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1 лончо. «2022 ийлан да 2023  ден 
2024 ийласе плановый жаплан Ма-
рий Эл Республикын республикан-
ский бюджетше нерген» Марий Эл 
Республикын 2021 ий 3  декабрьысе 
56-З №-ан Законышкыжо («Марий 
Эл официальный» портал (portal.
mari.ru/pravo), 2021 ий 3  декабрь, 
03122021010056 №) тыгай ваштал-
тышым пурташ:

1. 1 лончым тыгай редакций дене 
возаш:

«1 лончо. Марèé Эл Республèкын 
республèканскèé бюджетшын тў‰ 
характерèстèкыже

1. 2022 ийлан Марий Эл Республи-
кын республиканский бюджетшын тў‰ 
характеристикыжым пе‰гыдемдаш:

1) Марий Эл Республикын респу-
бликанский бюджетышкыже доход 
пурымо шотышто прогнозироват-
лыме чумыр кугытым 48710183,2 
тўжем те‰ге кугыт дене, тидын шо-
тыштак пєртылталтде пурышо окса 
25371942,8 тўжем те‰ге кугыт дене, 
тышеч Россий Федерацийын бюджет 
системыжын моло кўкшытан бюджет-
лаж гыч межбюджетный трансферт-
влакым 24076260,5 тўжем те‰ге, 
тыште федеральный бюджет гыч 
24076260,5 тўжем те‰ге кугыт дене;

2) Марий Эл Республикын респу-
бликанский бюджетшын роскотшын 
чумыр кугытшым 52295120,51 тўжем 
те‰ге кугыт дене;

3) Марий Эл Республикын респу-
бликанский бюджетшын дефицит-
шым 3584937,3  тўжем те‰ге кугыт 
дене.

2. 2023  ден 2024 ийласе плано-
вый жаплан Марий Эл Республикын 
республиканский бюджетшын тў‰ ха-
рактеристикыжым пе‰гыдемдаш:

1) Марий Эл Республикын респу-
бликанский бюджетышкыже доход 
пурымо шотышто прогнозироватлы-
ме чумыр кугыт:

2023  ийлан 43890060,7 тўжем 
те‰ге кугыт дене, тидын шотыш-
так пєртылталтдыме пурышо окса 
20879298,5 тўжем те‰ге кугыт дене, 

тышеч Россий Федерацийын бюджет 
системыжын моло кўкшытан бюджет-
лаж гыч бюджет-влак кокласе транс-
фертым 20525576,9 тўжем те‰ге 
кугыт дене, тышеч федеральный бюд-
жет гыч 20525576,9 тўжем те‰ге ку-
гыт дене;

2024 ийлан 48860231,0  тўжем те‰ге 
кугыт дене, тидын шотыштак пєртыл-
талтдыме пурышо окса 24846805,3  
тўжем те‰ге кугыт дене, тышеч Рос-
сий Федерацийын бюджет систе-
мыжын моло кўкшытан бюджетлаж 
гыч бюджет-влак кокласе трансфер-
тым 24846805,3  тўжем те‰ге кугыт 
дене, тышеч федеральный бюджет 
гыч 24846805,3  тўжем те‰ге кугыт 
дене;

2) Марий Эл Республикын респу-
бликанский бюджетшын роскотшын 
чумыр кугытшым:

2023  ийлан 43791848,8 тўжем 
те‰ге кугыт дене, тидын шотыш-
так условно пе‰гыдемдыме роскот 
1574395,7 тўжем те‰ге кугыт дене;

2024 ийлан 48361503,0  тўжем те‰ге 
кугыт дене, тидын шотыштак условно 
пе‰гыдемдыме роскот 4281774,4 тў-
жем те‰ге кугыт дене;

3) Марий Эл Республикын респу-
бликанский бюджетшын профицит-
ше:

2023  ийлан 98211,9 тўжем те‰ге 
кугыт дене;

2024 ийлан 498728,0 тўжем те‰ге 
кугыт дене.

 3. 2022 ийлан да 2023  ден 2024 
ийласе плановый жаплан Марий Эл 
Республикын республиканский бюд-
жетшын дефицитшым финансироват-
лыме источник-влакым тиде Закон 
пеленысе 1-ше №-ан приложений 
дене келшышын пе‰гыдемдаш.».

2. 10 лончын 4 пунктыштыжо 
«5862871,1» цифрым «5915970,3» 
цифр дене вашталташ.

3. 13  лончышто:
1) 4 пунктым тыгай редакций дене 

возаш:
«4. Верысе бюджет-влаклан Марий 

Эл Республикын республиканский 

бюджетше гыч пуалтше межбюд-
жетный трансферт-влакын чумыр 
кугытыштым 2022 ийлан 16256654,2 
тўжем те‰ге кугыт дене, тидын шо-
тыштак дотацийым 1803291,0 тўжем 
те‰ге, субсидийым 5572491,1 тў-
жем те‰ге, субвенцийым 7541532,0 
тўжем те‰ге, целевой кўлешлыкан 
моло межбюджетный трансфертым 
1339340,1 тўжем те‰ге кугыт дене, 
2023  ийлан 10066067,0 тўжем те‰ге 
кугыт дене, тидын шотыштак дота-
цийым 733312,8 тўжем те‰ге, субси-
дийым 2232149,3  тўжем те‰ге, суб-
венцийым 5918034,7 тўжем те‰ге, 
целевой кўлешлыкан улшо моло меж-
бюджетный трансфертым 1182570,2 
тўжем те‰ге кугыт дене, 2024 ийлан 
9156999,9 тўжем те‰ге кугыт дене, ти-
дын шотыштак дотацийым 733312,8 
тўжем те‰ге, субсидийым 2036260,0 
тўжем те‰ге, субвенцийым 5920020,9 
тўжем те‰ге кугыт дене, целевой зна-
чениян улшо моло межбюджетный 
трансфертым 467406,2  тўжем те‰ге 
кугыт дене пе‰гыдемдаш.»;

2) 9 пунктым тыгай редакций дене 
возаш:

«9. Россий Федерацийын Пенси-
онный фондшын бюджетшылан бюд-
жетный ассигнованийын кугытшым 
2022 ийыште 31183,4 тўжем те‰ге, 
2023  ийыште 9080,3  тўжем те‰ге да 
2024 ийыште 9080,3  тўжем те‰ге ку-
гыт дене пе‰гыдемдаш.».

4. 15 лончышто:
1) 1 пунктын 2 подпунктшым тыгай 

редакций дене возаш:
«2) Марий Эл Республикын «2013-

2025 ийлан калыклан паша верым си-
тараш йєным ыштымаш» кугыжаныш 
программыжын участникше-влаклан:

промышленный предприятий-вла-
кын паша гыч луктын колтымо лўдык-
шыш логалше пашае‰ыштым Россий 
Федераций Правительствын резерв 
фондшын средстваж кўшеш про-
фессийлан туныктымо да ешартыш 
профессиональный образованийым 
пуымо пашам виктарен колтымо шо-
тышто региональный программе-
влакым шукташ;

Россий Федерацийын субъектлаш-
тыже паша вий рынкыште нелылыкым 
иземдымашке виктаралтше, тугай 
ешартыш мероприятийлам Россий 
Федераций Правительствын резерв 
фондшын средстваж кўшеш шукташ:

Умбакыже 2-шо лашт.
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могайышт келшен толшо пашам 
кычалшашлан паша верым ситары-
ме органлаште регистрироватлалтше 
граждан-влаклан, тидын шотыштак 
пашадыме граждан-влаклан обще-
ственный пашам организоватлыме 
дене кылдалтыныт;

могайышт паша гыч луктын колтен 
кертме лўдыкшыш логалше пашае‰-
влакым жаплан паша верыш пурты-
мым виктарен колтымо дене кылдал-
тыныт.»;

2) 2 пунктышто:
2 подпунктым тыгай редакций дене 

возаш:
«2) Марий Эл Республикын терри-

торийыштыже добровольчествылан 
(волонтёрствылан) полшышашлан 
да тудым вия‰дышашлан индивиду-
альный предприниматель ден Россий 
Федерацийын 18 ийым темыше, Ма-
рий Эл Республикын территорийыш-
тыже добровольческий (волонтёр) 
пашам шуктышо гражданже-вла-
клан;»;

7 подпунктым тыгай редакций дене 
возаш:

«7) изи  ден кокла кугытан пред-
принимательствын социальный пред-
приниматель-влакын реестрышкышт 
пуртымо субъектше але изи  ден ко-
кла кугытан предпринимательствын 
25 ий йотке ийготан физический ли-
ца-влакын ыштыме субъектше-влак- 
лан;»;

тыгай содержаниян 8 подпунктым 
ешараш:

«8) Марий Эл Республикын инно-
вационный куатшым вия‰дышашлан, 
сай ончыкылыкым сєрышє молодёж-
ный инновационный проект-влакым 
пален налшашлан да нуным Марий 
Эл Республикын территорийыш-
тыже шукташ йєным ыштышашлан, 
тыгак инновационный сферыш ин-
вестицийым ушышашлан самырык 
шымлыше, инноватор, самырык учё-
ный-влаклан, лачшымак каласаш гын, 
аспирант, шанче пашае‰, специалист-
влаклан.».

5. 16 лончышто:
1) 1 пунктышто:
3  подпунктым вийым йомдарышы-

лан шотлаш;
13  подпунктым тыгай редакций 

дене возаш:
«13) Марий Эл Республикын про-

мышленностьым вия‰дыме фондшы-
лан:

промышленность сферыште пашам 
шуктышо субъект-влакын кредит-
ный организаций-влак дене ыштыме 
кредитный договор-влак почеш про-

центым тўлаш кайыше роскотын ужа-
шыжым компенсироватлаш;

2020-2024 ийлан Марий Эл Респу-
бликым социальный ден экономике 
велым вия‰дыме индивидуальный 
программын мероприятийлажым 
промышленностьым вия‰дыме ужа-
шыште тыгай направленийла дене 
шукташ:

Марий Эл Республикын террито-
рийыштыже промышленность сфе-
рыште пашам шуктышо субъект- 
влаклан финанс  полышым пуы-
шашлан тудым капитализоватлаш;

тудын пашажлан йєным ышташ;»;
2) 3  пунктышто:
2 подпунктым тыгай редакций дене 

возаш
«2) Марий Эл Республикын терри-

торийыштыже добровольчествылан 
(волонтёрствылан) полшышашлан да 
тудым вия‰дышашлан юридический 
лица-влаклан – социальный ориента-
циян, казённый учреждений огыл улшо 
коммерческий огыл организаций-
влаклан, тидын шотыштак бюджетный 
ден автономный учреждений-влаклан, 
тыгак тугай учреждений-влаклан, мо-
гайышт шотышто Марий Эл Респуб- 
ликын Молодёжный политике, спорт 
да туризм министерствыже учреди-
тель улмо функцийым да полномо-
чийым огеш шукто, могайышт Марий 
Эл Республикын территорийыштыже 
регистрироватлалтыныт, доброволь-
ческий (волонтёр) пашалан полшы-
машке виктаралтше пашам шуктен 
шогат;»;

тыгай содержаниян 6 подпунктым 
ешараш:

«6) Марий Эл Республикын тер-
риторийыштыже социальный про-
ект-влакым Марий Эл Республикын 
«2013-2025 ийлаште «Граждан-вла-
клан социальный полыш» кугыжаныш 
программыжын «Социальный ориен-
тациян коммерческий огыл организа-
ций-влаклан пуалтше кугыжаныш по-
лышын пайдалыкшым кугемдымаш» 
подпрограммыж дене келшышын 
шуктен толшашлан».

6. 17 лончым тыгай редакций дене 
возаш:

«17 лончо. Посна юрèдèческèé 
лèца ден èндèвèдуальныé пред-
прèнèматель-влаклан пуалтше 
средствам кучылтмо оéыртем

1. Палемдаш: 2022 ийыште Россий 
Федерацийын бюджетный кодекс-
шын 24226 лончыж дене келшышын, 
Марий Эл Республикын республи-
канский бюджетше гыч пуалтше ты-
гай целевой окса казначействе ве-
лым эскералтеш:

1) юридический лица, кресаньык 
(фермер) озанлык, индивидуальный 
предприниматель-влаклан ойыралт-
ше тугай субсидий (субсидий формо 
дене пуалтше тугай грант-влак), мо-
гайыштлан финанс  йєным ыштыме 
источниклан целевой кўлешлыкан 
улшо, промышленностьын отрасльже-
влаклан да ялозанлыклан полшымо 
шот дене Марий Эл Республикын ро-
скот обязательствыжым софинанси-
роватлышашлан Марий Эл Республи-
кын республиканский бюджетшылан 
федеральный бюджет гыч пуалтше 
межбюджетный трансферт-влак шот-
лалтыт, тыгак контракт-влак (дого-
вор-влак) шотышто тугай авансовый 
тўлымаш шотлалтеш, могайжылан 
финанс  йєным ыштыме источниклан 
кўшнє ончыктымо субсидий шотлал-
теш;

2) Марий Эл Республикын про-
мышленностьым вия‰дыме фондшын, 
Марий Эл Республикыше ялозанлык 
коопераций да фермер-влаклан по-
лышым пуымо сферыште компетен-
ций рўдерын пашаштлан йєным ыш-
таш субсидий, тыгак тугай контракт 
(договор) почеш авансым тўлымаш, 
могайжылан финанс  йєным ыштыме 
источниклан кўшнє ончыктымо суб-
сидий шотлалтеш;

3) тиде лончын 3  пунктыштыжо вес  
семын палемден ончыктымо огыл 
гын, Марий Эл Республикын кугыжа-
ныш кўлешлыкшым шуктышашлан 
100000,0 тўжем те‰ге да тылеч кугу-
рак суммылан сатум колтымо, пашам 
шуктымо, услугым ыштыме нерген ку-
гыжаныш контракт шотышто расчёт, 
Марий Эл Республикын бюджетный 
ден автономный учрежденийже-вла-
кын 100000,0 тўжем те‰ге да тылеч 
кугурак суммылан сатум колтымо, па-
шам шуктымо, услугым ыштыме нер-
ген тугай контракт (договор) шотышто 
расчёт, могайжылан финанс  йєным 
ыштыме источниклан целевой назна-
чениян улшо, Марий Эл Республи-
кын республиканский бюджетшылан 
федеральный бюджет гыч ойыралт-
ше межбюджетный трансферт-влак 
шотлалтыт, тыгак исполнитель ден 
соисполнитель-влакын сатум колты-
мо, пашам шуктымо, услугым ыштыме 
нерген кўшнє ончыктымо кугыжаныш 
контракт-влакым (контракт, договор-
влакым) шуктен толмо кышкарыш-
те 600,0 тўжем утла те‰гелан сатум 
колтымо, пашам шуктымо, услугым 
ыштыме нерген контракт (договор) 
шотышто расчёт;

4) тиде лончын 3  пунктыштыжо вес  
семын палемден ончыктымо огыл 
гын, Марий Эл Республикын кугы-
жаныш бюджетный ден автономный 
учрежденийже-влаклан ойыралтше 
субсидий деч посна, юридический 
лица-влаклан ойыралтше тугай суб-
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сидий-влак, могайыштлан финанс  
йєным ыштыме источниклан целевой 
назначениян улшо, Марий Эл Респу-
бликын республиканский бюджетшы-
лан федеральный бюджет гыч автомо-
биль корно ден искусственный корно 
сооруженийлам «Лўдыкшыдымє да 
сай качестван корно» национальный 
проектым шуктен толмо кышкарыште 
нормативный состоянийыш шукты-
шашлан ойыралтше межбюджетный 
трансферт шотлалтеш, тыгак испол-
нитель ден соисполнитель-влакын 
субсидийым пуымо нерген договор-
влакым (соглашений-влакым) шуктен 
толмо кышкарыште 600,0 тўжем утла 
те‰геаш сатум колтымо, пашам шук-
тымо, услугым ыштыме нерген кон-
тракт (договор) шотышто расчёт.

2. Палемдаш: тиде лончын 3  пун-
ктыштыжо вес  семын палемден он-
чыктымо огыл гын, Федеральный 
казначействын Марий Эл Республи-
кысе управленийже муниципальный 
кўлешлыкым шуктышашлан 100000,0 
тўжем те‰ге да тылеч кугурак суммы-
лан сатум колтымо, пашам шуктымо, 
услугым ыштыме нерген муниципаль-
ный контракт шотышто расчётым, му-
ниципальный бюджетный ден авто-
номный учреждений-влакын 100000,0 
тўжем те‰ге да тылеч кугурак сум-
мылан сатум колтымо, пашам шук-
тымо, услугым ыштыме нерген тугай 
контракт (договор) шотышто тугай 
расчётым, могайжылан финанс  йє-
ным ыштыме источниклан целевой 
назначениян улшо, верысе бюджет-
лан Марий Эл Республикын респу-
бликанский бюджетше гыч ойырал-
тше межбюджетный трансферт-влак 
шотлалтыт, тыгак исполнитель ден 
соисполнитель-влакын сатум колты-
мо, пашам шуктымо, услугым ыштыме 
нерген кўшнє ончыктымо муници-
пальный контракт-влакым (контракт, 
договор-влакым) шуктен толмо кыш-
карыште 600,0 тўжем утла те‰гелан 
сатум колтымо, пашам шуктымо, услу-
гым ыштыме нерген контракт (дого-
вор) шотышто расчётым ямдылаш 
казначействын йєнжє дене полша.

3. Палемдаш: тиде лончын 1 пун-
ктшын 3  ден 4 подпунктлаштыже, 2 
пунктыштыжо ончыктымо, сатум нал-
шашлан бюджетный ден автономный 
учреждений-влакын ыштыме кугыжа-
ныш (муниципальный) контракт-вла-
кым (договор-влакым) шуктен толмо 
кышкарыште ыштыме контракт-влак 
(договор-влак), субсидийым пуымо 
нерген договор-влак (соглашений-
влак), бюджетный инвестицийым пуы-
мо нерген, государственно-частный 
партнёрство (муниципально-частный 
партнёрство) нерген концессионный 
соглашений ден соглашений-влак 
негызеш казначействын йєнжє дене 
2022 ийыште пуалтше средства тыгай 

контракт-влак (договор-влак) почеш 
Россий Федераций Правительствын 
палемдыме радам почеш казначейст-
вын йєнжє дене пайдаланыше участ-
никын тугай лицевой счётшо гыч, 
могайжым тыгай контракт-влак (до-
говор-влак) почеш заказчик-влаклан 
Федеральный казначействын Марий 
Эл Республикысе управленийыш-
тыже почмо, сатум колтен шогышо-
влаклан тыгай контракт-влак (дого-
вор-влак) почеш заказчик-влаклан 
Федеральный казначействын Марий 
Эл Республикысе управленийышты-
же почмо лицевой счётышт гыч сатум 
колтымым пе‰гыдемден ончыктышо 
документ-влак улмо годым перечи-
слений йєн дене колталтеш.

Контракт-влак (договор-влак) шо-
тышто заказчик-влакын сатум кол-
тымыштым пе‰гыдемден ончыктышо 
документ-влакым пуымо нерген тиде 
пунктын икымше абзацшын положе-
нийже-влак тугай чо‰ымо материа-
лым да оборудованийым налшашлан 
ыштыме контракт-влакым (договор-
влакым) огыт авалте, могайыштым 
налаш кайыше роскот чо‰ымо (пу-
жен ыштыме, тидын шотыштак пужен 
уэмдыме, технике дене пойдарыме 
ужашан реконструкций) сметный до-
кументацийыш пуртымо, тиде поло-
жений-влак тыгак капитальный стро-
ительствын объектше-влакым, тидын 
шотыштак корным олмыктымым, огыт 
авалте. Тыгай контракт-влак (дого-
вор-влак) почеш средствам, тидын 
шотыштак аванс  шотеш тўлышашым, 
перечислений йєн дене тўлымаш каз-
начействын йєнжє дене пайдаланы-
ше участникын тыгай контракт-влак 
(договор-влак) почеш заказчик-вла-
клан Федеральный казначействын 
Марий Эл Республикысе управле-
нийыштыже почмо лицевой счётшо 
гыч кредитный организацийлаште 
тыгай контракт (договор) почеш по-
ставщик-влаклан почмо расчётный 
счётышко Россий Федераций Прави-
тельствын палемдыме радам почеш 
перечислений йєн дене колталтеш.

Палемдаш: тиде лончын 1 пункт-
шын 3  ден 4 подпунктлаштыже, 2 
пунктыштыжо ончыктымо, тугай кугы-
жаныш (муниципальный) контракт-
влакым, могайыштын предметыш-
тлан чо‰ымо (пужен ыштыме, тидын 
шотыштак пужен уэмдыме, технике 
дене пойдарыме ужашан реконструк-
ций) паша, капитальный строитель-
ствын объектше-влакым капитально 
олмыктымаш, тидын шотыштак кор-
ным ыштымаш да капитально ол-
мыктымаш, шотлалтыт, шуктен толмо 
кышкарыште пашам шуктышашлан, 
услугым ыштышашлан 2022 ийыште 
казначействын йєнжє дене ойырал-
тше средства тыгай контракт-влак 
(договор-влак) почеш Россий Феде-

раций Правительствын палемдыме 
радам почеш казначействын йєнжє 
дене пайдаланыше участникын ту-
гай лицевой счётшо гыч, могайжым 
тыгай контракт-влак (договор-влак) 
почеш заказчик-влаклан Федераль-
ный казначействын Марий Эл Респу-
бликысе управленийыштыже почмо, 
тыгай контракт-влак (договор-влак) 
почеш подрядчик-влаклан кредитный 
организацийлаште почмо расчётный 
счётыш Федеральный казначействын 
Марий Эл Республикысе управле-
нийышкыже пашам шуктымым, услу-
гым ыштымым пе‰гыдемден ончык-
тышо документ-влакым пуымо, тыгак 
пашам шуктышашлан, услугым ыш-
тышашлан подрядчикын (шуктышын) 
лийше роскотшым пе‰гыдемден 
ончыктышо документ-влакын ре- 
естрыштым Россий Федераций Пра-
вительствын палемдыме формо по-
чеш пуымышт годым перечислений 
йєн дене колталтеш.

Палемдаш: 2022 ийыште тугай 
средства шотышто казначействын 
йєнжє огеш кучылталт, могайже са-
тум колтымо, пашам шуктымо, услу-
гым ыштыме нерген 5 миллион те‰ге 
деч изирак суммылан ыштыме кон-
тракт-влак (договор-влак) негызеш 
ышталтеш, тыгай контракт-влак (до-
говор-влак) чо‰ышашлан (пужен 
ыштышашлан, тидын шотыштак пу-
жен уэмдыме ужашан технике дене 
пойдарыман реконструкцийым ыш-
тышашлан), капитальный строитель-
ствын объектше-влакым капитально 
олмыктышашлан, тидын шотыштак 
корным капитально олмыктышашлан, 
бюджетный ден автономный учре-
ждений-влак ыштат.».

7. 18 лончын 1 пунктшым тыгай ре-
дакций дене возаш:

«1. Марий Эл Республикын Фи-
нанс  министерствыже Марий Эл 
Республикын Правительствыжын 
палемдыме радам почеш Марий Эл 
Республикын республиканский бюд-
жетшын средстваж гыч верысе бюд-
жет-влаклан Марий Эл Республикын 
республиканский бюджетшын дефи-
цитшым финансироватлыме источ-
ник-влак почеш палемдыме бюджет-
ный ассигнованийын чумыр кугытшо 
деч єрдыжкє лекде, бюджетный кре-
дитым пєртылтымє негызеш тыгай 
пашалан пуаш праван:

верысе бюджет-влакын дефици-
тыштын ужашыжым петырышашлан  
5 ий наре жаплан 2022 ийыште 
90000,0 тўжем те‰ге марте кугыт 
дене, 2023  ийыште 10000,0 тўжем 
те‰ге марте кугыт дене, 2024 ийыш-
те 10000,0 тўжем те‰ге марте кугыт 
дене;

верысе бюджет-влакым шуктымо 

Умбакыже 4-ше лашт
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годым кассыште жаплан лийше кўры-
лтышым петыраш текущий финанс  ий 
деч єрдыжкє лекдыме жаплан 2022 
ийыште 150000,0 тўжем те‰ге марте 
кугыт дене, 2023  ийыште 150000,0 
тўжем те‰ге марте кугыт дене, 2024 
ийыште 150000,0 тўжем те‰ге марте 
кугыт дене;

муниципальный образованийын 
муниципальный ак кагазше да му-
ниципальный образованийын 2022 
ийыште кредитный организаций, ино-
странный банк да тўнямбал финанс  
организаций-влак деч 5 ий марте 
жаплан налме кредит-влак шотышто 
обязательстве семын погынышо 
парым обязательствыжым шєраш 
58067,2 тўжем те‰ге марте кугыт 
дене.

Верысе бюджет-влаклан бюджет-
ный кредит тыгай кредитым пєрты-
лтымє, бюджетный кредитым пуымо 
нерген соглашенийыште палемды-
ме процентым да моло тўлымашым 
тўлымє шотышто шкеныштын обяза-
тельствыштым шукташ муниципаль-
ный образований-влаклан йєным 
ыштыде пуалтеш.».

8. 19 лончышто:
1) 1 ден 2 пунктым тыгай редакций 

дене возаш:
«1. Палемдаш:
2023  ий 1 январьлан Марий Эл Ре-

спубликын кугыжаныш кєргє парым-
жын лийын кертше эн кугу кугытшым 
11203669,4 тўжем те‰ге кугыт дене, 
тидын шотыштак Марий Эл Респу-
бликын кугыжаныш гарантий шумлык 
парымжын лийын кертше эн кугу ку-
гытшым 0,0 тўжем те‰ге кугыт дене, 
2024 ий 1 январьлан 11105457,5 тў-
жем те‰ге кугыт дене, тидын шотыш-
так Марий Эл Республикын кугыжа-
ныш гарантийже шумлык парымын 
лийын кертше эн кугу кугытшым 0,0 
тўжем те‰ге кугыт дене, 2025 ий 1 ян-
варьлан 10606729,4 тўжем те‰ге ку-
гыт дене, тидын шотыштак Марий Эл 
Республикын кугыжаныш гарантийже 
шумлык парымын лийын кертше эн 
кугу кугытшым 0,0 те‰ге кугыт дене;

2. Пе‰гыдемдаш:
2022 ийлан да 2023  ден 2024 ий-

ласе плановый жаплан Марий Эл Ре-
спубликын кугыжаныш кєргє кўсын-
лымаш программыжым тиде Закон 
пелен пыштыме 19-ше №-ан прило-
жений дене келшышын;

 2022 ийыште Марий Эл Респу-
бликын кугыжаныш кєргє парымжым 
обслуживатлаш кайыше роскотын 
кугытшым 287608,2 тўжем те‰ге ку-
гыт дене, 2023  ийыште 537608,2 тў-

жем те‰ге кугыт дене, 2024 ийыште 
537608,8 тўжем те‰ге кугыт дене, 
тидын шотыштак федеральный бюд-
жет гыч пуымо бюджетный кредит 
шотышто реструктурироватлыме па-
рымым пєртылтымє жапым шуйымы-
лан процентым тўлаш 2022 ийыште 
3557,6 тўжем те‰ге кугыт дене, 2023  
ийыште 2439,3  тўжем те‰ге кугыт 
дене, 2024 ийыште 1296,3  тўжем 
те‰ге кугыт дене, тышеч:

тўшкан пайдаланыме автомобиль 
корным (федеральный значениян ав-
томобиль корно деч посна) ышташ, 
пужен уэмдаш, капитально олмыкташ, 
олмыкташ да кучаш налме кредит 
шотышто 2022 ийыште 65,1 тўжем 
те‰ге кугыт дене, 2023  ийыште 65,1 
тўжем те‰ге кугыт дене, 2024 ийыште 
65,1 тўжем те‰ге кугыт дене;

Марий Эл Республикын бюджет-
шын дефицитшын ужашыжым петы-
раш (кукшо игече шогымылан кєра 
лийше э‰гекым пытараш йєным 
ыштыме шотышто мероприятийлам 
шукташ) налме кредит шотышто 
2022 ийыште 238,4 тўжем те‰ге ку-
гыт дене, 2023  ийыште 236,4 тўжем 
те‰ге кугыт дене, 2024 ийыште 212,5 
тўжем те‰ге кугыт дене;

Марий Эл Республикын бюджет-
шын дефицитшын ужашыжым пе-
тырышашлан кредит шотышто 2022 
ийыште 405,1 тўжем те‰ге кугыт дене, 
2023  ийыште 266,2 тўжем те‰ге ку-
гыт дене, 2024 ийыште 126,8 тўжем 
те‰ге кугыт дене;

Марий Эл Республикын бюджет-
шын дефицитшын ужашыжым петы-
рышашлан (парым обязательствым 
шєрышашлан) кредит шотышто 2022 
ийыште 2849,0 тўжем те‰ге кугыт 
дене, 2023  ийыште 1871,7 тўжем 
те‰ге кугыт дене, 2024 ийыште 891,9 
тўжем те‰ге кугыт дене;

Марий Эл Республикын республи-
канский бюджетшын дефицитшым 
финансироватлыме источник-влакын 
составыштышт федеральный бюд-
жет гыч пуымо бюджетный кредит 
шотышто реструктурироватлыме па-
рымым шєраш колталтше бюджет-
ный ассигнованийын кугытшым 2022 
ийыште 1116315,1 тўжем те‰ге кугыт 
дене, 2023  ийыште 1140153,9 тў-
жем те‰ге кугыт дене, 2024 ийыште 
1140153,9 тўжем те‰ге кугыт дене, 
тышеч:

Марий Эл Республикын бюджет-
шын дефицитшын ужашыжым пе-
тырышашлан кредит шотышто 2022 
ийыште 138980,3  тўжем те‰ге ку-

гыт дене, 2023  ийыште 138980,3  тў-
жем те‰ге кугыт дене, 2024 ийыште 
138980,3  тўжем те‰ге кугыт дене;

Марий Эл Республикын бюджет-
шын дефицитшын ужашыжым петы-
рышашлан (парым обязательствым 
шєрышашлан) кредит шотышто 2022 
ийыште 977334,8 тўжем те‰ге ку-
гыт дене, 2023  ийыште 977334,8 тў-
жем те‰ге кугыт дене, 2024 ийыште 
977334,8 тўжем те‰ге кугыт дене;

Марий Эл Республикын бюджет-
шын дефицитшын ужашыжым петы-
рышашлан (кукшо игече шогымылан 
кєра лийше э‰гекым пытараш йєным 
ыштыме шотышто мероприятийлам 
шукташ) кредит шотышто 2023  ийы-
ште 23838,8 тўжем те‰ге кугыт дене, 
2024 ийыште 23838,8 тўжем те‰ге 
кугыт дене.»;

2) 4 пунктым тыгай редакций дене 
возаш:

«4. Палемдаш 2022 ийыште Марий 
Эл Республик Марий Эл Республи-
кын республиканский бюджетшын 
единый счётыштыжо кодшо оксам 
ешараш федеральный бюджет гыч 
бюджетный кредитым 4400000,0 тў-
жем те‰ге марте кугыт дене бюджет-
ный законодательствыште палемды-
ме жапыште пєртылтымє условий 
почеш налаш праван.».

9. 21 лончышто:
1) 1 пунктым тыгай редакций дене 

возаш:
«1. Россий Федерацийын Бюд-

жетный кодексшын 217 лончыжын 3  
пунктшо дене келшышын палемдаш: 
Марий Эл Республикын республи-
канский бюджетшын сводный бюд-
жетный росписьшын показательлаш-
кыже 2022 ийыште вашталтышым 
Марий Эл Республикын финанс  ми-
нистржын пунчалже почеш тиде За-
коныш вашталтышым пуртыде пур-
тышашлан негызлан тиде Законын 
10 лончыж дене пе‰гыдемдыме со-
ставыште резервироватлыме бюд-
жетный ассигнованийым шеледымаш 
шотлалтеш:

Марий Эл Республикын Правитель-
ствыжын пунчалже-влакым шукташ 
кайыше бюджет роскот-влакын клас-
сификацийыштын «Общегосудар-
ственный йодыш-влак» разделжын 
«Резерв фонд-влак» подразделже 
шотышто палемдыме 200000,0 тўжем 
те‰гем;

Марий Эл Республикым Вуйла-
тышын да Марий Эл Республикын 
Правительствыжын пунчалыштым 
шукташ кайыше бюджет роскот-вла-
кын классификацийыштын «Обще-
государственный йодыш-влак» раз-
делжын «Моло общегосударственный 
йодыш-влак» подразделже шотышто:

Марий Эл Республикын кугыжаныш 
гражданский служащийже-влак да 
Марий Эл Республикын кугыжаныш 

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

бюджетше нерген» Марèé Эл Республèкын 
Законышкыжо вашталтышым пуртымо нерген
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должностьшым айлыше е‰-влак шо-
тышто гарантийым шукташ 5000,0 тў-
жем те‰гем;

Сосновскийын полдыран (бор-
щевик) шўкшудыжын шарлен 
кертмыжым чарыме шотышто пашам 
шукташ кайыше роскотлан 5000,0 тў-
жем те‰гем;

республиканский адресный инве-
стиционный программын меропри-
ятийлажым шукташ 17628,9 тўжем 
те‰гем;

граждан-влаклан Марий Эл Респу-
бликын республиканский бюджет-
шын средстваж кўшеш медицине 
полышым оксам тўлыде пуымо шо-
тышто кугыжаныш гарантий шумлык 
территориальный программын де-
фицитшым пытараш, пашалан тўлы-
машым кугемдаш, кредитор парымым 
шєраш, коммунальный услугылан 
тўлаш, рыночный парым нагрузкым 
иземдыме нерген Россий Федера-
цийын Финанс  министерствыж дене 
ыштыме соглашенийын условийжым 
шукташ, у коронавирусан инфекций 
шарлен кертме шотышто профи-
лактике пашам шуктымо, черланен 
кертме шотышто лўдыкшым ончылгоч 
кора‰дыме, шарлен кертмын кыша-
жым пытарыме шотышто мероприя-
тийлам эртараш, региональный про-
ект-влакым, Марий Эл Республикым 
социально-экономически  вия‰дыме 
индивидуальный программым шук-
тымо шотышто мероприятий-вла-
клан финанс  йєным ышташ, кугыжа-
нышын обязательствыж почеш моло 
тўлышашым тўлаш 5510212,0 тўжем 
те‰гем;

Россий Федерацийын субъектше-
влакын исполнительный кучем орга-
ныштын пашаштышт сай лектышыш 
шуаш кумыла‰даш 341883,5 тўжем 
те‰гем.»;

2) 2 пунктышто:
тыгай содержаниян кумшо у абза-

цым ешараш:
«Марий Эл Республикын респу-

бликанский бюджетшын тугай ас-
сигнованийжым, могайжылан фи-
нанс  йєным ыштыме источниклан 
бюджетный ден автономный учре-
ждений-влакын кугыжаныш (муни-
ципальный) контракт-влакым, кон-
тракт-влакым (договор-влакым) 
ыштыме результат почеш Россий 
Федерацийын субъектше-влакын 
исполнительный кучем органыштын 
пашаште сай показательыш шумыш-
тлан Россий Федерацийын субъект-
ше-влакын бюджетыштлан пуалтше 
дотаций-влак (грант-влак) шотлал-
тыт, тыгак автономный ден бюджет-
ный учреждений-влакын ыштышаш 
кугыжаныш (муниципальный) кон-
тракт-влакым, контракт-влакым (до-
говор-влакым) ыштыдымышт годым 
оксам кугыжаныш (муниципальный) 

заказчик, бюджетный, автономный 
учреждений марте колтен шуктымо 
деч вара 45 кече жапыште Марий Эл 
Республикын республиканский бюд-
жетшын келшен толшо пашалан ойы-
рымо бюджетный ассигнованийжым 
колтымеке аныклалтше але кучылтын 
шуктыдымо бюджетный ассигнова-
ний кугыт дене тиде лончын 1 пун-
ктшын кандашымше абзацыштыже 
палемдыме мероприятийлам шукташ 
резервыште кучымо бюджетный ас-
сигнованийым кугемдаш колташ;»;

кумшо, нылымше абзацым нылым-
ше, визымше абзацлан шотлаш.

10. 1, 5-9-ше №-ан приложений-
влакым у редакций дене возаш (пыр-
ля пышталтыт).

11. 10-шо №-ан приложенийыш 
тыгай содержаниян 29-36 позиций-
влакым ешараш:

«29. «Шочмо элым аралыме годым 
колышо-влакым шарнымашым ку-
рым-курымешлан арален кодымаш» 
Федеральный целевой программын 
мероприятийлажым шукташ Марий 
Эл Республикыште муниципальный 
образований-влакын бюджетыштлан 
2019-2024 ийлан Марий Эл Респу-
бликын республиканский бюджетше 
гыч ойыралтше субсидий

30. Муниципальный унитарный 
предприятий-влакын тўлен кертды-
мыш (панкрутыш) лектын кертме 
лўдыкшым ончылгоч кора‰дыме да 
нуным уэш тўлен кертшым ыштыме 
шотышто мероприятийлам эртараш 
Марий Эл Республикыште муници-
пальный образований-влакын бюд-
жетыштлан Марий Эл Республикын 
республиканский бюджетше гыч 
ойыралтше субсидий

31. Демографический фактор ва-
шталтме дене тунемше-влакын чо-
тышт шукеммылан кєра общеобра-
зовательный организацийлаште у 
вер-влакым ышташ Марий Эл Респу-
бликыште муниципальный образова-
ний-влакын бюджетыштлан Марий 
Эл Республикын республиканский 
бюджетше гыч ойыралтше субсидий

32. Яллаште да изи  олалаште вер-
ланыше общеобразовательный орга-
низацийлаште естественно-научный 
ден технологический направлениян 
образований рўдер-влакым ышташ 
да нунылан пашам ышташышт йєным 
ышташ Марий Эл Республикыште 
ола округ ден муниципальный рай-
он-влакын бюджетыштлан Марий Эл 
Республикын республиканский бюд-
жетше гыч ойыралтше субсидий

33. «Кванториум» йоча технопарк-
влакым ышташ Марий Эл Республи-
кыште ола округ ден муниципальный 
район-влакын бюджетыштлан Марий 
Эл Республикын республиканский 
бюджетше гыч ойыралтше субсидий

34. Цифровой образовательный 

средам шы‰дарышашлан образова-
тельный организаций-влакын мате-
риально-технический негызыштым 
пойдараш Марий Эл Республикы-
ште ола округ ден муниципальный 
район-влакын бюджетыштлан Ма-
рий Эл Республикын республикан-
ский бюджетше гыч ойыралтше суб- 
сидий

35. Чыла тўрлє направлений дене 
ешартыш общеобразовательный 
программе-влакым шукташ тўрлє 
типан образовательный организа-
цийлаште у вер-влакым ышташ Ма-
рий Эл Республикыште ола округ 
ден муниципальный район-влакын 
бюджетыштлан Марий Эл Республи-
кын республиканский бюджетше гыч 
ойыралтше субсидий

36. Школьный образований систе-
мым уэмдыме шотышто мероприя-
тийлам шукташ Марий Эл Республи-
кыште ола округ ден муниципальный 
район-влакын бюджетыштлан Марий 
Эл Республикын республиканский 
бюджетше гыч ойыралтше субси-
дий».

12. 11-ше №-ан приложенийыште:
2-шо таблицым у редакций дене 

возаш (пырля пыштатеш);
3-шо таблицым ешараш (пырля 

пышталтеш).
13. 12-шо №-ан приложенийыште:
2, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 22, 23  

таблицым у редакций дене возаш 
(пырля пышталтыт);

26-36 таблице-влакым ешараш 
(пырля пышталтыт).

14. 13-шо №-ан приложенийыште:
4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 21 таб-

лице-влакым у редакций дене возаш 
(пырля пышталтыт);

26 таблицым ешараш (пырля пыш-
талтеш).

15. 14-ше №-ан приложенийыште:
1, 2, 5 таблице-влакым у редакций 

дене возаш (пырля пышталтыт);
7, 8 таблицым ешараш (пырля 

пышталтыт).
16. 16-ше №-ан приложенийыште:
6, 12, 13  таблице-влакым у редак-

ций дене возаш (пырля пышталтыт);
16, 17, 18 таблице-влакым ешараш 

(пырля пышталтыт).
17. 18-ше №-ан приложенийыште:
1 таблицым у редакций дене воз-

аш (пырля пышталтеш).
18. 19-ше №-ан приложенийым у 

редакций дене возаш (пырля пыш-
талтеш).

2 лончо. Тиде Закон тудым офи-
циально савыктыме кече гыч вийыш 
пура.

Марèé Эл Республèкым  
Вуéлатышын пашажым жаплан 

шуктышо Ю.ЗАЙЦЕВ 

Йошкар-Ола
2022 ий 27 июль 
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1 лончо. «Марий Эл Республикы-
ште налог да сбор шотышто кылым 
тєрлымє нерген» Марий Эл Респу-
бликын 2011 ий 27 октябрьысе 59-З 
№-ан Законышкыжо (Марий Эл Ре-
спубликын Иктыш чумырен лукмо 
законодательствыже, 2011, 11 №, 565 
ст.; «Марий Эл официальный» портал 
(portal.mari.ru/pravo), 2012 ий 21 март, 
21032012010015 №, 2012 ий 30 май, 
28052012010023  №, 2012 ий 25 ок-
тябрь, 24102012010057 №, 2012 ий 29 
декабрь, 27122012010083  №; 2013  
ий 23  апрель, 19042013010010 №, 
2013  ий 24 октябрь, 23102013010040 
№; 2014 ий 25 февраль, 
24022014010004 №, 2014 ий 30 ок-
тябрь, 30102014010041 №; 2015 ий 17 
июнь, 17062015010023  №, 2015 ий 25 
сентябрь, 25092015010035 №; 2016 
ий 26 апрель, 25042016010018 №, 
2016 ий 6 октябрь, 05102016010029 
№, 2016 ий 25 октябрь, 
241022016010044 №, 2016 ий 20 де-
кабрь, 20122016010053  №; 2017 ий 7 
март, 07032017010007 №, 2017 ий 28 
июль, 28072017010030 №, 2017 ий 27 
октябрь, 26102017010049 №; 2018 ий 
26 февраль, 26022018010003  №, 2018 
ий 25 июнь, 25062018010025 №, 2018 
ий 25 сентябрь, 25092018010040 №, 
2018 ий 2 ноябрь, 01112018010045 №; 
2019 ий 10 июнь 10062019010012 №, 
2019 ий 26 июль, 26072019010024 №, 
2019 ий 6 ноябрь, 05112019010038 №, 
2019 ий 22 ноябрь, 22112019010048 
№; 2010 ий 2 март, 02032020010005 
№, 2020 ий 3  август, 03082020010020 
№, 03082020010026 №, 2020 ий 15 де-
кабрь, 15122020010053  №; 2021 ий 1 
март, 01032021010006 №, 2021 ий 24 
сентябрь, 24092021010034 №) тыгай 
вашталтышым пурташ:

1. 1 лончыншто:
а) 5 пунктым вийым йомдарышы-

лан шотлаш;
б) тыгай содержаниян 7 пунктым 

ешараш:
«7. Связьын объектше да данный-

ым обрабатыватлыме рўдер-влак 
шотышто организаций-влакын по-
гыштлан налогын ставкыже налог да 
сбор нерген Россий Федерацийын 
законодательствыж дене келшышын 
шотлен лукмо налог базе деч 1,1 
процент кугыт дене палемдалтеш.».

2. 3  лончын 1 пунктышкыжо тыгай 
содержаниян 5 ден 6 подпунктым 
ешараш:

«5) газым шеледыше организаций-
влак – Марий Эл Республикын тер-

риторийыштыже верланыше, топлив-
но-энергетический комплексыште 
естественный монополий-влакын ре-
естрышкышт пуртымо газым ше-
ледыше организаций-влакын, тыгак 
топливно-энергетический комплек-
сыште естественный монополий-
влакын реестрышкышт пуртыдымо 
организаций-влакын кидыштышт 
улшо але моло законный негызеш 
нунын кучымо, газ сеть ден газым 
шеледыше объект-влак шотышто, 
Марий Эл Республикын террито-
рийыштыже верланыше да Марий 
Эл Республикын газым шеледыше 
дочерний организацийже-влаклан 
арендыш пуымо газым шеледыме 
сеть ден объект-влакын погышт шо-
тышто.

Тиде подпунктын цельышкыже шу-
шашлан газым шеледыме сеть ден 
объект-влак радамыш единый про-
изводственно-технологический ком-
плекс, тыгак технологический ком-
плексын тўжвалне верланыше газ 
пучшо, газым колтен шогымо источ-
ник деч потреблений сеть марте 
пўртўс  газым колтен шогаш кўлшє 
сооруженийлам, технический ден 
технологический устройство-влакым 
авалтыше посна объектше-влак пу-
рат.

Тиде подпунктышто палемден 
ончыктымо налоговый льготым ку-
чылташ права шкеныштын собст-
венностьыштышт улшо газ шеле-
дыме сеть ден объект-влакым шке 
кўлешлыкым шуктышашлан газ то-
пливым шеледаш кучылтшо органи-
заций-влакым огеш авалте.

Вийыште улшо льгот газым ше-
ледыме сеть ден объект-влакын тў-
ганыме (амортизаций) жапым гына 
авалта;

6) организаций-влак – «2019-2023  
ийлан Марий Эл Республикыште 
газификаций да газым ситарен шо-
гымаш» республиканский програм-
мын кышкарыштыже уэш ыштыме, 
2022 ий 1 январь деч ончыч налогым 
тўлыктымє объектлан шотлалтдыме, 
населённый пунктлашке газым дога-
зофикаций йєн дене пуртышашлан 
мероприятийлам шуктымо годым па-
шаш колтымо газым шеледыме сеть 
ден объект-влак шотышто.

Налог шотышто льгот налогым 
тўлышє-влаклан 2024 ий 31 декабрь 
марте жаплан пуалтеш.».

3. 8 лончыш тыгай содержаниян 4 
ден 5 пунктым ешараш:

«4. Информационный технологий 
шотышто пашам шуктышо, ЭВМ-лан 
программым, материальный носи-
тельыште але договорын видшым 
ончыде связьын каналлаштыже 
электронный документ формо дене 
данныян базым ямдылыше да ту-
дым илышыш шы‰дарыше да (але) 
ЭВМ-лан, данныян базылан (шотлы-
шо техникылан кўлшє программный 
средстве ден информационный про-
дуктлан) программе-влакым ямдылы-
ме, келыштарыме, уэмдыме шотышто 
услугым ыштыше (пашам шуктышо), 
ЭВМ-лан, данныян базылан програм-
мым вера‰дыше, тестироватлыше да 
йєным ыштен шогышо, тыгак Россий 
Федерацийын Налог кодексшын 284 
лончыжын 115 пунктшын кумшо ден 
нылымше абзацлаштыже палемден 
ончыктымо условийлан келшен тол-
шо организаций-влаклан налогым 
тўлымє ставке палемдалтеш:

налогым тўлыктымє объектлан ро-
скот кугытлан иземдыме доход шот-
лалтме годым, 5 процент кугыт дене;

налогым тўлыктымє объектлан до-
ход шотлалтме годым, 1 процент ку-
гыт дене.

Тиде пунктын цельышкыже шу-
шашлан доходын суммыжо Россий 
Федерацийын Налог кодексшын 
34615 лончыж дене келшышын орга-
низаций-влакым налоговый учётыш 
налме данный почеш рашемдалтеш, 
тидын годым тушко Россий Феде-
рацийын Налог кодексшын 250 лон-
чыжын кокымшо ужашыжын 2 ден 11 
пунктлаштыже да 271 лончыжын 41 
пунктыштыжо ончыктымо доход, ты-
гак парымым петыраш требоватлаш 
права деч кора‰ме годым налме ту-
гай доход огыт пурталт, могайже Рос-
сий Федерацийын Налог кодексшын 
284 лончыжын 115 пунктшын нылым-
ше абзацыштыже ончыктымо дохо-
дым признатлыме годым рашемын.

Организаций-влак налоговый 
учётышто шогымо вер шот дене на-
логовый органыш тугай кажне нало-
говый периодлан, могайыштыже тиде 
лончо дене келшышын налоговый 
ставкым кучылташ права дене пай-
даланыме, отчётын составыштыже 
Россий Федерацийын Налог кодекс-
шын 284 лончыжын 115 пунктшын 
нылымше абзацыштыже ончыктымо 
доходын ончыктымо периодышто ор-
ганизацийын налме чыла доходшын 
суммыштыжо налын шогымо ужашыж 
шотышто расчётым пуа.

Налогым тўлышє налоговый пе-
риодын итогшо почеш Россий Фе-
дерацийын Налог кодексшын 284 
лончыжын 115 пунктшын кумшо ден 
нылымше абзацлаштыже ончыктымо 
условий-влак кокла гыч кеч иктыжым 
огеш шукто гын, тыгай годым, тыгак 
тудын кугыжаныш аккредитацийжым 

«Марèé Эл Республèкыште налог да сбор шотышто 
кылым тєрлымє нерген» Марèé Эл Республèкын 

Законышкыжо вашталтышым пуртымо нерген

Марèé Эл Республèкын ЗАКОНЖО
Марий Эл Республикын Кугыжаныш Погынжо

2022 ий 26 июльышто луктын
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пытарыме годым тыгай налогым 
тўлышє тиде лончышто палемден 
ончыктымо налог ставкым кучыл-
таш правам тугай налоговый период 
тў‰алтыш гыч йомдара, могайыш-
тыже палемден ончыктымо условий 
дене келшен толдымаш ышталтын 
але тудын аккредитацийжым пыта-
рыме.

Налогым тўлымє шотышто льгот 
налогым тўлышылан 2024 ий 31 де-
кабрь марте жаплан пуалтеш.

5. Тугай организаций ден индиви-
дуальный предприниматель-влаклан, 
могайыштын пашаштын тў‰ видшы-
лан туристический агентстве-вла-
кын пашашт шотлалтеш, да туризм 
сферыште услугым ыштен шогышо 
моло организаций-влаклан (Эконо-
мический пашан видше-влакын об-
щероссийский классификаторышт 
дене келшышын 79-ше код) налогым 
тўлымє ставке палемдалеш:

налогым тўлыктымє объектлан ро-
скот кугытлан иземдыме доход шот-
лалтме годым, 5 процент кугыт дене;

налогым тўлыктымє объектлан до-
ход шотлалтме годым, 1 процент ку-
гыт дене.

Налогым тўлышын экономический 

пашажын тў‰ видше Юридический 
лица-влакын единый кугыжаныш 
реестрыштышт да Индивидуальный 
предприниматель-влакын единый 
кугыжаныш реестрыштышт 2022 
ий 1 мартлан улшо сведений негы-
зеш рашемдалтеш. Налогым тўлышє 
иземдыме налог ставкым тыгай ус-
ловийым шуктымо годым кучылтеш:

предпринимательский пашан тугай 
видшым шуктымо годым, могайже 
шотышто иземдыме налоговый став-
ке кучылталтеш, сатум ужалыме (па-
шам шуктымо, услугым ыштыме) деч 
налме доходын чумыр кугытыштыжо 
тылеч ончычсо налоговый периодын 
итогшо почеш сатум ужалыме (па-
шам шуктымо, услугым ыштыме) деч 
налме доходын ужашыже 70 процент 
деч шагал лийшаш огыл;

налоговый органыш налогым тўлы-
мє проста‰дыме системым кучылтшо 
организаций ден индивидуальный 
предприниматель-влакын доходыш-
тым да роскотыштым учётыш налме, 
Россий Федерацийын Финанс  мини-
стерствыжын пе‰гыдемдыме формо 
почеш возымо книга да налоговый 
периодышто налме доходын чумыр 
кугытыштыжо предпринимательский 

пашан видше-влак шот дене сатум 
ужалыме (пашам шуктымо, услугым 
ыштыме) деч налме доходын налын 
шогымо ужашыжым рашемдыме рас-
чёт пуалтшаш.

Налогым тўлымє шотышто льгот 
налогым тўлышылан 2022 ий 31 де-
кабрь марте жаплан пуалтеш.».

2 лончо. Тиде Закон, тугай поло-
жений-влак деч посна, могайыштлан 
тиде лончышто нуным вийыш пур-
тымо вес  тўрлє жап ончыкталтын, ту-
дым официально савыктыме кече гыч 
вийыш пура.

Тиде Законын 1 лончыжын 1 пун-
ктшын «б» подпунктшын положений-
же-влак 2022 ий 1 январь гыч лекше 
правовой кылым авалтат да 2025 ий 
1 январь марте вийыште кодыт.

Тиде Законын 1 лончыжын 2 ден 3  
пунктшо-влакын положенийышт 2022 
ий 1 январь гыч лекше правовой кы-
лым авалтат.

Марèé Эл Республèкым  
Вуéлатышын пашажым жаплан  

шуктышо Ю.ЗАЙЦЕВ

Йошкар-Ола
2022 ий 27 июль
28-З №

1 лончо. «2022 ийлан да 2023  ден 
2024 ийласе плановый жаплан Ма-
рий Эл Республикын обязательный 
медицине страхованийжын террито-
риальный фондшын бюджетше нер-

ген» Марий Эл Республикын 2021 
ий 3  декабрьысе 57-З №-ан Зако-
нышкыжо («Марий Эл официальный» 
портал (portal.mari.ru/pravo), 2021 ий 
3  декабрь, 03122021010057 №; 2022 

ий 24 май, 24052022010011 №) тыгай 
вашталтышым пурташ:

1. 1 лончын икымше ужашыштыже:
1) 1 пунктышто «9808824,7» цифрым 

«10147305,3» цифр дене, «9468043,1» 
цифрым «9582710,7» цифр дене ва-
шталташ;

2) 2 пунктышто «9808824,7» циф-
рым «10147305,3» цифр дене ва-
шталташ.

2. 8 лончын икымше ужашыжын 1 
пунктыштыжо «1640795,2» цифрым 
«1864608,2» цифр дене вашталташ.

3. 1-ше №-ан приложенийым тыгай 
редакций дене возаш:

«2022 èéлан да 2023 ден 2024 èéласе плановыé 
жаплан Марèé Эл Республèкын обязательныé 
медèцèне страхованèéжын террèторèальныé 

фондшын бюджетше нерген» Марèé Эл Республèкын  
Законышкыжо вашталтышым пуртымо нерген

Марèé Эл Республèкын ЗАКОНЖО
Марий Эл Республикын Кугыжаныш Погынжо

2022 ий 27 октябрьыште луктын

Марий Эл Республикын обязательный медици-
не страхованийжын территориальный фондшо
Обязательный медицине страхованийжын тер-

«2022 ийлан да 2023 ден 2024 ийласе плановый жаплан Марий Эл Республикын обязательный медицине 
страхованийжын территориальный фондшын бюджетше нерген» Марий Эл Республикын Законжо (Марий 

Эл Республикын 2022 ий 31 октябрьысе 130-З №-ан Законжын редакцийже) пеленысе  
1-ше №-ан ПРИЛОЖЕНИЙ

2022 èéлан да 2023 ден 2024 èéласе плановыé жаплан Марèé Эл Республèкын 
обязательныé медèцèне страхованèéжын террèторèальныé фондшын 

бюджетышкыже доход пурымо шотышто 
ПРОГНОЗИРОВАТЛЫМЕ КУГЫТ 

(тўжем те‰ге)

Лўм Доходын кодшо 2021 ий 2022 ий 2023  ий

1 2 3 4 5

395    10147305,3  10306882,2 10913040,1

395  11302999090000130 15451,2 26974,8 26974,8
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2022 èéлан да 2023 ден 2024 èéласе плановыé жаплан Марèé Эл Республèкын 
обязательныé медèцèне страхованèéжын террèторèальныé фондшын 

бюджетышкыже доход пурымо шотышто 
ПРОГНОЗИРОВАТЛЫМЕ КУГЫТ 

риториальный фондшо-влакын бюджетыштын 
роскотыштым компенсироватлыме деч налме 
моло доход
Обязательный медицине страхованийын терри-
ториальный фондшо ончылно обязательствым 
шуктыдымо але кўлеш семын огыл шуктыдымо 
годым закон але договор дене келшышын тўлы-
мє моло штраф, неустойко, пене 
Бюджет средствам закон дене келшыдымын 
але палемдыме огыл пашалан кучылтмылан 
кєра лийше э‰гек акым пєртылтышашлан ыш-
тыме окса взысканий (обязательный медицине 
страхованийын территориальный фондшо-вла-
кын бюджетышт ужашыште) 
Страховатлалтше е‰ын тазалыкшылан э‰гекым 
ыштымылан мутым кучышо е‰-влак шотышто 
обязательный медицине страхованийын терри-
ториальный фондшын ыштыме иск почеш ме-
дицине полышым пуаш кайыше роскотым пєр-
тылтышашлан тўлымаш
Россий Федерацийын субъектше-влакын бюд-
жетышт гыч ойыралтше межбюджетный транс-
ферт-влак, нуно обязательный медицине стра-
хованийын территориальный фондшо-влаклан 
обязательный медицине страхованийын базо-
вый программыштыже палемдыдыме медицине 
полышын ешартыш видше-влакым шукташ да 
тыгай полышым пуаш условийым ыштышашлан 
финанс  йєным ышташ колталтеш
Россий Федерацийын субъектше-влакын тер-
риторийыштышт обязательный медицине стра-
хований организаций-влаклан финанс  йєным 
ышташ обязательный медицине страхованийын 
территориальный фондшо-влакын бюджетыш-
тлан субвенций
Обязательный медицине страхованийын терри-
ториальный фондшын нормироватлыме страхо-
вой запасшым чумыраш финанс  йєным ышташ 
обязательный медицине страхованийын тер-
риториальный фондшо-влакын бюджетыштлан 
пуалтше межбюджетный трансферт
Калыклан диспансеризацийым да профилакти-
ке шотан медицине осмотрым эртарыме годым 
онкологий чер дене черланымым пален налмы-
лан медицине пашае‰-влаклан кумыла‰дыше 
шотан оксам тўлышашлан финанс  йєным ыш-
таш обязательный медицине страхованийын 
территориальный фондшо-влакын бюджетыш-
тлан пуалтше межбюджетный трансферт-влак

395  11607090090000140 3444,8 3444,8 3444,8 

395  11610100090000140 4778,3  4778,3  4778,3

395  1161011909000140 2889,2 2889,2 2889,2

395  20250203090000150 25900,0 25900,0 25900,0

395  20255093090000150 9396927,2 9911395,0 10497994,4

395  20255257090000150 44768,3  0,0 0,0

395  20255258090000150 447,6 0,0 0,0

1 2 3 4 5

Мучашыже лèеш


