

хезмҽтлҽреннҽн бертигез 

файдалануны тҽэмин итү 

900 0100     22 189,12 

Башка бюджет ассигнованиелҽре 900 0102     1 970,30 

Норматив-гавами йҿклҽмҽлҽр 

буенча социаль түлҽүлҽр 

900 0102 9900002030   1 970,30 

Социаль тҽэмин итү һҽм халыкка 

башка түлҽүлҽр 

900 0102 9900002030 100 1 970,30 

Гаилҽ һҽм балачакны саклау 900 0103     20 041,82 

Халыкка социаль ярдҽм күрсҽтү 

чараларын тҽэмин итү 

900 0103 9900002040   20 041,82 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тҽэмин итү ҿчен товарлар сатып алу, 

900 0103 9900002040 100 12 752,55 



эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

Социаль тҽэмин итү һҽм халыкка 

башка түлҽүлҽр 

900 0103 9900002040 200 7 092,84 

Социаль ярдҽмнең башка тҿрлҽрен 

күрсҽтү 

900 0103 9900002040 800 196,44 

Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тҽэмин итү ҿчен товарлар сатып 

алу, эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр 

күрсҽтү 

900 0113     177,00 

Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ 

һҽм коммерциягҽ карамаган башка 

оешмаларга субсидиялҽр бирү 

900 0113 9900092410   49,00 

Тҽрбиягҽ бала алган гаилҽгҽ опекага 

алынган балаларны тоту ҿчен 

түлҽүлҽр 

900 0113 9900092410 200 49,00 

Социаль тҽэмин итү һҽм халыкка 

башка түлҽүлҽр 

900 0113 9900097080   128,00 

Тҽрбиягҽ бала алган ата-анага бүлҽк 900 0113 9900097080 200 128,00 

БҾТЕНЕСЕ:         

2 046 

832,19» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 10) 8 нче кушымтаны түбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ: 

 

"Бҿгелмҽ муниципаль районы  
Советының XXXII сессиясенең  

2019 елның 13 декабрендҽге  
1 нче карарына  
8 нче кушымта 

1 нче таблица 

 

2020 елга һҽм 2021 һҽм 2022 елларның план чорына муниципаль 
учреждениелҽрне тоту буенча чыгым йҿклҽмҽлҽрен үтҽүгҽ җирлеклҽр 

бюджетларыннан муниципаль учреждениелҽр 

(мең сум) 

Атама 2020 
Планлы чор 

2021 2022 

Березовка авыл җирлеге        2 
950,80    

        6 
126,10    

         6 
255,20    

Зеленая Роща авыл җирлеге 
                  -      

             
55,00    

            
124,50    

Кодаш авыл җирлеге        4 
358,44    

        4 
443,10    

         4 
413,90    

Наратлы авыл җирлеге        4 
192,50    

        4 
133,20    

         4 
119,30    

Яңа Сумароково авыл җирлеге        3 
032,99    

        3 
038,70    

         3 
026,20    

Подгорный авыл җирлеге        5 
161,45    

        5 
181,10    

         5 
159,10    

Татар Димскҽе авыл җирлеге        1 
154,20    

        1 
215,20    

         1 
200,80    

Бҿгелмҽ шҽһҽре муниципаль 

берҽмлеге      
50 454,29    

      94 
707,80    

       96 
563,00    

БҾТЕНЕСЕ: 
     
71 304,67    

    118 
900,20    

    120 
862,00»    

 

 

 

 

 

 



 

 11) карарны түбҽндҽге эчтҽлекле 14 нче кушымта белҽн ҿстҽргҽ: 

 
Бҿгелмҽ муниципаль районы  

Советының XXXII сессиясенең  
2019 елның 13 декабрендҽге  

1 номерлы карарына  
8 нче кушымта 

 
Муниципаль берҽмлеклҽрнең чыгым йҿклҽмҽлҽрен үтҽү ҿчен  

җирлеклҽр бюджетларына бюджетара трансфертлар 

Атамасы Суммасы, мең сум. 

Березовка авыл җирлеге 3,98 

Восточный авыл җирлеге 0,35 

Вязовка авыл җирлеге 0,12 

Зеленая Роща авыл җирлеге 0,42 

Кодаш авыл җирлеге 0,93 

Кече Бҿгелмҽ авыл җирлеге 0,79 

Наратлы авыл җирлеге 0,21 

Петровка авыл җирлеге 0,08 

Подгорный авыл җирлеге 0,14 

Татар Димскҽе авыл җирлеге 2,44 

Карабаш шҽһҽр тибындагы бистҽ 18,64 

Бҿгелмҽ шҽһҽре муниципаль берҽмлеге 195,28 

БҾТЕНЕСЕ:                 223,38» 
 

 

2. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны Бҿгелмҽ муниципаль 

районы башлыгы урынбасары Ф.В. Мҿхҽммҽтовка йҿклҽргҽ. 

 

 

 

 

Бҿгелмҽ муниципаль районы башлыгы      Л. Р. Закиров 


