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 Кукмара муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесе тарафыннан 

тәкъдим ителгән 2020 нче елга һәм 2021 һәм 2022 нче еллар план чорына 

Кукмара муниципаль районы бюджетына кертелгән үзгәрешләрне карап, 

Кукмара муниципаль районы Советы карар бирде: 

1) 1 статьяны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«1. 2020 елга Кукмара муниципаль районы бюджетының төп 

характеристикаларын расларга: 

1) Кукмара муниципаль районы бюджетының фаразланыла торган керем 

күләме 1 275 528 281,92 сум күләмендә; 

2) Кукмара муниципаль районы бюджеты чыгымнарының гомуми күләме   

1 287 424 064,61 сум; 

3) Кукмара муниципаль районы бюджеты дефициты (профициты) 11 895 

782,69 сум күләмендә. 

2. Кукмара муниципаль районының 2021 елга һәм 2022 елга бюджетының 

төп характеристикаларын расларга: 

1) Кукмара муниципаль районының 2021 елга фаразланган бюджет 

керемнәренең гомуми күләме 1 283 898 971,77 сум һәм 2022 елга 1 296 490 

131,78 сум күләмендә фаразлана; 

2) Кукмара муниципаль районы бюджетының 2021 елга чыгымнарының 

гомуми күләме 1 283 898 971,77 сум һәм 2022 елга 1 296 490 131,78 сум; 

3) Кукмара муниципаль районы бюджетының 2021 елга дефициты 

(профициты) 0 сум, 2022 елга 0 сум күләмендә. 

3. Кукмара муниципаль районы бюджеты кытлыгын финанслау 

чыганакларын түбәндәгечә билгеләргә: 

2020 елга әлеге карарның 1 нче кушымтасы нигезендә; 

2021 елга һәм 2022 елга әлеге карарга 2 нче кушымта нигезендә». 



Карарга 1 нче кушымта нигезендә, Кукмара муниципаль районының 2020 

елга бюджет дефицитын финанслау чыганакларын үзгәртергә. 

2) әлеге карарның 2 нче кушымтасы нигезендә 2020 елга Кукмара 

муниципаль районы бюджетының фаразланган керем күләмен үзгәртергә. 

3) 2020 елга Кукмара муниципаль районы бюджеты керемнәренең баш 

администраторлары исемлеген әлеге карарның 3 нче кушымтасы нигезендә 

үзгәртергә. 

4) 2020 елга бюджет чыгымнарын классификацияләү бүлекләре һәм 

бүлекчәләре, максатчан статьялары һәм чыгымнар төрләре буенча бюджет 

ассигнованиеләрен бүлүне Карарга 4 нче кушымта нигезендә үзгәртергә. 

5)  2020 елга Кукмара муниципаль районы чыгымнарының ведомство 

структурасын әлеге карарга 5 нче кушымта нигезендә үзгәртергә. 

6) 2020 елда Татарстан Республикасы бюджетыннан һәм җирлекләр 

бюджетларыннан алына торган бюджетара трансфертларны әлеге карарның 6 

нчы кушымтасы нигезендә үзгәртергә. 

 

 

 

 

Район Башлыгы      С. Д. Димитриев 



 Кукмара муниципаль район Советының 2020 

елның 13 мартындагы 267 номерлы карарына 

1 нче кушымта  

 Кукмара муниципаль районының 2020 елга бюджет дефицитын финанслау чыганаклары 

 (сум) 

Күрсәткеч атамасы Күрсәткеч коды Сумма 

Бюджет кытлыгын эчке финанслау чыганаклары 01 00 00 00 00 0000 000 11 895 782,69 

Россия Федерациясе, Россия Федерациясе 

субъектлары, муниципаль берәмлекләр, 

бюджеттан тыш дәүләт фондлары исеменнән 

төзелгән кредит килешүләре һәм шартнамәләр 

01 02 00 00 05 0000 000 0,00 

Россия Федерациясе, Россия Федерациясе 

субъектлары, муниципаль берәмлекләр, 

бюджеттан тыш дәүләт фондлары исеменнән 

төзелгән кредит килешүләре һәм шартнамәләр 

буенча кредитлар алу 

01 02 00 00 05 0000 710  

Россия Федерациясе, Россия Федерациясе 

субъектлары, муниципаль берәмлекләр, 

бюджеттан тыш дәүләт фондлары исеменнән 

төзелгән кредит килешүләре һәм шартнамәләр 

буенча кредитларны түләү 

01 02 00 00 05 0000 810  

Бюджет акчаларын исәпкә алу счетларында 

калган акчаларны үзгәртү 

01 05 00 00 00 0000 000 11 895 782,69 

Бюджет акчаларының калдыкларын арттыру 01 05 00 00 00 0000 500 -1 275 528 

281,92 

Бюджетларның башка калган акчаларын арттыру 01 05 02 01 05 0000 510 -1 275 528 

281,92 

Бюджетларның калган акчаларын киметү 01 05 00 00 00 0000 600 1 287 424 

064,61 

Бюджетларның башка калган акчаларын киметү 01 05 02 01 05 0000 610 1 287 424 

064,61 

«Бюджет дефицитын эчке финанслау 

чыганаклары» төркеме буенча барлыгы 

 11 895 782,69 

Финанслау чыганаклары БАРЛЫГЫ  11 895 782,69 

   

   Район Башлыгы                                                         С. Д. Димитриев 

 



 
 Кукмара муниципаль район 

Советының 2020 елның 13 

мартындагы 267 номерлы карарына 2 

нче кушымта 
 

 

 

 Кукмара муниципаль районы бюджетына 2020 елга фаразланган керемнәр күләме 

  

 

 (сум) 

Атамасы КВД сумма 

Барлыгы 

 

1 275 528 281,92 

САЛЫМ ҺӘМ САЛЫМ БУЛМАГАН КЕРЕМНӘР 1.00.00000.00.0000.000 407 218 000,00 

ТАБЫШКА, КЕРЕМНӘРГӘ САЛЫМНАР 1.01.00000.00.0000.000 346 954 000,00 

Физик затлар кеременә салым 1.01.02000.01.0000.110 346 954 000,00 

Керем чыганагы булып салым агенты торган керемнәрдән 

физик затлар кеременә салым, аларга карата салымны 

исәпләү һәм түләү Россия Федерациясе Салым кодексының 

227, 2271 һәм 228 статьялары нигезендә гамәлгә ашырыла 

торган керемнәрдән тыш 

1.01.02010.01.0000.110 339 954 000,00 

Керем чыганагы булып салым агенты торган керемнәрдән 

физик затлар кеременә салым, аларга карата салымны 

исәпләү һәм түләү Россия Федерациясе Салым кодексының 

227, 2271 һәм 228 статьялары нигезендә гамәлгә ашырыла 

торган керемнәрдән тыш (түләү суммасы (яңадан 

исәпләүләр, недоимка һәм тиешле, шул исәптән гамәлдән 

чыгарылган түләү буенча бурыч)) 

1.01.02010.01.1000.110 336 954 000,00 

Керем чыганагы булып салым агенты торган керемнәрдән 

физик затлар кеременә салым, аларга карата салымны 

исәпләү һәм түләү Россия Федерациясе Салым кодексының 

227, 2271 һәм 228 статьялары нигезендә гамәлгә ашырыла 

торган керемнәрдән тыш (түләү суммасы (яңадан 

исәпләүләр, недоимка һәм тиешле, шул исәптән гамәлдән 

чыгарылган түләү буенча бурыч)) 

1.01.02010.01.1000.110 336 954 000,00 

Керем чыганагы булып салым агенты торган керемнәрдән 

физик затлар кеременә салым, аларга карата салымны 

исәпләү һәм түләү Россия Федерациясе Салым кодексының 

227, 2271 һәм 228 статьялары нигезендә гамәлгә ашырыла 

торган керемнәрдән тыш (Россия Федерациясе законнары 

нигезендә тиешле түләү буенча акчалата түләтүләр 

(штрафлар) суммалары) 

1.01.02010.01.3000.110 3 000 000,00 

Керем чыганагы булып салым агенты торган керемнәрдән 

физик затлар кеременә салым, аларга карата салымны 

исәпләү һәм түләү Россия Федерациясе Салым кодексының 

227, 2271 һәм 228 статьялары нигезендә гамәлгә ашырыла 

торган керемнәрдән тыш (Россия Федерациясе законнары 

нигезендә тиешле түләү буенча акчалата түләтүләр 

(штрафлар) суммалары) 

1.01.02010.01.3000.110 3 000 000,00 

Россия Федерациясе Салым кодексының 227 статьясы 

нигезендә шәхси эшмәкәрләр сыйфатында теркәлгән физик 

затлар, хосусый практика белән шөгыльләнүче нотариуслар, 

адвокатлар кабинетларын гамәлгә куйган адвокатлар һәм 

шәхси практика белән шөгыльләнүче башка затлар 

1.01.02020.01.0000.110 4 000 000,00 



эшчәнлеген гамәлгә ашырудан алынган керемнәрдән физик 

затлар кеременә салым 

Россия Федерациясе Салым кодексының 227 статьясы 

нигезендә шәхси эшмәкәрләр сыйфатында теркәлгән физик 

затлар, хосусый практика белән шөгыльләнүче нотариуслар, 

адвокатлар кабинетларын гамәлгә куйган адвокатлар һәм 

шәхси практика белән шөгыльләнүче башка затлар 

эшчәнлеген гамәлгә ашырудан алынган керемнәрдән физик 

затлар кеременә салым (түләү суммасы (яңадан исәпләүләр, 

недоимка һәм тиешле, шул исәптән гамәлдән чыгарылган 

түләү буенча бурыч)) 

1.01.02020.01.1000.110 4 000 000,00 

Россия Федерациясе Салым кодексының 227 статьясы 

нигезендә шәхси эшмәкәрләр сыйфатында теркәлгән физик 

затлар, хосусый практика белән шөгыльләнүче нотариуслар, 

адвокатлар кабинетларын гамәлгә куйган адвокатлар һәм 

шәхси практика белән шөгыльләнүче башка затлар 

эшчәнлеген гамәлгә ашырудан алынган керемнәрдән физик 

затлар кеременә салым (түләү суммасы (яңадан исәпләүләр, 

недоимка һәм тиешле, шул исәптән гамәлдән чыгарылган 

түләү буенча бурыч)) 

1.01.02020.01.1000.110 4 000 000,00 

Россия Федерациясе Салым кодексының 228 статьясы 

нигезендә физик затлар алган керемнәрдән физик затлар 

керемнәренә салым 

1.01.02030.01.0000.110 2 000 000,00 

Россия Федерациясе Салым кодексының 228 статьясы 

нигезендә физик затлар алган керемнәрдән физик затлар 

керемнәренә салым (түләү суммасы (яңадан исәпләүләр, 

недоимка һәм тиешле, шул исәптән гамәлдән чыгарылган 

түләү буенча бурыч)) 

1.01.02030.01.1000.110 2 000 000,00 

Россия Федерациясе Салым кодексының 228 статьясы 

нигезендә физик затлар алган керемнәрдән физик затлар 

керемнәренә салым (түләү суммасы (яңадан исәпләүләр, 

недоимка һәм тиешле, шул исәптән гамәлдән чыгарылган 

түләү буенча бурыч)) 

1.01.02030.01.1000.110 2 000 000,00 

Россия Федерациясе Салым кодексының 2271 статьясы 

нигезендә патент нигезендә наем буенча хезмәт эшчәнлеген 

гамәлгә ашыручы чит ил гражданнары булган физик затлар 

алган керемнәрдән беркетелгән аванс түләүләре 

рәвешендәге физик затлар кеременә салым 

1.01.02040.01.0000.110 1 000 000,00 

Россия Федерациясе Салым кодексының 2271 статьясы 

нигезендә патент нигезендә наем буенча хезмәт эшчәнлеген 

гамәлгә ашыручы чит ил гражданнары булган физик затлар 

алган керемнәрдән беркетелгән аванс түләүләре 

рәвешендәге физик затлар кеременә салым (түләү суммасы 

(яңадан исәпләүләр, недоимка һәм тиешле, шул исәптән 

гамәлдән чыгарылган түләү буенча бурыч)) 

1.01.02040.01.1000.110 1 000 000,00 

Россия Федерациясе Салым кодексының 2271 статьясы 

нигезендә патент нигезендә наем буенча хезмәт эшчәнлеген 

гамәлгә ашыручы чит ил гражданнары булган физик затлар 

алган керемнәрдән беркетелгән аванс түләүләре 

рәвешендәге физик затлар кеременә салым (түләү суммасы 

(яңадан исәпләүләр, недоимка һәм тиешле, шул исәптән 

гамәлдән чыгарылган түләү буенча бурыч)) 

1.01.02040.01.1000.110 1 000 000,00 

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯСЕ ТЕРРИТОРИЯСЕНДӘ 

САТЫЛА ТОРГАН ТОВАРЛАРГА (ЭШЛӘРГӘ, ХЕЗМӘТ 

КҮРСӘТҮЛӘРГӘ) САЛЫМНАР 

1.03.00000.00.0000.000 25 200 000,00 

Россия Федерациясе территориясендә җитештерелә торган 

подакциз товарлар (продукция) буенча акцизлар 
1.03.02000.01.0000.110 25 200 000,00 



Җирле бюджетларга түләүләрнең дифференциацияләнгән 

нормативларын исәпкә алып, Россия Федерациясе 

субъектлары бюджетлары һәм җирле бюджетлар арасында 

бүленергә тиешле дизель ягулыгына акцизларны түләүдән 

керемнәр 

1.03.02230.01.0000.110 15 200 000,00 

Җирле бюджетларга түләүләрнең дифференциацияләнгән 

нормативларын исәпкә алып, Россия Федерациясе 

субъектлары бюджетлары һәм җирле бюджетлар арасында 

бүленергә тиешле дизель ягулыгына акцизларны түләүдән 

керемнәр 

1.03.02231.01.0000.110 15 200 000,00 

Җирле бюджетларга түләүләрнең дифференциацияләнгән 

нормативларын исәпкә алып, Россия Федерациясе 

субъектлары бюджетлары һәм җирле бюджетлар арасында 

бүленергә тиешле дизель ягулыгына акцизларны түләүдән 

керемнәр 

1.03.02231.01.0000.110 15 200 000,00 

Җирле бюджетларга түләүләрнең дифференциацияләнгән 

нормативларын исәпкә алып, Россия Федерациясе 

субъектлары бюджетлары һәм җирле бюджетлар арасында 

бүленергә тиешле автомобиль бензинына акцизлар түләүдән 

керемнәр 

1.03.02250.01.0000.110 10 000 000,00 

Җирле бюджетларга түләүләрнең дифференциацияләнгән 

нормативларын исәпкә алып, Россия Федерациясе 

субъектлары бюджетлары һәм җирле бюджетлар арасында 

бүленергә тиешле автомобиль бензинына акцизлар түләүдән 

керемнәр 

1.03.02251.01.0000.110 10 000 000,00 

Җирле бюджетларга түләүләрнең дифференциацияләнгән 

нормативларын исәпкә алып, Россия Федерациясе 

субъектлары бюджетлары һәм җирле бюджетлар арасында 

бүленергә тиешле автомобиль бензинына акцизлар түләүдән 

керемнәр 

1.03.02251.01.0000.110 10 000 000,00 

ГОМУМИ КЕРЕМГӘ САЛЫМНАР 1.05.00000.00.0000.000 27 180 000,00 

Салым салуның гадиләштерелгән системасын куллануга 

бәйле рәвештә алына торган салым 
1.05.01000.00.0000.110 11 500 000,00 

Салым салу объекты буларак керемнәрне сайлаган салым 

түләүчеләрдән алына торган салым 
1.05.01010.01.0000.110 6 500 000,00 

Салым салу объекты буларак керемнәрне сайлаган салым 

түләүчеләрдән алына торган салым 
1.05.01011.01.0000.110 6 500 000,00 

Салым салу объекты буларак керемнәрне (түләү суммасы 

(яңадан исәпләүләр, недоимка һәм тиешле түләү буенча, 

шул исәптән гамәлдән чыгарылган түләү буенча) сайлаган 

салым түләүчеләрдән алына торган салым 

1.05.01011.01.1000.110 6 500 000,00 

Салым салу объекты буларак керемнәрне (түләү суммасы 

(яңадан исәпләүләр, недоимка һәм тиешле түләү буенча, 

шул исәптән гамәлдән чыгарылган түләү буенча) сайлаган 

салым түләүчеләрдән алына торган салым 

1.05.01011.01.1000.110 6 500 000,00 

Салым салу объекты буларак чыгымнар күләменә 

киметелгән керемнәрне сайлап алган салым түләүчеләрдән 

алына торган салым 

1.05.01020.01.0000.110 5 000 000,00 

Салым салу объекты буларак чыгымнар күләменә 

киметелгән керемнәрне сайлап алган салым түләүчеләрдән 

алына торган салым (шул исәптән Россия Федерациясе 

субъектлары бюджетларына күчерелә торган минималь 

салым) 

1.05.01021.01.0000.110 5 000 000,00 

Салым салу объекты буларак чыгымнар күләменә 

киметелгән керемнәрне сайлап алган салым түләүчеләрдән 

алына торган салым (түләү суммасы (яңадан исәпләүләр, 

1.05.01021.01.1000.110 5 000 000,00 



недоимка һәм тиешле түләү буенча, шул исәптән гамәлдән 

чыгарылган түләү буенча)) 

Салым салу объекты буларак чыгымнар күләменә 

киметелгән керемнәрне сайлап алган салым түләүчеләрдән 

алына торган салым (түләү суммасы (яңадан исәпләүләр, 

недоимка һәм тиешле түләү буенча, шул исәптән гамәлдән 

чыгарылган түләү буенча)) 

1.05.01021.01.1000.110 5 000 000,00 

Аерым эшчәнлек төрләре өчен йөкләнгән керемгә бердәм 

салым 
1.05.02000.02.0000.110 14 237 000,00 

Аерым эшчәнлек төрләре өчен йөкләнгән керемгә бердәм 

салым 
1.05.02010.02.0000.110 14 237 000,00 

Аерым эшчәнлек төрләре өчен йөкләнгән керемгә бердәм 

салым (түләү суммасы (яңадан исәпләүләр, недоимка һәм 

тиешле түләү буенча, шул исәптән гамәлдән чыгарылган 

түләү буенча)) 

1.05.02010.02.1000.110 14 237 000,00 

Аерым эшчәнлек төрләре өчен йөкләнгән керемгә бердәм 

салым (түләү суммасы (яңадан исәпләүләр, недоимка һәм 

тиешле түләү буенча, шул исәптән гамәлдән чыгарылган 

түләү буенча)) 

1.05.02010.02.1000.110 14 237 000,00 

Бердәм авыл хуҗалыгы салымы 1.05.03000.01.0000.110 1 199 000,00 

Бердәм авыл хуҗалыгы салымы 1.05.03010.01.0000.110 1 199 000,00 

Бердәм авыл хуҗалыгы салымы (түләү суммасы (яңадан 

исәпләү, недоимка һәм тиешле түләү буенча, шул исәптән 

гамәлдән чыгарылган түләү буенча бурыч)) 

1.05.03010.01.1000.110 1 199 000,00 

Бердәм авыл хуҗалыгы салымы (түләү суммасы (яңадан 

исәпләү, недоимка һәм тиешле түләү буенча, шул исәптән 

гамәлдән чыгарылган түләү буенча бурыч)) 

1.05.03010.01.1000.110 1 199 000,00 

Салым салуның патент системасын куллануга бәйле 

рәвештә алына торган салым 
1.05.04000.02.0000.110 244 000,00 

Салым салуның патент системасын куллануга бәйле 

рәвештә алына торган муниципаль район бюджетларына 

күчерелә торган салым  

1.05.04020.02.0000.110 244 000,00 

Салым салуның патент системасын куллануга бәйле 

рәвештә  алына торган муниципаль районнар бюджетларына 

күчерелә торган салым (түләү суммасы (яңадан исәпләүләр, 

недоимка һәм тиешле түләү буенча, шул исәптән гамәлдән 

чыгарылган түләү буенча)) 

1.05.04020.02.1000.110 244 000,00 

Салым салуның патент системасын куллануга бәйле 

рәвештә  алына торган муниципаль районнар бюджетларына 

күчерелә торган салым (түләү суммасы (яңадан исәпләүләр, 

недоимка һәм тиешле түләү буенча, шул исәптән гамәлдән 

чыгарылган түләү буенча)) 

1.05.04020.02.1000.110 244 000,00 

ДӘҮЛӘТ ПОШЛИНАСЫ 1.08.00000.00.0000.000 2 646 000,00 

Гомуми юрисдикция судларында җәмәгать судьялары 

тарафыннан карала торган эшләр буенча дәүләт пошлинасы 
1.08.03000.01.0000.110 2 646 000,00 

Гомуми юрисдикция судларында җәмәгать судьялары 

тарафыннан карала торган эшләр буенча дәүләт пошлинасы 

(Россия Федерациясе Югары судыннан тыш) 

1.08.03010.01.0000.110 2 646 000,00 

Гомуми юрисдикция судларында җәмәгать судьялары 

карала торган эшләр буенча дәүләт пошлинасы (Россия 

Федерациясе Югары судыннан тыш) (түләү суммасы 

(яңадан исәпләүләр, недоимка һәм тиешле, шул исәптән 

гамәлдән чыгарылган түләү буенча бурыч)) 

1.08.03010.01.1000.110 2 646 000,00 



Гомуми юрисдикция судларында җәмәгать судьялары 

карала торган эшләр буенча дәүләт пошлинасы (Россия 

Федерациясе Югары судыннан тыш) (түләү суммасы 

(яңадан исәпләүләр, недоимка һәм тиешле, шул исәптән 

гамәлдән чыгарылган түләү буенча бурыч)) 

1.08.03010.01.1000.110 2 646 000,00 

ДӘҮЛӘТ ҺӘМ МУНИЦИПАЛЬ МИЛЕКТӘГЕ 

МӨЛКӘТНЕ ФАЙДАЛАНУДАН КЕРЕМНӘР 
1.11.00000.00.0000.000 3 750 000,00 

Дәүләт һәм муниципаль милекне (автоном учреждениеләр, 

шулай ук дәүләт һәм муниципаль унитар предприятиеләр, 

шул исәптән казна учреждениеләре мөлкәтеннән тыш) 

түләүсез файдалануга тапшырган өчен аренда яисә башка 

түләү рәвешендә алына торган керемнәр 

1.11.05000.00.0000.120 3 556 000,00 

Дәүләт милке чикләнмәгән җир кишәрлекләре өчен аренда 

түләве рәвешендә алына торган керемнәр, шулай ук 

күрсәтелгән җир кишәрлекләрен арендалау шартнамәләрен 

төзү хокукын сатудан кергән акчалар 

1.11.05010.00.0000.120 3 250 000,00 

Дәүләт милке чикләнмәгән һәм муниципаль районнарның 

авыл җирлекләре һәм авылара территорияләре чикләрендә 

урнашкан җир кишәрлекләре өчен аренда түләве рәвешендә 

алына торган керемнәр, шулай ук күрсәтелгән җир 

кишәрлекләрен арендалау шартнамәләрен төзү хокукын 

сатудан кергән акчалар 

1.11.05013.05.0000.120 1 400 000,00 

Дәүләт милке чикләнмәгән һәм муниципаль районнарның 

авыл җирлекләре һәм авылара территорияләре чикләрендә 

урнашкан җир кишәрлекләре өчен аренда түләве рәвешендә 

алына торган керемнәр, шулай ук күрсәтелгән җир 

кишәрлекләрен арендалау шартнамәләрен төзү хокукын 

сатудан кергән акчалар 

1.11.05013.05.0000.120 1 400 000,00 

Дәүләт милке чикләнмәгән һәм шәһәр җирлекләре 

чикләрендә урнашкан җир кишәрлекләре өчен аренда түләве 

рәвешендә алына торган керемнәр, шулай ук әлеге җир 

кишәрлекләрен арендалау шартнамәләрен төзү хокукын 

сатудан кергән акчалар 

1.11.05013.13.0000.120 1 850 000,00 

Дәүләт милке чикләнмәгән һәм шәһәр җирлекләре 

чикләрендә урнашкан җир кишәрлекләре өчен аренда түләве 

рәвешендә алына торган керемнәр, шулай ук әлеге җир 

кишәрлекләрен арендалау шартнамәләрен төзү хокукын 

сатудан кергән акчалар 

1.11.05013.13.0000.120 1 850 000,00 

Дәүләт хакимияте органнары, җирле үзидарә органнары, 

дәүләт бюджеттан тыш фондлары һәм алар төзегән 

учреждениеләрнең (бюджет һәм автоном учреждениеләр 

мөлкәтеннән тыш) оператив идарәсендәге мөлкәтне 

арендага бирүдән керемнәр 

1.11.05030.00.0000.120 306 000,00 

Муниципаль районнарның идарә органнары һәм алар 

тарафыннан төзелгән учреждениеләрнең (муниципаль 

бюджет һәм автоном учреждениеләр мөлкәтеннән тыш) 

оператив идарәсендәге мөлкәтне арендага бирүдән керемнәр 

1.11.05035.05.0000.120 306 000,00 

Муниципаль районнарның идарә органнары һәм алар 

тарафыннан төзелгән учреждениеләрнең (муниципаль 

бюджет һәм автоном учреждениеләр мөлкәтеннән тыш) 

оператив идарәсендәге мөлкәтне арендага бирүдән керемнәр 

1.11.05035.05.0000.120 306 000,00 

Дәүләт һәм муниципаль унитар предприятиеләрдән 

түләүләр 
1.11.07000.00.0000.120 9 000,00 

Дәүләт һәм муниципаль унитар предприятиеләр 

табышының салымнарны һәм мәҗбүри түләүләрне 

керткәннән соң кала торган өлешен күчерүдән керемнәр 

1.11.07010.00.0000.120 9 000,00 



муниципаль районнар тарафыннан төзелгән муниципаль 

унитар предприятиеләрнең салымнарны һәм мәҗбүри башка 

түләүләрне керткәннән соң кала торган табышының өлешен 

күчерүдән керемнәр 

1.11.07015.05.0000.120 9 000,00 

муниципаль районнар тарафыннан төзелгән муниципаль 

унитар предприятиеләрнең салымнарны һәм мәҗбүри башка 

түләүләрне керткәннән соң кала торган табышының өлешен 

күчерүдән керемнәр 

1.11.07015.05.0000.120 9 000,00 

Дәүләт һәм муниципаль милектә булган мөлкәттән һәм 

хокуклардан  (бюджет һәм автоном учреждениеләр 

мөлкәтеннән, шулай ук дәүләт һәм муниципаль унитар 

предприятиеләр, шул исәптән казна предприятиеләре 

мөлкәтеннән тыш) файдаланудан кергән башка керемнәр 

1.11.09000.00.0000.120 185 000,00 

Дәүләт һәм муниципаль милектә булган мөлкәтне (бюджет 

һәм автоном учреждениеләр мөлкәтеннән, шулай ук дәүләт 

һәм муниципаль унитар предприятиеләр, шул исәптән казна 

предприятиеләре мөлкәтеннән тыш) файдаланудан башка 

керемнәр 

1.11.09040.00.0000.120 185 000,00 

Муниципаль районнар милкендәге мөлкәтне (муниципаль 

бюджет һәм автоном учреждениеләр мөлкәтеннән тыш, 

шулай ук муниципаль унитар предприятиеләр, шул исәптән 

казна предприятиеләре мөлкәтеннән тыш) файдаланудан 

башка керемнәр 

1.11.09045.05.0000.120 185 000,00 

Муниципаль районнар милкендәге мөлкәтне (муниципаль 

бюджет һәм автоном учреждениеләр мөлкәтеннән тыш, 

шулай ук муниципаль унитар предприятиеләр, шул исәптән 

казна предприятиеләре мөлкәтеннән тыш) файдаланудан 

башка керемнәр 

1.11.09045.05.0000.120 185 000,00 

ТАБИГЫЙ РЕСУРСЛАРДАН ФАЙДАЛАНГАНДА 

ТҮЛӘҮЛӘР 
1.12.00000.00.0000.000 1 065 000,00 

Әйләнә-тирә мохиткә тискәре йогынты өчен түләү 1.12.01000.01.0000.120 1 065 000,00 

Җитештерү һәм куллану калдыкларын урнаштырган өчен 

түләү 
1.12.01040.01.0000.120 1 065 000,00 

Җитештерү калдыклары урнаштырган өчен түләү 1.12.01041.01.0000.120 465 000,00 

Җитештерү калдыклары урнаштырган өчен түләү 1.12.01041.01.0000.120 465 000,00 

Каты коммуналь калдыкларны урнаштыру өчен түләү 1.12.01042.01.0000.120 600 000,00 

Каты коммуналь калдыкларны урнаштыру өчен түләү 1.12.01042.01.0000.120 600 000,00 

МАТДИ ҺӘМ МАТДИ БУЛМАГАН АКТИВЛАРНЫ 

САТУДАН КЕРГӘН КЕРЕМНӘР 
1.14.00000.00.0000.000 38 000,00 

Дәүләт һәм муниципаль милектә булган җир кишәрлекләрен 

сатудан керемнәр 
1.14.06000.00.0000.430 38 000,00 

Дәүләт милке чикләнмәгән җир кишәрлекләрен сатудан 

кергән табыш 
1.14.06010.00.0000.430 38 000,00 

Дәүләт милке чикләнмәгән һәм муниципаль районнарның 

авыл җирлекләре һәм авылара территорияләре чикләрендә 

урнашкан җир кишәрлекләрен сатудан кергән табыш 

1.14.06013.05.0000.430 38 000,00 

Дәүләт милке чикләнмәгән һәм муниципаль районнарның 

авыл җирлекләре һәм авылара территорияләре чикләрендә 

урнашкан җир кишәрлекләрен сатудан кергән табыш 

1.14.06013.05.0000.430 38 000,00 

ШТРАФЛАР, САНКЦИЯЛӘР, ЗЫЯННЫ КАПЛАУ 1.16.00000.00.0000.000 385 000,00 

Россия Федерациясе конституциячел корылышы нигезләре 

турында, Россия Федерациясе дәүләт хакимияте турында, 

Россия Федерациясе дәүләт хезмәте турында, Россия 

Федерациясе сайлаулары һәм референдумнары турында, 

Россия Федерациясендә Кеше хокуклары буенча вәкаләтле 

1.16.07000.01.0000.140 285 000,00 



вәкил турында Россия Федерациясе законнарын бозган өчен 

акчалата түләтүләр (штрафлар)  

Тәэмин итүче (подрядчы, башкаручы) тарафыннан 

муниципаль орган, муниципаль районның казна 

учреждениесе тарафыннан төзелгән муниципаль контрактта 

каралган йөкләмәләрне үтәү вакыты чыккан очракта 

түләнгән штрафлар, неустойкалар, пенялар 

1.16.07010.05.0000.140 100 000,00 

Тәэмин итүче (подрядчы, башкаручы) тарафыннан 

муниципаль орган, муниципаль районның казна 

учреждениесе тарафыннан төзелгән муниципаль контрактта 

каралган йөкләмәләрне үтәү вакыты чыккан очракта 

түләнгән штрафлар, неустойкалар, пенялар 

1.16.07010.05.0000.140 100 000,00 

Муниципаль районның муниципаль органы (муниципаль 

казна учреждениесе) каршындагы йөкләмәләрне үтәмәгән 

яисә тиешенчә үтәмәгән очракта закон яки шартнамә 

нигезендә түләнгән башка штрафлар, неустойкалар, пенялар 

1.16.07090.05.0000.140 185 000,00 

Муниципаль районның муниципаль органы (муниципаль 

казна учреждениесе) каршындагы йөкләмәләрне үтәмәгән 

яисә тиешенчә үтәмәгән очракта закон яки шартнамә 

нигезендә түләнгән башка штрафлар, неустойкалар, пенялар 

1.16.07090.05.0000.140 185 000,00 

Дәүләт оборона заказы турында Россия Федерациясе 

законнарын бозган өчен акчалата түләтүләр (штрафлар) 
1.16.10000.01.0000.140 100 000,00 

2019 елда гамәлдә булган нормативлар буенча муниципаль 

берәмлек бюджетына күчерелергә тиешле 2020 елның 1 

гыйнварына кадәр барлыкка килгән бурычны түләү исәбенә 

керә торган акчалата түләтүләрдән (штрафлардан) керемнәр 

1.16.10123.01.0051.140 100 000,00 

2019 елда гамәлдә булган нормативлар буенча муниципаль 

берәмлек бюджетына күчерелергә тиешле 2020 елның 1 

гыйнварына кадәр барлыкка килгән бурычны түләү исәбенә 

керә торган акчалата түләтүләрдән (штрафлардан) керемнәр 

1.16.10123.01.0051.140 100 000,00 

Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе 

кодексының 5 бүлегендә билгеләнгән административ хокук 

бозулар өчен җәмәгать судьялары, балигъ булмаганнар 

эшләре һәм аларның хокукларын яклау комиссияләре 

тарафыннан салына торган гражданнарның хокукларына 

йогынты ясый торган административ штрафлар 

1.16.01053.01.0000.140 100 000,00 

Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе 

кодексының 5 бүлегендә билгеләнгән административ хокук 

бозулар өчен җәмәгать судьялары, балигъ булмаганнар 

эшләре һәм аларның хокукларын яклау комиссияләре 

тарафыннан салына торган гражданнарның хокукларына 

йогынты ясый торган административ штрафлар 

1.16.01053.01.0000.140 100 000,00 

КИРЕ КАЙТАРЫЛМЫЙ ТОРГАН КЕРЕМНӘР 2.00.00000.00.0000.000 868 210 281,92 

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯСЕ БЮДЖЕТ СИСТЕМАСЫНЫҢ 

БАШКА БЮДЖЕТЛАРЫННАН КИРЕ КАЙТАРЫЛМЫЙ 

ТОРГАН КЕРЕМНӘР 

2.02.00000.00.0000.000 868 210 281,92 

Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларына 

дотацияләр 
2.02.10000.00.0000.150 62 404 900,00 

Бюджет тәэмин ителешен тигезләүгә дотацияләр 2.02.15001.00.0000.150 62 404 900,00 

Бюджет тәэмин ителешен тигезләүгә муниципаль районнар 

бюджетларына дотацияләр 
2.02.15001.05.0000.150 62 404 900,00 

Бюджет тәэмин ителешен тигезләүгә муниципаль районнар 

бюджетларына дотацияләр 
2.02.15001.05.0000.150 62 404 900,00 

Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларына 

субсидияләр (бюджетара субсидияләр) 
2.02.20000.00.0000.150 366 097 684,84 



Башка субсидияләр 2.02.29999.00.0000.150 366 097 684,84 

Муниципаль районнар бюджетларына башка субсидияләр 2.02.29999.05.0000.150 366 097 684,84 

Муниципаль районнар бюджетларына башка субсидияләр 2.02.29999.05.0000.150 366 097 684,84 

Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларына 

субвенцияләр 
2.02.30000.00.0000.150 430 591 200,00 

Россия Федерациясе субъектларының тапшырыла торган 

вәкаләтләрен үтәүгә җирле бюджетларга субвенцияләр 
2.02.30024.00.0000.150 407 605 600,00 

Россия Федерациясе субъектларының тапшырылган 

вәкаләтләрен үтәүгә муниципаль районнар бюджетларына 

субвенцияләр 

2.02.30024.05.0000.150 407 605 600,00 

Россия Федерациясе субъектларының тапшырылган 

вәкаләтләрен үтәүгә муниципаль районнар бюджетларына 

субвенцияләр 

2.02.30024.05.0000.150 407 605 600,00 

Опекун гаиләсендә һәм тәрбиягә бала алган гаиләдә баланы 

тоту өчен бюджетларга субвенцияләр, шулай ук тәрбиягә 

бала алган ата-анага тиешле түләү бирү 

2.02.30027.00.0000.150 17 128 000,00 

Опекун гаиләсендә һәм тәрбиягә бала алган гаиләдә баланы 

тәрбияләү өчен муниципаль районнар бюджетларына 

субвенцияләр, шулай ук тәрбиягә бала алган ата-анага 

тиешле түләү бирү 

2.02.30027.05.0000.150 17 128 000,00 

Опекун гаиләсендә һәм тәрбиягә бала алган гаиләдә баланы 

тәрбияләү өчен муниципаль районнар бюджетларына 

субвенцияләр, шулай ук тәрбиягә бала алган ата-анага 

тиешле түләү бирү 

2.02.30027.05.0000.150 17 128 000,00 

Хәрби комиссариатлар булмаган территорияләрдә беренчел 

хәрби исәпкә алуны гамәлгә ашыру өчен бюджетларга 

субвенцияләр 

2.02.35118.00.0000.150 2 946 400,00 

Хәрби комиссариатлар булмаган территорияләрдә беренчел 

хәрби исәпкә алуны гамәлгә ашыру өчен муниципаль 

районнар бюджетларына субвенцияләр 

2.02.35118.05.0000.150 2 946 400,00 

Хәрби комиссариатлар булмаган территорияләрдә беренчел 

хәрби исәпкә алуны гамәлгә ашыру өчен муниципаль 

районнар бюджетларына субвенцияләр 

2.02.35118.05.0000.150 2 946 400,00 

Россия Федерациясендә гомуми юрисдикциядәге федераль 

судларның присяжный утырышчыларына кандидатлар 

исемлекләрен төзү (үзгәртү) вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 

өчен бюджетларга субвенцияләр 

2.02.35120.00.0000.150 28 900,00 

Россия Федерациясендә гомуми юрисдикциядәге федераль 

судларның присяжный утырышчыларына кандидатлар 

исемлекләрен төзү (үзгәртү) вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 

өчен муниципаль районнар бюджетларына субвенцияләр 

2.02.35120.05.0000.150 28 900,00 

Россия Федерациясендә гомуми юрисдикциядәге федераль 

судларның присяжный утырышчыларына кандидатлар 

исемлекләрен төзү (үзгәртү) вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 

өчен муниципаль районнар бюджетларына субвенцияләр 

2.02.35120.05.0000.150 28 900,00 

Граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алу өчен 

бюджетларга субвенцияләр 
2.02.35930.00.0000.150 2 882 300,00 

Граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алу өчен 

муниципаль районнар бюджетларына субвенцияләр 
2.02.35930.05.0000.150 2 882 300,00 

Граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алу өчен 

муниципаль районнар бюджетларына субвенцияләр 
2.02.35930.05.0000.150 2 882 300,00 

Башка бюджетара трансфертлар 2.02.40000.00.0000.150 9 116 497,08 

Төзелгән килешүләр нигезендә җирле әһәмияттәге 

мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләренең бер өлешен гамәлгә 

ашыру өчен муниципаль берәмлекләр бюджетларына 

2.02.40014.00.0000.150 8 995 000,00 



тапшырыла торган бюджетара трансфертлар 

Төзелгән килешүләр нигезендә җирле әһәмияттәге 

мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләренең бер өлешен гамәлгә 

ашыру өчен җирлекләр бюджетларыннан муниципаль 

районнар бюджетларына тапшырыла торган бюджетара 

трансфертлар 

2.02.40014.05.0000.150 8 995 000,00 

Төзелгән килешүләр нигезендә җирле әһәмияттәге 

мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләренең бер өлешен гамәлгә 

ашыру өчен җирлекләр бюджетларыннан муниципаль 

районнар бюджетларына тапшырыла торган бюджетара 

трансфертлар 

2.02.40014.05.0000.150 8 995 000,00 

Башка дәрәҗәдәге хакимият органнары тарафыннан кабул 

ителгән карарлар нәтиҗәсендә барлыкка килгән өстәмә 

чыгымнарны компенсацияләү өчен бюджетларга 

тапшырыла торган бюджетара трансфертлар 

2.02.45160.00.0000.150 94 013,20 

Башка дәрәҗәдәге хакимият органнары тарафыннан кабул 

ителгән карарлар нәтиҗәсендә барлыкка килгән өстәмә 

чыгымнарны компенсацияләү өчен муниципаль районнар 

бюджетларына тапшырыла торган бюджетара трансфертлар 

2.02.45160.05.0000.150 94 013,20 

Башка дәрәҗәдәге хакимият органнары тарафыннан кабул 

ителгән карарлар нәтиҗәсендә барлыкка килгән өстәмә 

чыгымнарны компенсацияләү өчен муниципаль районнар 

бюджетларына тапшырыла торган бюджетара трансфертлар 

2.02.45160.05.0000.150 94 013,20 

Бюджетларга бирелә торган башка бюджетара трансфертлар 2.02.49999.00.0000.150 27 483,88 

Муниципаль районнар бюджетларына тапшырыла торган 

башка бюджетара трансфертлар 
2.02.49999.05.0000.150 27 483,88 

Муниципаль районнар бюджетларына тапшырыла торган 

башка бюджетара трансфертлар 
2.02.49999.05.0000.150 27 483,88 

   

   Район Башлыгы                                                           С. Д. Димитриев 

   



Кукмара муниципаль район 

Советының 2020 елның 13 

мартындагы 267 номерлы 

карарына 3 нче кушымта 

 

2020 елга һәм 2021 һәм 2022 еллар план муниципаль район бюджеты кытлыгын финанслау 

чыганаклары бюджеты керемнәре баш администраторлары – Кукмара муниципаль районы 

җирле үзидарә органнары исемлеге 

 
Бюджет классификациясе кодлары 

Атамасы  Керем 

администраторы 

коды 

Бюджет керемнәре 

Кукмара муниципаль районының Финанс-бюджет палатасы 

605 1 08 07174 01 

1000 110 

Куркыныч, авыр йөк һәм (яки) зур габаритлы йөкләр ташуны 

гамәлгә ашыручы транспорт чараларына муниципаль район 

җирле үзидарә органнары тарафыннан автомобиль юллары 

буенча хәрәкәткә махсус рөхсәт биргән өчен, авыл 

җирлекләре бюджетларына кертелә торган дәүләт 

пошлинасы 

605 1 08 07150 01 

1000 110 
Реклама конструкциясен урнаштыруга рөхсәт биргән өчен 

дәүләт пошлинасы  

605 1 11 02033 05 

0000 120 
Муниципаль районнар бюджетларының вакытлыча ирекле 

акчаларын урнаштырудан керемнәр 

605 1 11 03050 05 

0000 120 

Муниципаль районнар бюджетлары хисабына ил эчендә 

бюджет кредитлары бирүдән алынган процентлар 

605 1 13 02065 05 

0000 130 

Муниципаль районнар милкен эксплуатацияләүгә бәйле 

чыгымнарны каплау тәртибендә керә торган керемнәр 

605 1 13 01995 05 

0000 130 

Муниципаль районнар бюджетлары акчаларын алучылар 

тарафыннан түләүле хезмәтләр күрсәтүдән (эшләрдән) башка 

керемнәр 

605 1 13 02995 05 

0000 130 

Муниципаль районнар бюджетлары чыгымнарын 

компенсацияләүдән кергән башка керемнәр 

605 1 16 18050 05 

0000 140   

Бюджет законнарын бозган өчен (муниципаль районнар 

бюджетлары өлешендә) акчалата түләтүләр (штрафлар). 

605 1 16 23051 05 

0000 140 
Отыш алучылар муниципаль районнар бюджетларыннан 

акча алучылар булганда, граждан җаваплылыгын мәҗбүри 

иминләштерү буенча иминият очраклары барлыкка килгәндә 

зыянны каплаудан керемнәр 

605 1 16 23052 05 

0000 140 

Отыш алучылар муниципаль районнар бюджетларыннан 

акча алучылар булганда, башка иминият очраклары барлыкка 

килгәндә зыянны каплаудан керемнәр 



605 1 16 33050 05 

0000 140 

Муниципаль районнар ихтыяҗлары өчен дәүләт һәм 

муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, 

хезмәт күрсәтүләр сатып алу өлкәсендә контракт системасы 

турында Россия Федерациясе законнарын бозган өчен 

акчалата түләтүләр (штрафлар) 

605 1 16 51030 02 

0000 140 
Муниципаль хокукый актларны үтәмәгән өчен Россия 

Федерациясе субъектлары законнары белән билгеләнгән 

муниципаль районнар бюджетларына күчерелә торган 

акчалата түләтүләр (штрафлар) 

605 1 16 90050 05 

0000 140 

Зыянны каплауга акчалата түләтүләрдән (штрафлардан) һәм 

башка суммалардан муниципаль районнар бюджетларына 

күчерелә торган башка керемнәр. 

605 1 17 01050 05 

0000 180 

Муниципаль районнар бюджетларына күчерелә торган 

ачыкланмаган түләүләр  

605 1 17 05050 05 

0000 180 

Муниципаль районнар бюджетларының салым булмаган 

башка керемнәре 

605 2 02 15001 05 

0000 150 
Бюджет тәэмин ителешен тигезләүгә муниципаль районнар 

бюджетларына дотацияләр 

605 2 02 15002 05 

0000 150 

Бюджетларның баланслылыгын тәэмин итү чараларына 

ярдәм итү өчен муниципальных районнарның бюджетларына 

дотацияләр 

605 2 02 15009 05 

0000 150 

Бюджет өлкәсендә эшләүчеләргә хезмәт хакын арттыруга 

өстәмә чыгымнарны өлешчә компенсацияләүгә муниципаль 

районнар бюджетларына дотацияләр 

605 2 02 19999 05 

0000 150 

Муниципаль районнар бюджетларына башка дотацияләр 

605 2 02 20041 05 

0000 150 

Гомуми файдаланудагы автомобиль юлларын, шул исәптән 

җирлекләрдә юлларны (федераль әһәмияттәге автомобиль 

юлларыннан тыш) төзүгә, модернизацияләүгә, ремонтлауга 

һәм карап тотуга муниципаль район бюджетларына 

субсидияләр 

605 2 02 25086 05 

0000 150 

Чит илләрдә яшәүче ватандашларны Россия Федерациясенә 

үз теләге белән күчерүгә ярдәм күрсәтү буенча дәүләт 

программасына кертелгән күчерүнең региональ 

программасында каралган чараларны гамәлгә ашыруга 

муниципаль районнар бюджетларына субсидияләр 

605 2 02 20303 05 

0000 150 

Коммуналь инфраструктура системаларын модернизацияләү 

чараларын бюджет акчалары исәбеннән тәэмин итүгә 

муниципаль районнар бюджетларына субсидияләр 

605 2 02 20079 05 

0000 150 

Яшәү өчен яраксыз дип танылган торак фондыннан һәм (яки) 

югары дәрәҗәдә (70 проценттан артык) тузган  торак 

фондыннан гражданнарны күчерү өчен муниципаль 

районнар бюджетларына субсидияләр 

605 2 02 20087 05 

0000 150 

Муниципальара характердагы җирле әһәмияттәге 

мәсьәләләрне хәл итүгә җирлекләр бюджетларыннан 

муниципаль районнар бюджетларына субсидияләр 



605 2 02 20298 05 

0000 150 

Дәүләт корпорациясеннән – Торак-коммуналь хуҗалыкны 

реформалауга ярдәм фондыннан кергән акчалар хисабына 

күпфатирлы йортларны капиталь ремонтлау чараларын 

тәэмин итүгә муниципаль районнар бюджетларына 

субсидияләр 

605 2 02 20299 05 

0000 150 

Дәүләт корпорациясеннән – Торак-коммуналь хуҗалыкны 

реформалауга ярдәм фондыннан кергән акчалар хисабына 

гражданнарны авария хәлендәге торак фондыннан күчерү 

чараларын тәэмин итүгә муниципаль районнар 

бюджетларына субсидияләр 

605 2 02 20301 05 

0000 150 

Бюджет чаралары исәбеннән күпфатирлы йортларны 

капиталь ремонтлау чараларын тәэмин итүгә муниципаль 

районнар бюджетларына субсидияләр  

605 2 02 20302 05 

0000 150 

Бюджет акчалары хисабына гражданнарны авария хәлендәге 

торак фондыннан күчерү чараларын тәэмин итүгә  

муниципаль районнар бюджетларына субсидияләр 

605 2 02 25519 05 

0000 150 

Мәдәният өлкәсенә ярдәм итү өчен муниципаль районнар 

бюджетларына субсидияләр 

605 2 02 25567 05 

0000 150 

Авыл территорияләрен тотрыклы үстерү чараларын гамәлгә 

ашыруга муниципаль районнар бюджетларына субсидияләр 

605 2 02 29999 05 

0000 150 

Муниципаль районнар бюджетларына башка субсидияләр 

605  2 02 35250 05 

0000 150 

Гражданнарның аерым категорияләренә торак-коммуналь 

хезмәтләр өчен түләүгә муниципаль районнар бюджетларына 

субвенцияләр 

605 2 02 35930 05 

0000 150 

Граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алу өчен 

муниципаль районнар бюджетларына субвенцияләр 

605 2 02 35220 05 

0000 150 

«Россиянең Мактаулы доноры» күкрәк билгесе белән 

бүләкләнгән затларга ел саен акчалата түләүне гамәлгә 

ашыру буенча Россия Федерациясенең тапшырылган 

вәкаләтен гамәлгә ашыру өчен муниципаль районнар 

бюджетларына субвенцияләр 

605 2 02 35120 05 

0000 150 

Россия Федерациясендә гомуми юрисдикциядәге федераль 

судларның присяжный утырышчыларына кандидатлар 

исемлекләрен төзү (үзгәртү) өчен муниципаль районнар 

бюджетларына субвенцияләр 

605 2 02 35280 05 

0000 150 

Транспорт чаралары хуҗаларының граждан җаваплылыгын 

мәҗбүри иминләштерү шартнамәләре буенча иминият 

премияләре компенсацияләрен түләү өчен муниципаль 

районнар бюджетларына субвенцияләр 

605 2 02 30013 05 

0000 150 

Реабилитацияләнгән затларга һәм сәяси репрессияләрдән 

зыян күргән дип танылган затларга социаль ярдәм чараларын 

тәэмин итүгә муниципаль районнар бюджетларына 

субвенцияләр 

605 2 02 35118 05 

0000 150 

Хәрби комиссариатлар булмаган территорияләрдә беренчел 

хәрби исәпкә алуны гамәлгә ашыру өчен муниципаль 

районнар бюджетларына субвенцияләр 



605 2 02 35260 05 

0000 150 

Ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балаларны гаиләгә 

урнаштыруның барлык рәвешләрендә бер тапкыр бирелә 

торган пособие түләүгә муниципаль районнар бюджетларына 

субвенцияләр 

605 2 02 30022 05 

0000 150 

Гражданнарга торак урыны һәм коммуналь хезмәт 

күрсәтүләр өчен түләүгә субсидияләр бирү өчен муниципаль 

районнар бюджетларына субвенцияләр 

605 2 02 30024 05 

0000 150 

Россия Федерациясе субъектларының тапшырыла торган 

вәкаләтләрен үтәүгә муниципаль районнар бюджетларына 

субвенцияләр 

605 2 02 35082 05 

0000 150 

Ятим балаларга һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган 

балаларга, алар арасыннан булган затларга 

махсуслаштырылган торак урыннар наймы шартнамәләре 

буенча торак урыннары бирү өчен муниципаль районнар 

бюджетларына субвенцияләр 

605 2 02 30027 05 

0000 150 

Опекун гаиләсендә һәм тәрбиягә бала алган гаиләдә баланы 

тәрбияләү өчен муниципаль районнар бюджетларына 

субвенцияләр, шулай ук тәрбиягә бала алган ата-анага 

тиешле түләү бирү 

605 2 02 30029 05 

0000 150 

Мәктәпкәчә белем бирү программаларын гамәлгә ашыручы 

белем бирү оешмаларына йөрүче балаларны карап торган 

һәм караган өчен ата-аналардан (законлы вәкилләрдән) 

алына торган түләүнең бер өлешен компенсацияләүгә 

муниципаль районнар бюджетларына субвенцияләр 

605 2 02 39999 05 

0000 150 

Муниципаль районнар бюджетларына башка субвенцияләр 

605  2 02 45160 05 

0000 150 

Башка дәрәҗәдәге хакимият органнары тарафыннан кабул 

ителгән карарлар нәтиҗәсендә барлыкка килгән өстәмә 

чыгымнарны компенсацияләү өчен муниципаль районнар 

бюджетларына тапшырыла торган бюджетара трансфертлар 

605 2 02 40014 05 

0000 150 

Төзелгән килешүләр нигезендә җирле әһәмияттәге 

мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләренең бер өлешен гамәлгә 

ашыру өчен җирлекләр бюджетларыннан муниципаль 

районнар бюджетларына тапшырыла торган бюджетара 

трансфертлар 

605 2 02 49999 05 

0000 150 

Муниципаль районнар бюджетларына тапшырыла торган 

башка бюджетара трансфертлар 

605  2 07 05030 05 

0000 150 

Муниципаль районнар бюджетларына кергән кире 

кайтарылмый торган башка керемнәр 

605  2 08 05000 05 

0000 150 

Артык түләнгән яки артык алынган салым, җыемнар һәм 

башка түләүләр суммаларын кире кайтару (зачет), шулай ук 

мондый кире кайтаруны үз вакытында башкармаган өчен 

процентлар суммасы һәм артык түләттерелгән  суммаларга 

исәпләнгән процентлар өчен муниципаль районнар 

бюджетларыннан (муниципаль районнар бюджетларына) 

күчерүләр 

605 2 18 60010 05 

0000 150 

Максатчан билгеләнештәге субсидияләр, субвенцияләр һәм 

башка бюджетара трансфертларның узган елгы калдыкларын 

җирлек бюджетларыннан кире кайтарудан муниципаль 

районнар бюджетлары керемнәре   



605 218 60020 05 

0000 150 

Максатчан билгеләнеше булган субсидияләр, субвенцияләр 

һәм башка бюджетара трансфертларның узган елгы 

калдыкларын дәүләт бюджеттан тыш фондлары 

бюджетларыннан кире кайтарудан муниципаль районнар 

бюджетларының керемнәре 

605 2 18 05010 05 

0000 150 

Бюджет учреждениеләре тарафыннан узган еллардагы 

субсидияләрнең калган калдыкларын кире кайтарудан 

муниципаль районнар бюджетларының керемнәре 

605 2 18 05020 05 

0000 150 

Муниципаль районнар бюджетларының узган еллардагы 

субсидия калдыкларын автоном учреждениеләр тарафыннан 

кире кайтарудан керемнәре 

605 2 18 05030 05 

0000 150 

Муниципаль районнар бюджетларының узган еллардагы 

субсидия калдыкларын башка оешмалар тарафыннан кире 

кайтарудан кергән керемнәре 

605 2 19 60010 05 

0000 150 

Максатчан билгеләнештәге субсидияләр, субвенцияләр һәм 

башка бюджетара трансфертларның узган елгы башка 

калдыкларын муниципаль районнар бюджетларыннан кире 

кайтару 

605 2 19 25018 05 

0000 150 

«2014 – 2017 елларга һәм 2020 елга кадәр чорга авыл 

территорияләрен тотрыклы үстерү» федераль максатчан 

программасы чараларын гамәлгә ашыруга субсидияләрнең 

калдыкларын муниципаль районнар бюджетларыннан кире 

кайтару 

605 2 19 25020 05 

0000 150 

2015 – 2020 елларга «Торак» федераль максатчан 

программасының «Яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү» 

ярдәмче программасы чараларына субсидияләрнең 

калдыкларын муниципаль районнар бюджетларыннан кире 

кайтару 

605 2 19 25027 05 

0000 150 

2011 – 2020 елларга «Уңайлы мохит» Россия Федерациясе 

дәүләт программасы чараларына субсидияләрнең 

калдыкларын муниципаль районнар бюджетларыннан кире 

кайтару 

605 2 19 45147 05 

0000 150 

Муниципаль мәдәният учреждениеләренә дәүләт ярдәме 

күрсәтүгә башка бюджетара трансфертларның калдыкларын 

муниципаль районнар бюджетларыннан кире кайтару 

605 2 19 45160 05 

0000 150 

Башка дәрәҗәдәге хакимият органнары тарафыннан кабул 

ителгән карарлар нәтиҗәсендә барлыкка килгән өстәмә 

чыгымнарны компенсацияләү өчен тапшырыла торган башка 

бюджетара трансфертларның калган өлешен муниципаль 

районнар бюджетларыннан кире кайтару 

605 2 19 45148 05 

0000 150 

Авыл җирлекләре территорияләрендәге муниципаль 

мәдәният учреждениеләренең иң яхшы хезмәткәрләренә 

дәүләт ярдәме өчен башка бюджетара трансфертларның 

калган өлешен муниципаль районнар бюджетларыннан кире 

кайтару 

Кукмара муниципаль районы Мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре палатасы 

606 1 08 07150 01 

1000 110 

Реклама конструкциясен урнаштыруга рөхсәт биргән өчен 

дәүләт пошлинасы 

606 1 11 02085 05 

0000 120 

Муниципаль районнар милкендә булган акцияләрне сату 

буенча аукционнар үткәрү барышында тупланган 

суммаларны урнаштырудан керемнәр 



606 1 11 05010 00 

0000 120 

Дәүләт милке чикләнмәгән җир кишәрлекләре өчен аренда 

түләве рәвешендә алына торган керемнәр, шулай ук 

күрсәтелгән җир кишәрлекләрен арендалау шартнамәләрен 

төзү хокукын сатудан кергән акчалар 

606 1 11 05013 05 

0000 120 

Дәүләт милке чикләнмәгән һәм муниципаль районнарның 

авылара территорияләре чикләрендә урнашкан җир 

кишәрлекләре өчен аренда түләве рәвешендә алына торган 

керемнәр, шулай ук күрсәтелгән җир кишәрлекләрен 

арендалау шартнамәләрен төзү хокукын сатудан алынган 

акчалар 

606 1 11 05020 00 

0000 120 

Җиргә дәүләт милкен чикләгәннән соң, җир өчен аренда 

түләве рәвешендә алына торган керемнәр, шулай ук 

күрсәтелгән җир кишәрлекләрен арендалау шартнамәләрен 

төзү хокукын сатудан алынган акчалар (бюджет һәм автоном 

учреждениеләрнең җир кишәрлекләреннән тыш) 

606 1 11 05025 05 

0000 120 

Аренда түләве рәвешендә алына торган керемнәр, шулай ук 

муниципаль районнар милкендә булган җирләрне арендалау 

шартнамәләрен төзү хокукын сатудан кергән акчалар 

(муниципаль бюджет һәм автоном учреждениеләрнең җир 

кишәрлекләреннән тыш) 

606 1 11 05025 10 

0000 120 

Аренда түләве рәвешендә алына торган керемнәр, шулай ук 

җирлекләр милкендәге җирләрне арендалау шартнамәләрен 

төзү хокукын сатудан кергән акчалар (муниципаль бюджет 

һәм автоном учреждениеләрнең җир кишәрлекләреннән тыш) 

606 1 11 05035 05 

0000 120 

Муниципаль районнарның идарә органнары һәм алар 

тарафыннан төзелгән учреждениеләрнең (муниципаль 

бюджет һәм автоном учреждениеләр мөлкәтеннән тыш) 

оператив идарәсендәге мөлкәтне арендага бирүдән керемнәр 

606 1 11 05075 05 

0000 120 
Муниципаль районнар казнасына кергән мөлкәтне арендага 

бирүдән керемнәр (җир кишәрлекләреннән тыш) 

606 1 11 07015 05 

0000 120 

муниципаль районнар тарафыннан төзелгән муниципаль 

унитар предприятиеләрнең салымнарны һәм мәҗбүри башка 

түләүләрне керткәннән соң кала торган табышының өлешен 

күчерүдән керемнәр 

606 1 11 08050 05 

0000 120 

Муниципаль районнар милкендә булган мөлкәтне 

(муниципаль бюджет һәм автоном учреждениеләр 

мөлкәтеннән, шулай ук муниципаль унитар предприятиеләр, 

шул исәптән казна предприятиеләре мөлкәтеннән тыш) 

залогка, ышанычлы идарә итүгә тапшырудан алына торган 

акчалар  

606 1 11 09040 00 

0000 120 

Дәүләт һәм муниципаль милектә булган мөлкәтне (бюджет 

һәм автоном учреждениеләр мөлкәтеннән, шулай ук дәүләт 

һәм муниципаль унитар предприятиеләр, шул исәптән казна 

предприятиеләре мөлкәтеннән тыш) файдаланудан башка 

керемнәр 



606 1 11 09045 05 

0000 120 

Муниципаль районнар милкендәге мөлкәтне (муниципаль 

бюджет һәм автоном учреждениеләр мөлкәтеннән тыш, 

шулай ук муниципаль унитар предприятиеләр, шул исәптән 

казна предприятиеләре мөлкәтеннән тыш) файдаланудан 

башка керемнәр 

606  1 13 02065 05 

0000 130 

Муниципаль районнар милкен эксплуатацияләүгә бәйле 

чыгымнарны каплау тәртибендә керә торган керемнәр 

606 1 13 01995 05 

0000 130 

Муниципаль районнар бюджетлары акчаларын алучылар 

тарафыннан түләүле хезмәтләр күрсәтүдән (эшләрдән) башка 

керемнәр 

606 1 13 02995 05 

0000 130 

Муниципаль районнар бюджетлары чыгымнарын 

компенсацияләүдән кергән башка керемнәр 

606 1 14 01050 05 

0000 410 

Муниципаль районнар милкендәге фатирларны сатудан 

кергән керемнәр. 

606 1 14 02050 05 

0000 410 

Муниципаль районнар милкендәге мөлкәтне (муниципаль 

бюджет һәм автоном учреждениеләр мөлкәтеннән, шулай ук 

муниципаль унитар предприятиеләр, шул исәптән казна 

предприятиеләре мөлкәтеннән тыш)  сатуданкүрсәтелгән 

мөлкәт буенча төп чараларны гамәлгә ашыру өлешендә 

алынган керемнәр 

606 1 14 02050 05 

0000 440 

Муниципаль районнар милкендәге мөлкәтне (муниципаль 

бюджет һәм автоном учреждениеләр мөлкәтеннән, шулай ук 

муниципаль унитар предприятиеләр, шул исәптән казна 

предприятиеләре мөлкәтеннән тыш) сатудан күрсәтелгән 

мөлкәт буенча матди запасларны гамәлгә ашыру өлешендә 

алынган керемнәр 

606 1 14 02052 05 

0000 410 

Муниципаль районнарның идарә органнары карамагындагы 

учреждениеләр (муниципаль бюджет һәм автоном 

учреждениеләр мөлкәтеннән тыш) оператив идарәсендәге 

мөлкәтне сатудан күрсәтелгән мөлкәт буенча төп чараларны 

гамәлгә ашыру өлешендә керемнәр 

606 1 14 02052 05 

0000 440 

Муниципаль районнарның идарә органнары карамагындагы 

учреждениеләр (муниципаль бюджет һәм автоном 

учреждениеләр мөлкәтеннән тыш) сатудан оператив 

идарәсендәге мөлкәтне күрсәтелгән мөлкәт буенча матди 

запасларны гамәлгә ашыру өлешендә керемнәр 

606 1 14 02053 05 

0000 410 

Муниципаль районнар милкендәге башка мөлкәтне 

(муниципаль бюджет һәм автоном учреждениеләр 

мөлкәтеннән, шулай ук муниципаль унитар предприятиеләр, 

шул исәптән казна предприятиеләре мөлкәтеннән тыш) 

сатудан күрсәтелгән мөлкәт буенча төп чараларны гамәлгә 

ашыру өлешендә алынган керемнәр 

606 1 14 02053 05 

0000 440 

Муниципаль районнар милкендәге башка мөлкәтне 

(муниципаль бюджет һәм автоном учреждениеләр 

мөлкәтеннән, шулай ук муниципаль унитар предприятиеләр, 

шул исәптән казна предприятиеләре мөлкәтеннән тыш) 

сатудан күрсәтелгән мөлкәт буенча матди запасларны 

гамәлгә ашыру өлешендә алынган керемнәр 



606 1 14 03050 05 

0000 410 

Муниципаль районнар керемнәренә әйләнгән  

конфискацияләнгән һәм башка төр мөлкәт белән эш итүдән 

һәм сатудан кергән акчалар (күрсәтелгән мөлкәт буенча төп 

чараларны гамәлгә ашыру өлешендә) 

606 1 14 03050 05 

0000 440 

Муниципаль районнар керемнәренә әйләнгән  

конфискацияләнгән һәм башка төр мөлкәт белән эш итүдән 

һәм сатудан кергән акчалар (күрсәтелгән мөлкәт буенча 

матди запасларны гамәлгә ашыру өлешендә) 

606 1 14 04050 05 

0000 420 

Муниципаль районнар милкендәге матди булмаган 

активларны сатудан керемнәр 

606 1 14 06000 00 

0000 430 

Дәүләт һәм муниципаль милектә булган җир кишәрлекләрен 

сатудан керемнәр (бюджет һәм автоном учреждениеләрнең 

җир кишәрлекләреннән тыш) 

606 1 14 06010 00 

0000 430 

Дәүләт милке чикләнмәгән җир кишәрлекләрен сатудан 

кергән табыш 

606 1 14 06013 05 

0000 430 

Дәүләт милке чикләнмәгән һәм муниципаль районнарның 

авылара территорияләре чикләрендә урнашкан җир 

кишәрлекләрен сатудан кергән керемнәр 

606 1 14 06020 00 

0000 430 

Дәүләт милке чикләнгән җир кишәрлекләрен сатудан 

керемнәр (бюджет һәм автоном учреждениеләрнең җир 

кишәрлекләреннән тыш) 

606 1 14 06025 05 

0000 430 

Муниципаль районнар милкендәге җир кишәрлекләрен 

сатудан керемнәр (муниципаль бюджет һәм автоном 

учреждениеләрнең җир кишәрлекләреннән тыш) 

606 1 14 06025 10 

0000 430 

Җирлекләр милкендәге җир кишәрлекләрен сатудан 

керемнәр  (муниципаль бюджет һәм автоном 

учреждениеләрнең җир кишәрлекләреннән тыш) 

606 1 17 01050 05 

0000 180 

Муниципаль районнар бюджетларына күчерелә торган 

ачыкланмаган түләүләр 

606 1 17 02020 05 

0000 180 

Авылара территорияләрдә урнашкан авыл хуҗалыгы 

җирләрен тартып алу белән бәйле авыл хуҗалыгы 

җитештерүе югалтуларын каплау (2008 елның 1 гыйнварына 

кадәр барлыкка килгән йөкләмәләр буенча) 

606 1 17 02020 10 

0000 180 

Җирлекләр территорияләрендә урнашкан авыл хуҗалыгы 

җирләрен тартып алу белән бәйле авыл хуҗалыгы 

җитештерүе югалтуларын каплау (2008 елның 1 гыйнварына 

кадәр барлыкка килгән йөкләмәләр буенча) 

 

 

Район Башлыгы                                              С. Д. Димитриев 



Кукмара муниципаль район Советының 

2020 елның 13 мартындагы 267 номерлы 

карарына 4 нче кушымта 

 
2020 елга Кукмара муниципаль районы бюджетының бюджет ассигнованиеләрен бюджет 

чыгымнарын классификацияләүнең бүлекләр һәм бүлекчәләре, максатчан статьялары һәм 

чыгымнар төрләре буенча бүлү 

 
     (сум) 

Атамасы 
РЗ, 

ПР 
ЦСР ВР Сумма 

Барлыгы       1 287 424 064,61 

ГОМУМДӘҮЛӘТ МӘСЬӘЛӘЛӘРЕ 0100     67 120 251,11 

Россия Федерациясе субъектының һәм муниципаль 

берәмлекнең иң югары вазыйфаи заты эшчәнлеге 
0102     1 601 000,00 

Чыгымнарның   программада каралмаган юнәлешләре  0102 9900000000   1 601 000,00 

Муниципаль район Башлыгы 0102 9900002030   1 601 000,00 

Дәүләт (муниципаль) органнарының хезмәт өчен түләү 

фонды 
0102 9900002030 121 1 230 000,00 

Дәүләт (муниципаль) органнары хезмәткәрләренә 

акчалата түләү һәм башка түләүләр өчен мәҗбүри 

социаль иминиятләштерү буенча кертемнәр 

0102 9900002030 129 371 000,00 

Дәүләт хакимиятенең закон чыгару (вәкиллекле) 

органнары һәм муниципаль берәмлекләрнең вәкиллекле 

органнары эшчәнлеге 

0103     9 466 768,18 

Чыгымнарның программада каралмаган юнәлешләре  0103 9900000000   9 466 768,18 

Үзәк аппарат 0103 9900002040   9 466 768,18 

Дәүләт (муниципаль) органнарының хезмәт өчен түләү 

фонды 
0103 9900002040 121 4 021 000,00 

Хезмәт өчен түләү фондыннан тыш, дәүләт 

(муниципаль) органнары персоналына башка түләүләр 
0103 9900002040 122 13 738,00 

Дәүләт (муниципаль) органнары хезмәткәрләренә 

акчалата түләү һәм башка түләүләр өчен мәҗбүри 

социаль иминиятләштерү буенча кертемнәр 

0103 9900002040 129 963 800,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү өчен 

башка товарлар, эшләр һәм хезмәт сатып алу 
0103 9900002040 244 4 447 730,18 

Башка салымнар, җыемнар түләү 0103 9900002040 852 20 500,00 

Россия Федерациясе Хөкүмәте, Россия Федерациясе 

субъектлары дәүләт хакимиятенең югары башкарма 

органнары, җирле администрацияләр эшчәнлеге 

0104     23 558 139,33 

«2018 – 2020 елларга Татарстан Республикасы Кукмара 

муниципаль районы мәгарифен үстерү» муниципаль 

программасы 

0104 0200000000   344 500,00 

«2018 – 2020 елларга гомуми белем бирүне үстерү» 

ярдәмче программасы 
0104 0220000000   344 500,00 

«Муниципаль гомуми белем бирү оешмаларында 

Һәркем файдалана алырлык һәм түләүсез мәктәпкәчә, 

башлангыч гомуми, төп гомуми, урта гомуми белем 

алуга хокукларны гамәлгә ашыруның дәүләт 

гарантияләрен тәэмин итү, муниципаль гомуми белем 

бирү оешмаларында балаларга өстәмә белем бирүне 

тәэмин итү» төп чарасы 

0104 0220800000   344 500,00 



Мәгариф өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 

(идарә аппараты) 
0104 0220825302   344 500,00 

Дәүләт (муниципаль) органнарының хезмәт өчен түләү 

фонды 
0104 0220825302 121 262 200,00 

Дәүләт (муниципаль) органнары хезмәткәрләренә 

акчалата түләү һәм башка түләүләр өчен мәҗбүри 

социаль иминиятләштерү буенча кертемнәр 

0104 0220825302 129 82 300,00 

«2014-2020 елларга Татарстан Республикасында 

юстицияне үстерү»  дәүләт программасы 
0104 2400000000   4 300,00 

«2014-2020 елларга Татарстан Республикасында 

юстиция өлкәсендә дәүләт сәясәтен гамәлгә ашыру»  

ярдәмче программасы 

0104 2410000000   4 300,00 

«Татарстан Республикасы вәкаләтләре чикләрендә 

юстиция өлкәсендә сәясәтне гамәлгә ашыру» төп 

чарасы 

0104 2410100000   4 300,00 

ТР муниципаль норматив хокукый актлары регистрын 

алып бару өчен кирәк булган муниципаль районга 

керүче җирлекләрдән мәгълүмат җыю вәкаләтләрен 

гамәлгә ашыру өчен субвенцияләр 

0104 2410125390   4 300,00 

Дәүләт (муниципаль) органнарының хезмәт өчен түләү 

фонды 
0104 2410125390 121 3 300,00 

Дәүләт (муниципаль) органнары хезмәткәрләренә 

акчалата түләү һәм башка түләүләр өчен мәҗбүри 

социаль иминиятләштерү буенча кертемнәр 

0104 2410125390 129 1 000,00 

Чыгымнарның программада каралмаган юнәлешләре 0104 9900000000   23 209 339,33 

Үзәк аппарат 0104 9900002040   22 864 839,33 

Дәүләт (муниципаль) органнарының хезмәт өчен түләү 

фонды 
0104 9900002040 121 8 646 031,00 

Хезмәт өчен түләү фондыннан тыш, дәүләт 

(муниципаль) органнары персоналына башка түләүләр 
0104 9900002040 122 892,00 

Дәүләт (муниципаль) органнары хезмәткәрләренә 

акчалата түләү һәм башка түләүләр өчен мәҗбүри 

социаль иминиятләштерү буенча кертемнәр 

0104 9900002040 129 6 866 869,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү өчен 

башка товарлар, эшләр һәм хезмәт сатып алу 
0104 9900002040 244 7 333 581,33 

Башка салымнар, җыемнар түләү 0104 9900002040 852 16 466,00 

Башка түләүләрне түләү 0104 9900002040 853 1 000,00 

Яшьләр сәясәте өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә 

ашыру 
0104 9900025240   344 500,00 

Дәүләт (муниципаль) органнарының хезмәт өчен түләү 

фонды 
0104 9900025240 121 262 200,00 

Дәүләт (муниципаль) органнары хезмәткәрләренә 

акчалата түләү һәм башка түләүләр өчен мәҗбүри 

социаль иминиятләштерү буенча кертемнәр 

0104 9900025240 129 82 300,00 

Суд системасы 0105     28 900,00 

Чыгымнарның программада каралмаган юнәлешләре  0105 9900000000   28 900,00 

Федераль бюджет акчалары исәбеннән Россия 

Федерациясендә гомуми юрисдикциядәге федераль 

судларның присяжный утырышчыларына кандидатлар 

исемлекләрен төзү (үзгәртү) 

0105 9900051200   28 900,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү өчен 

башка товарлар, эшләр һәм хезмәт сатып алу 
0105 9900051200 244 28 900,00 

Финанс, салым һәм таможня органнары һәм финанс 

(финанс-бюджет) күзәтчелеге органнары эшчәнлеген 

тәэмин итү 

0106     4 903 306,04 



«2018 – 2020 елларга Татарстан Республикасы Кукмара 

муниципаль районы муниципаль финанслары белән 

идарә итү» муниципаль программасы 

0106 1800000000   4 287 306,04 

«Бюджет системасының озак сроклы баланслылыгын 

һәм тотрыклылыгын тәэмин итү» төп чарасы 
0106 1800100000   4 287 306,04 

Үзәк аппарат 0106 1800102040   4 287 306,04 

Дәүләт (муниципаль) органнарының хезмәт өчен түләү 

фонды 
0106 1800102040 121 2 751 000,00 

Дәүләт (муниципаль) органнары хезмәткәрләренә 

акчалата түләү һәм башка түләүләр өчен мәҗбүри 

социаль иминиятләштерү буенча кертемнәр 

0106 1800102040 129 828 700,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү өчен 

башка товарлар, эшләр һәм хезмәт сатып алу 
0106 1800102040 244 707 575,20 

Башка түләүләрне түләү 0106 1800102040 853 30,84 

Чыгымнарның программада каралмаган юнәлешләре  0106 9900000000   616 000,00 

Үзәк аппарат 0106 9900002040   616 000,00 

Дәүләт (муниципаль) органнарының хезмәт өчен түләү 

фонды 
0106 9900002040 121 453 000,00 

Хезмәт өчен түләү фондыннан тыш, дәүләт 

(муниципаль) органнары персоналына башка түләүләр 
0106 9900002040 122 16 000,00 

Дәүләт (муниципаль) органнары хезмәткәрләренә 

акчалата түләү һәм башка түләүләр өчен мәҗбүри 

социаль иминиятләштерү буенча кертемнәр 

0106 9900002040 129 137 000,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү өчен 

башка товарлар, эшләр һәм хезмәт сатып алу 
0106 9900002040 244 10 000,00 

Башка гомумдәүләт мәсьәләләре 0113     27 562 137,56 

«2018 – 2020 елларга Татарстан Республикасы Кукмара 

муниципаль районы гражданнарына социаль ярдәм 

күрсәтү» муниципаль программасы 

0113 0300000000   964 300,00 

2018 – 2020 елларга «Гаиләләрнең социаль-икътисадый 

хәлен яхшырту» ярдәмче программасы 
0113 0350000000   964 300,00 

«Ятим балаларны һәм ата-ана каравыннан мәхрүм 

калган балаларны гаиләгә тәрбиягә урнаштыру өчен 

уңайлы шартлар тудыру» төп чарасы 

0113 0350300000   964 300,00 

Опека һәм попечительлек өлкәсендә дәүләт 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 
0113 0350325330   964 300,00 

Учреждениеләрнең хезмәт өчен түләү фонды 0113 0350325330 111 708 260,00 

Хезмәт өчен түләү фондыннан тыш, учреждение 

персоналына башка түләүләр 
0113 0350325330 112 412,00 

Хезмәткәрләргә хезмәт өчен түләү буенча мәҗбүри 

социаль иминият взнослары һәм учреждениеләр 

хезмәткәрләренә башка түләүләр 

0113 0350325330 119 231 040,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү өчен 

башка товарлар, эшләр һәм хезмәт сатып алу 
0113 0350325330 244 24 588,00 

«Кукмара муниципаль районында 2018 – 2020 елларга 

җәмәгать тәртибен тәэмин итү һәм җинаятьчелеккә 

каршы көрәш» муниципаль программасы 

0113 0600000000   55 000,00 

«2018 – 2020 елларга Кукмара муниципаль районында 

Терроризм һәм экстремизмны профилактикалау» 

ярдәмче программасы 

0113 0630000000   55 000,00 

«Терроризм һәм экстремизмны профилактикалау» төп 

чарасы 
0113 0630100000   55 000,00 

Программа чараларын тормышка ашыру 0113 0630110990   55 000,00 



Аерым вәкаләтләрне үтәү өчен законнар нигезендә 

җәлеп ителә торган затларга, учреждениеләр хезмәтенә 

түләү фондыннан тыш, башка түләүләр 

0113 0630110990 113 15 000,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү өчен 

башка товарлар, эшләр һәм хезмәт сатып алу 
0113 0630110990 244 40 000,00 

«2018 – 2020 елларга Татарстан Республикасы Кукмара 

муниципаль районы мәдәниятен үстерү» муниципаль 

программасы 

0113 0800000000   765 326,08 

«2018 – 2020 елларга архив эшен үстерү» ярдәмче 

программасы 
0113 08Е0000000   765 326,08 

«Архив эше өлкәсендә дәүләт сәясәтен гамәлгә ашыру» 

төп чарасы 
0113 08Е0100000   765 326,08 

Татарстан Республикасы Архив фонды документларын 

һәм башка архив документларын саклау, исәпкә алу, 

комплектлау һәм куллануны тәэмин итү 

0113 08Е0144020   765 326,08 

Учреждениеләрнең хезмәт өчен түләү фонды 0113 08Е0144020 111 488 000,00 

Хезмәткәрләргә хезмәт өчен түләү буенча мәҗбүри 

социаль иминият взнослары һәм учреждениеләр 

хезмәткәрләренә башка түләүләр 

0113 08Е0144020 119 147 000,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү өчен 

башка товарлар, эшләр һәм хезмәт сатып алу 
0113 08Е0144020 244 130 326,08 

«2018 – 2020 елларга Татарстан Республикасы Кукмара 

муниципаль районы муниципаль милке белән идарә 

итү» муниципаль программасы 

0113 1600000000   2 184 450,00 

«Дәүләт милкеннән һәм җир кишәрлекләреннән 

нәтиҗәле файдалануны тәэмин итү» төп чарасы 
0113 1600100000   2 184 450,00 

Үзәк аппарат 0113 1600102040   2 184 450,00 

Дәүләт (муниципаль) органнарының хезмәт өчен түләү 

фонды 
0113 1600102040 121 999 000,00 

Дәүләт (муниципаль) органнары хезмәткәрләренә 

акчалата түләү һәм башка түләүләр өчен мәҗбүри 

социаль иминиятләштерү буенча кертемнәр 

0113 1600102040 129 302 000,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү өчен 

башка товарлар, эшләр һәм хезмәт сатып алу 
0113 1600102040 244 859 650,00 

Башка салымнар, җыемнар түләү 0113 1600102040 852 23 800,00 

«2018 – 2020 елларга Татарстан Республикасы Кукмара 

муниципаль районы муниципаль финанслары белән 

идарә итү» муниципаль программасы 

0113 1800000000   17 189 710,48 

«Бюджет системасының озак сроклы баланслылыгын 

һәм тотрыклылыгын тәэмин итү» төп чарасы 
0113 1800100000   17 189 710,48 

Программа чараларын тормышка ашыру 0113 1800129900   17 189 710,48 

Учреждениеләрнең хезмәт өчен түләү фонды 0113 1800129900 111 10 009 123,00 

Хезмәткәрләргә хезмәт өчен түләү буенча мәҗбүри 

социаль иминият взнослары һәм учреждениеләр 

хезмәткәрләренә башка түләүләр 

0113 1800129900 119 5 992 677,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү өчен 

башка товарлар, эшләр һәм хезмәт сатып алу 
0113 1800129900 244 1 187 910,48 

2015 – 2020 елларга Кукмара муниципаль районында 

дәүләт илкүләм сәясәтен гамәлгә ашыру программасы 
0113 2000000000   80 000,00 

«Татарстан Республикасында дәүләт милли сәясәтен 

гамәлгә ашыру, Татарстан Республикасы 

территориясендә яшәүче халыклар вәкилләренең 

цивилизацияле үсеше, этникара һәм конфессияара 

тынычлыкны һәм татулыкны саклап калу, гомумроссия 

гражданлык тәңгәллеген (Россия милләтен) ныгыту, 

0113 2000100000   80 000,00 



мигрантларны уңышлы социаль-мәдәни җайлаштыру 

һәм интеграцияләү» төп чарасы 

Программа чараларын тормышка ашыру 0113 2000110990   80 000,00 

Аерым вәкаләтләрне үтәү өчен законнар нигезендә 

җәлеп ителә торган затларга, учреждениеләр хезмәтенә 

түләү фондыннан тыш, башка түләүләр 

0113 2000110990 113 80 000,00 

«2015 – 2020 елларга Татарстан Республикасы Кукмара 

муниципаль районында коррупциягә каршы сәясәтне 

гамәлгә ашыру» муниципаль программасы 

0113 2700000000   5 000,00 

«Коррупциянең сәбәпләрен ачыклау һәм бетерү, аның 

күренешләренә ярдәм итүче шартларга каршы тору, 

җәмгыятьтә коррупциягә карата түзеп тормаслык караш 

формалаштыру» төп чарасы 

0113 2700100000   5 000,00 

Программа чараларын тормышка ашыру 0113 2700110990   5 000,00 

Аерым вәкаләтләрне үтәү өчен законнар нигезендә 

җәлеп ителә торган затларга, учреждениеләр хезмәтенә 

түләү фондыннан тыш, башка түләүләр 

0113 2700110990 113 5 000,00 

Чыгымнарның программада каралмаган юнәлешләре 0113 9900000000   6 318 351,00 

Оешмалар милкенә салымны һәм җир салымы түләү 0113 9900002950   543 065,00 

Оешмалар милкенә салымны һәм җир салымы түләү 0113 9900002950 851 543 065,00 

Балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның хокукларын 

яклау комиссияләрен төзү һәм аларның эшчәнлеген 

оештыру буенча дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 

0113 9900025260   722 700,00 

Учреждениеләрнең хезмәт өчен түләү фонды 0113 9900025260 111 518 240,00 

Хезмәткәрләргә хезмәт өчен түләү буенча мәҗбүри 

социаль иминият взнослары һәм учреждениеләр 

хезмәткәрләренә башка түләүләр 

0113 9900025260 119 163 760,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү өчен 

башка товарлар, эшләр һәм хезмәт сатып алу 
0113 9900025260 244 40 700,00 

Административ комиссияләр эшчәнлеген төзү һәм 

оештыру буенча дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 
0113 9900025270   366 800,00 

Учреждениеләрнең хезмәт өчен түләү фонды 0113 9900025270 111 279 190,00 

Хезмәткәрләргә хезмәт өчен түләү буенча мәҗбүри 

социаль иминият взнослары һәм учреждениеләр 

хезмәткәрләренә башка түләүләр 

0113 9900025270 119 87 610,00 

Архив эше өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә 

ашыру 
0113 9900025340   66 900,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү өчен 

башка товарлар, эшләр һәм хезмәт сатып алу 
0113 9900025340 244 66 900,00 

Административ хокук бозулар турында беркетмәләр 

төзергә вәкаләтле вазыйфаи затлар исемлеген билгеләү 

буенча дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 

0113 9900025350   500,00 

Учреждениеләрнең хезмәт өчен түләү фонды 0113 9900025350 111 500,00 

Дәүләт милке чикләнмәгән җир кишәрлекләре белән эш 

итү буенча дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру 
0113 9900025400   1 400,00 

Дәүләт (муниципаль) органнарының хезмәт өчен түләү 

фонды 
0113 9900025400 121 1 080,00 

Дәүләт (муниципаль) органнары хезмәткәрләренә 

акчалата түләү һәм башка түләүләр өчен мәҗбүри 

социаль иминиятләштерү буенча кертемнәр 

0113 9900025400 129 320,00 

Федераль бюджет акчалары хисабына Граждан хәле 

актларын дәүләт теркәвенә алу  
0113 9900059300   2 882 300,00 

Дәүләт (муниципаль) органнарының хезмәт өчен түләү 0113 9900059300 121 900 000,00 



фонды 

Хезмәт өчен түләү фондыннан тыш, дәүләт 

(муниципаль) органнары персоналына башка түләүләр 
0113 9900059300 122 20 000,00 

Дәүләт (муниципаль) органнары хезмәткәрләренә 

акчалата түләү һәм башка түләүләр өчен мәҗбүри 

социаль иминиятләштерү буенча кертемнәр 

0113 9900059300 129 272 000,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү өчен 

башка товарлар, эшләр һәм хезмәт сатып алу 
0113 9900059300 244 1 690 300,00 

Ведомство буйсынуындагы учреждениеләр эшчәнлеген 

тәэмин итү 
0113 9900092990   1 222 686,00 

Аерым вәкаләтләрне үтәү өчен законнар нигезендә 

җәлеп ителә торган затларга, учреждениеләр хезмәтенә 

түләү фондыннан тыш, башка түләүләр 

0113 9900092990 113 839 000,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү өчен 

башка товарлар, эшләр һәм хезмәт сатып алу 
0113 9900092990 244 383 686,00 

Муниципаль хезмәткәрләрне диспансерлаштыру 0113 9900097080   512 000,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү өчен 

башка товарлар, эшләр һәм хезмәт сатып алу 
0113 9900097080 244 512 000,00 

ИЛКҮЛӘМ ОБОРОНА 0200     2 946 400,00 

Мобилизацион һәм хәрби булмаган әзерлек 0203     2 946 400,00 

Чыгымнарның программада каралмаган юнәлешләре  0203 9900000000   2 946 400,00 

Федераль бюджет акчалары исәбеннән хәрби 

комиссариатлар булмаган территорияләрдә беренчел 

хәрби исәпкә алуны гамәлгә ашыру 

0203 9900051180   2 946 400,00 

Субвенцияләр 0203 9900051180 530 2 946 400,00 

ИЛКҮЛӘМ ИМИНЛЕК ҺӘМ ХОКУК САКЛАУ 

ЭШЧӘНЛЕГЕ 
0300     2 674 000,00 

Халыкны һәм территорияләрне табигый һәм техноген 

характердагы гадәттән тыш хәлләрдән яклау, 

гражданнар оборонасы 

0309     1 923 700,00 

 «2018 – 2020 елларга Татарстан Республикасы Кукмара 

муниципаль районында халыкны һәм территорияләрне 

гадәттән тыш хәлләрдән яклау, янгын 

куркынычсызлыгын һәм су объектларында кешеләрнең 

иминлеген тәэмин итү» муниципаль программасы 

0309 0700000000   1 923 700,00 

Гадәттән тыш хәлләрне һәм табигый бәла-казаларны 

кисәтү һәм алардан килгән зыяннарны бетерү буенча 

чаралар 

0309 0700007420   100 000,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү өчен 

башка товарлар, эшләр һәм хезмәт сатып алу 
0309 0700007420 244 100 000,00 

Гадәттән тыш хәлләрдә гражданнар оборонасы һәм 

саклау өлкәсендә чаралар оештыру һәм уздыру белән 

идарә итү 

0309 0700022670   1 823 700,00 

Учреждениеләрнең хезмәт өчен түләү фонды 0309 0700022670 111 941 250,00 

Хезмәткәрләргә хезмәт өчен түләү буенча мәҗбүри 

социаль иминият взнослары һәм учреждениеләр 

хезмәткәрләренә башка түләүләр 

0309 0700022670 119 283 900,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү өчен 

башка товарлар, эшләр һәм хезмәт сатып алу 
0309 0700022670 244 598 550,00 

Илкүләм иминлек һәм хокук саклау эшчәнлеге 

өлкәсендә башка мәсьәләләр 
0314     750 300,00 

«Кукмара муниципаль районында 2018 – 2020 елларга 

җәмәгать тәртибен тәэмин итү һәм җинаятьчелеккә 

каршы көрәш» муниципаль программасы 

0314 0600000000   750 300,00 



«2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында хокук 

бозуларны һәм җинаятьләрне профилактикалау 

эшчәнлеген оештыру» ярдәмче программасы 

0314 0610000000   750 300,00 

«Хокук бозуларны һәм җинаятьләрне профилактикалау 

эшчәнлеген камилләштерү» төп чарасы 
0314 0610100000   750 300,00 

Программа чараларын тормышка ашыру 0314 0610110990   750 300,00 

Учреждениеләрнең хезмәт өчен түләү фонды 0314 0610110990 111 510 000,00 

Хезмәткәрләргә хезмәт өчен түләү буенча мәҗбүри 

социаль иминият взнослары һәм учреждениеләр 

хезмәткәрләренә башка түләүләр 

0314 0610110990 119 154 000,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү өчен 

башка товарлар, эшләр һәм хезмәт сатып алу 
0314 0610110990 244 86 300,00 

ИЛКҮЛӘМ ИКЪТИСАД 0400     32 648 743,59 

Авыл хуҗалыгы һәм балыкчылык 0405     2 420 600,00 

«2013 – 2021 елларга Татарстан Республикасында авыл 

хуҗалыгын үстерү һәм авыл хуҗалыгы продукциясе, 

чимал һәм азык-төлек базарларын җайга салу» дәүләт 

программасы 

0405 1400000000   2 420 600,00 

«Терлекчелек, терлекчелек продукциясен эшкәртү һәм 

сату ярдәмче тармагын үстерү» ярдәмче программасы 
0405 1420000000   2 420 600,00 

  0405 1420900000   2 420 600,00 

Хайваннар авыруларын кисәтү һәм бетерү һәм аларны 

дәвалау чараларын үткәрүне оештыру өлкәсендә дәүләт 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыруга субвенцияләр 

0405 1420925360   2 420 600,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү өчен 

башка товарлар, эшләр һәм хезмәт сатып алу 
0405 1420925360 244 2 420 600,00 

Су хуҗалыгы 0406     381 900,00 

Чыгымнарның программада каралмаган юнәлешләре  0406 9900000000   381 900,00 

Гидротехник корылмаларны тоту һәм ремонтлау 

чыгымнары 
0406 9900090430   381 900,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү өчен 

башка товарлар, эшләр һәм хезмәт сатып алу 
0406 9900090430 244 381 900,00 

Транспорт 0408     903 200,00 

«2018 – 2020 елларга Татарстан Республикасы Кукмара 

муниципаль районының транспорт системасын үстерү» 

муниципаль программасы 

0408 1300000000   903 200,00 

«2014 – 2022 елларга автомобиль, шәһәр электр 

транспортын, шул исәптән метроны үстерү» ярдәмче 

программасы 

0408 1340000000   903 200,00 

«Тотрыклы эшләүче һәм халыкның барлык катламнары 

өчен дә уңайлы җәмәгать транспорты бердәм 

системасын булдыру» төп чарасы 

0408 1340100000   903 200,00 

Җәмәгать транспорты хезмәтләреннән бертигез 

файдалануны тәэмин итү 
0408 1340105370   903 200,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү өчен 

башка товарлар, эшләр һәм хезмәт сатып алу 
0408 1340105370 244 903 200,00 

Юл хуҗалыгы (юл фондлары) 0409     28 943 043,59 

«Төзекләндерү» төп чарасы 0409 Б100000000   804 100,00 

Төзекләндерү кысаларында шәһәр округлары һәм 

җирлекләре чикләрендә автомобиль юлларын һәм 

алардагы инженерлык корылмаларын төзү, карап тоту 

һәм ремонтлау 

0409 Б100078020   804 100,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү өчен 

башка товарлар, эшләр һәм хезмәт сатып алу 
0409 Б100078020 244 804 100,00 



  0409 Д100000000   28 138 943,59 

Муниципаль Юл фонды хисабына автомобиль юлларын 

төзү, реконструкцияләү һәм ремонтлау (агымдагы һәм 

капиталь)  

0409 Д100003650   28 138 943,59 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү өчен 

башка товарлар, эшләр һәм хезмәт сатып алу 
0409 Д100003650 244 28 138 943,59 

ТОРАК-КОММУНАЛЬ ХУҖАЛЫК 0500     9 457 185,33 

Торак хуҗалыгы 0501     8 302 185,33 

«2018 – 2020 елларга халыкны сыйфатлы торак һәм 

торак-коммуналь хуҗалык хезмәтләре күрсәтү белән 

тәэмин итү, Татарстан Республикасы Кукмара 

муниципаль районы территориясен төзекләндерү» 

муниципаль программасы 

0501 0400000000   8 302 185,33 

«2018 – 2020 елларда Татарстан Республикасы Кукмара 

муниципаль районы территориясендә урнашкан 

күпфатирлы йортларда гомуми милекне капиталь 

ремонтлау муниципаль программасы чараларын 

гамәлгә ашыру» ярдәмче программасы 

0501 0450000000   4 388 000,00 

«Күпфатирлы йортларда гомуми милекне капиталь 

ремонтлауны үз вакытында оештыру» төп чарасы 
0501 0450100000   4 388 000,00 

Татарстан Республикасы бюджеты һәм Кукмара 

муниципаль районы бюджеты акчалары исәбеннән 

күпфатирлы йортларга капиталь ремонт ясау һәм 

авария хәлендәге торак фондыннан гражданнарны 

күчерү чараларын тәэмин итү 

0501 0450196010   4 388 000,00 

Бирү тәртибе (кагыйдәләре) белән аларны бирү 

шартлары һәм (яки) максатлары нигезендә куллануны 

алга таба раслау турында таләп билгеләнгән товарлар 

җитештерүгә (реализацияләүгә), эшләр башкаруга, 

хезмәтләр күрсәтүгә бәйле чыгымнарны финанс белән 

тәэмин итүгә субсидияләр (субсидияләр рәвешендә 

грантлар) 

0501 0450196010 632 4 388 000,00 

«2018 – 2020 елларга архитектура, шәһәр төзелеше, 

төзелеш, төзелеш материаллары сәнәгате, торак һәм 

коммуналь хуҗалык өлкәсендә муниципаль сәясәтне 

гамәлгә ашыру» ярдәмче программасы 

0501 0480000000   3 914 185,33 

«Торак-коммуналь хуҗалык өлкәсендә башка чаралар» 

төп чарасы 
0501 0480400000   3 914 185,33 

Торак-коммуналь хуҗалык өлкәсендә чаралар 0501 0480476040   3 914 185,33 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү өчен 

башка товарлар, эшләр һәм хезмәт сатып алу 
0501 0480476040 244 3 914 185,33 

Төзекләндерү 0503     1 155 000,00 

«2018 – 2020 елларга халыкны сыйфатлы торак һәм 

торак-коммуналь хуҗалык хезмәтләре күрсәтү белән 

тәэмин итү, Татарстан Республикасы Кукмара 

муниципаль районы территориясен төзекләндерү» 

муниципаль программасы 

0503 0400000000   1 155 000,00 

«2018 – 2020 елларга Кукмара муниципаль районы 

территориясен төзекләндерү» ярдәмче программасы 
0503 0490000000   1 155 000,00 

«Төзекләндерү» төп чарасы 0503 0490200000   1 155 000,00 

Күмү урыннарын оештыру һәм карап тоту 0503 0490278040   1 155 000,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү өчен 

башка товарлар, эшләр һәм хезмәт сатып алу 
0503 0490278040 244 1 155 000,00 

ӘЙЛӘНӘ-ТИРӘ МОХИТНЕ САКЛАУ 0600     1 380 000,00 



Үсемлекләр һәм хайваннар дөньясы объектларын һәм 

аларның яшәү тирәлеген саклау 
0603     1 380 000,00 

«2018 – 2020 елларга Татарстан Республикасы Кукмара 

муниципаль районының әйләнә-тирә мохитен саклау, 

табигый ресурсларын яңадан торгызу һәм куллану» 

муниципаль программасы 

0603 0900000000   1 380 000,00 

«2018 – 2020 елларга Кукмара муниципаль районының 

әйләнә-тирә мохит сыйфатын җайга салу» ярдәмче 

программасы 

0603 0910000000   1 380 000,00 

«Әйләнә-тирә мөһитне саклау» төп чарасы 0603 0910100000   1 380 000,00 

Әйләнә-тирәлекнең сыйфатын көйләү буенча чаралар 0603 0910119100   1 380 000,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү өчен 

башка товарлар, эшләр һәм хезмәт сатып алу 
0603 0910119100 244 1 380 000,00 

МӘГАРИФ 0700     895 144 280,06 

Мәктәпкәчә белем бирү 0701     175 594 739,46 

«2018 – 2020 елларга Татарстан Республикасы Кукмара 

муниципаль районы мәгарифен үстерү» муниципаль 

программасы 

0701 0200000000   174 898 739,46 

«2018 – 2020 елларга мәктәпкәчә белем бирүне үстерү» 

ярдәмче программасы 
0701 0210000000   174 898 739,46 

«Муниципаль мәктәпкәчә белем бирү оешмаларында 

Һәркем файдалана алырлык булган һәм түләүсез 

мәктәпкәчә белем алуга хокукларны гамәлгә ашыруның 

дәүләт гарантияләрен тәэмин итү» төп чарасы 

0701 0210100000   73 925 953,50 

Муниципаль мәктәпкәчә белем бирү оешмаларында 

һәркем файдалана алырлык булган һәм түләүсез 

мәктәпкәчә белем алуга хокукларны гамәлгә ашыруның 

дәүләт гарантияләрен тәэмин итүгә дәүләт вәкаләтләрен 

гамәлгә ашыру 

0701 0210125370   73 925 953,50 

Дәүләт (муниципаль) хезмәтләре күрсәтүгә (эшләр 

башкаруга) дәүләт (муниципаль) йөкләмәләрен финанс 

белән тәэмин итүгә бюджет учреждениеләренә 

субсидияләр 

0701 0210125370 611 73 925 953,50 

«Мәгариф оешмаларында мәктәпкәчә белем бирүне 

гамәлгә ашыру» төп чарасы 
0701 0210300000   100 972 785,96 

Мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләрен үстерү 0701 0210342000   63 760 637,95 

Учреждениеләрнең хезмәт өчен түләү фонды 0701 0210342000 111 870 061,78 

Дәүләт (муниципаль) хезмәтләре күрсәтүгә (эшләр 

башкаруга) дәүләт (муниципаль) йөкләмәләрен финанс 

белән тәэмин итүгә бюджет учреждениеләренә 

субсидияләр 

0701 0210342000 611 62 890 576,17 

Финанслашуның чыганагы булып шул исәптән 

мәгарифкә субсидияләр торган мәктәпкәчә белем бирү 

учреждениеләрен үстерү 

0701 02103S0050   37 212 148,01 

Дәүләт (муниципаль) хезмәтләре күрсәтүгә (эшләр 

башкаруга) дәүләт (муниципаль) йөкләмәләрен финанс 

белән тәэмин итүгә бюджет учреждениеләренә 

субсидияләр 

0701 02103S0050 611 37 212 148,01 

«Кукмара муниципаль районында 2018 – 2020 елларга 

җәмәгать тәртибен тәэмин итү һәм җинаятьчелеккә 

каршы көрәш» муниципаль программасы 

0701 0600000000   696 000,00 

«2018 – 2020 елларга Кукмара муниципаль районында 

Терроризм һәм экстремизмны профилактикалау» 

ярдәмче программасы 

0701 0630000000   696 000,00 

«Терроризм һәм экстремизмны профилактикалау» төп 0701 0630100000   696 000,00 



чарасы 

Программа чараларын тормышка ашыру 0701 0630110990   696 000,00 

Дәүләт (муниципаль) хезмәтләре күрсәтүгә (эшләр 

башкаруга) дәүләт (муниципаль) йөкләмәләрен финанс 

белән тәэмин итүгә бюджет учреждениеләренә 

субсидияләр 

0701 0630110990 611 696 000,00 

Гомуми белем бирү 0702     630 690 863,50 

«2018 – 2020 елларга Татарстан Республикасы Кукмара 

муниципаль районы мәгарифен үстерү» муниципаль 

программасы 

0702 0200000000   629 298 863,50 

«2018 – 2020 елларга мәктәпкәчә белем бирүне үстерү» 

ярдәмче программасы 
0702 0210000000   57 780 417,89 

«Муниципаль мәктәпкәчә белем бирү оешмаларында 

Һәркем файдалана алырлык булган һәм түләүсез 

мәктәпкәчә белем алуга хокукларны гамәлгә ашыруның 

дәүләт гарантияләрен тәэмин итү»  төп чарасы 

0702 0210100000   25 378 346,50 

Муниципаль мәктәпкәчә белем бирү оешмаларында 

һәркем файдалана алырлык булган һәм түләүсез 

мәктәпкәчә белем алуга хокукларны гамәлгә ашыруның 

дәүләт гарантияләрен тәэмин итүгә дәүләт вәкаләтләрен 

гамәлгә ашыру 

0702 0210125370   25 378 346,50 

Дәүләт (муниципаль) хезмәтләре күрсәтүгә (эшләр 

башкаруга) дәүләт (муниципаль) йөкләмәләрен финанс 

белән тәэмин итүгә бюджет учреждениеләренә 

субсидияләр 

0702 0210125370 611 25 378 346,50 

«Мәгариф оешмаларында мәктәпкәчә белем бирүне 

гамәлгә ашыру» төп чарасы 
0702 0210300000   32 402 071,39 

Мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләрен үстерү 0702 0210342000   15 857 987,20 

Дәүләт (муниципаль) хезмәтләре күрсәтүгә (эшләр 

башкаруга) дәүләт (муниципаль) йөкләмәләрен финанс 

белән тәэмин итүгә бюджет учреждениеләренә 

субсидияләр 

0702 0210342000 611 15 857 987,20 

Финанслашуның чыганагы булып шул исәптән 

мәгарифкә субсидияләр торган мәктәпкәчә белем бирү 

учреждениеләрен үстерү  

0702 02103S0050   16 544 084,19 

Дәүләт (муниципаль) хезмәтләре күрсәтүгә (эшләр 

башкаруга) дәүләт (муниципаль) йөкләмәләрен финанс 

белән тәэмин итүгә бюджет учреждениеләренә 

субсидияләр 

0702 02103S0050 611 16 544 084,19 

«2018 – 2020 елларга гомуми белем бирүне үстерү» 

ярдәмче программасы 
0702 0220000000   571 518 445,61 

«Дәүләт белем бирү оешмаларында гомуми белем 

бирүне гамәлгә ашыру» төп чарасы 
0702 0220200000   276 734 545,61 

Мәктәпләрне һәм балалар бакчаларын да кертеп, 

гомуми белем бирү оешмаларын үстерү 
0702 0220242100   50 101 035,52 

Дәүләт (муниципаль) хезмәтләре күрсәтүгә (эшләр 

башкаруга) дәүләт (муниципаль) йөкләмәләрен финанс 

белән тәэмин итүгә бюджет учреждениеләренә 

субсидияләр 

0702 0220242100 611 50 101 035,52 

Финанслашуның чыганагы булып шул исәптән 

мәгарифкә субсидияләр торган гомуми белем бирү 

оешмаларын, мәктәпләр, балалар бакчаларын да кертеп, 

үстерү 

0702 02202S0050   226 633 510,09 

Дәүләт (муниципаль) хезмәтләре күрсәтүгә (эшләр 

башкаруга) дәүләт (муниципаль) йөкләмәләрен финанс 
0702 02202S0050 611 226 633 510,09 



белән тәэмин итүгә бюджет учреждениеләренә 

субсидияләр 

«Муниципаль гомуми белем бирү оешмаларында 

Һәркем файдалана алырлык һәм түләүсез мәктәпкәчә, 

башлангыч гомуми, төп гомуми, урта гомуми белем 

алуга хокукларны гамәлгә ашыруның дәүләт 

гарантияләрен тәэмин итү, муниципаль гомуми белем 

бирү оешмаларында балаларга өстәмә белем бирүне 

тәэмин итү» төп чарасы 

0702 0220800000   294 783 900,00 

Муниципаль гомуми белем бирү оешмаларында Һәркем 

файдалана алырлык һәм түләүсез мәктәпкәчә, 

башлангыч гомуми, төп гомуми, урта гомуми белем 

алуга хокукларны гамәлгә ашыруның дәүләт 

гарантияләрен тәэмин итү, муниципаль гомуми белем 

бирү оешмаларында балаларга өстәмә белем бирүне 

тәэмин итү 

0702 0220825280   294 783 900,00 

Дәүләт (муниципаль) хезмәтләре күрсәтүгә (эшләр 

башкаруга) дәүләт (муниципаль) йөкләмәләрен финанс 

белән тәэмин итүгә бюджет учреждениеләренә 

субсидияләр 

0702 0220825280 611 294 783 900,00 

«Кукмара муниципаль районында 2018 – 2020 елларга 

җәмәгать тәртибен тәэмин итү һәм җинаятьчелеккә 

каршы көрәш» муниципаль программасы 

0702 0600000000   1 392 000,00 

«2018 – 2020 елларга Кукмара муниципаль районында 

Терроризм һәм экстремизмны профилактикалау» 

ярдәмче программасы 

0702 0630000000   1 392 000,00 

«Терроризм һәм экстремизмны профилактикалау» төп 

чарасы 
0702 0630100000   1 392 000,00 

Программа чараларын тормышка ашыру 0702 0630110990   1 392 000,00 

Дәүләт (муниципаль) хезмәтләре күрсәтүгә (эшләр 

башкаруга) дәүләт (муниципаль) йөкләмәләрен финанс 

белән тәэмин итүгә бюджет учреждениеләренә 

субсидияләр 

0702 0630110990 611 1 392 000,00 

Балаларга өстәмә белем бирү 0703     52 874 617,46 

«2018 – 2020 елларга Татарстан Республикасы Кукмара 

муниципаль районы мәгарифен үстерү» муниципаль 

программасы 

0703 0200000000   52 850 617,46 

«2018 – 2020 елларга өстәмә белем бирүне үстерү» 

ярдәмче программасы 
0703 0230000000   52 850 617,46 

«Дәүләт белем бирү оешмаларында өстәмә  белем 

бирүне оештыру» төп чарасы 
0703 0230100000   52 824 580,10 

Балаларга күппрофильле юнәлештә  өстәмә белем бирү 

муниципаль учреждениеләрен үстерү 
0703 0230142310   3 231 543,87 

Дәүләт (муниципаль) хезмәтләре күрсәтүгә (эшләр 

башкаруга) дәүләт (муниципаль) йөкләмәләрен финанс 

белән тәэмин итүгә бюджет учреждениеләренә 

субсидияләр 

0703 0230142310 611 3 231 543,87 

Балаларга сәнгати-эстетик юнәлештәге өстәмә белем 

бирү муниципаль учреждениеләрен үстерү 
0703 0230142320   7 300 298,52 

Дәүләт (муниципаль) хезмәтләре күрсәтүгә (эшләр 

башкаруга) дәүләт (муниципаль) йөкләмәләрен финанс 

белән тәэмин итүгә бюджет учреждениеләренә 

субсидияләр 

0703 0230142320 611 7 300 298,52 

Финанслашуның чыганагы булып шул исәптән 

мәгарифкә субсидияләр торган өстәмә белем бирү 

муниципаль учреждениеләрен үстерү 

0703 02301S0050   42 292 737,71 



Дәүләт (муниципаль) хезмәтләре күрсәтүгә (эшләр 

башкаруга) дәүләт (муниципаль) йөкләмәләрен финанс 

белән тәэмин итүгә бюджет учреждениеләренә 

субсидияләр 

0703 02301S0050 611 42 292 737,71 

«Кадрлар потенциалын ныгыту һәм өстәмә белем бирү 

оешмаларына яшь белгечләрне җәлеп итү» төп чарасы 
0703 0230400000   26 037,36 

Сәнгати-эстетик юнәлештәге өстәмә белем бирү 

оешмаларында яшь белгечләргә ярдәм итүгә 

юнәлдерелгән мәгариф өлкәсендәге чаралар 

0703 0230443622   26 037,36 

Дәүләт (муниципаль) хезмәтләре күрсәтүгә (эшләр 

башкаруга) дәүләт (муниципаль) йөкләмәләрен финанс 

белән тәэмин итүгә бюджет учреждениеләренә 

субсидияләр 

0703 0230443622 611 26 037,36 

«Кукмара муниципаль районында 2018 – 2020 елларга 

җәмәгать тәртибен тәэмин итү һәм җинаятьчелеккә 

каршы көрәш» муниципаль программасы 

0703 0600000000   24 000,00 

«2018 – 2020 елларга Кукмара муниципаль районында 

Терроризм һәм экстремизмны профилактикалау» 

ярдәмче программасы 

0703 0630000000   24 000,00 

«Терроризм һәм экстремизмны профилактикалау» төп 

чарасы 
0703 0630100000   24 000,00 

Программа чараларын тормышка ашыру 0703 0630110990   24 000,00 

Дәүләт (муниципаль) хезмәтләре күрсәтүгә (эшләр 

башкаруга) дәүләт (муниципаль) йөкләмәләрен финанс 

белән тәэмин итүгә бюджет учреждениеләренә 

субсидияләр 

0703 0630110990 611 24 000,00 

Яшьләр сәясәте 0707     23 978 600,00 

«Кукмара муниципаль районында 2018 – 2020 елларга 

җәмәгать тәртибен тәэмин итү һәм җинаятьчелеккә 

каршы көрәш» муниципаль программасы 

0707 0600000000   1 000,00 

«2018 – 2020 елларга Кукмара муниципаль районында 

Терроризм һәм экстремизмны профилактикалау» 

ярдәмче программасы 

0707 0630000000   1 000,00 

«Терроризм һәм экстремизмны профилактикалау» төп 

чарасы 
0707 0630100000   1 000,00 

Программа чараларын тормышка ашыру 0707 0630110990   1 000,00 

Аерым вәкаләтләрне үтәү өчен законнар нигезендә 

җәлеп ителә торган затларга, учреждениеләр хезмәтенә 

түләү фондыннан тыш, башка түләүләр 

0707 0630110990 113 1 000,00 

«2018 – 2020 елларга Татарстан Республикасы Кукмара 

муниципаль районында яшьләр сәясәтен, физик 

культураны һәм спортны үстерү» муниципаль 

программасы 

0707 1000000000   23 758 600,00 

«2018 – 2020 елларга Татарстан Республикасы Кукмара 

муниципаль районында физик культураны һәм спортны 

үстерү» ярдәмче программасы 

0707 1010000000   7 620 500,00 

«Кукмара муниципаль районында физик культура һәм 

спорт өлкәсендә муниципаль сәясәтне гамәлгә ашыру» 

төп чарасы 

0707 1010100000   7 620 500,00 

Финанслашуның чыганагы булып шул исәптән җәйге 

ялга субсидияләр дә торган муниципаль берәмлекнең 

каникул вакытында балаларның ялын оештыру 

чаралары 

0707 10101S2320   7 620 500,00 

Аерым вәкаләтләрне үтәү өчен законнар нигезендә 

җәлеп ителә торган затларга, учреждениеләр хезмәтенә 

түләү фондыннан тыш,  башка түләүләр 

0707 10101S2320 113 7 620 500,00 



«2018 – 2020 елларга Татарстан Республикасы Кукмара 

муниципаль районының авыл яшьләре» ярдәмче 

программасы 

0707 1040000000   16 138 100,00 

«Кукмара муниципаль районында дәүләт яшьләр 

сәясәтен үстерү» төп чарасы 
0707 1040100000   16 138 100,00 

Яшьләр сәясәте учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин 

итү 
0707 1040143190   16 138 100,00 

Дәүләт (муниципаль) хезмәтләре күрсәтүгә (эшләр 

башкаруга) дәүләт (муниципаль) йөкләмәләрен финанс 

белән тәэмин итүгә бюджет учреждениеләренә 

субсидияләр 

0707 1040143190 611 16 138 100,00 

2015 – 2020 елларга Кукмара муниципаль районында 

дәүләт илкүләм сәясәтен гамәлгә ашыру программасы 
0707 2000000000   198 000,00 

«Татарстан Республикасында дәүләт милли сәясәтен 

гамәлгә ашыру, Татарстан Республикасы 

территориясендә яшәүче халыклар вәкилләренең 

цивилизацияле үсеше, этникара һәм конфессияара 

тынычлыкны һәм татулыкны саклап калу, гомумроссия 

гражданлык тәңгәллеген (Россия милләтен) ныгыту, 

мигрантларны уңышлы социаль-мәдәни җайлаштыру 

һәм интеграцияләү» төп чарасы 

0707 2000100000   198 000,00 

Программа чараларын тормышка ашыру 0707 2000110990   198 000,00 

Хезмәт өчен түләү фондыннан тыш, учреждение 

персоналына башка түләүләр 
0707 2000110990 112 25 000,00 

Аерым вәкаләтләрне үтәү өчен законнар нигезендә 

җәлеп ителә торган затларга, учреждениеләр хезмәтенә 

түләү фондыннан тыш, башка түләүләр 

0707 2000110990 113 78 000,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү өчен 

башка товарлар, эшләр һәм хезмәт сатып алу 
0707 2000110990 244 95 000,00 

«2015 – 2020 елларга Татарстан Республикасы Кукмара 

муниципаль районында коррупциягә каршы сәясәтне 

гамәлгә ашыру» муниципаль программасы 

0707 2700000000   21 000,00 

«Коррупциянең сәбәпләрен ачыклау һәм бетерү, аның 

күренешләренә ярдәм итүче шартларга каршы тору, 

җәмгыятьтә коррупциягә карата түзеп тормаслык караш 

формалаштыру» төп чарасы 

0707 2700100000   21 000,00 

Программа чараларын тормышка ашыру 0707 2700110990   21 000,00 

Аерым вәкаләтләрне үтәү өчен законнар нигезендә 

җәлеп ителә торган затларга, учреждениеләр хезмәтенә 

түләү фондыннан тыш, башка түләүләр 

0707 2700110990 113 21 000,00 

Мәгариф өлкәсендә башка мәсьәләләр 0709     12 005 459,64 

«2018 – 2020 елларга Татарстан Республикасы Кукмара 

муниципаль районы мәгарифен үстерү» муниципаль 

программасы 

0709 0200000000   10 156 330,12 

«2018 – 2020 елларга гомуми белем бирүне үстерү» 

ярдәмче программасы 
0709 0220000000   5 263 500,00 

«Муниципаль гомуми белем бирү оешмаларында 

Һәркем файдалана алырлык һәм түләүсез мәктәпкәчә, 

башлангыч гомуми, төп гомуми, урта гомуми белем 

алуга хокукларны гамәлгә ашыруның дәүләт 

гарантияләрен тәэмин итү, муниципаль гомуми белем 

бирү оешмаларында балаларга өстәмә белем бирүне 

тәэмин итү» төп чарасы 

0709 0220800000   5 263 500,00 

Мәгариф өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 

(ММҮ) 
0709 0220825301   5 263 500,00 



Учреждениеләрнең хезмәт өчен түләү фонды 0709 0220825301 111 3 700 902,48 

Хезмәт өчен түләү фондыннан тыш, учреждение 

персоналына башка түләүләр 
0709 0220825301 112 44 000,00 

Хезмәткәрләргә хезмәт өчен түләү буенча мәҗбүри 

социаль иминият взнослары һәм учреждениеләр 

хезмәткәрләренә башка түләүләр 

0709 0220825301 119 1 117 672,55 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү өчен 

башка товарлар, эшләр һәм хезмәт сатып алу 
0709 0220825301 244 400 924,97 

«2018 – 2020 елларга белем бирү сыйфатын бәяләү 

системасын үстерү» ярдәмче программасы 
0709 0250000000   4 892 830,12 

«Башка белем бирү учреждениеләрен карап тоту» төп 

чарасы 
0709 0250200000   4 892 830,12 

Укыту-методик кабинетлар, үзәкләштерелгән 

бухгалтерияләр, хуҗалык хезмәте күрсәтү төркемнәре, 

уку фильмотекалары, мәктәпара укыту-җитештерү 

комбинатлары, логопед пунктлары 

0709 0250242520   4 892 830,12 

Учреждениеләрнең хезмәт өчен түләү фонды 0709 0250242520 111 1 641 000,00 

Хезмәт өчен түләү фондыннан тыш, учреждение 

персоналына башка түләүләр 
0709 0250242520 112 171 704,00 

Аерым вәкаләтләрне үтәү өчен законнар нигезендә 

җәлеп ителә торган затларга, учреждениеләр хезмәтенә 

түләү фондыннан тыш,  башка түләүләр 

0709 0250242520 113 187 940,00 

Хезмәткәрләргә хезмәт өчен түләү буенча мәҗбүри 

социаль иминият взнослары һәм учреждениеләр 

хезмәткәрләренә башка түләүләр 

0709 0250242520 119 430 392,08 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү өчен 

башка товарлар, эшләр һәм хезмәт сатып алу 
0709 0250242520 244 2 435 920,04 

Оешмалар милкенә салымны һәм җир салымы түләү 0709 0250242520 851 17 000,00 

Башка салымнар, җыемнар түләү 0709 0250242520 852 8 874,00 

2018 – 2020 елларга Кукмара муниципаль районында 

хезмәт шартларын һәм хезмәтне саклауны яхшырту 

муниципаль программасы 

0709 0500000000   10 000,00 

2018 – 2020 елларга Кукмара муниципаль районында 

хезмәт шартларын һәм хезмәтне саклауны яхшырту 

ярдәмче программасы 

0709 0520000000   10 000,00 

«Хезмәтне саклау өлкәсендә чараларны тормышка 

ашыру» төп чарасы 
0709 0520100000   10 000,00 

Хезмәт шартларын һәм хезмәтне саклауны яхшырту 

чаралары 
0709 0520115500   10 000,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү өчен 

башка товарлар, эшләр һәм хезмәт сатып алу 
0709 0520115500 244 10 000,00 

«Кукмара муниципаль районында 2018 – 2020 елларга 

җәмәгать тәртибен тәэмин итү һәм җинаятьчелеккә 

каршы көрәш» муниципаль программасы 

0709 0600000000   1 620 429,52 

«2018 – 2020 елларга Кукмара муниципаль районында 

Терроризм һәм экстремизмны профилактикалау» 

ярдәмче программасы 

0709 0630000000   1 620 429,52 

«Терроризм һәм экстремизмны профилактикалау» төп 

чарасы 
0709 0630100000   1 620 429,52 

Программа чараларын тормышка ашыру 0709 0630110990   1 620 429,52 

Аерым вәкаләтләрне үтәү өчен законнар нигезендә 

җәлеп ителә торган затларга, учреждениеләр хезмәтенә 

түләү фондыннан тыш,  башка түләүләр 

0709 0630110990 113 3 500,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү өчен 

башка товарлар, эшләр һәм хезмәт сатып алу 
0709 0630110990 244 1 616 929,52 



2015 – 2020 елларга Кукмара муниципаль районында 

дәүләт илкүләм сәясәтен гамәлгә ашыру программасы 
0709 2000000000   208 700,00 

«Татарстан Республикасында дәүләт милли сәясәтен 

гамәлгә ашыру, Татарстан Республикасы 

территориясендә яшәүче халыклар вәкилләренең 

цивилизацияле үсеше, этникара һәм конфессияара 

тынычлыкны һәм татулыкны саклап калу, гомумроссия 

гражданлык тәңгәллеген (Россия милләтен) ныгыту, 

мигрантларны уңышлы социаль-мәдәни җайлаштыру 

һәм интеграцияләү» төп чарасы 

0709 2000100000   208 700,00 

Программа чараларын тормышка ашыру 0709 2000110990   208 700,00 

Аерым вәкаләтләрне үтәү өчен законнар нигезендә 

җәлеп ителә торган затларга, учреждениеләр хезмәтенә 

түләү фондыннан тыш,  башка түләүләр 

0709 2000110990 113 208 700,00 

«2015 – 2020 елларга Татарстан Республикасы Кукмара 

муниципаль районында коррупциягә каршы сәясәтне 

гамәлгә ашыру»  муниципаль программасы 

0709 2700000000   10 000,00 

«Коррупциянең сәбәпләрен ачыклау һәм бетерү, аның 

күренешләренә ярдәм итүче шартларга каршы тору, 

җәмгыятьтә коррупциягә карата түзеп тормаслык караш 

формалаштыру» төп чарасы 

0709 2700100000   10 000,00 

Программа чараларын тормышка ашыру 0709 2700110990   10 000,00 

Аерым вәкаләтләрне үтәү өчен законнар нигезендә 

җәлеп ителә торган затларга, учреждениеләр хезмәтенә 

түләү фондыннан тыш, башка түләүләр 

0709 2700110990 113 10 000,00 

МӘДӘНИЯТ, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     139 159 600,00 

Мәдәният 0801     139 159 600,00 

«Кукмара муниципаль районында 2018 – 2020 елларга 

җәмәгать тәртибен тәэмин итү һәм җинаятьчелеккә 

каршы көрәш» муниципаль программасы 

0801 0600000000   3 500,00 

«2018 – 2020 елларга Кукмара муниципаль районында 

Терроризм һәм экстремизмны профилактикалау» 

ярдәмче программасы 

0801 0630000000   3 500,00 

«Терроризм һәм экстремизмны профилактикалау» төп 

чарасы 
0801 0630100000   3 500,00 

Программа чараларын тормышка ашыру 0801 0630110990   3 500,00 

Дәүләт (муниципаль) хезмәтләре күрсәтүгә (эшләр 

башкаруга) дәүләт (муниципаль) йөкләмәләрен финанс 

белән тәэмин итүгә бюджет учреждениеләренә 

субсидияләр 

0801 0630110990 611 3 500,00 

«2018 – 2020 елларга Татарстан Республикасы Кукмара 

муниципаль районы мәдәниятен үстерү» муниципаль 

программасы 

0801 0800000000   139 141 089,70 

«2018 – 2020 елларга музей эшен үстерү» ярдәмче 

программасы 
0801 0810000000   4 081 152,70 

«Музейларны комплекслы үстерү» төп чарасы 0801 0810100000   4 081 152,70 

Ведомство буйсынуындагы мәдәният учреждениеләре 

эшчәнлеген тәэмин итү 
0801 0810144090   4 081 152,70 

Дәүләт (муниципаль) хезмәтләре күрсәтүгә (эшләр 

башкаруга) дәүләт (муниципаль) йөкләмәләрен финанс 

белән тәэмин итүгә бюджет учреждениеләренә 

субсидияләр 

0801 0810144090 611 4 081 152,70 

«2018 – 2020 елларга китапханә эшен үстерү» ярдәмче 

программасы 
0801 0830000000   27 138 538,82 



«Китапханә хезмәте күрсәтү системасын үстерү» төп 

чарасы 
0801 0830100000   27 138 538,82 

Ведомство буйсынуындагы мәдәният учреждениеләре 

эшчәнлеген тәэмин итү 
0801 0830144090   27 138 538,82 

Дәүләт (муниципаль) хезмәтләре күрсәтүгә (эшләр 

башкаруга) дәүләт (муниципаль) йөкләмәләрен финанс 

белән тәэмин итүгә бюджет учреждениеләренә 

субсидияләр 

0801 0830144090 611 27 138 538,82 

«2018 – 2020 елларга клубларны үстерү» ярдәмче 

программасы 
0801 0840000000   105 149 398,18 

«Клуб учреждениеләрен үстерү» төп чарасы 0801 0840100000   105 149 398,18 

Ведомство буйсынуындагы мәдәният учреждениеләре 

эшчәнлеген тәэмин итү 
0801 0840144091   105 149 398,18 

Дәүләт (муниципаль) хезмәтләре күрсәтүгә (эшләр 

башкаруга) дәүләт (муниципаль) йөкләмәләрен финанс 

белән тәэмин итүгә бюджет учреждениеләренә 

субсидияләр 

0801 0840144091 611 105 149 398,18 

«2014 – 2020 елларга тармакның дәүләт идарәсе 

системасын үстерү» ярдәмче программасы 
0801 08Ж0000000   2 772 000,00 

«Мәдәният, сәнгать, кинематография, мәдәни мирас 

объектларын саклау һәм куллану өлкәсендә дәүләт 

сәясәтен гамәлгә ашыруны һәм мөнәсәбәтләрне җайга 

салуны тәэмин итү» төп чарасы 

0801 08Ж0100000   2 772 000,00 

Мәдәният һәм кинематография өлкәсендә чаралар 0801 08Ж0144100   2 772 000,00 

Бюджет учреждениеләренә башка максатларга 

субсидияләр 
0801 08Ж0144100 612 2 772 000,00 

2015 – 2020 елларга Кукмара муниципаль районында 

дәүләт илкүләм сәясәтен гамәлгә ашыру программасы 
0801 2000000000   3 010,30 

«Татарстан Республикасында дәүләт милли сәясәтен 

гамәлгә ашыру, Татарстан Республикасы 

территориясендә яшәүче халыклар вәкилләренең 

цивилизацияле үсеше, этникара һәм конфессияара 

тынычлыкны һәм татулыкны саклап калу, гомумроссия 

гражданлык тәңгәллеген (Россия милләтен) ныгыту, 

мигрантларны уңышлы социаль-мәдәни җайлаштыру 

һәм интеграцияләү» төп чарасы 

0801 2000100000   3 010,30 

Программа чараларын тормышка ашыру 0801 2000110990   3 010,30 

Дәүләт (муниципаль) хезмәтләре күрсәтүгә (эшләр 

башкаруга) дәүләт (муниципаль) йөкләмәләрен финанс 

белән тәэмин итүгә бюджет учреждениеләренә 

субсидияләр 

0801 2000110990 611 3 010,30 

«2015 – 2020 елларга Татарстан Республикасы Кукмара 

муниципаль районында коррупциягә каршы сәясәтне 

гамәлгә ашыру» муниципаль программасы 

0801 2700000000   12 000,00 

«Коррупциянең сәбәпләрен ачыклау һәм бетерү, аның 

күренешләренә ярдәм итүче шартларга каршы тору, 

җәмгыятьтә коррупциягә карата түзеп тормаслык караш 

формалаштыру» төп чарасы 

0801 2700100000   12 000,00 

Программа чараларын тормышка ашыру 0801 2700110990   12 000,00 

Дәүләт (муниципаль) хезмәтләре күрсәтүгә (эшләр 

башкаруга) дәүләт (муниципаль) йөкләмәләрен финанс 

белән тәэмин итүгә бюджет учреждениеләренә 

субсидияләр 

0801 2700110990 611 12 000,00 

Сәламәтлек саклау 0900     803 200,00 

Санитария-эпидемиология иминлеге 0907     803 200,00 



«2018 – 2020 елларга Татарстан Республикасы Кукмара 

муниципаль районында сәламәтлек саклауны үстерү» 

муниципаль программасы 

0907 0100000000   803 200,00 

«Авыруларны профилактикалау һәм сәламәт яшәү 

рәвешен формалаштыру» ярдәмче программасы 

Беренчел медик-санитар ярдәмне үстерү» 

0907 0110000000   803 200,00 

«Иммунопрофилактиканы да кертеп, йогышлы 

авыруларны профилактикалау» төп чарасы 
0907 0110200000   803 200,00 

Йогышлы авырулар учакларында, шулай ук йогышлы 

авырулар барлыкка килү яисә таралу өчен шартлар 

булган һәм саклана торган территорияләрдә һәм 

биналарда лаборатор тикшеренүләр методларын 

кулланып уздырыла торган дезинфекция, дезинсекция 

һәм дератизация, санитар-эпидемияләргә каршы 

(профилактик) чараларны үткәрү буенча чараларны 

гамәлгә ашыруны оештыру буенча дәүләт вәкаләтләрен 

гамәлгә ашыру 

0907 0110202110   803 200,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү өчен 

башка товарлар, эшләр һәм хезмәт сатып алу 
0907 0110202110 244 803 200,00 

СОЦИАЛЬ СӘЯСӘТ 1000     37 809 100,00 

Гаилә һәм балачакны саклау 1004     37 809 100,00 

«2018 – 2020 елларга Татарстан Республикасы Кукмара 

муниципаль районы гражданнарына социаль ярдәм 

күрсәтү» муниципаль программасы 

1004 0300000000   37 809 100,00 

2018 – 2020 елларга «Социаль түләүләр» ярдәмче 

программасы 
1004 0310000000   9 462 700,00 

«Гражданнарның аерым категорияләренә федераль һәм 

республика законнарында билгеләнгән социаль ярдәм 

чараларын бирү» төп чарасы 

1004 0310100000   1 138 700,00 

Социаль сәясәт өлкәсендә чаралар 1004 0310105410   1 138 700,00 

Аерым вәкаләтләрне үтәү өчен законнар нигезендә 

җәлеп ителә торган затларга, учреждениеләр хезмәтенә 

түләү фондыннан тыш, башка түләүләр 

1004 0310105410 113 1 138 700,00 

«Белем бирү оешмаларында укучыларны тукландыру 

белән тәэмин итү» төп чарасы 
1004 0310200000   8 324 000,00 

Башка төр социаль ярдәм күрсәтү 1004 0310205510   8 324 000,00 

Дәүләт (муниципаль) хезмәтләре күрсәтүгә (эшләр 

башкаруга) дәүләт (муниципаль) йөкләмәләрен финанс 

белән тәэмин итүгә бюджет учреждениеләренә 

субсидияләр 

1004 0310205510 611 8 324 000,00 

2015 – 2020 елларга «Гаиләләрнең социаль-икътисадый 

хәлен яхшырту» ярдәмче программасы 
1004 0350000000   28 346 400,00 

«Гаиләләргә социаль ярдәм чаралары системасын 

үстерү» төп чарасы 
1004 0350100000   11 218 400,00 

Мәктәпкәчә белем бирү программасын гамәлгә 

ашыручы мәгариф оешмаларында баланы карап торган 

һәм караган өчен компенсация 

1004 0350113200   11 218 400,00 

Гавами норматив йөкләмәләр буенча социаль ярдәм 

чаралары, пособиеләр, компенсацияләр 
1004 0350113200 313 11 218 400,00 

«Ятим балаларны һәм ата-ана каравыннан мәхрүм 

калган балаларны гаиләгә тәрбиягә урнаштыру өчен 

уңайлы шартлар тудыру» төп чарасы 

1004 0350300000   17 128 000,00 

Тәрбиягә бала алган гаиләгә балаларны карау өчен 

түләүләр 
1004 0350313110   6 433 100,00 



Гавами норматив йөкләмәләр буенча социаль ярдәм 

чаралары, пособиеләр, компенсацияләр 
1004 0350313110 313 6 433 100,00 

Тәрбиягә бала алган ата-ананы бүләкләү 1004 0350313120   3 141 300,00 

Гражданнарны социаль тәэмин итү максатларында 

товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр сатып алу 
1004 0350313120 323 3 141 300,00 

Тәрбиягә бала алган оопекун гаиләләренә балаларны 

карау өчен түләүләр 
1004 0350313130   7 553 600,00 

Гавами норматив йөкләмәләр буенча социаль ярдәм 

чаралары, пособиеләр, компенсацияләр 
1004 0350313130 313 7 553 600,00 

ФИЗИК КУЛЬТУРА ҺӘМ СПОРТ 1100     50 019 872,22 

Физик культура 1101     48 610 913,17 

«Кукмара муниципаль районында  2018 – 2020 елларга 

җәмәгать тәртибен тәэмин итү һәм җинаятьчелеккә 

каршы көрәш» муниципаль программасы 

1101 0600000000   48 000,00 

«2018 – 2020 елларга Кукмара муниципаль районында 

Терроризм һәм экстремизмны профилактикалау» 

ярдәмче программасы 

1101 0630000000   48 000,00 

«Терроризм һәм экстремизмны профилактикалау» төп 

чарасы 
1101 0630100000   48 000,00 

Программа чараларын тормышка ашыру 1101 0630110990   48 000,00 

Дәүләт (муниципаль) хезмәтләре күрсәтүгә (эшләр 

башкаруга) дәүләт (муниципаль) йөкләмәләрен финанс 

белән тәэмин итүгә бюджет учреждениеләренә 

субсидияләр 

1101 0630110990 611 48 000,00 

«2018 – 2020 елларга Татарстан Республикасы Кукмара 

муниципаль районында яшьләр сәясәтен, физик 

культураны һәм спортны үстерү» муниципаль 

программасы 

1101 1000000000   48 543 081,81 

«2018 – 2020 елларга Татарстан Республикасы Кукмара 

муниципаль районында физик культураны һәм спортны 

үстерү» ярдәмче программасы 

1101 1010000000   48 543 081,81 

«Кукмара муниципаль районында физик культура һәм 

спорт өлкәсендә муниципаль сәясәтне гамәлгә ашыру» 

төп чарасы 

1101 1010100000   48 543 081,81 

Ведомство карамагындагы спорт әзерлеге 

учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү 
1101 1010148200   48 543 081,81 

Дәүләт (муниципаль) хезмәтләре күрсәтүгә (эшләр 

башкаруга) дәүләт (муниципаль) йөкләмәләрен финанс 

белән тәэмин итүгә бюджет учреждениеләренә 

субсидияләр 

1101 1010148200 611 48 543 081,81 

«Татарстан Республикасында физик культура һәм 

спортны үстерү» дәүләт программасы 
1101 3700000000   19 831,36 

«Югары казанышлар спортын һәм спорт резервын 

әзерләү системасын үстерү» ярдәмче программасы 
1101 3720000000   19 831,36 

Төп чара: «Татарстан Республикасында спорты 

өлкәсендә югары казанышлар дәүләт сәясәтен гамәлгә 

ашыру» 

1101 3720100000   19 831,36 

Балалар белән мәктәптән тыш учреждениеләрдә 

эшләүче тренер мөгаллимнәргә һәм спортчы 

инструкторларга югары нәтиҗәләр өчен ярдәм итүгә 

юнәлдерелгән чаралар 

1101 3720142330   18 384,84 

Дәүләт (муниципаль) хезмәтләре күрсәтүгә (эшләр 

башкаруга) дәүләт (муниципаль) йөкләмәләрен финанс 

белән тәэмин итүгә бюджет учреждениеләренә 

субсидияләр 

1101 3720142330 611 18 384,84 



Яшь белгечләргә ярдәм итүгә юнәлдерелгән мәгариф 

өлкәсендә чаралар 
1101 3720143620   1 446,52 

Дәүләт (муниципаль) хезмәтләре күрсәтүгә (эшләр 

башкаруга) дәүләт (муниципаль) йөкләмәләрен финанс 

белән тәэмин итүгә бюджет учреждениеләренә 

субсидияләр 

1101 3720143620 611 1 446,52 

Массакүләм спорт 1102     1 408 959,05 

«2018 – 2020 елларга Татарстан Республикасы Кукмара 

муниципаль районы гражданнарына социаль ярдәм 

күрсәтү» муниципаль программасы 

1102 0300000000   385 500,00 

Кукмара муниципаль районының «2018 – 2020 елларга 

уңайлы мохит» ярдәмче программасы 
1102 0360000000   385 500,00 

«Уңайлы мохит формалаштыру буенча чаралар» төп 

чарасы 
1102 0360100000   385 500,00 

Массакүләм спорт өлкәсендә физик культура һәм спорт 

чаралары 
1102 0360112870   385 500,00 

Аерым вәкаләтләрне үтәү өчен законнар нигезендә 

җәлеп ителә торган затларга, учреждениеләр хезмәтенә 

түләү фондыннан тыш, башка түләүләр 

1102 0360112870 113 371 500,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү өчен 

башка товарлар, эшләр һәм хезмәт сатып алу 
1102 0360112870 244 14 000,00 

«2018 – 2020 елларга Татарстан Республикасы Кукмара 

муниципаль районында яшьләр сәясәтен, физик 

культураны һәм спортны үстерү» муниципаль 

программасы 

1102 1000000000   608 459,05 

«2018 – 2020 елларга Татарстан Республикасы Кукмара 

муниципаль районында физик культураны һәм спортны 

үстерү» ярдәмче программасы 

1102 1010000000   608 459,05 

«Кукмара муниципаль районында физик культура һәм 

спорт өлкәсендә муниципаль сәясәтне гамәлгә ашыру» 

төп чарасы 

1102 1010100000   608 459,05 

Массакүләм спорт өлкәсендә физик культура һәм спорт 

чаралары 
1102 1010112870   608 459,05 

Аерым вәкаләтләрне үтәү өчен законнар нигезендә 

җәлеп ителә торган затларга, учреждениеләр хезмәтенә 

түләү фондыннан тыш, башка түләүләр 

1102 1010112870 113 250 998,09 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү өчен 

башка товарлар, эшләр һәм хезмәт сатып алу 
1102 1010112870 244 357 460,96 

2015 – 2020 елларга Кукмара муниципаль районында 

дәүләт илкүләм сәясәтен гамәлгә ашыру программасы 
1102 2000000000   415 000,00 

«Татарстан Республикасында дәүләт милли сәясәтен 

гамәлгә ашыру, Татарстан Республикасы 

территориясендә яшәүче халыклар вәкилләренең 

цивилизацияле үсеше, этникара һәм конфессияара 

тынычлыкны һәм татулыкны саклап калу, гомумроссия 

гражданлык тәңгәллеген (Россия милләтен) ныгыту, 

мигрантларны уңышлы социаль-мәдәни җайлаштыру 

һәм интеграцияләү» төп чарасы 

1102 2000100000   415 000,00 

Программа чараларын тормышка ашыру 1102 2000110990   415 000,00 

Аерым вәкаләтләрне үтәү өчен законнар нигезендә 

җәлеп ителә торган затларга, учреждениеләр хезмәтенә 

түләү фондыннан тыш,  башка түләүләр 

1102 2000110990 113 414 500,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү өчен 

башка товарлар, эшләр һәм хезмәт сатып алу 
1102 2000110990 244 500,00 

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯСЕ БЮДЖЕТ СИСТЕМАСЫ 

БЮДЖЕТЛАРЫНА ГОМУМИ ХАРАКТЕРДАГЫ 
1400     261 432,30 



БЮДЖЕТАРА ТРАНСФЕРТЛАР 

Россия Федерациясе субъектларының һәм муниципаль 

берәмлекләрнең бюджет тәэмин ителешен тигезләүгә 

дотацияләр 

1401     37 952 800,00 

Чыгымнарның программада каралмаган юнәлешләре  1401 9900000000   37 952 800,00 

Татарстан Республикасы бюджеты акчалары исәбеннән 

шәһәр, авыл җирлекләре бюджетларына дотацияләр 

исәпләү һәм бирү буенча Татарстан Республикасы 

дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру өчен муниципаль 

районнар бюджетларына субвенцияләр бирү 

1401 9900080060   1 311 000,00 

Бюджет тәэмин ителешен тигезләүгә дотацияләр 1401 9900080060 511 1 311 000,00 

Җирлекләрнең бюджет тәэмин ителеше дәрәҗәсен 

тигезләүгә җирлекләр бюджетларына дотацияләр 

бирүгә муниципаль районның финанслашу чыганагы 

булып, шул исәптән, муниципаль район составына 

керүче җирлекләрнең бюджет тәэмин ителеше 

дәрәҗәсен тигезләүгә субсидияләр дә тора торган 

бюджеты чыгымнары 

1401 99000S0040   36 641 800,00 

Бюджет тәэмин ителешен тигезләүгә дотацияләр 1401 99000S0040 511 36 641 800,00 

Гомуми характердагы башка бюджетара трансфертлар 1403     10 308 632,30 

Чыгымнарның программада каралмаган юнәлешләре  1403 9900000000   10 308 632,30 

Чыгым йөкләмәләрен (үзмәшгульлек) үтәүне финанс 

белән тәэмин итүгә бюджетларга бирелә торган 

бюджетара трансфертлар 

1403 9900025131   74 013,20 

Башка бюджетара трансфертлар 1403 9900025131 540 74 013,20 

Җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү өчен 

җирлекләр бюджетларына Татарстан Республикасы 

бюджеты акчалары исәбеннән гражданнарның үзара 

салым акчаларын җәлеп итеп гамәлгә ашырыла торган 

бюджетара трансфертлар 

1403 9900025141   6 691 552,47 

Башка бюджетара трансфертлар 1403 9900025141 540 6 691 552,47 

Башка дәрәҗәдәге хакимият органнары тарафыннан 

кабул ителгән карарлар нәтиҗәсендә барлыкка килгән 

өстәмә чыгымнарны компенсацияләү өчен муниципаль 

берәмлекләр бюджетларына тапшырыла торган 

бюджетара трансфертлар 

1403 9900025151   3 543 066,63 

Башка бюджетара трансфертлар 1403 9900025151 540 3 543 066,63 

 

 

 

Район Башлыгы                                              С. Д. Димитриев 



Кукмара муниципаль район Советының 

2020 елның 13 мартындагы 267 

номерлы карарына 5 нче кушымта 

 
2020 елга Кукмара муниципаль районы бюджеты чыгымнарының ведомство структурасы 

   (сум) 

Атамасы 
КВ

СР 

РЗ, 

ПР 
ЦСР ВР Сумма 

Барлыгы         1 287 424 064,61 

Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районы Башкарма 

комитеты 
601       107 981 669,81 

Россия Федерациясе Хөкүмәте, Россия Федерациясе субъектлары дәүләт 

хакимиятенең югары башкарма органнары, җирле администрацияләр 

эшчәнлеге 

601 0104     19 845 588,33 

ТР муниципаль норматив хокукый актлары регистрын алып бару өчен 
кирәк булган муниципаль районга керүче җирлекләрдән мәгълүмат җыю 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыру өчен субвенцияләр 

601 0104 2410125390   4 300,00 

Дәүләт (муниципаль) органнарының хезмәт өчен түләү фонды 601 0104 2410125390 121 3 300,00 

Дәүләт (муниципаль) органнары хезмәткәрләренә акчалата түләү һәм 
башка түләүләр өчен мәҗбүри социаль иминиятләштерү буенча кертемнәр 

601 0104 2410125390 129 1 000,00 

Үзәк аппарат 601 0104 9900002040   19 841 288,33 

Дәүләт (муниципаль) органнарының хезмәт өчен түләү фонды 601 0104 9900002040 121 6 410 431,00 

Хезмәт өчен түләү фондыннан тыш, дәүләт (муниципаль) органнары 

персоналына башка түләүләр 
601 0104 9900002040 122 892,00 

Дәүләт (муниципаль) органнары хезмәткәрләренә акчалата түләү һәм 
башка түләүләр өчен мәҗбүри социаль иминиятләштерү буенча кертемнәр 

601 0104 9900002040 129 6 191 869,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү өчен башка товарлар, 

эшләр һәм хезмәт сатып алу 
601 0104 9900002040 244 7 224 546,33 

Башка салымнар, җыемнар түләү 601 0104 9900002040 852 12 550,00 

Башка түләүләрне түләү 601 0104 9900002040 853 1 000,00 

Суд системасы 601 0105     28 900,00 

Федераль бюджет акчалары исәбеннән Россия Федерациясендә гомуми 
юрисдикциядәге федераль судларның присяжный утырышчыларына 

кандидатлар исемлекләрен төзү (үзгәртү) 

601 0105 9900051200   28 900,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү өчен башка товарлар, 
эшләр һәм хезмәт сатып алу 

601 0105 9900051200 244 28 900,00 

Башка гомумдәүләт мәсьәләләре 601 0113     24 639 252,56 

Опека һәм попечительлек өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 601 0113 0350325330   964 300,00 

Учреждениеләрнең хезмәт өчен түләү фонды 601 0113 0350325330 111 708 260,00 

Хезмәт өчен түләү фондыннан тыш, учреждение персоналына башка 
түләүләр 

601 0113 0350325330 112 412,00 

Хезмәткәрләргә хезмәт өчен түләү буенча мәҗбүри социаль иминият 

взнослары һәм учреждениеләр хезмәткәрләренә башка түләүләр 
601 0113 0350325330 119 231 040,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү өчен башка товарлар, 

эшләр һәм хезмәт сатып алу 
601 0113 0350325330 244 24 588,00 

Программа чараларын тормышка ашыру 601 0113 0630110990   55 000,00 

Аерым вәкаләтләрне үтәү өчен законнар нигезендә җәлеп ителә торган 

затларга, учреждениеләр хезмәтенә түләү фондыннан тыш,  башка 

түләүләр 

601 0113 0630110990 113 15 000,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү өчен башка товарлар, 

эшләр һәм хезмәт сатып алу 
601 0113 0630110990 244 40 000,00 



Татарстан Республикасы Архив фонды документларын һәм башка архив 

документларын саклау, исәпкә алу, комплектлау һәм куллануны тәэмин 
итү 

601 0113 08Е0144020   765 326,08 

Учреждениеләрнең хезмәт өчен түләү фонды 601 0113 08Е0144020 111 488 000,00 

Хезмәткәрләргә хезмәт өчен түләү буенча мәҗбүри социаль иминият 

взнослары һәм учреждениеләр хезмәткәрләренә башка түләүләр 
601 0113 08Е0144020 119 147 000,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү өчен башка товарлар, 

эшләр һәм хезмәт сатып алу 
601 0113 08Е0144020 244 130 326,08 

Программа чараларын тормышка ашыру 601 0113 1800129900   16 929 710,48 

Учреждениеләрнең хезмәт өчен түләү фонды 601 0113 1800129900 111 9 809 123,00 

Хезмәткәрләргә хезмәт өчен түләү буенча мәҗбүри социаль иминият 

взнослары һәм учреждениеләр хезмәткәрләренә башка түләүләр 
601 0113 1800129900 119 5 932 677,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү өчен башка товарлар, 

эшләр һәм хезмәт сатып алу 
601 0113 1800129900 244 1 187 910,48 

Программа чараларын тормышка ашыру 601 0113 2000110990   80 000,00 

Аерым вәкаләтләрне үтәү өчен законнар нигезендә җәлеп ителә торган 
затларга, учреждениеләр хезмәтенә түләү фондыннан тыш,  башка 

түләүләр 

601 0113 2000110990 113 80 000,00 

Программа чараларын тормышка ашыру 601 0113 2700110990   5 000,00 

Аерым вәкаләтләрне үтәү өчен законнар нигезендә җәлеп ителә торган 
затларга, учреждениеләр хезмәтенә түләү фондыннан тыш,  башка 

түләүләр 

601 0113 2700110990 113 5 000,00 

Оешмалар милкенә салымны һәм җир салымы түләү 601 0113 9900002950   318 165,00 

Оешмалар милкенә салымны һәм җир салымы түләү 601 0113 9900002950 851 318 165,00 

Балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның хокукларын яклау 
комиссияләрен төзү һәм аларның эшчәнлеген оештыру буенча дәүләт 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 

601 0113 9900025260   722 700,00 

Учреждениеләрнең хезмәт өчен түләү фонды 601 0113 9900025260 111 518 240,00 

Хезмәткәрләргә хезмәт өчен түләү буенча мәҗбүри социаль иминият 

взнослары һәм учреждениеләр хезмәткәрләренә башка түләүләр 
601 0113 9900025260 119 163 760,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү өчен башка товарлар, 
эшләр һәм хезмәт сатып алу 

601 0113 9900025260 244 40 700,00 

Административ комиссияләр эшчәнлеген төзү һәм оештыру буенча дәүләт 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 
601 0113 9900025270   366 800,00 

Учреждениеләрнең хезмәт өчен түләү фонды 601 0113 9900025270 111 279 190,00 

Хезмәткәрләргә хезмәт өчен түләү буенча мәҗбүри социаль иминият 

взнослары һәм учреждениеләр хезмәткәрләренә башка түләүләр 
601 0113 9900025270 119 87 610,00 

Архив эше өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 601 0113 9900025340   66 900,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү өчен башка товарлар, 
эшләр һәм хезмәт сатып алу 

601 0113 9900025340 244 66 900,00 

Административ хокук бозулар турында беркетмәләр төзергә вәкаләтле 
вазыйфаи затлар исемлеген билгеләү буенча дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә 

ашыру 

601 0113 9900025350   500,00 

Учреждениеләрнең хезмәт өчен түләү фонды 601 0113 9900025350 111 500,00 

Федераль бюджет акчалары хисабына Граждан хәле актларын дәүләт 

теркәвенә алу 
601 0113 9900059300   2 882 300,00 

Дәүләт (муниципаль) органнарының хезмәт өчен түләү фонды 601 0113 9900059300 121 900 000,00 

Хезмәт өчен түләү фондыннан тыш, дәүләт (муниципаль) органнары 

персоналына башка түләүләр 
601 0113 9900059300 122 20 000,00 

Дәүләт (муниципаль) органнары хезмәткәрләренә акчалата түләү һәм 
башка түләүләр өчен мәҗбүри социаль иминиятләштерү буенча кертемнәр 

601 0113 9900059300 129 272 000,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү өчен башка товарлар, 

эшләр һәм хезмәт сатып алу 
601 0113 9900059300 244 1 690 300,00 

Ведомство буйсынуындагы учреждениеләр эшчәнлеген тәэмин итү 601 0113 9900092990   970 551,00 

Аерым вәкаләтләрне үтәү өчен законнар нигезендә җәлеп ителә торган 

затларга, учреждениеләр хезмәтенә түләү фондыннан тыш,  башка 
түләүләр 

601 0113 9900092990 113 839 000,00 



Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү өчен башка товарлар, 

эшләр һәм хезмәт сатып алу 
601 0113 9900092990 244 131 551,00 

Муниципаль хезмәткәрләрне диспансерлаштыру 601 0113 9900097080   512 000,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү өчен башка товарлар, 

эшләр һәм хезмәт сатып алу 
601 0113 9900097080 244 512 000,00 

Халыкны һәм территорияләрне табигый һәм техноген характердагы 

гадәттән тыш хәлләрдән яклау, гражданнар оборонасы 
601 0309     1 923 700,00 

Гадәттән тыш хәлләрне һәм табигый бәла-казаларны кисәтү һәм алардан 
килгән зыяннарны бетерү буенча чаралар 

601 0309 0700007420   100 000,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү өчен башка товарлар, 

эшләр һәм хезмәт сатып алу 
601 0309 0700007420 244 100 000,00 

Гадәттән тыш хәлләрдә гражданнар оборонасы һәм саклау өлкәсендә 

чаралар оештыру һәм уздыру белән идарә итү 
601 0309 0700022670   1 823 700,00 

Учреждениеләрнең хезмәт өчен түләү фонды 601 0309 0700022670 111 941 250,00 

Хезмәткәрләргә хезмәт өчен түләү буенча мәҗбүри социаль иминият 

взнослары һәм учреждениеләр хезмәткәрләренә башка түләүләр 
601 0309 0700022670 119 283 900,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү өчен башка товарлар, 
эшләр һәм хезмәт сатып алу 

601 0309 0700022670 244 598 550,00 

Илкүләм иминлек һәм хокук саклау эшчәнлеге өлкәсендә башка 

мәсьәләләр 
601 0314     750 300,00 

Программа чараларын тормышка ашыру 601 0314 0610110990   750 300,00 

Учреждениеләрнең хезмәт өчен түләү фонды 601 0314 0610110990 111 510 000,00 

Хезмәткәрләргә хезмәт өчен түләү буенча мәҗбүри социаль иминият 

взнослары һәм учреждениеләр хезмәткәрләренә башка түләүләр 
601 0314 0610110990 119 154 000,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү өчен башка товарлар, 
эшләр һәм хезмәт сатып алу 

601 0314 0610110990 244 86 300,00 

Авыл хуҗалыгы һәм балыкчылык 601 0405     2 420 600,00 

Хайваннар авыруларын кисәтү һәм бетерү һәм аларны дәвалау чараларын 

үткәрүне оештыру өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыруга 

субвенцияләр 

601 0405 1420925360   2 420 600,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү өчен башка товарлар, 

эшләр һәм хезмәт сатып алу 
601 0405 1420925360 244 2 420 600,00 

Транспорт 601 0408     903 200,00 

Җәмәгать транспорты хезмәтләреннән бертигез файдалануны тәэмин итү 601 0408 1340105370   903 200,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү өчен башка товарлар, 
эшләр һәм хезмәт сатып алу 

601 0408 1340105370 244 903 200,00 

Юл хуҗалыгы (юл фондлары) 601 0409     28 943 043,59 

Төзекләндерү кысаларында шәһәр округлары һәм җирлекләре чикләрендә 

автомобиль юлларын һәм алардагы инженерлык корылмаларын төзү, 

карап тоту һәм ремонтлау 

601 0409 Б100078020   804 100,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү өчен башка товарлар, 

эшләр һәм хезмәт сатып алу 
601 0409 Б100078020 244 804 100,00 

Муниципаль Юл фонды хисабына автомобиль юлларын төзү, 
реконструкцияләү һәм ремонтлау (агымдагы һәм капиталь)  

601 0409 Д100003650   28 138 943,59 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү өчен башка товарлар, 

эшләр һәм хезмәт сатып алу 
601 0409 Д100003650 244 28 138 943,59 

Торак хуҗалыгы 601 0501     8 302 185,33 

Татарстан Республикасы бюджеты һәм Кукмара муниципаль районы 

бюджеты акчалары исәбеннән күпфатирлы йортларга капиталь ремонт 

ясау һәм авария хәлендәге торак фондыннан гражданнарны күчерү 

чараларын тәэмин итү 

601 0501 0450196010   4 388 000,00 

Бирү тәртибе (кагыйдәләре) белән аларны бирү шартлары һәм (яки) 

максатлары нигезендә куллануны алга таба раслау турында таләп 

билгеләнгән товарлар җитештерүгә (реализацияләүгә), эшләр башкаруга, 
хезмәтләр күрсәтүгә бәйле чыгымнарны финанс белән тәэмин итүгә 

субсидияләр (субсидияләр рәвешендә грантлар) 

601 0501 0450196010 632 4 388 000,00 

Торак-коммуналь хуҗалык өлкәсендә чаралар 601 0501 0480476040   3 914 185,33 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү өчен башка товарлар, 

эшләр һәм хезмәт сатып алу 
601 0501 0480476040 244 3 914 185,33 



Төзекләндерү 601 0503     1 155 000,00 

Күмү урыннарын оештыру һәм карап тоту 601 0503 0490278040   1 155 000,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү өчен башка товарлар, 

эшләр һәм хезмәт сатып алу 
601 0503 0490278040 244 1 155 000,00 

Санитария-эпидемиология иминлеге 601 0907     803 200,00 

Йогышлы авырулар учакларында, шулай ук йогышлы авырулар барлыкка 
килү яисә таралу өчен шартлар булган һәм саклана торган 

территорияләрдә һәм биналарда лаборатор тикшеренүләр методларын 

кулланып уздырыла торган дезинфекция, дезинсекция һәм дератизация, 
санитар-эпидемияләргә каршы (профилактик) чараларны үткәрү буенча 

чараларны гамәлгә ашыруны оештыру буенча дәүләт вәкаләтләрен 

гамәлгә ашыру 

601 0907 0110202110   803 200,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү өчен башка товарлар, 

эшләр һәм хезмәт сатып алу 
601 0907 0110202110 244 803 200,00 

Гаилә һәм балачакны саклау 601 1004     18 266 700,00 

Социаль сәясәт өлкәсендә чаралар 601 1004 0310105410   1 138 700,00 

Аерым вәкаләтләрне үтәү өчен законнар нигезендә җәлеп ителә торган 

затларга, учреждениеләр хезмәтенә түләү фондыннан тыш,  башка 
түләүләр 

601 1004 0310105410 113 1 138 700,00 

Тәрбиягә бала алган гаиләгә балаларны карау өчен түләүләр 601 1004 0350313110   6 433 100,00 

Гавами норматив йөкләмәләр буенча социаль ярдәм чаралары, 

пособиеләр, компенсацияләр 
601 1004 0350313110 313 6 433 100,00 

Тәрбиягә бала алган ата-ананы бүләкләү 601 1004 0350313120   3 141 300,00 

Гражданнарны социаль тәэмин итү максатларында товарлар, эшләр, 

хезмәт күрсәтүләр сатып алу 
601 1004 0350313120 323 3 141 300,00 

Тәрбиягә бала алган оопекун гаиләләренә балаларны карау өчен түләүләр 601 1004 0350313130   7 553 600,00 

Гавами норматив йөкләмәләр буенча социаль ярдәм чаралары, 

пособиеләр, компенсацияләр 
601 1004 0350313130 313 7 553 600,00 

Кукмара район Советы 602       11 376 303,18 

Россия Федерациясе субъектының һәм муниципаль берәмлекнең иң 

югары вазыйфаи заты эшчәнлеге 
602 0102     1 601 000,00 

Муниципаль район Башлыгы 602 0102 9900002030   1 601 000,00 

Дәүләт (муниципаль) органнарының хезмәт өчен түләү фонды 602 0102 9900002030 121 1 230 000,00 

Дәүләт (муниципаль) органнары хезмәткәрләренә акчалата түләү һәм 

башка түләүләр өчен мәҗбүри социаль иминиятләштерү буенча кертемнәр 
602 0102 9900002030 129 371 000,00 

Дәүләт хакимиятенең закон чыгару (вәкиллекле) органнары һәм 

муниципаль берәмлекләрнең вәкиллекле органнары эшчәнлеге 
602 0103     9 466 768,18 

Үзәк аппарат 602 0103 9900002040   9 466 768,18 

Дәүләт (муниципаль) органнарының хезмәт өчен түләү фонды 602 0103 9900002040 121 4 021 000,00 

Хезмәт өчен түләү фондыннан тыш, дәүләт (муниципаль) органнары 
персоналына башка түләүләр 

602 0103 9900002040 122 13 738,00 

Дәүләт (муниципаль) органнары хезмәткәрләренә акчалата түләү һәм 

башка түләүләр өчен мәҗбүри социаль иминиятләштерү буенча кертемнәр 
602 0103 9900002040 129 963 800,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү өчен башка товарлар, 
эшләр һәм хезмәт сатып алу 

602 0103 9900002040 244 4 447 730,18 

Башка салымнар, җыемнар түләү 602 0103 9900002040 852 20 500,00 

Башка гомумдәүләт мәсьәләләре 602 0113     308 535,00 

Оешмалар милкенә салымны һәм җир салымы түләү 602 0113 9900002950   156 400,00 

Оешмалар милкенә салымны һәм җир салымы түләү 602 0113 9900002950 851 156 400,00 

Ведомство буйсынуындагы учреждениеләр эшчәнлеген тәэмин итү 602 0113 9900092990   152 135,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү өчен башка товарлар, 

эшләр һәм хезмәт сатып алу 
602 0113 9900092990 244 152 135,00 



Кукмара муниципаль районының Контроль-хисап палатасы 603       616 000,00 

Финанс, салым һәм таможня органнары һәм финанс (финанс-бюджет) 

күзәтчелеге органнары эшчәнлеген тәэмин итү 
603 0106     616 000,00 

Үзәк аппарат 603 0106 9900002040   616 000,00 

Дәүләт (муниципаль) органнарының хезмәт өчен түләү фонды 603 0106 9900002040 121 453 000,00 

Хезмәт өчен түләү фондыннан тыш, дәүләт (муниципаль) органнары 

персоналына башка түләүләр 
603 0106 9900002040 122 16 000,00 

Дәүләт (муниципаль) органнары хезмәткәрләренә акчалата түләү һәм 

башка түләүләр өчен мәҗбүри социаль иминиятләштерү буенча кертемнәр 
603 0106 9900002040 129 137 000,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү өчен башка товарлар, 

эшләр һәм хезмәт сатып алу 
603 0106 9900002040 244 10 000,00 

Кукмара муниципаль районының Финанс-бюджет палатасы 605       57 257 038,34 

Финанс, салым һәм таможня органнары һәм финанс (финанс-бюджет) 

күзәтчелеге органнары эшчәнлеген тәэмин итү 
605 0106     4 287 306,04 

Үзәк аппарат 605 0106 1800102040   4 287 306,04 

Дәүләт (муниципаль) органнарының хезмәт өчен түләү фонды 605 0106 1800102040 121 2 751 000,00 

Дәүләт (муниципаль) органнары хезмәткәрләренә акчалата түләү һәм 

башка түләүләр өчен мәҗбүри социаль иминиятләштерү буенча кертемнәр 
605 0106 1800102040 129 828 700,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү өчен башка товарлар, 

эшләр һәм хезмәт сатып алу 
605 0106 1800102040 244 707 575,20 

Башка түләүләрне түләү 605 0106 1800102040 853 30,84 

Мобилизацион һәм хәрби булмаган әзерлек 605 0203     2 946 400,00 

Федераль бюджет акчалары исәбеннән хәрби комиссариатлар булмаган 
территорияләрдә беренчел хәрби исәпкә алуны гамәлгә ашыру 

605 0203 9900051180   2 946 400,00 

Субвенцияләр 605 0203 9900051180 530 2 946 400,00 

Су хуҗалыгы 605 0406     381 900,00 

Гидротехник корылмаларны тоту һәм ремонтлау чыгымнары 605 0406 9900090430   381 900,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү өчен башка товарлар, 

эшләр һәм хезмәт сатып алу 
605 0406 9900090430 244 381 900,00 

Үсемлекләр һәм хайваннар дөньясы объектларын һәм аларның яшәү 
тирәлеген саклау 

605 0603     1 380 000,00 

Әйләнә-тирәлекнең сыйфатын көйләү буенча чаралар 605 0603 0910119100   1 380 000,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү өчен башка товарлар, 
эшләр һәм хезмәт сатып алу 

605 0603 0910119100 244 1 380 000,00 

Россия Федерациясе субъектларының һәм муниципаль берәмлекләрнең 

бюджет тәэмин ителешен тигезләүгә дотацияләр 
605 1401     37 952 800,00 

Татарстан Республикасы бюджеты акчалары исәбеннән шәһәр, авыл 

җирлекләре бюджетларына дотацияләр исәпләү һәм бирү буенча 

Татарстан Республикасы дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру өчен 
муниципаль районнар бюджетларына субвенцияләр бирү 

605 1401 9900080060   1 311 000,00 

Бюджет тәэмин ителешен тигезләүгә дотацияләр 605 1401 9900080060 511 1 311 000,00 

Җирлекләрнең бюджет тәэмин ителеше дәрәҗәсен тигезләүгә җирлекләр 

бюджетларына дотацияләр бирүгә  муниципаль районның финанслашу 

чыганагы булып, шул исәптән, муниципаль район составына керүче 
җирлекләрнең бюджет тәэмин ителеше дәрәҗәсен тигезләүгә субсидияләр 

дә тора торган бюджеты чыгымнары 

605 1401 99000S0040   36 641 800,00 

Бюджет тәэмин ителешен тигезләүгә дотацияләр 605 1401 99000S0040 511 36 641 800,00 

Гомуми характердагы башка бюджетара трансфертлар 605 1403     10 308 632,30 

Чыгым йөкләмәләрен (үзмәшгульлек) үтәүне финанс белән тәэмин итүгә 

бюджетларга бирелә торган бюджетара трансфертлар 
605 1403 9900025131   74 013,20 

Башка бюджетара трансфертлар 605 1403 9900025131 540 74 013,20 



Җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү өчен җирлекләр бюджетларына 
Татарстан Республикасы бюджеты акчалары исәбеннән гражданнарның 

үзара салым акчаларын җәлеп итеп гамәлгә ашырыла торган бюджетара 

трансфертлар 

605 1403 9900025141   6 691 552,47 

Башка бюджетара трансфертлар 605 1403 9900025141 540 6 691 552,47 

Башка дәрәҗәдәге хакимият органнары тарафыннан кабул ителгән 

карарлар нәтиҗәсендә барлыкка килгән өстәмә чыгымнарны 
компенсацияләү өчен муниципаль берәмлекләр бюджетларына 

тапшырыла торган бюджетара трансфертлар 

605 1403 9900025151   3 543 066,63 

Башка бюджетара трансфертлар 605 1403 9900025151 540 3 543 066,63 

Кукмара муниципаль районы Мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре палатасы 606       2 547 850,00 

Башка гомумдәүләт мәсьәләләре 606 0113     2 547 850,00 

Үзәк аппарат 606 0113 1600102040   2 184 450,00 

Дәүләт (муниципаль) органнарының хезмәт өчен түләү фонды 606 0113 1600102040 121 999 000,00 

Дәүләт (муниципаль) органнары хезмәткәрләренә акчалата түләү һәм 

башка түләүләр өчен мәҗбүри социаль иминиятләштерү буенча кертемнәр 
606 0113 1600102040 129 302 000,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү өчен башка товарлар, 
эшләр һәм хезмәт сатып алу 

606 0113 1600102040 244 859 650,00 

Башка салымнар, җыемнар түләү 606 0113 1600102040 852 23 800,00 

Программа чараларын тормышка ашыру 606 0113 1800129900   260 000,00 

Учреждениеләрнең хезмәт өчен түләү фонды 606 0113 1800129900 111 200 000,00 

Хезмәткәрләргә хезмәт өчен түләү буенча мәҗбүри социаль иминият 

взнослары һәм учреждениеләр хезмәткәрләренә башка түләүләр 
606 0113 1800129900 119 60 000,00 

Оешмалар милкенә салымны һәм җир салымы түләү 606 0113 9900002950   2 000,00 

Оешмалар милкенә салымны һәм җир салымы түләү 606 0113 9900002950 851 2 000,00 

Дәүләт милке чикләнмәгән җир кишәрлекләре белән эш итү буенча дәүләт 

вәкаләтләрен тормышка ашыру 
606 0113 9900025400   1 400,00 

Дәүләт (муниципаль) органнарының хезмәт өчен түләү фонды 606 0113 9900025400 121 1 080,00 

Дәүләт (муниципаль) органнары хезмәткәрләренә акчалата түләү һәм 

башка түләүләр өчен мәҗбүри социаль иминиятләштерү буенча кертемнәр 
606 0113 9900025400 129 320,00 

Ведомство буйсынуындагы учреждениеләр эшчәнлеген тәэмин итү 606 0113 9900092990   100 000,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү өчен башка товарлар, 

эшләр һәм хезмәт сатып алу 
606 0113 9900092990 244 100 000,00 

Кукмара муниципаль районы Мәгариф идарәсе 611       881 074 493,59 

Россия Федерациясе Хөкүмәте, Россия Федерациясе субъектлары дәүләт 
хакимиятенең югары башкарма органнары, җирле администрацияләр 

эшчәнлеге 

611 0104     1 797 300,00 

Мәгариф өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру (идарә аппараты) 611 0104 0220825302   344 500,00 

Дәүләт (муниципаль) органнарының хезмәт өчен түләү фонды 611 0104 0220825302 121 262 200,00 

Дәүләт (муниципаль) органнары хезмәткәрләренә акчалата түләү һәм 
башка түләүләр өчен мәҗбүри социаль иминиятләштерү буенча кертемнәр 

611 0104 0220825302 129 82 300,00 

Үзәк аппарат 611 0104 9900002040   1 452 800,00 

Дәүләт (муниципаль) органнарының хезмәт өчен түләү фонды 611 0104 9900002040 121 1 115 800,00 

Дәүләт (муниципаль) органнары хезмәткәрләренә акчалата түләү һәм 

башка түләүләр өчен мәҗбүри социаль иминиятләштерү буенча кертемнәр 
611 0104 9900002040 129 337 000,00 

Башка гомумдәүләт мәсьәләләре 611 0113     59 400,00 

Оешмалар милкенә салымны һәм җир салымы түләү 611 0113 9900002950   59 400,00 

Оешмалар милкенә салымны һәм җир салымы түләү 611 0113 9900002950 851 59 400,00 

Мәктәпкәчә белем бирү 611 0701     175 594 739,46 



Муниципаль мәктәпкәчә белем бирү оешмаларында һәркем файдалана 

алырлык булган һәм түләүсез мәктәпкәчә белем алуга хокукларны гамәлгә 

ашыруның дәүләт гарантияләрен тәэмин итүгә дәүләт вәкаләтләрен 

гамәлгә ашыру 

611 0701 0210125370   73 925 953,50 

Дәүләт (муниципаль) хезмәтләре күрсәтүгә (эшләр башкаруга) дәүләт 

(муниципаль) йөкләмәләрен финанс белән тәэмин итүгә бюджет 
учреждениеләренә субсидияләр 

611 0701 0210125370 611 73 925 953,50 

Мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләрен үстерү 611 0701 0210342000   63 760 637,95 

Учреждениеләрнең хезмәт өчен түләү фонды 611 0701 0210342000 111 870 061,78 

Дәүләт (муниципаль) хезмәтләре күрсәтүгә (эшләр башкаруга) дәүләт 

(муниципаль) йөкләмәләрен финанс белән тәэмин итүгә бюджет 

учреждениеләренә субсидияләр 

611 0701 0210342000 611 62 890 576,17 

Финанслашуның чыганагы булып шул исәптән мәгарифкә субсидияләр 

торган мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләрен үстерү  
611 0701 02103S0050   37 212 148,01 

Дәүләт (муниципаль) хезмәтләре күрсәтүгә (эшләр башкаруга) дәүләт 

(муниципаль) йөкләмәләрен финанс белән тәэмин итүгә бюджет 

учреждениеләренә субсидияләр 

611 0701 02103S0050 611 37 212 148,01 

Программа чараларын тормышка ашыру 611 0701 0630110990   696 000,00 

Дәүләт (муниципаль) хезмәтләре күрсәтүгә (эшләр башкаруга) дәүләт 

(муниципаль) йөкләмәләрен финанс белән тәэмин итүгә бюджет 
учреждениеләренә субсидияләр 

611 0701 0630110990 611 696 000,00 

Гомуми белем бирү 611 0702     630 690 863,50 

Муниципаль мәктәпкәчә белем бирү оешмаларында һәркем файдалана 
алырлык булган һәм түләүсез мәктәпкәчә белем алуга хокукларны гамәлгә 

ашыруның дәүләт гарантияләрен тәэмин итүгә дәүләт вәкаләтләрен 
гамәлгә ашыру 

611 0702 0210125370   25 378 346,50 

Дәүләт (муниципаль) хезмәтләре күрсәтүгә (эшләр башкаруга) дәүләт 

(муниципаль) йөкләмәләрен финанс белән тәэмин итүгә бюджет 
учреждениеләренә субсидияләр 

611 0702 0210125370 611 25 378 346,50 

Мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләрен үстерү 611 0702 0210342000   15 857 987,20 

Дәүләт (муниципаль) хезмәтләре күрсәтүгә (эшләр башкаруга) дәүләт 

(муниципаль) йөкләмәләрен финанс белән тәэмин итүгә бюджет 
учреждениеләренә субсидияләр 

611 0702 0210342000 611 15 857 987,20 

Финанслашуның чыганагы булып шул исәптән мәгарифкә субсидияләр 
торган мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләрен үстерү  

611 0702 02103S0050   16 544 084,19 

Дәүләт (муниципаль) хезмәтләре күрсәтүгә (эшләр башкаруга) дәүләт 

(муниципаль) йөкләмәләрен финанс белән тәэмин итүгә бюджет 
учреждениеләренә субсидияләр 

611 0702 02103S0050 611 16 544 084,19 

Мәктәпләрне һәм балалар бакчаларын да кертеп, гомуми белем бирү 

оешмаларын үстерү 
611 0702 0220242100   50 101 035,52 

Дәүләт (муниципаль) хезмәтләре күрсәтүгә (эшләр башкаруга) дәүләт 

(муниципаль) йөкләмәләрен финанс белән тәэмин итүгә бюджет 
учреждениеләренә субсидияләр 

611 0702 0220242100 611 50 101 035,52 

Финанслашуның чыганагы булып шул исәптән мәгарифкә субсидияләр 
торган гомуми белем бирү оешмаларын, мәктәпләр, балалар бакчаларын 

да кертеп, үстерү 

611 0702 02202S0050   226 633 510,09 

Дәүләт (муниципаль) хезмәтләре күрсәтүгә (эшләр башкаруга) дәүләт 

(муниципаль) йөкләмәләрен финанс белән тәэмин итүгә бюджет 
учреждениеләренә субсидияләр 

611 0702 02202S0050 611 226 633 510,09 

Муниципаль гомуми белем бирү оешмаларында Һәркем файдалана 

алырлык һәм түләүсез мәктәпкәчә, башлангыч гомуми, төп гомуми, урта 

гомуми белем алуга хокукларны гамәлгә ашыруның дәүләт гарантияләрен 
тәэмин итү, муниципаль гомуми белем бирү оешмаларында балаларга 

өстәмә белем бирүне тәэмин итү 

611 0702 0220825280   294 783 900,00 

Дәүләт (муниципаль) хезмәтләре күрсәтүгә (эшләр башкаруга) дәүләт 

(муниципаль) йөкләмәләрен финанс белән тәэмин итүгә бюджет 
учреждениеләренә субсидияләр 

611 0702 0220825280 611 294 783 900,00 

Программа чараларын тормышка ашыру 611 0702 0630110990   1 392 000,00 



Дәүләт (муниципаль) хезмәтләре күрсәтүгә (эшләр башкаруга) дәүләт 

(муниципаль) йөкләмәләрен финанс белән тәэмин итүгә бюджет 
учреждениеләренә субсидияләр 

611 0702 0630110990 611 1 392 000,00 

Балаларга өстәмә белем бирү 611 0703     41 384 330,99 

Балаларга күппрофильле юнәлештә  өстәмә белем бирү муниципаль 

учреждениеләрен үстерү 
611 0703 0230142310   3 231 543,87 

Дәүләт (муниципаль) хезмәтләре күрсәтүгә (эшләр башкаруга) дәүләт 

(муниципаль) йөкләмәләрен финанс белән тәэмин итүгә бюджет 

учреждениеләренә субсидияләр 

611 0703 0230142310 611 3 231 543,87 

Балаларга сәнгати-эстетик юнәлештәге өстәмә белем бирү муниципаль 

учреждениеләрен үстерү 
611 0703 0230142320   4 501 356,41 

Дәүләт (муниципаль) хезмәтләре күрсәтүгә (эшләр башкаруга) дәүләт 
(муниципаль) йөкләмәләрен финанс белән тәэмин итүгә бюджет 

учреждениеләренә субсидияләр 

611 0703 0230142320 611 4 501 356,41 

Финанслашуның чыганагы булып шул исәптән мәгарифкә субсидияләр 

торган өстәмә белем бирү муниципаль учреждениеләрен үстерү 
611 0703 02301S0050   33 627 430,71 

Дәүләт (муниципаль) хезмәтләре күрсәтүгә (эшләр башкаруга) дәүләт 

(муниципаль) йөкләмәләрен финанс белән тәэмин итүгә бюджет 

учреждениеләренә субсидияләр 

611 0703 02301S0050 611 33 627 430,71 

Программа чараларын тормышка ашыру 611 0703 0630110990   24 000,00 

Дәүләт (муниципаль) хезмәтләре күрсәтүгә (эшләр башкаруга) дәүләт 

(муниципаль) йөкләмәләрен финанс белән тәэмин итүгә бюджет 

учреждениеләренә субсидияләр 

611 0703 0630110990 611 24 000,00 

Мәгариф өлкәсендә башка мәсьәләләр 611 0709     12 005 459,64 

Мәгариф өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру (ММҮ) 611 0709 0220825301   5 263 500,00 

Учреждениеләрнең хезмәт өчен түләү фонды 611 0709 0220825301 111 3 700 902,48 

Хезмәт өчен түләү фондыннан тыш, учреждение персоналына башка 
түләүләр 

611 0709 0220825301 112 44 000,00 

Хезмәткәрләргә хезмәт өчен түләү буенча мәҗбүри социаль иминият 

взнослары һәм учреждениеләр хезмәткәрләренә башка түләүләр 
611 0709 0220825301 119 1 117 672,55 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү өчен башка товарлар, 

эшләр һәм хезмәт сатып алу 
611 0709 0220825301 244 400 924,97 

Укыту-методик кабинетлар, үзәкләштерелгән бухгалтерияләр, хуҗалык 

хезмәте күрсәтү төркемнәре, уку фильмотекалары, мәктәпара укыту-
җитештерү комбинатлары, логопед пунктлары 

611 0709 0250242520   4 892 830,12 

Учреждениеләрнең хезмәт өчен түләү фонды 611 0709 0250242520 111 1 641 000,00 

Хезмәт өчен түләү фондыннан тыш, учреждение персоналына башка 

түләүләр 
611 0709 0250242520 112 171 704,00 

Аерым вәкаләтләрне үтәү өчен законнар нигезендә җәлеп ителә торган 

затларга, учреждениеләр хезмәтенә түләү фондыннан тыш,  башка 

түләүләр 

611 0709 0250242520 113 187 940,00 

Хезмәткәрләргә хезмәт өчен түләү буенча мәҗбүри социаль иминият 

взнослары һәм учреждениеләр хезмәткәрләренә башка түләүләр 
611 0709 0250242520 119 430 392,08 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү өчен башка товарлар, 

эшләр һәм хезмәт сатып алу 
611 0709 0250242520 244 2 435 920,04 

Оешмалар милкенә салымны һәм җир салымы түләү 611 0709 0250242520 851 17 000,00 

Башка салымнар, җыемнар түләү 611 0709 0250242520 852 8 874,00 

Хезмәт шартларын һәм хезмәтне саклауны яхшырту чаралары 611 0709 0520115500   10 000,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү өчен башка товарлар, 
эшләр һәм хезмәт сатып алу 

611 0709 0520115500 244 10 000,00 

Программа чараларын тормышка ашыру 611 0709 0630110990   1 620 429,52 

Аерым вәкаләтләрне үтәү өчен законнар нигезендә җәлеп ителә торган 

затларга, учреждениеләр хезмәтенә түләү фондыннан тыш,  башка 

түләүләр 

611 0709 0630110990 113 3 500,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү өчен башка товарлар, 

эшләр һәм хезмәт сатып алу 
611 0709 0630110990 244 1 616 929,52 



Программа чараларын тормышка ашыру 611 0709 2000110990   208 700,00 

Аерым вәкаләтләрне үтәү өчен законнар нигезендә җәлеп ителә торган 

затларга, учреждениеләр хезмәтенә түләү фондыннан тыш,  башка 

түләүләр 

611 0709 2000110990 113 208 700,00 

Программа чараларын тормышка ашыру 611 0709 2700110990   10 000,00 

Аерым вәкаләтләрне үтәү өчен законнар нигезендә җәлеп ителә торган 

затларга, учреждениеләр хезмәтенә түләү фондыннан тыш,  башка 

түләүләр 

611 0709 2700110990 113 10 000,00 

Гаилә һәм балачакны саклау 611 1004     19 542 400,00 

Башка төр социаль ярдәм  күрсәтү 611 1004 0310205510   8 324 000,00 

Дәүләт (муниципаль) хезмәтләре күрсәтүгә (эшләр башкаруга) дәүләт 

(муниципаль) йөкләмәләрен финанс белән тәэмин итүгә бюджет 

учреждениеләренә субсидияләр 

611 1004 0310205510 611 8 324 000,00 

Мәктәпкәчә белем бирү программасын гамәлгә ашыручы мәгариф 

оешмаларында баланы карап торган һәм караган өчен компенсация 
611 1004 0350113200   11 218 400,00 

Гавами норматив йөкләмәләр буенча социаль ярдәм чаралары, 

пособиеләр, компенсацияләр 
611 1004 0350113200 313 11 218 400,00 

Кукмара муниципаль районы Яшьләр эшләре һәм спорт идарәсе 612       75 007 872,22 

Россия Федерациясе Хөкүмәте, Россия Федерациясе субъектлары дәүләт 
хакимиятенең югары башкарма органнары, җирле администрацияләр 

эшчәнлеге 

612 0104     1 002 300,00 

Үзәк аппарат 612 0104 9900002040   657 800,00 

Дәүләт (муниципаль) органнарының хезмәт өчен түләү фонды 612 0104 9900002040 121 502 800,00 

Дәүләт (муниципаль) органнары хезмәткәрләренә акчалата түләү һәм 

башка түләүләр өчен мәҗбүри социаль иминиятләштерү буенча кертемнәр 
612 0104 9900002040 129 152 000,00 

Башка салымнар, җыемнар түләү 612 0104 9900002040 852 3 000,00 

Яшьләр сәясәте өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 612 0104 9900025240   344 500,00 

Дәүләт (муниципаль) органнарының хезмәт өчен түләү фонды 612 0104 9900025240 121 262 200,00 

Дәүләт (муниципаль) органнары хезмәткәрләренә акчалата түләү һәм 

башка түләүләр өчен мәҗбүри социаль иминиятләштерү буенча кертемнәр 
612 0104 9900025240 129 82 300,00 

Башка гомумдәүләт мәсьәләләре 612 0113     7 100,00 

Оешмалар милкенә салымны һәм җир салымы түләү 612 0113 9900002950   7 100,00 

Оешмалар милкенә салымны һәм җир салымы түләү 612 0113 9900002950 851 7 100,00 

Яшьләр сәясәте 612 0707     23 978 600,00 

Программа чараларын тормышка ашыру 612 0707 0630110990   1 000,00 

Аерым вәкаләтләрне үтәү өчен законнар нигезендә җәлеп ителә торган 

затларга, учреждениеләр хезмәтенә түләү фондыннан тыш,  башка 

түләүләр 

612 0707 0630110990 113 1 000,00 

Финанслашуның чыганагы булып шул исәптән җәйге ялга субсидияләр дә 
торган муниципаль берәмлекнең каникул вакытында балаларның ялын 

оештыру чаралары 

612 0707 10101S2320   7 620 500,00 

Аерым вәкаләтләрне үтәү өчен законнар нигезендә җәлеп ителә торган 

затларга, учреждениеләр хезмәтенә түләү фондыннан тыш,  башка 
түләүләр 

612 0707 10101S2320 113 7 620 500,00 

Яшьләр сәясәте учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү 612 0707 1040143190   16 138 100,00 

Дәүләт (муниципаль) хезмәтләре күрсәтүгә (эшләр башкаруга) дәүләт 

(муниципаль) йөкләмәләрен финанс белән тәэмин итүгә бюджет 
учреждениеләренә субсидияләр 

612 0707 1040143190 611 16 138 100,00 

Программа чараларын тормышка ашыру 612 0707 2000110990   198 000,00 

Хезмәт өчен түләү фондыннан тыш, учреждение персоналына башка 

түләүләр 
612 0707 2000110990 112 25 000,00 



Аерым вәкаләтләрне үтәү өчен законнар нигезендә җәлеп ителә торган 
затларга, учреждениеләр хезмәтенә түләү фондыннан тыш,  башка 

түләүләр 

612 0707 2000110990 113 78 000,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү өчен башка товарлар, 
эшләр һәм хезмәт сатып алу 

612 0707 2000110990 244 95 000,00 

Программа чараларын тормышка ашыру 612 0707 2700110990   21 000,00 

Аерым вәкаләтләрне үтәү өчен законнар нигезендә җәлеп ителә торган 

затларга, учреждениеләр хезмәтенә түләү фондыннан тыш,  башка 

түләүләр 

612 0707 2700110990 113 21 000,00 

Физик культура 612 1101     48 610 913,17 

Программа чараларын тормышка ашыру 612 1101 0630110990   48 000,00 

Дәүләт (муниципаль) хезмәтләре күрсәтүгә (эшләр башкаруга) дәүләт 
(муниципаль) йөкләмәләрен финанс белән тәэмин итүгә бюджет 

учреждениеләренә субсидияләр 

612 1101 0630110990 611 48 000,00 

Ведомство карамагындагы спорт әзерлеге учреждениеләре эшчәнлеген 

тәэмин итү 
612 1101 1010148200   48 543 081,81 

Дәүләт (муниципаль) хезмәтләре күрсәтүгә (эшләр башкаруга) дәүләт 
(муниципаль) йөкләмәләрен финанс белән тәэмин итүгә бюджет 

учреждениеләренә субсидияләр 

612 1101 1010148200 611 48 543 081,81 

Балалар белән мәктәптән тыш учреждениеләрдә эшләүче тренер 

мөгаллимнәргә һәм спортчы инструкторларга югары нәтиҗәләр өчен 
ярдәм итүгә юнәлдерелгән чаралар 

612 1101 3720142330   18 384,84 

Дәүләт (муниципаль) хезмәтләре күрсәтүгә (эшләр башкаруга) дәүләт 

(муниципаль) йөкләмәләрен финанс белән тәэмин итүгә бюджет 

учреждениеләренә субсидияләр 

612 1101 3720142330 611 18 384,84 

Яшь белгечләргә ярдәм итүгә юнәлдерелгән мәгариф өлкәсендә чаралар 612 1101 3720143620   1 446,52 

Дәүләт (муниципаль) хезмәтләре күрсәтүгә (эшләр башкаруга) дәүләт 

(муниципаль) йөкләмәләрен финанс белән тәэмин итүгә бюджет 

учреждениеләренә субсидияләр 

612 1101 3720143620 611 1 446,52 

Массакүләм спорт 612 1102     1 408 959,05 

Массакүләм спорт өлкәсендә физик культура һәм спорт чаралары 612 1102 0360112870   385 500,00 

Аерым вәкаләтләрне үтәү өчен законнар нигезендә җәлеп ителә торган 
затларга, учреждениеләр хезмәтенә түләү фондыннан тыш,  башка 

түләүләр 

612 1102 0360112870 113 371 500,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү өчен башка товарлар, 
эшләр һәм хезмәт сатып алу 

612 1102 0360112870 244 14 000,00 

Массакүләм спорт өлкәсендә физик культура һәм спорт чаралары 612 1102 1010112870   608 459,05 

Аерым вәкаләтләрне үтәү өчен законнар нигезендә җәлеп ителә торган 
затларга, учреждениеләр хезмәтенә түләү фондыннан тыш,  башка 

түләүләр 

612 1102 1010112870 113 250 998,09 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү өчен башка товарлар, 

эшләр һәм хезмәт сатып алу 
612 1102 1010112870 244 357 460,96 

Программа чараларын тормышка ашыру 612 1102 2000110990   415 000,00 

Аерым вәкаләтләрне үтәү өчен законнар нигезендә җәлеп ителә торган 

затларга, учреждениеләр хезмәтенә түләү фондыннан тыш,  башка 
түләүләр 

612 1102 2000110990 113 414 500,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү өчен башка товарлар, 

эшләр һәм хезмәт сатып алу 
612 1102 2000110990 244 500,00 

Кукмара муниципаль районы Мәдәният идарәсе 613       151 562 837,47 

Россия Федерациясе Хөкүмәте, Россия Федерациясе субъектлары дәүләт 
хакимиятенең югары башкарма органнары, җирле администрацияләр 

эшчәнлеге 

613 0104     912 951,00 

Үзәк аппарат 613 0104 9900002040   912 951,00 

Дәүләт (муниципаль) органнарының хезмәт өчен түләү фонды 613 0104 9900002040 121 617 000,00 



Дәүләт (муниципаль) органнары хезмәткәрләренә акчалата түләү һәм 

башка түләүләр өчен мәҗбүри социаль иминиятләштерү буенча кертемнәр 
613 0104 9900002040 129 186 000,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү өчен башка товарлар, 
эшләр һәм хезмәт сатып алу 

613 0104 9900002040 244 109 035,00 

Башка салымнар, җыемнар түләү 613 0104 9900002040 852 916,00 

Балаларга өстәмә белем бирү 613 0703     11 490 286,47 

Балаларга сәнгати-эстетик юнәлештәге өстәмә белем бирү муниципаль 

учреждениеләрен үстерү 
613 0703 0230142320   2 798 942,11 

Дәүләт (муниципаль) хезмәтләре күрсәтүгә (эшләр башкаруга) дәүләт 

(муниципаль) йөкләмәләрен финанс белән тәэмин итүгә бюджет 

учреждениеләренә субсидияләр 

613 0703 0230142320 611 2 798 942,11 

Финанслашуның чыганагы булып шул исәптән мәгарифкә субсидияләр 

торган өстәмә белем бирү муниципаль учреждениеләрен үстерү 
613 0703 02301S0050   8 665 307,00 

Дәүләт (муниципаль) хезмәтләре күрсәтүгә (эшләр башкаруга) дәүләт 

(муниципаль) йөкләмәләрен финанс белән тәэмин итүгә бюджет 

учреждениеләренә субсидияләр 

613 0703 02301S0050 611 8 665 307,00 

Сәнгати-эстетик юнәлештәге өстәмә белем бирү оешмаларында яшь 

белгечләргә ярдәм итүгә юнәлдерелгән мәгариф өлкәсендәге чаралар 
613 0703 0230443622   26 037,36 

Дәүләт (муниципаль) хезмәтләре күрсәтүгә (эшләр башкаруга) дәүләт 

(муниципаль) йөкләмәләрен финанс белән тәэмин итүгә бюджет 
учреждениеләренә субсидияләр 

613 0703 0230443622 611 26 037,36 

Мәдәният 613 0801     139 159 600,00 

Программа чараларын тормышка ашыру 613 0801 0630110990   3 500,00 

Дәүләт (муниципаль) хезмәтләре күрсәтүгә (эшләр башкаруга) дәүләт 

(муниципаль) йөкләмәләрен финанс белән тәэмин итүгә бюджет 

учреждениеләренә субсидияләр 

613 0801 0630110990 611 3 500,00 

Ведомство буйсынуындагы мәдәният учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин 

итү 
613 0801 0810144090   4 081 152,70 

Дәүләт (муниципаль) хезмәтләре күрсәтүгә (эшләр башкаруга) дәүләт 

(муниципаль) йөкләмәләрен финанс белән тәэмин итүгә бюджет 

учреждениеләренә субсидияләр 

613 0801 0810144090 611 4 081 152,70 

Ведомство буйсынуындагы мәдәният учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин 

итү 
613 0801 0830144090   27 138 538,82 

Дәүләт (муниципаль) хезмәтләре күрсәтүгә (эшләр башкаруга) дәүләт 

(муниципаль) йөкләмәләрен финанс белән тәэмин итүгә бюджет 
учреждениеләренә субсидияләр 

613 0801 0830144090 611 27 138 538,82 

Ведомство буйсынуындагы мәдәният учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин 

итү 
613 0801 0840144091   105 149 398,18 

Дәүләт (муниципаль) хезмәтләре күрсәтүгә (эшләр башкаруга) дәүләт 

(муниципаль) йөкләмәләрен финанс белән тәэмин итүгә бюджет 
учреждениеләренә субсидияләр 

613 0801 0840144091 611 105 149 398,18 

Мәдәният һәм кинематография өлкәсендә чаралар 613 0801 08Ж0144100   2 772 000,00 

Бюджет учреждениеләренә башка максатларга субсидияләр 613 0801 08Ж0144100 612 2 772 000,00 

Программа чараларын тормышка ашыру 613 0801 2000110990   3 010,30 

Дәүләт (муниципаль) хезмәтләре күрсәтүгә (эшләр башкаруга) дәүләт 
(муниципаль) йөкләмәләрен финанс белән тәэмин итүгә бюджет 

учреждениеләренә субсидияләр 

613 0801 2000110990 611 3 010,30 

Программа чараларын тормышка ашыру 613 0801 2700110990   12 000,00 

Дәүләт (муниципаль) хезмәтләре күрсәтүгә (эшләр башкаруга) дәүләт 
(муниципаль) йөкләмәләрен финанс белән тәэмин итүгә бюджет 

учреждениеләренә субсидияләр 

613 0801 2700110990 611 12 000,00 

 

 

 

 

 

Район Башлыгы       С. Д. Димитриев 



Кукмара муниципаль район 

Советының 2020 елның 13 

мартындагы 267 номерлы карарына 6 

нчы кушымта 
 

2020 елда Татарстан Республикасы бюджетыннан һәм җирлекләр бюджетларыннан алына 

торган бюджетара трансфертлар 

 

 

  (сум) 

Атамасы 
Керем коды 

Сумма 

квд косгу 

Барлыгы     868 210 281,92 

Бюджет тәэмин ителешен тигезләүгә муниципаль 

районнар бюджетларына дотацияләр 
2.02.15001.05.0000.150 1.5.1 62 404 900,00 

Муниципаль районнар бюджетларына башка 

субсидияләр 
2.02.29999.05.0000.150 1.5.1 

366 097 

684,84 

Россия Федерациясе субъектларының тапшырылган 

вәкаләтләрен үтәүгә муниципаль районнар 

бюджетларына субвенцияләр 

2.02.30024.05.0000.150 1.5.1 
407 605 

600,00 

Опекун гаиләсендә һәм тәрбиягә бала алган гаиләдә 

баланы тәрбияләү өчен муниципаль районнар 

бюджетларына субвенцияләр, шулай ук тәрбиягә 

бала алган ата-анага тиешле түләү бирү 

2.02.30027.05.0000.150 1.5.1 17 128 000,00 

Хәрби комиссариатлар булмаган территорияләрдә 

беренчел хәрби исәпкә алуны гамәлгә ашыру өчен 

муниципаль районнар бюджетларына субвенцияләр 

2.02.35118.05.0000.150 1.5.1 2 946 400,00 

Россия Федерациясендә гомуми юрисдикциядәге 

федераль судларның присяжный утырышчыларына 

кандидатлар исемлекләрен төзү (үзгәртү) 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыру өчен муниципаль 

районнар бюджетларына субвенцияләр 

2.02.35120.05.0000.150 1.5.1 28 900,00 

Граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алу өчен 

муниципаль районнар бюджетларына субвенцияләр 
2.02.35930.05.0000.150 1.5.1 2 882 300,00 

Төзелгән килешүләр нигезендә җирле әһәмияттәге 

мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләренең бер өлешен 

гамәлгә ашыру өчен җирлекләр бюджетларыннан 

муниципаль районнар бюджетларына тапшырыла 

торган бюджетара трансфертлар 

2.02.40014.05.0000.150 1.5.1 8 995 000,00 

Башка дәрәҗәдәге хакимият органнары тарафыннан 

кабул ителгән карарлар нәтиҗәсендә барлыкка 

килгән өстәмә чыгымнарны компенсацияләү өчен 

муниципаль районнар бюджетларына тапшырыла 

торган бюджетара трансфертлар 

2.02.45160.05.0000.150 1.5.1 94 013,20 

Муниципаль районнар бюджетларына тапшырыла 

торган башка бюджетара трансфертлар 
2.02.49999.05.0000.150 1.5.1 27 483,88 

 

 
 

 

   

Район Башлыгы                      С. Д. Димитриев   

 

  

 


