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Умбакыже 2-шо лашт.Тў‰алтышыже 28-ше ¹-ан газетыште

2022 èéлан да 2023 ден 2024 èéласе плановыé жаплан  
Марèé Эл Республèкын республèканскèé бюджетше нерген

Марèé Эл Республèкын Законжо
Марий Эл Республикын Кугыжаныш Погынжо  

2021 ий 2 декабрьыште луктын

«2022 ийлан да 2023 ден 2024 ийласе плановый жаплан Марий Эл Республикын республиканский  
бюджетше нерген» Марий Эл Республикын 2021 ий 3 декабрьысе 56-З №-ан Законжо пеленысе  

8-ше №-ан ПРИЛОЖЕНИЙ

Бюджет-влакын роскот классèфèкацèéыштын целевоé лончыжо-влак  
(кугыжаныш программе ден пашан программныé огыл направленèéже-влак),  
роскот-влакын вèдыштын группышт, разделышт да подразделышт шот дене  

2022 èéлан да 2023 ден 2024 èéласе плановыé жаплан Марèé Эл Республèкын 
республèканскèé бюджетше гыч бюджетныé ассèгнованèéым 

ШЕЛЕДЫМАШ 
(тўжем те‰ге)

«Кыдалаш ден ешартыш профессиональный 
образованийым пуымо, профессионально ям-
дылыме пашам виктарен колтымаш» тў‰ ме-
роприятий
Кыдалаш профессиональный образований 
организаций-влакын пашаштлан йєным ыш-
таш кайыше роскот
Калыклан социальный обеспечений да моло 
тўлымаш
Бюджетный, автономный учреждений да моло 
коммерческий огыл организаций-влаклан суб-
сидийым пуымаш
«Образований системысе пашае‰-влакым ям-
дылыме, угыч туныктен ямдылыме, квалифика-
цийыштым нєлтымє пашам виктарен колты-
маш» тў‰ мероприятий
Научно-методический ден учебно-методиче-
ский рўдер-влакын пашаштлан йєным ышташ 
кайыше роскот
Бюджетный, автономный учреждений да моло 
коммерческий огыл организаций-влаклан суб-
сидийым пуымаш
 «Марий образований институт» ешартыш 
профессиональный образованийым пуышо 
(квалификацийым нєлтымє) кугыжаныш бюд-
жетный образовательный учрежденийын па-
шажлан йєным ышташ кайыше роскот
Бюджетный, автономный учреждений да моло 
коммерческий огыл организаций-влаклан суб-
сидийым пуымаш 
«Образованийын качествыжым аклыме систе-
мылан пашам ышташыже йєным ыштымаш» 
тў‰ мероприятий

Лўм ЦСР ВР Рз ПР 2022 ий 2023  ий 2024 ий
1 2 3 4 5 6 7 8

0210200000 000 00 00 800881,2 640705,0 640705,0

0210229900 000 00 00 800881,2 640705,0 640705,0

0210229900 300 07 04 7858,2 6286,6 6286,6

0210229900 600 07 04 793023,0 634418,4 634418,4

0210300000 000 00 00 25958,5 20766,8 20766,8

0210328130 000 00 00 7911,7 6329,4 6329,4

0210328130 600 07 09 7911,7 6329,4 6329,4

0210329910 000 00 00 18046,8 14437,4 14437,4

0210329910 600 07 05 18046,8 14437,4 14437,4

0210400000 000 00 00 32647,0 26117,6 26117,6



2022  ий  5  август2 Марий ЭЛМарий ЭЛ

Образований сферыште услугым пуаш йєным 
ыштен шогышо организаций-влакын паша-
штлан йєным ышташ кайыше роскот
Бюджетный, автономный учреждений да моло 
коммерческий огыл организаций-влаклан суб-
сидийым пуымаш
«Общеобразовательный организацийлаште 
йоча-влакын чылаштын налын кертме да тўлы-
дымє общий, ешартыш образованийым налаш 
правашт шукталтме шотышто кугыжаныш га-
рантийлан йєным ыштымаш» тў‰ мероприятий
Частный дошкольный образовательный орга-
низацийлаште да индивидуальный предприни-
матель-влак дене дошкольный образованийым 
налаш финанс  йєным ыштышашлан Марий Эл 
Республикын республиканский бюджетше гыч 
ойыралтше субсидий
Бюджетный, автономный учреждений да моло 
коммерческий огыл организаций-влаклан суб-
сидийым пуымаш
Моло бюджетный ассигнований
Муниципальный общеобразовательный ор-
ганизацийлаште чылаштын налын кертме да 
тўлыдымє дошкольный, тў‰алтыш общий, тў‰ 
общий, кыдалаш общий образованийым на-
лаш правам шуктымо шотышто кугыжаныш 
гарантийлан йєным ышташ, муниципальный 
общеобразовательный организацийлаште йо-
ча-влаклан ешартыш образованийым пуаш ве-
рысе бюджет-влаклан субвенцийым ойырымо 
кўшеш йєным ышташ, тидын шотыштак паша-
лан тўлаш, учебник ден учебный пособийым, 
туныктымо, модмо средствым, модышым налаш 
кайыше роскотым (зданий-влакым кучаш да 
коммунальный услугылан тўлаш кайыше ро-
скот деч посна), петыраш верысе бюджет-вла-
клан Марий Эл Республикын республиканский 
бюджетше гыч ойыралтше субвенций
Бюджет-влак кокласе трансферт-влак
Муниципальный дошкольный образовательный 
организацийлаште чылаштын налын кертме да 
тўлыдымє дошкольный образованийым налаш, 
правам шуктымо шотышто кугыжаныш гаран-
тийлан йєным верысе бюджет-влаклан субвен-
цийым ойырымо кўшеш йєным ышташ, тидын 
шотыштак пашалан тўлаш, учебник ден учеб-
ный пособий-влакым, туныктымо средствым, 
модышым налаш кайыше роскотым (зданий-
влакым кучаш да коммунальный услугылан 
тўлаш кайыше роскот деч посна) петыраш ве-
рысе бюджет-влаклан Марий Эл Республикын 
республиканский бюджетше гыч ойыралтше 
субвенций
Бюджет-влак кокласе трансферт-влак
 «Кугыжаныш ден муниципальный образова-
тельный организацийлаште тў‰алтыш общий 

0210429890 000 00 00 32647,0 26117,6 26117,6

0210429890 600 07 09 32647,0 26117,6 26117,6

0210500000 000 00 00 5144773,8 4115819,0 4115819,0

0210528450 000 00 00 13811,9 11049,5 11049,5

0210528450 600 07 01 2106,2 1685,0 1685,0

0210528450 800 07 01 11705,7 9364,5 9364,5
0210570090 000 00 00 3286254,3  2629003,4 2629003,4

0210570090 500 07 02 3286254,3  2629003,4 2629003,4
0210570860 000 00 00 1844707,6 1475766,1 1475766,1

0210570860 500 07 01 1844707,6 1475766,1 1475766,1
0210600000 000 00 00 515732,4 468194,6 478244,6

Бюджет-влакын роскот классèфèкацèéыштын целевоé лончыжо-влак  
(кугыжаныш программе ден пашан программныé огыл направленèéже-влак),  
роскот-влакын вèдыштын группышт, разделышт да подразделышт шот дене  

2022 èéлан да 2023 ден 2024 èéласе плановыé жаплан Марèé Эл Республèкын 
республèканскèé бюджетше гыч бюджетныé ассèгнованèéым 

ШЕЛЕДЫМАШ 

1 2 3 4 5 6 7 8
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Умбакыже 4-ше лашт.

образованийым налше тунемше-влакым шок-
шо кочкыш дене тўлыде пукшымо, муниципаль-
ный общеобразовательный организацийлаш-
те шуко йочан еш гыч улшо тунемше-влакым 
тўлыде пукшымо пашам виктарен колтымаш» 
тў‰ мероприятий
Общеобразовательный организацийлаште 
шуко йочан еш гыч улшо тунемше-влакым, ку-
гыжаныш образовательный организацийлаш-
те тунемше-влак деч посна, тўлыде пукшымо 
шотышто кугыжаныш полномочийым шукташ 
Марий Эл Республикысе ола округ ден муни-
ципальный район-влакын бюджетыштлан ойы-
ралтше субвенций
Бюджет-влак кокласе трансферт-влак
Кугыжаныш ден муниципальный образова-
тельный организацийлаште тў‰алтыш общий 
 образованийым налше тунемше-влакым шок-
шо кочкыш дене тўлыде пукшымо пашам вик-
тарен колтымаш
Бюджет-влак кокласе трансферт-влак
Бюджетный, автономный учреждений да моло 
коммерческий огыл организаций-влаклан суб-
сидийым пуымаш
«Инвалид йоча-влакым мє‰гыштє тў‰ обще-
образовательный программе-влак почеш ту-
ныкташ инвалид йоча-влакын ача-аваштын 
(законный представительыштын) кайыше ро-
скотыштым компенсироватлыме шотышто ку-
гыжаныш полномочийым шуктымаш»  тў‰ ме-
роприятий
Инвалид йоча-влакым мє‰гыштє тў‰ общео-
бразовательный программе почеш туныкташ 
инвалид йоча-влакын ача-аваштын (законный 
представительыштын) кайыше роскотыштым 
компенсироватлыме шотышто кугыжаныш 
полномочийым шукташ ола округ ден муници-
пальный район-влакын бюджетыштлан ойы-
ралтше субвенций
Бюджет-влак кокласе трансферт-влак 
«Тулык йоча ден ача-ава полыш деч посна 
кодшо йоча-влаклан, тулык йоча да ача-ава 
полыш деч посна кодшо йоча-влак кокла гыч 
улшо е‰-влаклан социальный полышым пуы-
мо шотышто кугыжаныш полномочийым шук-
тымаш» тў‰ мероприятий
Тулык йоча ден ача-ава полыш деч посна код-
шо йоча-влакын, тулык йоча да ача-ава полыш 
деч посна кодшо йоча-влак кокла гыч улшо 
е‰-влакын собственностьыштышт улшо илы-
ме помещенийым олмыкташ ик гана пуалтше 
оксам тўлымє шотышто кугыжаныш полномо-
чийым шукташ Марий Эл Республикысе ола 
округ ден муниципальный район-влакын бюд-
жетыштлан ойыралтше субвенций
Бюджет-влак кокласе трансферт-влак
Тулык йоча, ача-ава полыш деч посна кодшо 
йоча-влаклан, тулык йоча-влак кокла гыч улшо 
е‰-влаклан, Марий Эл Республикысе кугыжа-
ныш профессиональный образовательный 
организацийлаште тунемше-влак деч посна, 
жилищно-коммунальный услугылан тўлымє 
шотышто социальный полышым пуымо шум-
лык кугыжаныш полномочийым шуктымаш 

0210670110 000 00 00 137921,0 110336,8 110336,8

0210670110 500 07 02 137921,0 110336,8 110336,8
02106R3040 000 00 00 377811,4 357857,8 367907,8

02106R3040 500 07 02 360897,0 341836,7 351436,7
02106R3040 600 07 02 16914,4 16021,1 16471,0

0210700000 000 00 00 370,5 296,4 296,4

0210770050 000 00 00 370,5 296,4 296,4

0210770050 500 07 02 370,5 296,4 296,4
0210800000 000 00 00 272118,0 217694,4 217694,4

0210810010 000 00 00 1000,0 800,0 800,0

0210810010 500 10 04 1000,0 800,0 800,0
0210870120 000 00 00 4720,8 3776,6 3776,6

1 2 3 4 5 6 7 8
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Марий Эл Республикысе ола округ ден муни-
ципальный район-влакын бюджетыштлан ойы-
ралтше субвенций
Бюджет-влак кокласе трансферт-влак
Тулык йоча ден ача-ава полыш деч посна код-
шо йоча-влаклан, тулык йоча ден ача-ава по-
лыш деч посна кодшо йоча-влак кокла гыч 
улшо е‰-влаклан эмлалтме (каныме) верыш 
кайыме да пєртылмє корно акым тўлымє шо-
тышто кугыжаныш полномочийым шукташ 
Марий Эл Республикысе ола округ ден муни-
ципальный район-влакын бюджетыштлан ойы-
ралтше субвенций
Бюджет-влак кокласе трансферт-влак
Шке обязанностьым Марий Эл Республикын 
республиканский бюджетшын средстваж кў-
шеш оксала шуктышо приёмный ача-авалан да 
патронатный воспитатель-влаклан, моло опе-
кунышт ден попечительыштлан вознагражде-
нийым тўлаш, опекыш (попечительствыш) фе-
деральный законышто палемдыме формо дене 
пуымо кажне йочам ончаш оксам тўлаш, обще-
образовательный организацийлаште тунемше 
граждан-влакым ашнаш кўлшє окса средствам 
тўлаш, приёмный ача-ава-влакым транспортын 
йєнжє дене обслуживатлаш тылзе еда оксам 
тўлаш кайыше роскотым финансироватлаш 
Марий Эл Республикысе ола округ ден муни-
ципальный район-влакын бюджетыштлан ойы-
ралтше субвенций
Бюджет-влак кокласе трансферт-влак
 «Общеобразовательный организацийлаште 
2016-2025 ийлаште туныктымо условийлан 
келшышын прогнозироватлыме кўлешлык да 
кызытсе требований дене келшышын у вер-
влакым ыштымаш, отрасльын кўлешлыкшылан 
образований объект-влакым чо‰ымаш да пу-
жен уэмдымаш» тў‰ мероприятий
Образовательный организаций-влакын мате-
риально-технический негызыштым вия‰дымаш 
да пе‰гыдемдымаш
Бюджет-влак кокласе трансферт-влак
Объект-влакым чо‰ышашлан республиканский 
адресный инвестиционный программын кыш-
карыштыже шукталтше проектный ден изыска-
тельский пашалан, моло пашалан да услугылан 
ойыралтше субсидий
Бюджет-влак кокласе трансферт-влак
Образовательный организацийлаште у вер-
влакым ыштыме шотышто концессионный со-
глашенийлам шукташ финанс  йєным ышты-
маш
Кугыжаныш (муниципальный) собствен-
ностьышто улшо объектлашке капитальный 
вложенийым ушымаш

0210870120 500 10 04 4720,8 3776,6 3776,6
0210870130 000 00 00 100,0 80,0 80,0

0210870130 500 10 04 100,0 80,0 80,0
0210874000 000 00 00 266297,2 213037,8 213037,8

0210874000 500 10 04 266297,2 213037,8 213037,8
0210900000 000 00 00 71817,1 36022,0 36309,8

0210949380 000 00 00 34945,0 0,0 0,0

0210949380 500 07 02 34945,0 0,0 0,0
0210949990 000 00 00 4990,0 0,0 0,0

0210949990 500 07 02 4990,0 0,0 0,0
0210970070 000 00 00 31882,0 36022,0 36309,8

0210970070 400 07 02 19532,3  13419,8 14705,8

Бюджет-влакын роскот классèфèкацèéыштын целевоé лончыжо-влак  
(кугыжаныш программе ден пашан программныé огыл направленèéже-влак),  
роскот-влакын вèдыштын группышт, разделышт да подразделышт шот дене  

2022 èéлан да 2023 ден 2024 èéласе плановыé жаплан Марèé Эл Республèкын 
республèканскèé бюджетше гыч бюджетныé ассèгнованèéым 

ШЕЛЕДЫМАШ 

1 2 3 4 5 6 7 8
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Умбакыже 6-шо лашт.

Моло бюджетный ассигнований
«Образовательный организацийлаште тунем-
ме деч яра жапыште ийготыш шудымо е‰-
влакым жаплан пашаш пуртымаш» тў‰ меро-
приятий
14 гыч 18 ий марте ийготан граждан-влакым 
тунемме деч яра жапыште жаплан пашаш 
пуртымо пашам виктарен колтымаш
Бюджетный, автономный учреждений да моло 
коммерческий огыл организаций-влаклан 
субсидийым пуымаш 
«Тў‰алтыш общий, тў‰ общий да кыда-
лаш общий образованийын образователь-
ный программыже-влакым, тидын шотыштак 
адаптироватлыме тў‰ общеобразователь-
ный программе-влакым шуктен толшо кугы-
жаныш ден муниципальный общеобразова-
тельный организаций-влакын педагогический 
пашае‰ыштлан классым вуйлатымылан тылзе 
еда пуалтше окса вознаграждений» тў‰ ме-
роприятий
Кугыжаныш ден муниципальный общеобразо-
вательный организаций-влакын педагогиче-
ский пашае‰ыштлан классым вуйлатымылан 
тылзе еда пуалтше окса вознаграждений
Бюджет-влак кокласе трансферт-влак
Бюджетный, автономный учреждений-влаклан 
да моло коммерческий огыл организацийлан 
субсидийым пуымаш
Моло бюджетный ассигнований
«Кыдалаш профессиональный образова-
нийын образовательный программыже-вла-
кым, тидын шотыштак тазалык шотышто 
экшык улман е‰-влакым профессийлан ту-
ныктымо программе-влакым шуктен толшо 
кугыжаныш ден муниципальный образова-
тельный организаций-влакын педагогический 
пашае‰ыштлан классым вуйлатымылан (кура-
торствылан) тылзе еда пуалтше окса вознаг-
раждений» тў‰ мероприятий
Кыдалаш профессиональный образованийын 
образовательный программыже-влакым, ти-
дын шотыштак тазалык шотышто экшык ул-
ман е‰-влакым профессийлан туныктымо 
программе-влакым шуктен толшо кугыжаныш 
ден муниципальный образовательный органи-
заций-влакын педагогический пашае‰ыштлан 
классым вуйлатымылан (кураторствылан) ты-
лзе еда пуалтше окса вознаграждений
Бюджетный, автономный учреждений-влаклан 
да моло коммерческий огыл организацийлан 
субсидийым пуымаш
«Образований системым вия‰даш кугыжа-
ныш полыш» подпрограмме
«Образовательный системын образований 
шотышто кызытсе качествыш шуаш йєным 
пуышо модельже-влакым шы‰дарымаш» тў‰ 
мероприятий
Марий Эл Республикыште образованийым 
вия‰дымаш
Бюджетный, автономный учреждений да моло 
коммерческий огыл организаций-влаклан 
субсидийым пуымаш

0210970070 800 07 02 12349,7 22602,2 21604,0
0211500000 000 00 00 1456,0 1164,8 1164,8

0211528190 000 00 00 1456,0 1164,8 1164,8

0211528190 600 07 09 1456,0 1164,8 1164,8

0211800000 000 00 00 317245,3  317245,3  331931,9

0211853030 000 00 00 317245,3  317245,3  331931,9

0211853030 500 07 02 294902,8 294902,8 294902,8
0211853030 600 07 02 22342,5 22342,5 22342,5

0211853030 800 07 02 0,0 0,0 14686,6
0211900000 000 00 00 46116,8 47653,2 48642,7

0211956340 000 00 00 46116,8 47653,2 48642,7

0211956340 600 07 04 46116,8 47653,2 48642,7

0220000000 000 00 00 28621,0 22896,8 22896,8

0220400000 000 00 00 28621,0 22896,8 22896,8

0220449260 000 00 00 28621,0 22896,8 22896,8

0220449260 600 07 02 6118,8 4895,0 4895,0

1 2 3 4 5 6 7 8
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Бюджет-влакын роскот классèфèкацèéыштын целевоé лончыжо-влак  
(кугыжаныш программе ден пашан программныé огыл направленèéже-влак),  
роскот-влакын вèдыштын группышт, разделышт да подразделышт шот дене  

2022 èéлан да 2023 ден 2024 èéласе плановыé жаплан Марèé Эл Республèкын 
республèканскèé бюджетше гыч бюджетныé ассèгнованèéым 

ШЕЛЕДЫМАШ 

1 2 3 4 5 6 7 8

Кугыжаныш (муниципальный) кўлешлыкым 
шукташ йєным ыштышашлан сатум, пашам да 
услугым налмаш
Бюджетный, автономный учреждений да моло 
коммерческий огыл организаций-влаклан суб-
сидийым пуымаш
«Тулык йоча, ача-ава полыш деч посна кодшо 
йоча-влаклан комплексный йєным ыштен шо-
гымаш» подпрограмме
«Тулык йоча ден ача-ава полыш деч посна 
кодшо йоча-влаклан, тулык йоча ден ача-ава 
полыш деч посна кодшо йоча-влак кокла гыч 
улшо е‰-влаклан илыме помещенийым сита-
рымаш» тў‰ мероприятий
Тулык йоча ден ача-ава полыш деч посна код-
шо йоча-влаклан, нунын кокла гыч улшо е‰-
влаклан илыме помещенийым специализиро-
ватлыме илыме помещенийым тареш налме 
договор почеш пуышашлан ойыралтше суб-
венций, судын пунчалжым шуктымаш
Бюджет-влак кокласе трансферт-влак
Тулык йоча ден ача-ава полыш деч посна код-
шо йоча-влаклан, нунын кокла гыч улшо е‰-
влаклан илыме помещенийым специализиро-
ватлыме илыме помещенийым тареш налме 
договор почеш пуаш ойыралтше субвенций
Бюджет-влак кокласе трансферт-влак 
«Марий Эл Республикын 2013-2025 ийлан 
«Образованийым вия‰дымаш» кугыжаныш 
программыжым шукташ йєным ыштымаш» 
подпрограмме
«Марий Эл Республикын исполнительный ку-
чем органжын общий функцийжым шуктымо 
шотышто Марий Эл Республикын Образова-
ний да науко министерствыжын пашажлан йє-
ным ыштымаш» тў‰ мероприятий
Кўшыл учебный заведений-влакын стипендиа-
тыштлан Марий Эл Республикым Вуйлатышын 
стипендийже
Калыклан социальный обеспечений да моло 
тўлымаш
Кугыжаныш кучем орган-влакын функцийыш-
тым шукташ йєным ышташ кайыше роскот
Кугыжаныш (муниципальный) орган, казна уч-
реждений, кугыжаныш бюджетный огыл фонд-
влакым виктарыше орган-влакын функцийыш-
тым шукташ йєным ыштышашлан персоналлан 
тўлаш кайыше роскот
Кугыжаныш (муниципальный) кўлешлыкым 
шукташ йєным ыштышашлан сатум, пашам да 
услугым налмаш
Моло бюджетный ассигнований
«Образований сферыште Россий Федера-
цийын пуалтше полномочийжым шуктымаш» 
тў‰ мероприятий

0220449260 200 07 09 22352,2 17881,8 17881,8

0220449260 600 07 09 150,0 120,0 120,0

0240000000 000 00 00 343801,7 174183,8 174183,8

0240300000 000 00 00 343801,7 174183,8 174183,8

0240310320 000 00 00 295359,0 125741,1 125741,1

0240310320 500 10 04 295359,0 125741,1 125741,1
02403R0820 000 00 00 48442,7 48442,7 48442,7

02403R0820 500 10 04 48442,7 48442,7 48442,7
0260000000 000 00 00 73161,9 60027,0 60214,3

0260100000 000 00 00 47509,6 38410,9 38410,9

0260127100 000 00 00 1015,2 812,2 812,2

0260127100 300 07 09 1015,2 812,2 812,2

0260129020 000 00 00 46494,4 37598,7 37598,7

0260129020 100 07 09 43840,0 35475,2 35475,2

0260129020 200 07 09 2630,3  2099,4 2099,4

0260129020 800 07 09 24,1 24,1 24,1
0260200000 000 00 00 5839,3  5946,5 6133,8
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Умбакыже 8-ше лашт.

1 2 3 4 5 6 7 8

Россий Федерацийын субъектлаштыже ку-
гыжаныш кучем орган-влаклан образований 
сферыште  Россий Федерацийын «Россий 
Федерацийыште образований нерген» Фе-
деральный законын 7 лончыжын 1 ужашыже 
дене келшышын пуалтше полномочийжым 
шуктымаш
Кугыжаныш (муниципальный) орган, казна уч-
реждений, кугыжаныш бюджетный огыл фонд-
влакым виктарыше орган-влакын функцийыш-
тым шукташ йєным ыштышашлан персоналлан 
тўлаш кайыше роскот
Кугыжаныш (муниципальный) кўлешлыкым 
шукташ йєным ыштышашлан сатум, пашам да 
услугым налмаш
«Ийготыш шудымо-влак шотышто опеке ден 
попечительстве пашам виктарен колтымо да 
шуктымо шумлык кугыжаныш полномочийым 
шуктымаш» тў‰ мероприятий
Ийготыш шудымо-влак шотышто опеке ден 
попечительстве пашам виктарен колтымо да 
шуктымо шумлык кугыжаныш полномочийым 
шукташ ойыралтше субвенций
Бюджет-влак кокласе трансферт-влак 
«Муниципальный образованийыште ийготыш 
шудымо-влакын пашашт да нунын праваштым 
аралыме шотышто комиссий-влакым ыштыме 
да нунын пашаштым шуктымо шотышто кугы-
жаныш полномочийым шуктымаш» тў‰ меро-
приятий
 Муниципальный образованийыште ийготыш 
шудымо-влакын пашашт да нунын праваштым 
аралыме шотышто комиссий-влакым ыштыме 
да нунын пашаштым шуктымо шотышто ку-
гыжаныш полномочийым шукташ ойыралтше 
субвенций
Бюджет-влак кокласе трансферт-влак 
«Ешартыш образованийын региональный сис-
темыжым вия‰дымаш» подпрограмме
«Каникул жапыште ешартыш общеразвиваю-
щий программе-влакым шуктышашлан усло-
вийым ыштымаш» тў‰ мероприятий
Йоча-влакым таза‰дыме кампанийым эртары-
маш
Бюджетный, автономный учреждений да моло 
коммерческий огыл организаций-влаклан суб-
сидийым пуымаш
Моло бюджетный ассигнований
Каникул жапыште йоча-влакын канышыштым 
да нуным таза‰дыме пашам виктарен колташ 
Марий Эл Республикысе ола округ ден муни-
ципальный район-влакын бюджетыштлан Ма-
рий Эл Республикын республиканский бюд-
жетше гыч ойыралтше субсидий
Бюджет-влак кокласе трансферт-влак
Муниципальный общеобразовательный орга-
низацийлаште, йоча-влакын каныме да нуным 
таза‰дыме организацийлаште тунемше йоча-
влакын канышыштым да нуным таза‰дыме па-
шам виктарен колтымо да нунылан канашышт 
да тазалыкыштым пе‰гыдемдашышт йєным 
ыштыме, муниципальный общеобразователь-
ный организацийлаште тунемше йоча-влакын 

0260259900 000 00 00 5839,3  5946,5 6133,8

0260259900 100 07 09 4807,2 5002,5 5200,0

0260259900 200 07 09 1032,1 944,0 933,8

0260300000 000 00 00 10270,0 8120,0 8120,0

0260370170 000 00 00 10270,0 8120,0 8120,0

0260370170 500 01 04 10270,0 8120,0 8120,0
0260400000 000 00 00 9543,0 7549,6 7549,6

0260470140 000 00 00 9543,0 7549,6 7549,6

0260470140 500 01 04 9543,0 7549,6 7549,6
0270000000 000 00 00 21922,7 17538,2 17538,2

0270100000 000 00 00 21922,7 17538,2 17538,2

0270129750 000 00 00 5669,7 4535,8 4535,8

0270129750 600 07 07 5280,0 4224,0 4224,0

0270129750 800 07 07 389,7 311,8 311,8
0270170220 000 00 00 10441,0 8352,8 8352,8

0270170220 500 07 07 10441,0 8352,8 8352,8
0270170230 000 00 00 3361,3  2689,0 2689,0
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Умбакыже лèеш

Бюджет-влакын роскот классèфèкацèéыштын целевоé лончыжо-влак  
(кугыжаныш программе ден пашан программныé огыл направленèéже-влак),  
роскот-влакын вèдыштын группышт, разделышт да подразделышт шот дене  

2022 èéлан да 2023 ден 2024 èéласе плановыé жаплан Марèé Эл Республèкын 
республèканскèé бюджетше гыч бюджетныé ассèгнованèéым 

ШЕЛЕДЫМАШ 

илышышт да тазалыкышт шотышто лўдык-
шыдымылыклан йєным ыштыме мероприя-
тийлам нунын каныме да таза‰дыме органи-
зацийлаште лийме жапыште муниципальный 
общеобразовательный организацийлаште 
тунемше йоча-влакын канышыштым да нунын 
таза‰дыме пашам виктарен колташ ойыралт-
ше субсидийым пуаш кайыше роскот ужашы-
ште кугыжаныш полномочийым шукташ ойы-
ралтше субвенций 
Бюджет-влак кокласе трансферт-влак
Муниципальный общеобразовательный орга-
низацийлаште, йоча-влакын каныме да нуным 
таза‰дыме организацийлаште тунемше йоча-
влакын канышыштым да нуным таза‰дыме па-
шам виктарен колтымо да нунылан канашышт 
да тазалыкыштым пе‰гыдемдашышт йєным 
ыштыме, муниципальный общеобразователь-
ный организацийлаште тунемше йоча-влакын 
илышышт да тазалыкышт шотышто лўдыкшы-
дымылыклан йєным ыштыме мероприятийлам 
нунын каныме да таза‰дыме организацийла-
ште лийме жапыште пуалтше посна кугыжа-
ныш полномочийым шукташ организацион-
но-технический йєным ышташ кайыше роскот 
ужашыште кугыжаныш полномочийым шукташ 
ойыралтше субвенций
Бюджет-влак кокласе трансферт-влак 
«Региональный проект-влакым шуктымаш» 
подпрограмме
«Информационный инфраструктур» регио-
нальный проект» тў‰ мероприятий
Общий образованийын программылажым 
шуктен толшо кугыжаныш (муниципальный) 
образовательный организацийлаште ИТ-ин-
фраструктурым помещенийлаште кугыжаныш, 
муниципальный да моло информационный 
системыш, тыгак «Интернет» сетьыш лўдык-
шє деч посна пураш йєным ыштыме стандарт 
дене келшышын ыштымаш
Кугыжаныш (муниципальный) кўлешлыкым 
шукташ йєным ыштышашлан сатум, пашам да 
услугым налмаш
«Кызытсе школ» региональный проект» тў‰ 
мероприятий

1 2 3 4 5 6 7 8

0270170230 500 07 07 3361,3  2689,0 2689,0
0270170240 000 00 00 2450,7 1960,6 1960,6

0270170240 500 07 09 2450,7 1960,6 1960,6
0280000000 000 00 00 407655,2 854358,1 947818,7

028D200000 000 00 00 0,0 44956,1 200705,5

028D251170 000 00 00 0,0 44956,1 200705,2

028D251170 200 07 09 0,0 44956,1 200705,2

028Е100000 000 00 00 186400,2 429080,5 603383,6


