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Тў‰алтышыже 9-ше ¹-ан газетыште Умбакыже 2-шо лашт.

2 лончо. «Марий Эл Республикын 
Кугыжаныш Погынжо нерген» Марий 
Эл Республикын 2001 ий 7 декабрьы-
се 45-З №-ан Законышкыжо (Марий 
Эл Республикын Иктыш чумырен лук-
мо законодательствыже, 2000, 1 №, 4 
ст.; 2003, 7 №, 194 ст.; 2004, 1 №, 6 ст., 
8 №, 236 ст.; 2005, 1 № (I ужаш), 11 
ст., 8 №, 335 ст.; 2006, 4 № (II ужаш), 
143  ст., 11 №, 403  ст.; 2007, 1 № (I 
ужаш), 4 ст., 6 №, 288 ст., 8 № (II ужаш), 
372 ст., 11 № (I ужаш), 505 ст.; 2008, 
4 № (I ужаш), 192 ст., 9 № (III ужаш), 
464 ст., 11 №, 526 ст.; 2009, 4 № (I 
ужаш), 141 ст., 5 №, 222 ст.; 2010, 4 №, 
167 ст., 9 № (I ужаш), 443  ст.; 2011, 
7 №, 349 ст.; «Марий Эл официаль-
ный» портал (portal.mari.ru/pravo), 
2012 ий 31 июль, 30072012010041 №; 
2013  ий 23  апрель, 19042013010015 
№, 2013  ий 24 октябрь, 
23102013010039 №; 2014 ий 19 ав-
густ, 18082014010036 №, 2014 ий 6 
октябрь, 06102014010038 №, 2014 ий 
29 декабрь, 29122014010069 №; 2015 
ий 2 март, 02032015010013  №, 2015 
ий 31 декабрь, 30122015010063  №; 
2016 ий 26 апрель, 25042016010012 
№, 2016 ий 25 октябрь, 
24102016010047 №; 2018 ий 27 фев-
раль, 27022018010011 №; 2019 ий 22 
февраль, 22022019010004 №, 2019 
ий 24 сентябрь, 05122019010056 №; 
2021 ий 5 май, 52021010020 №, 2021 
ий 24 сентябрь, 24092021010052 №; 
2022 ий 5 июль, 05072022010025 №) 
тыгай вашталтышым пурташ:

1. 1 лончын 1 ужашыштыже «кўшыл» 
мутым «представительный» мут дене 
вашталташ.

2. Тыгай содержаниян 1.1 лончым 
ешараш:

«1.1 лончо. Кугыжаныш Погын 
Россèé Федерацèéыште  публèч-
ныé кучемын едèныé сèстемыш-
тыже

1. Россий Федерацийын Конститу-
цийже дене келшышын, Кугыжаныш 
Погын Россий Федерацийыште  пу-
бличный кучемын единый системыш-
кыже пура да Марий Эл Республикын 

территорийыштыже илыше калыкын 
интересше лўмеш задачым утларак 
пайдалын тєрлышашлан публичный 
кучемын моло органже дене кылым 
куча.

2. Кугыжаныш Погын Россий Фе-
дерацийыште  публичный кучемын 
единый системыштыже шке полно-
мочийжым Конституцийыште палем-
дыме кумдык дене келшышын шукта 
да Россий Федерацийын законода-
тельствыштыже палемден ончыкты-
мо семын мутым куча, тыгак шкен-
жын приниматлыме (лукмо) Марий 
Эл Республик Конституцийым, Марий 
Эл Республикын законжо да Марий 
Эл Республикын моло нормативный 
правовой актше-влакым да нунын 
шуктен толмо пашаштым Россий 
Федерацийын Конституцийже, феде-
ральный конституционный закон да 
федеральный закон-влак дене кел-
шен толшым ышта.».

3. 3  лончым тыгай редакций дене 
возаш:

«3  лончо. Кугыжаныш Погынын 
пашам ыштыме прèнцèпше-влак

Кугыжаныш Погынын пашаже ты-
гай принцип-влак дене келшышын 
шукталтеш:

1) айдемын да гражданинын пра-
вашт ден эрыкыштым шотыш налаш 
да аралаш йєным ыштымаш;

2) Россий Федерацийын пўтынь 
территорийыштыже Россий Феде-
раций Конституцийын, федеральный 
конституционный ден федеральный 
закон-влакын кўшнє шогымышт;

3) Россий Федерацийын кугыжа-
ныш ден территориальный тичмаш-
лыкше;

4) Россий Федерацийын суверени-
тетше тудын пўтынь территорийжым 
авалта;

5) публичный кучем системын 
единствыже;

6) кугыжаныш кучемын законода-
тельныйлан, исполнительныйлан да 
судебныйлан шелалтмыже;

7) ведений предметым да полно-
мочийым публичный кучемын уро-

веньже-влак коклаште чаткан шеле-
ден палемдымаш;

8) верысе самоуправленийым при-
знатлымаш да тудым гарантироват-
лымаш, тудо шке полномочийжын 
кугытшо дене келшышын шкевуя па-
шам ышта да шке полномочийжым 
Россий Федерацийын пўтынь терри-
торийыштыже шукта;

9) Кугыжаныш Погын шке полномо-
чийжым шкевуя шукта:

10) Кугыжаныш Погын глассно па-
шам ышта, тидын шотыштак Кугыжа-
ныш Погынын пашаж нерген инфор-
маций дене палыме лияш йєным пуа;

11) Федеральный законышто па-
лемдыме моло принцип.».

4. 5 лончышто:
1) 2 ужашыште «профессионально 

эреак пашам ыштыме негызеш» мут-
влакым «профессиональный (эреак 
пашам ыштыме) негызеш (умбакы- 
же – профессиональный негызеш)» 
мут-влак дене вашталташ;

2) 3  ужашыште «профессионально 
эреак пашам ыштыме негызеш» мут-
влакым «профессиональный негы-
зеш» мут-влак дене вашталташ;

3) 4 ужашыште «профессионально 
эреак пашам ыштыме негызеш» мут-
влакым «профессиональный негы-
зеш» мут-влак дене вашталташ.

5. 6 лончын 1 ужашышкыже тыгай 
содержаниян абзацым ешараш:

«Кугыжаныш Погын депутатын пол-
номочий срокшо тудым сайлыме кече 
гыч тў‰алеш да у созыв Кугыжаныш 
Погынын пашам ышташ тў‰алме кече 
гыч пыта.».

6. 8 лончышто:
1) 5 ужашыште:
«в» пунктым вийым йомдарышылан 

шотлаш;
«ж» пунктышто «Россий Федера-

ций Федеральный Погынымашын Ку-
гыжаныш Думыштыжо» мут-влакым 
«Россий Федерацийын Федеральный 
Погынымашыштыже» мут-влак дене 
вашталташ;

«з» пунктышто «, Марий Эл Респу-
бликым Вуйлатышым мє‰геш ўжык-
тымє шотышто йўклымашым эртараш 
палемдымаш» мут-влакым кора‰даш;

«м1» пунктыш «да Марий Эл Рес- 
публикыште верысе самоуправлений 
орган-влакын, Кугыжаныш Погынын 
заседанийлаштыже Марий Эл Рес- 
публикын исполнительный кучем ор-
ганже-влакын вуйлатышыштын участ-

Марèé Эл Республèкын парламент паша шотышто 
посна законодательныé актлашкыже вашталтышым 

пуртымо нерген
Марèé Эл Республèкын ЗАКОНЖО
Марий Эл Республикын Кугыжаныш Погынжо

2022 ий 27 октябрьыште луктын
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воватлыме радамым рашемдымаш» 
мут-влакым ешараш;

«н» ден «о» пункт-влакым тыгай ре-
дакций дене возаш:

«н) Марий Эл Республикын ре-
спубликанский бюджетшым, Марий 
Эл Республикын территориальный 
кугыжаныш бюджетный огыл фон-
дшын бюджетшым да нуным шук-
тымо нерген отчёт-влакым Россий 
Федерацийын налог да сбор нер-
ген законодательствыж дене кел-
шышын пе‰гыдемдымаш, налог ден 
сбор-влакым палемдымаш, илышыш 
шы‰дарымаш (нунын вийыштым пы-
тарымаш), налог ставкым (сбор став-
кым), налогым, сборым тўлымє радам 
ден жапым рашемдымаш, налоговый 
льготым (сбор шотышто льготым) 
да (але) нуным кучылтмо негыз ден 
радамым палемдымаш, Марий Эл 
Республикыште стратегический пла-
нирований пашам шуктымо радамым 
пе‰гыдемдымаш;

о) республиканский собствен-
ностьым, тидын шотыштак организа-
ций-влакын уставной (складочный) 
капиталыштышт Марий Эл Респу-
бликын акцийже-влакым (участво-
ватлыме ужашыже, пайже-влакым) 
виктарыме да кучылтмо радамым 
палемдымаш. Марий Эл Республи-
кын законжо-влакым шотыш налмым 
да шуктымым, Марий Эл Республи-
кын республиканский бюджетшым, 
Марий Эл Республикын территори-
альный кугыжаныш бюджетный огыл 
фондшын бюджетшым шуктымым, ре-
спубликанский собственностьым ку-
чылтмо шотышто палемдыме радам 
шукталтмым тидлан уполномочитлы-
ме моло тергыше орган улмо годы-
мат шуктымаш;»;

тыгай содержаниян «у1» пунктым 
ешараш:

«у1) федеральный законышто па-
лемден ончыктымо полномочий кугыт 
дене келшышын, Марий Эл Респу-
бликын посна кугыжаныш полномо-
чийжым верысе самоуправлений ор-
ган-влаклан шукташышт пуымаш;»;

«ф» пунктым тыгай редакций дене 
возаш:

«ф) Россий Федерацийын Консти-
туцийыштыже, федеральный консти-
туционный законлаште, федеральный 
законлаште, Марий Эл Республикын 
Конституцийыштыже да Марий Эл 
Республикын законлаштыже палем-
ден ончыктымо моло полномочийым 
шуктымаш.»;

2) 6 лончышто:
икымше абзацым тыгай редакций 

дене возаш:
«6. Кугыжаныш Погынын веде-

нийышкыже пурышо, тиде лончын 5 
ужашыжын «а» пунктыштыжо (Марий 
Эл Республикын Конституцийышкыже 
тєрлатымашым пуртымо ужашыште), 
«б», «н», «о» пунктлаштыже (республи-
канский собственностьым виктарыме 
да кучылтмо радамым палемдыме 
ужашыште), «р», «с» пунктлаштыже 
(Марий Эл Республикын договор-
жо-влакым ыштымым да шєрымым 
пе‰гыдемдыме ужашыште), «т», «у1», 
пунктлаштыже ончыктымо йодышла 
дене пунчал Марий Эл Республикын 
законжо формо дене лукталтеш.»;

кокымшо абзацыште «подпунктла-
ште» мутым «пунктлаште» мут дене 
вашталташ.

7. 9 лончышто:
1) 1 ужашыште:
кумшо абзацыште «республикын 

территориальный кугыжаныш бюд-
жетный огыл фондшо-влакын бюд-
жетышт» мут-влакым «Марий Эл Рес- 
публикын территориальный кугы-
жаныш бюджетный огыл фондшо- 
влакын бюджетышт» мут-влак дене 
вашталташ;

тыгай содержаниян шымше абза-
цым ешараш:

«Кугыжаныш Погын Россий Фе-
дерацийын Конституцийыштыже, 
Федеральный законышто, моло фе-
деральный законышто, Марий Эл Ре-
спубликын Конституцийыштыже да 
Марий Эл Республикын законлашты-
же палемден ончыктымо моло полно-
мочийым шукта.»;

2) 2 ужашыште:
тыгай содержаниян шымше у абза-

цым ешараш:
«Кугыжаныш Погын терген шогымо 

пашам Федеральный законышто, Ма-
рий Эл Республикын Конституцийыш-
тыже, тиде Законышто да Марий Эл 
Республикын моло законыштыжо па-
лемден ончыктымо моло формо дене 
шукта.»;

шымше-латкудымшо абзацым кел-
шен толшын кандашымше-латшым-
ше абзацлан шотлаш;

3) 6 ужашыште кокымшо предло-
женийым кора‰даш.

8. 10 лончышто:
1) 1 ужашыште:
икымше предложенийыш «Россий 

Федерацийын сенаторжо-влаклан 
– Марий Эл Республик Кугыжаныш 
Погын ден Марий Эл Республик Пра-
вительстве деч представитель-вла-
клан,» мут-влак деч вара «Марий Эл 
Республикын прокуроржылан,» мут-
влакым ешараш;

кокымшо предложенийым тыгай 
редакций дене возаш: «Марий Эл 
Республикын Верховный Судшо ден 

Марий Эл Республикын Арбитраж 
судшо шкеныштын веденийышкышт 
пурышо йодышла дене законода-
тельный инициативым ончыкташ пра-
ван улыт.»;

2) 2 ужашым тыгай редакций дене 
возаш:

«Налог-влакым (сбор-влакым) па-
лемдыме нерген, нуным илышыш 
шы‰дарыме але пытарыме нерген, 
налог ставкым (сбор ставкым), на-
логым (сборым) тўлымє радам ден 
жапым вашталтыме, налог шотышто 
льготым (сбор шотышто льготым) 
ыштыме (шєрымє) да (але) нуным ку-
чылтмо негыз ден радамым ваштал-
тыме нерген законопроект-влакым, 
Марий Эл Республикын республикан-
ский бюджетшын средстваж кўшеш 
финанс  йєным ыштыман роскотыш 
пуртышо моло законопроектым Ку-
гыжаныш Погын Марий Эл Республи-
кым Вуйлатышын иктешлымашыжын 
улмыж годым Марий Эл Республи-
кым Вуйлатышын представленийже 
почеш онча. Тыгай иктешлымаш Ку-
гыжаныш Погыныш коло кече жапы-
ште пуалтеш.».

9. 11 лончышто:
1) 6 ужашын икымше предложе-

нийжым тыгай редакций дене воз-
аш: «Марий Эл Республикын закон-
жо, федеральный законышто да (але) 
Марий Эл Республикын тиде Зако-
ныштыжак тудым вийыш пуртымо 
вес  радам ончыкталтын огыл гын, ту-
дым официально савыктыме кече деч 
вара лу кече эртымек,  вийыш пура.»;

2) 7 ужашым вийым йомдарышылан 
шотлаш.

10. 18 лончын 1 ужашыштыже 
«кўшыл да» мут-влакым кора‰даш.

11. 19 лончын 1 ужашыштыже «про-
фессионально эреак пашам ыштыме 
негызеш» мут-влакым «профессио-
нальный негызеш» мут-влак дене ва-
шталташ.

12. 24 лончышто:
1) 1 ужашыште «профессионально 

эреак пашам ыштыме негызеш» мут-
влакым «профессиональный негы-
зеш» мут-влак дене вашталташ;

2) 2 ужашын кокымшо ден кумшо 
абзацлаштыже «профессионально 
эреак пашам ыштыме негызеш» мут-
влакым «профессиональный негы-
зеш» мут-влак дене вашталташ;

3) 5 ужашын икымше абзацыштыже 
«профессионально эреак пашам ыш-
тыме негызеш» мут-влакым «профес-
сиональный негызеш» мут-влак дене 
вашталташ;

4) 7 ужашын икымше абзацыштыже 
«профессионально эреак пашам ыш-
тыме негызеш» мут-влакым «профес-
сиональный негызеш» мут-влак дене 
вашталташ;

5) тыгай содержаниян 12 ужашым 
ешараш:

Марèé Эл Республèкын парламент паша шотышто 
посна законодательныé актлашкыже вашталтышым 

пуртымо нерген
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«12. Полномочийым пытарымылан 
(тидын шотыштак срок деч ончыч 
пытарымылан) кєра Кугыжаныш По-
гынын депутатше-влаклан тиде лон-
чын 7 ден 8 ужашлаштыже палемден 
ончыктымо ешартыш социальный да 
моло тўрлє гарантий Федеральный 
законын 5 лончыжын 5 ужашыжын 
требованийжым шотыш налме негы-
зеш пуалтеш.».

13. 25 лончын 5 ужашыжын кокым-
шо предложенийжым кора‰даш.

14. 26 лончышто:
1) 1 ужашын «а» пунктыштыжо 

«шкем шке шалатен колтымо нерген» 
мут-влакым «тудын полномочийжым 
срок деч ончыч пытарыме нерген» 
мут-влак дене вашталташ;

2) 2 ужашын кокымшо предложе-
нийыштыже «Избирательный права 
да Россий Федерацийын гражданже-
влакын референдумышто участвоват-
лаш правашт шотышто тў‰ гарантий 
нерген» Федеральный законышто па-
лемдыме» мут-влакым «избиратель-
ный права да Россий Федерацийын 
гражданже-влакын референдумышто 
участвоватлаш правашт шотышто тў‰ 
гарантийым палемдыше федераль-
ный законышто ончыктымо» мут-влак 
дене вашталташ.

15. 27 лончым вийым йомдарышы-
лан шотлаш.

16. 28 лончышто:
1) 3  ужашым тыгай редакций дене 

возаш:
«3. Марий Эл Республикым Вуйла-

тышын нормативный правовой актше, 
Марий Эл Республикын исполнитель-
ный кучем органже-влакын норма-
тивный правовой актышт Кугыжаныш 
Погыныш нуным официально савык-
тыме кече деч вара вич кече жапыш-
те колталтыт.»;

2) 7 ужашым тыгай редакций дене 
возаш:

«7. Марий Эл Республикым Вуйла-
тыше Кугыжаныш Погынын пашаш-
тыже совещательный йўк права дене 
участвоватлаш праван.

Кугыжаныш Погынын заседаний-
лаштыже Марий Эл Республикын 
исполнительный кучем органже-вла-
кын представительышт лияш праван 
улыт.».

3 лончо. «Марий Эл Республик 
Кугыжаныш Погынын комитетше-
влак нерген» Марий Эл Республи-
кын 2005 ий 29 июньысо 19-З №-ан 
Законжын (Марий Эл Республикын 
Иктыш чумырен лукмо законодатель-
ствыже, 2005, 7 №, 279 ст.; 2006, 6 №, 
226 ст.; 2007, 3  №, 121 ст.; 2008, 9 
№ (III ужаш), 465 ст.; 2010, 4 №, 167 
ст.; «Марий Эл официальный» пор-
тал (portal.mari.ru/pravo), 2020 ий 11 
сентябрь, 11092020010037 №; 2021 
ий 5 май, 52021010020 №, 2021 ий 24 
сентябрь, 24092021010052 №) 5 лон-

чыжын икымше ужашышкыже тыгай 
вашталтышым пурташ:

«профессионально эреак пашам 
ыштыме негызеш» мут-влакым «про-
фессиональный (эреак пашам ышты-
ме) негызеш» мут-влак дене ваштал-
таш.

4 лончо. «Марий Эл Республикын 
Кугыжаныш Погынжын доход нерген, 
пого да пого шотан обязательстве 
нерген сведенийын (тудыжым Марий 
Эл Республик Кугыжаныш Погынын 
депутатше-влак пуат) чын улмыжым 
терген шогышо комиссийже нерген» 
Марий Эл Республикын 2012 ий 21 
мартысе 11-З №-ан Законышкыжо 
(«Марий Эл официальный» портал 
(portal.mari.ru/pravo), 2012 ий 21 март, 
21032012010011 №; 2013  ий 27 фев-
раль, 26022013010003  №; 2016 ий 1 
март, 29022016010009 №; 2022 ий 5 
июль, 05072022010026 №) тыгай ва-
шталтышым пурташ:

1. 2 лончын 2 пунктшым тыгай ре-
дакций дене возаш:

«2) «Россий Федерацийын субъ-
ектлаштыже публичный кучемым ор-
ганизоватлыме общий принцип-влак 
нерген» 2021 ий 21 декабрьысе 414-
ФЗ №-ан Федеральный законышто, 
моло федеральный законышто Марий 
Эл Республикын Конституцийышты-
же да Марий Эл Республикын закон-
лаштыже палемдыме ограниченийым, 
чарымашым да обязанностьым Ма-
рий Эл Республик Кугыжаныш Погын 
депутат-влакын шуктымышт.».

2. 4 лончыш тыгай содержаниян 1.1 
ужашым ешараш:

«1.1. Тергымашым эртарыме нер-
ген пунчалым лукшашлан негызлан 
тичмаш информаций шотлалтеш:

а) Марий Эл Республик Кугыжаныш 
Погын депутатын доходшо нерген, 
пого да пого шотан обязательствы-
же да (але) ватыжын (марийжын) да 
ийготыш шудымо йочаже-влакын до-
ходышт нерген, пого да пого шотан 
обязательствышт нерген пуымо ин-
формацийын источникшым ончыкты-
ман чын огыл але тичмаш огыл све-
денийым пуымыж нерген;

б) Марий Эл Республик Кугыжаныш 
Погын депутатын, тудын ватыжын 
(марийжын) да (але) ийготыш шуды-
мо йочаже-влакын сведенийым пуы-
мо ий деч ончычсо календарный ий 
жапыште мланде участкым, вер гыч 
верыш кусараш лийдыме моло объ-
ектым, транспорт средствым, ак кага-
зым (организаций-влакын уставной 
(складочный) капиталыштышт участ-
воватлыме ужашым, пайым) налмышт 
нерген (тыгай сделке-влакын чумыр 
суммышт Марий Эл Республик Ку-
гыжаныш Погын депутатын, да тудын 
ватыжын (марийжын) сделкым ыш-
тыме ий деч ончычсо пытартыш кум 
ий жапысе чумыр доходыштым эртен 

кая гын), тыгак нине сделкым ышташ 
кучылтмо средствам налме источник 
нерген Марий Эл Республик Кугыжа-
ныш Погын депутатын сведенийым 
пуыдымыжо але чын огыл, але тичмаш 
огыл сведенийым пуымыж нерген;

в) тугай факт нерген, могайжым Ма-
рий Эл Республик Кугыжаныш Погын 
депутатын Россий Федерацийын за-
конодательствыштыже палемдыме 
ограниченийым, чарымашым, обязан-
ностьым шуктыдымыж семын аклаш 
лиеш.

Тергымашым эртарышашлан негыз 
ситыше огыл гын, комиссий тергы-
машым эртарыдыме нерген пунча-
лым луктеш, тидын дене ты лончын 1 
ужашыштыже ончыктымо, информа-
цийым пуышо келшен толшо орган-
лан але организацийлан увертара.».

3. 5 лончышто:
1) 1 ужашын «г» пунктышкыжо  

«, обязанностьым шуктымо нерген» 
мут-влакым ешараш;

2) 2 ужашын «в» пунктышкыжо 
«,обязанностьым шуктыдымо» мут-
влакым ешараш;

3) 3  ужашын «б» пунктышкыжо «па-
лемдыме ограничений» мут-влак деч 
вара «, чарымаш, обязанностьым шук-
тымаш» мут-влакым ешараш.

4. 6 лончышто:
1) лўмыш «, обязанностьым шукты-

маш» мут-влакым ешараш;
2) 1 ужашын икымше абзацыш-

тыже «палемдыме ограничений да 
чарымаш» мут-влак деч вара «,обя-
занностьым шуктымаш» мут-влакым 
ешараш.

5. 7 лончын 6 ужашыжым тыгай ре-
дакций дене возаш:

«6. Тиде Законын 2 лончыжын 2 
пунктыштыжо ончыктымо йодышым 
ончымо итог почеш комиссий тыгай 
пунчал-влак кокла гыч иктыжым лук-
теш:

а) палемдаш: Марий Эл Респу-
блик Кугыжаныш Погынын депутатше 
«Россий Федерацийын субъектлаш-
тыже публичный кучемым организо-
ватлыме общий принцип-влак нер-
ген» 2021 ий 21 декабрьысе 414-ФЗ 
№-ан Федеральный законышто, моло 
федеральный законышто Марий Эл 
Республикын Конституцийыштыже да 
Марий Эл Республикын законлашты-
же палемдыме ограниченийым, чары-
машым да обязанностьым шуктен;

б) палемдаш: Марий Эл Респуб- 
лик Кугыжаныш Погынын депутат-
ше «Россий Федерацийын субъ-
ектлаштыже публичный кучемым 
организоватлыме общий принцип-
влак нерген» 2021 ий 21 декабрьы-
се 414-ФЗ №-ан Федеральный 
законышто, моло федеральный за-
конышто Марий Эл Республикын 

Мучашыже 4-ше лашт
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Конституцийыштыже да Марий Эл 
Республикын законлаштыже палем-
дыме ограниченийым, чарымашым 
да обязанностьым шуктен огыл. Ко-
миссийын пунчалыштыже «Марий 
Эл Республик Кугыжаныш Погын де-

путатын статусшо нерген» Марий Эл 
Республикын Законжын 12 ден 13.4 
лончылаштыже палемдыме мутым 
кучымо мере-влак кокла гыч тугай 
иктыжым ончыкта, могайжым комис-
сий Марий Эл Республик Кугыжа-

ныш Погынын депутатше шотышто 
кучылташ темла.».

5 лончо. Тиде Закон тудым офи-
циально савыктыме кече деч вара лу 
кече эртымек,  вийыш пура. 

Марèé Эл Республèкым  
Вуéлатыше Ю.ЗАЙЦЕВ

Йошкар-Ола 
2022 ий 31 октябрь 
40-З №

Марèé Эл Республèкын парламент паша шотышто 
посна законодательныé актлашкыже вашталтышым 

пуртымо нерген

1 лончо. «Россий Федерацийыште 
мировой судья-влак нерген» 1998 ий 
17 декабрьысе 188-ФЗ №-ан Феде-
ральный законын 4 лончыжын 3  пун-
ктшо, «Россий Федерацийын субъ-
ектлаштыже мировой судья-влакын 
чумыр чотышт да суд участке-влак- 
ын чотышт нерген» 1999 ий 29 де-
кабрьысе 218-ФЗ №-ан Федераль- 
ный закон, «Марий Эл Республикыште 
мировой судья-влак нерген» Марий 
Эл Республикын 2000 ий 10 апрельы-
се 21-З №-ан Законжын 4 лончыжын 
2 пунктшо дене келшышын:

1. Правосудийым шуктымо шо-
тышто тудын веденийышкыже пу-
рышо йодыш-влакым Шернур суд 
районысо 34-ше №-ан суд участкын 
мировой судьяжын юрисдикцийыш-
кыже пуэн, Шернур суд районын  
33-шо №-ан суд участкыжым да Ма-
рий Эл Республикыште мировой су-
дьян келшен толшо должностьшым 
пытараш.

2. Йошкар-Ола суд районышто  
42-шо №-ан суд участкым да Марий 
Эл Республикыште мировой судьян 
келшен толшо должностьшым ыш-
таш.

2 лончо. «Марий Эл Республикы-
ште мировой судья-влакын долж-
ностьыштым да суд участке-влакым 
ыштыме нерген» Марий Эл Респу-
бликын 2000 ий 21 декабрьысе 51-З 
№-ан Законышкыжо (Марий Эл Ре-
спубликын Иктыш чумырен лукмо 
законодательствыже, 2001, 1 №, 4 ст.; 
2005, 12 № (I ужаш), 437 ст.; 2006, 1 
№ (I ужаш), 4 ст.; 2007, 11 № (I ужаш), 
503  ст.; 2009, 5 №, 214 ст.; 2010, 9 № 
(I ужаш), 428 ст., 11 №, 504 ст.; 2011, 6 
№, 300 ст.; «Марий Эл официальный» 
портал (portal.mari.ru/pravo), 2013  ий 
2 август, 01082013010021 №, 2013  ий 
30 декабрь, 30122013010067 №; 2014 

ий 29 апрель, 28042014010014 №; 
2019 ий 6 ноябрь, 05112019010042 
№; 2022 ий 24 май, 24052022010017 
№) тыгай вашталтышым пурташ:

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

возаш:
«1) Йошкар-Ола суд район – 15 суд 

участке да мировой судья-влакын 15 
должностьышт;»;

2) 7 пунктым тыгай редакций дене 
возаш:

«7) Шернур суд район – 3  суд 
участке да мировой судья-влакын 3  
должностьышт;».

2. Приложенийыште:
1) «Йошкар-Ола суд район» 1 раз-

делым тыгай редакций дене возаш:
«1. Йошкар-Ола суд раéон

1-ше ¹-ан суд участке:
Йошкар-Олан тугай террито-

рийжым авалта, могайжын чекше 
эрта: Изи  Какшан э‰ерын серже деч 
Советский урем марте корнын кош-
тмо ужашыж деч посна Красноар-
мейский уремын четный огыл велже 
дене; Советский уремын четный огыл 
велже дене, тышкак корнын коштмо 
ужашыже пура Чавайн бульвар мар-
те; Чавайн бульварын четный огыл 
велже дене, тышкак корнын коштмо 
ужашыже пура, Комсомольский урем 
марте; Комсомольский уремын чет-
ный огыл велже дене, тышкак кор-
нын коштмо ужашыже пура, Гагарин 
проспект марте; Гагарин проспектын 
четный огыл велже дене, тышкак кор-
нын коштмо ужашыже пура, Панфи-
лов урем марте; Панфилов уремын 
четный велже корнын коштмо ужа-
шыж деч посна, Чайкина 2-шо изу-
рем марте; Чайкина 2-шо изуремын 
четный велже дене, корнын коштмо 
ужашыж деч посна, СССР Вооружен-

ный Вийын 70-ше идалыкше урем 
марте; СССР Вооруженный Вийын 
70-ше идалыкше уремын четный вел-
же дене, корнын коштмо ужашыж деч 
посна, Изи  Какшан э‰ер сер марте; 
умбакыже Изи  Какшан э‰ерын пурла 
серже мучко Чавайн бульвар да ум-
бакыже Театр кўвар гоч, тиде кўвар 
деч посна; умбакыже Чавайн буль-
варын четный велже дене, корнын 
коштмо ужашыж деч посна, Чавайн 
бульварысе 20-шо №-ан пєрт мар-
те, тиде пєрт мучко тиде пєрт мучаш 
марте, корнын коштмо ужашыж деч 
посна; умбакыже Чавайн бульварысе 
20-шо №-ан ден Эшкинин уремысе 
22а №-ан пєрт-влак коклаште Пет-
ров урем марте эрта, тышкак кор-
нын коштмо ужашыже пура; Петров 
уремын четный огыл велже, корнын 
коштмо ужашыж деч посна, Воин-Ин-
тернационалист урем марте; Воин-
Интернационалист уремын четный 
огыл велже, корнын коштмо ужашыж 
деч посна, Изи  Какшан э‰ерын пурла 
серже марте, Вознесенский кўвар деч 
посна.

1-ше №-ан суд участкын мировой 
судьяжын эреак лийме вержылан 
Йошкар-Ола шотлалтеш.

2-шо ¹-ан суд участке:
Йошкар-Олан тугай территорийжым 

авалта, могайжын чекше эрта: Пан-
филов уремын четный огыл велже 
дене, тышкак корнын коштмо ужа-
шыже пура, Первомайский урем деч 
Чайкина 2-шо изурем марте; Чайкина 
2-шо изуремын четный огыл велже 
дене, тышкак корнын коштмо ужашы-
же пура, СССР Вооруженный Вийын  
70-ше идалыкше урем марте; СССР 
Вооруженный Вийын 70-ше идалык-
ше уремын четный велже дене, тышкак 
корнын коштмо ужашыже пура, Изи  
Какшан э‰ерын пурла серже марте; 
умбакыже Изи  Какшан э‰ерын пур-
ла серже мучко Йошкар-Олан кечы-
валвел чекше марте; умбакыже Йош-
кар-Олан кечывалвел чекше мучко, 
тышкак Нолько посёлко пура, Крылов 
урем марте; Крылов уремын четный 
огыл велже, тышкак корнын кошт-
мо ужашыже пура, Строитель урем 
марте; умбакыже Строитель уремын 
четный огыл велже дене, корнын 
коштмо ужашыж деч посна, кўртньы-
горно полотно марте да умбакыже 
кўртньыгорно мучко, тудын деч посна, 

Мèровоé судьян должностьшым да суд 
участкым пытарыме да ыштыме нерген да 

«Марèé Эл Республèкыште мèровоé судья-влакын 
должностьыштым да суд участке-влакым ыштыме 

нерген» Марèé Эл Республèкын Законышкыжо 
вашталтышым пуртымо нерген

Марèé Эл Республèкын ЗАКОНЖО
Марий Эл Республикын Кугыжаныш Погынжо

2022 ий 1 декабрьыште луктын
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Соловьёв урем марте; умбакыже Со-
ловьёв уремын четный огыл велже 
дене, тышкак корнын коштмо ужашы-
же пура, Репин урем марте; умбакыже 
кўвар гоч эрта, тудын деч посна, Гер-
цен уремын четный огыл велже дене, 
тышкак корнын коштмо ужашыже 
пура, Первомайский ден Панфилов 
урем-влакын корнывожышт марте.

2-шо №-ан суд участкын мировой 
судьяжын эреак лийме вержылан 
Йошкар-Ола шотлалтеш.

3-шо ¹-ан суд участке:
Йошкар-Олан тугай территорийжым 

авалта, могайжын чекше эрта: Йош-
кар-Олан йўдвел чекше мучко Волков 
урем деч Изи  Какшан э‰ер марте; 
умбакыже Изи  Какшан э‰ерын шола 
серже мучко Шернур тракт урем гыч 
Йошкар-Олаш пурымо кундемыш-
те тазалыкым пе‰гыдемдыме пляж 
комплексын территорийже марте; 
умбакыже Петров уремысе 32-шо 
№-ан пєрт велышкыла эрта, тазалы-
кым пе‰гыдемдыме пляж комплек-
сын территорийже деч посна, тыш-
как кольцевой автомобиль корнын 
коштмо ужашыже пура; умбакыже 
Петров уремысе 32 ден 32а №-ан 
урем-влак воктеч Ураев бульварысе 
4-ше №-ан пєрт велышкыла, Шернур 
трактысе 22а №-ан пєрт да подсоб-
ный озанлыкын территорийже деч 
посна; умбакыже Ураев бульварысе 
4-ше ден 2-шо №-ан пєрт-влак мучко 
эрта, тышкак корнын коштмо ужашы-
же пура, Мир урем ден Киров уре-
мын корнывожышт марте; умбакыже 
Ураев бульварын четный велже дене, 
корнын коштмо ужашыж деч посна, 
Киров урем деч Петров урем марте; 
Петров уремын четный велже дене, 
корнын коштмо ужашыж деч посна, 
Воин-Интернационалист урем марте; 
Воин-Интернационалист уремын чет-
ный велже дене, тышкак корнын кош-
тмо ужашыже пура, Красноармейский 
урем марте; тышкак Вознесенский 
кўвар пура; Красноармейский уремын 
четный велже дене, тышкак корнын 
коштмо ужашыже пура, Комсомоль-
ский урем марте; Комсомольский 
уремын четный велже дене, корнын 
коштмо ужашыж деч посна, Л.Толстой 
урем марте; Л.Толстой уремын чет-
ный огыл велже дене, тышкак корнын 
коштмо ужашыже пура, Волков урем 
марте; Волков уремын четный огыл 
велже дене, тышкак корнын коштмо 
ужашыже пура, Йошкар-Олан йўдвел 
чекше марте.

3-шо №-ан суд участкын мировой 
судьяжын эреак лийме вержылан 
Йошкар-Ола шотлалтеш.

4-ше ¹-ан суд участке:
Йошкар-Олан тугай террито-

рийжым авалта, могайжын чекше 
эрта: Киров урем ден Чавайн буль-
варын Чавайн бульварысе 8-ше №-ан 
пєрт турасе корнывожышт деч чо-

дыра гоч, тышкак Киров уремысе 6а 
№-ан пєрт ден Карл Либкнехт уре-
мысе 102-шо №-ан пєрт пурат, Карл 
Либкнехт урем ден Данилов бульва-
рын корнывожышт марте; умбакыже 
Карл Либкнехт уремын четный велже 
дене, тышкак корнын коштмо ужашы-
же пура, Ленин проспект марте, ум-
бакыже Ленин проспектын четный 
велже дене, тышкак корнын кошт-
мо ужашыже пура, Киров урем мар-
те; умбакыже Киров ден Строитель 
урем-влак а‰ысе Магистральный 
урем мучко, тышкак корнын коштмо 
ужашыже да кўвар пурат, Изи  Как-
шан э‰ер марте; тышкак Изи  Какшан 
э‰ерын пурла серже мучко Ширяйко-
во микрорайонысо кўвар деч Театр 
кўвар марте; умбакыже Театр кўвар 
гоч, тышке тудат пура, Чавайн буль-
варын четный велже, корнын коштмо 
ужашыже пурат, Чавайн бульварысе 
20-шо №-ан пєрт марте; умбакыже 
Чавайн бульварысе 20-шо №-ан пєрт 
мучко тудын мучашыже марте, Эшки-
нин уремысе корнын коштмо ужашыж 
деч посна; умбакыже Чавайн бульва-
рысе 20-шо №-ан пєрт ден Эшкинин 
уремысе 22а №-ан пєрт-влак кокла-
ште эрта, корнын коштмо ужашыж деч 
посна, Петров урем марте; Петров 
уремын четный огыл велже дене, кор-
нын коштмо ужашыж деч посна, Ча-
вайн бульвар марте; Чавайн бульва-
рын четный огыл велже дене, тышкак 
корнын коштмо ужашыже пура, Киров 
урем марте.

4-ше №-ан суд участкын мировой 
судьяжын эреак лийме вержылан 
Йошкар-Ола шотлалтеш.

5-ше ¹-ан суд участке:
Йошкар-Олан тугай территорийжым 

авалта, могайжын чекше эрта: Мир 
уремын четный велже дене, тышкак 
корнын коштмо ужашыже пура, Ави-
аций урем деч Киров урем марте; 
умбакыже Ураев бульварысе 2-шо 
да 4-ше №-ан пєрт-влак воктеч, тыш-
как корнын коштмо ужашыже пура, 
Шернур тракт уремысе 22а №-ан 
пєрт марте; умбакыже Шернур тракт 
уремысе 22а №-ан пєрт деч, тышкак 
тиде тракт да подсобный озанлыкын 
территорийже пурат, Петров уремысе 
32-шо №-ан пєрт велышкыла, Петров 
уремысе 32а ден 32 №-ан пєрт-влак 
мучко; умбакыже Петров уремысе 32-
шо №-ан пєрт деч, кольцевой авто-
мобиль корнын коштмо ужашыж деч 
посна, тышке Шернур тракт урем гыч 
Йошкар-Олаш пурымаште тазалыкым 
пе‰гыдемдыме пляж комплексын 
территорийже пура, Йошкар-Олан 
йўдвел чекше велышкыла; умбакы-
же тазалыкым пе‰гыдемдыме пляж 
комплексын территорийже деч Изи  
Какшан э‰ерын шола серже мучко 
Йошкар-Олан йўдвел чекше марте; 
умбакыже Йошкар-Олан йўдвел ден 
йўдвел-эрвел чекше мучко, тышкак 

Акшубансола, Акшакплак, Данилово, 
Игнатьево, Кельмаксола, Савино, Се-
мёновка, Пурсанур, Якимсола ял-влак 
пурат, Турун шўгарлан территорий-
же марте; умбакыже Ленинградский 
уремын четный велже дене, тышкак 
корнын коштмо ужашыже пура, Зоя 
Косьмодемьянская урем марте; Зоя 
Косьмодемьянская уремын четный 
велже дене, тышкак корнын коштмо 
ужашыже пура, Авиаций урем марте; 
умбакыже Авиаций уремын четный 
велже дене, тышкак корнын коштмо 
ужашыже пура, Мир урем марте.

5-ше №-ан суд участкын мировой 
судьяжын эреак лийме вержылан 
Йошкар-Ола шотлалтеш.

6-шо ¹-ан суд участке:
Йошкар-Олан тугай террито-

рийжым авалта, могайжын чекше 
эрта: Авиаций уремын четный огыл 
велже дене, тышкак корнын коштмо 
ужашыже пура, Мир урем деч Зоя 
Косьмодемьянская урем марте; Зоя 
Косьмодемьянская уремын четный 
огыл велже дене, корнын коштмо 
ужашыж деч посна, Ленинград урем 
марте; Ленинград уремын четный 
огыл велже дене, корнын коштмо ужа-
шыж деч посна, Турун шўгарлан тер-
риторийже марте; умбакыже Турун 
шўгарлан чекше мучко эрта, тышкак 
тиде шўгарла пура, Йошкар-Олан эр-
вел ден кечывалвел чекше мучко Изи  
Какшан э‰ер марте; умбакыже Изи  
Какшан э‰ерын пурла серже мучко 
Ширяйково микрорайонысо кўвар 
марте; умбакыже Киров ден Строи-
тель урем-влак тураште магистраль-
ный урем мучко эрта, корнын коштмо 
ужашыж да кўвар деч посна, Ленин 
проспект ден Киров урем ушнымо 
марте; умбакыже Ленин проспектын 
четный огыл велже дене, корнын кош-
тмо ужашыж деч посна, Карл Либк-
нехт урем марте; Карл Либкнехт уре-
мын четный огыл велже дене, корнын 
коштмо ужашыж деч посна, Павленко 
урем марте; Павленко уремын чет-
ный огыл велже дене, корнын коштмо 
ужашыж деч посна, Сталинград кре-
далмашын Геройжо-влак урем марте; 
Сталинград кредалмашын Геройжо-
влак уремын четный огыл велже дене, 
тышкак корнын коштмо ужашыже 
пура, Мир урем марте; Мир уремын 
четный велже дене, тышкак корнын 
коштмо ужашыже пура, Авиаций урем 
марте.

6-шо №-ан суд участкын мировой 
судьяжын эреак лийме вержылан 
Йошкар-Ола шотлалтеш.

7-ше ¹-ан суд участке:
Йошкар-Олан тугай террито-

рийжым авалта, могайжын чекше 
эрта: Я.Эшпай уремын четный велже 
дене, тышкак корнын коштмо ужашы-
же пура, Йошкар-Олан четный вел-

Умбакыже 6-шо лашт.
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же деч Кремль урем марте; Кремль 
уремын четный велже дене, корнын 
коштмо ужашыж деч посна, Рябинин 
урем марте; Рябинин уремын четный 
велже дене, корнын коштмо ужашыж 
деч посна, Се‰ымаш бульвар марте; 
Се‰ымаш бульварын четный вел-
же дене, корнын коштмо ужашыже 
да кольцевой автомобиль корно деч 
посна, Свердлов урем марте; Свер-
длов уремын четный велже дене, 
корнын коштмо ужашыж деч посна, 
Анциферов урем марте; Анциферов 
уремын четный огыл велже дене, 
тышкак корнын коштмо ужашыже, 
Нахимов уремысе 6-шо №-ан пєрт 
да Гомзово уремысе пєрт-влак пурат, 
Красноармейский урем марте; Крас-
ноармейский уремын четный огыл 
велже дене, тышкак корнын коштмо 
ужашыже пура, Машиностроитель 
урем марте; Машиностроитель уре-
мын четный огыл велже дене, тышкак 
корнын коштмо ужашыже пура, По-
дольский Курсант-влак урем марте; 
Подольский Курсант-влак уремын 
четный велже дене, корнын кошт-
мо ужашыж деч посна, Анциферов 
урем марте; Анциферов уремын чет-
ный огыл велже дене, корнын кошт-
мо ужашыж деч посна, Дружба урем 
марте; Дружба уремын четный огыл 
велже дене, корнын коштмо ужашыж 
деч посна, Халтурин урем марте; 
Халтурин уремын четный огыл велже 
дене, тышкак корнын коштмо ужашы-
же пура, Йошкар-Олан йўдвел чек-
ше марте; умбакыже Йошкар-Олан 
йўдвел чекше мучко Я.Эшпай урем  
марте.

7-ше №-ан суд участкын мировой 
судьяжын эреак лийме вержылан 
Йошкар-Ола шотлалтеш.

8-ше ¹-ан суд участке:
Йошкар-Олан тугай террито-

рийжым авалта, могайжын чекше 
эрта: Анциферов уремын четный 
велже дене, тышкак корнын кошт-
мо ужашыже пура, Дружба урем деч 
Подольский Курсант-влак урем мар-
те; Подольский Курсант-влак уре-
мын четный огыл велже дене, Анци-
феров урем деч Машиностроитель 
урем марте, тышкак корнын коштмо 
ужашыже пура; Машиностроитель 
уремын четный велже дене, корнын 
коштмо ужашыж деч посна, Красно-
армейский урем марте; Красноар-
мейский уремын четный велже дене, 
корнын коштмо ужашыж деч посна, 
Йыван Кырла урем марте; Йыван 
Кырла уремын четный огыл велже 
дене, корнын коштмо ужашыж деч 
посна, Бауман урем марте; умбакыже 
Бауман уремын четный огыл велже 
дене, тышкак корнын коштмо ужа-
шыже пура, Октябрьлан 40 ий урем 
марте; Октябрьлан 40 ий уремын чет-
ный огыл велже дене, тышкак корнын 
коштмо ужашыже пура, Дружба урем 

марте; Дружба уремын четный огыл 
велже дене, корнын коштмо ужашыж 
деч посна, Анциферов урем марте.

8-ше №-ан суд участкын мировой 
судьяжын эреак лийме вержылан 
Йошкар-Ола шотлалтеш.

9-ше ¹-ан суд участке:
Йошкар-Олан тугай террито-

рийжым авалта, могайжын чекше 
эрта: Йошкар-Олан касвел ден йўд-
вел чекше мучко, тышкак Мышино 
урем да Дружный микрорайон пу-
рат, Йыван Кырла урем деч Халтурин 
урем марте; умбакыже Халтурин уре-
мын четный велже дене, корнын кош-
тмо ужашыж деч посна, Дружба урем 
марте; Дружба уремын четный велже 
дене, тышкак корнын коштмо ужашы-
же пура, Октябрьлан 40 ий урем мар-
те; Октябрьлан 40 ий уремын четный 
велже дене, корнын коштмо ужашыж 
деч посна, Бауман урем марте; Бау-
ман уремын четный велже дене, кор-
нын коштмо ужашыж деч посна, Йы-
ван Кырла урем марте; Йыван Кырла 
уремын четный огыл велже дене, кор-
нын коштмо ужашыж деч посна, Йош-
кар-Олан касвел чекше марте.

9-ше №-ан суд участкын мировой 
судьяжын эреак лийме вержылан 
Йошкар-Ола шотлалтеш.

10-шо ¹-ан суд участке:
Йошкар-Олан тугай террито-

рийжым авалта, могайжын чекше 
эрта: Свердлов уремын четный огыл 
велже дене, тышкак корнын кошт-
мо ужашыже да кольцевой автомо-
биль корно пурат, Анциферов урем 
деч Се‰ымаш бульвар ден Маши-
ностроитель уремын корнывожышт 
марте; Машиностроительный уре-
мын четный велже дене, тышкак кор-
нын коштмо ужашыже пура, Ленин 
проспект марте; Ленин проспектын 
четный огыл велже дене, тышкак кор-
нын коштмо ужашыже пура, Перво-
майский урем марте; Первомайский 
уремын четный велже дене, корнын 
коштмо ужашыж деч посна, Панфи-
лов урем ден Герцен уремын кор-
нывожышт марте; умбакыже Герцен 
уремын четный велже дене, корнын 
коштмо ужашыж деч посна, умбакыже 
кўвар гоч эрта, тышке тиде кўвар пура, 
Соловьёв урем марте; Соловьёв уре-
мын четный велже дене, корнын кош-
тмо ужашыж деч посна, кўртньыгорно 
марте; умбакыже кўртньыгорно по-
лотно мучко, тудын деч посна, Стро-
итель урем марте; Строитель уре-
мын четный огыл велже дене, корнын 
коштмо ужашыж деч посна, Матросов 
урем марте; Матросов уремын чет-
ный огыл велже дене, тышкак корнын 
коштмо ужашыже пура, Зелёный урем 
марте; Зелёный уремын четный вел-
же дене, тышкак корнын коштмо ужа-
шыже пура, Машиностроитель урем 
марте; Машиностроитель уремын 
четный огыл велже дене, тышкак кор-

нын коштмо ужашыже пура, Суворов 
урем марте; Суворов уремын четный 
велже дене, тышкак корнын коштмо 
ужашыже пура, Анциферов урем мар-
те; Анциферов уремын четный огыл 
велже дене, тышкак корнын кошт-
мо ужашыже пура, Свердлов урем  
марте.

10-шо №-ан суд участкын миро-
вой судьяжын эреак лийме вержылан 
Йошкар-Ола шотлалтеш.

11-ше ¹-ан суд участке:
Йошкар-Олан тугай территорийжым 

авалта, могайжын чекше эрта: Йош-
кар-Олан касвел чекше мучко Крылов 
урем деч Йыван Кырла урем марте; 
Йыван Кырла уремын четный велже 
дене, тышкак корнын коштмо ужашы-
же пура, Строитель урем марте; Стро-
итель уремын четный велже дене, 
тышкак корнын коштмо ужашыже 
пура, Йыван Кырла урем деч Крылов 
урем марте; Крылов уремын четный 
велже дене, корнын коштмо ужашыж 
деч посна, Йошкар-Олан касвел чек-
ше марте.

11-ше №-ан суд участкын миро-
вой судьяжын эреак лийме вержылан 
Йошкар-Ола шотлалтеш.

12-шо ¹-ан суд участке:
Йошкар-Олан тугай территорийжым 

авалта, могайжын чекше эрта: Кремль 
уремын четный огыл велже дене, 
тышкак корнын коштмо ужашыже 
пура, Комсомольский урем деч Ря-
бинин урем марте; Рябинин уремын 
четный огыл велже дене, тышкак кор-
нын коштмо ужашыже пура, Се‰ымаш 
бульвар марте; Се‰ымаш бульварын 
четный огыл велже дене, тышкак кор-
нын коштмо ужашыже пура, Машино-
строитель урем марте; Машиностро-
итель уремын четный огыл велже 
дене, корнын коштмо ужашыж деч 
посна, Ленин проспект марте; умба-
кыже Ленин проспектын четный вел-
же дене, корнын коштмо ужашыж деч 
посна, Первомайский урем марте; 
Первомайский уремын четный огыл 
велже дене, тышкак корнын кошт-
мо ужашыже пура, Панфилов урем 
ден Герцен урем корнывожышт мар-
те; Панфилов уремын четный велже 
дене, корнын коштмо ужашыж деч 
посна, Гагарин проспект марте; Гага-
рин проспектын четный велже дене, 
корнын коштмо ужашыж деч посна, 
Комсомольский урем марте; умба-
кыже Комсомольский уремын четный 
велже дене, корнын коштмо ужашыж 
деч посна, Кремль урем марте.

12-шо №-ан суд участкын миро-
вой судьяжын эреак лийме вержылан 
Йошкар-Ола шотлалтеш.

13-шо ¹-ан суд участке:
Йошкар-Олан тугай террито-

рийжым авалта, могайжын чекше 
эрта: Красноармейский уремын чет-
ный велже дене, тышкак корнын кош-
тмо ужашыже пура, Анциферов урем 
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деч Йыван Кырла урем марте; умба-
кыже Йыван Кырла уремын четный 
велже дене, тышкак корнын коштмо 
ужашыже пура, Строитель урем ден 
Касвел уремын корнывожышт марте; 
умбакыже Строитель уремын четный 
огыл велже дене, корнын коштмо 
ужашыж деч посна, Матросов урем 
марте; Матросов уремын четный 
велже дене, корнын коштмо ужашыж 
деч посна, Зелёный урем марте; Зе-
лёный уремын четный огыл велже 
дене, корнын коштмо ужашыж деч 
посна, Машиностроитель урем мар-
те; Машиностроитель уремын чет-
ный велже дене, корнын коштмо ужа-
шыж деч посна, Суворов урем марте; 
Суворов уремын четный огыл велже 
дене, корнын коштмо ужашыж деч 
посна, Анциферов урем марте; Ан-
циферов уремын четный велже дене, 
корнын коштмо ужашыже, Нахимов 
уремысе 6-шо №-ан пєрт да Гом-
зово уремысе пєрт-влак деч посна, 
Красноармейский урем марте.

13-шо №-ан суд участкын мировой 
судьяжын эреак лийме вержылан 
Йошкар-Ола шотлалтеш.

14-ше ¹-ан суд участке:
Йошкар-Олан тугай террито-

рийжым авалта, могайжын чекше 
эрта: Мир уремын четный огыл вел-
же дене, корнын коштмо ужашыж 
деч посна, Сталинград кредалмашын 
Геройжо-влак урем деч Киров урем 
марте; Ураев бульварын четный огыл 
велже дене, тышкак корнын коштмо 
ужашыже пура, Петров урем марте; 
Петров уремын четный велже дене, 
тышкак корнын коштмо ужашыже 
пура, Чавайн бульвар марте; Чавайн 
бульварын четный велже дене, кор-
нын коштмо ужашыж деч посна, Ки-
ров урем марте; Чавайн бульварысе 
8-ше №-ан пєрт кундемыште Киров 
урем ден Чавайн бульварын корны-
вожышт деч вара чодыра гоч, Киров 
уремысе 6а пєрт да Карл Либкнехт 
уремысе 102-шо №-ан пєрт деч 
посна, Карл Либкнехт урем ден Дани-
лов бульварын корнывожышт марте; 

Карл Либкнехт уремын четный велже 
дене, тышкак корнын коштмо ужашы-
же пура, Павленко урем марте; Пав-
ленко уремын четный велже дене, 
тышкак корнын коштмо ужашыже 
пура, Сталинград кредалмашын Ге-
ройжо-влак урем марте; Сталинград 
кредалмашын Геройжо-влак уремын 
четный велже дене, корнын коштмо 
ужашыж деч посна, Мир урем марте.

14-ше №-ан суд участкын мировой 
судьяжын эреак лийме вержылан 
Йошкар-Ола шотлалтеш.

42-шо ¹-ан суд участке:
Йошкар-Олан тугай террито-

рийжым авалта, могайжын чекше 
эрта: Йошкар-Олан йўдвел чекше 
мучко Волков урем деч Я.Эшпай 
урем марте; умбакыже Я.Эшпай уре-
мын четный огыл велже дене, корнын 
коштмо ужашыж деч посна, Кремль 
урем марте; Кремль уремын четный 
велже дене, корнын коштмо ужашыж 
деч посна, Комсомольский урем мар-
те; Комсомольский уремын четный 
огыл велже дене, тышкак корнын 
коштмо ужашыже пура, Чавайн буль-
вар марте; Чавайн бульварын четный 
велже дене, корнын коштмо ужашыж 
деч посна, Советский урем марте; 
Советский уремын четный велже 
дене, корнын коштмо ужашыж деч 
посна, Красноармейский урем мар-
те; Красноармейский уремын четный 
огыл велже дене, корнын коштмо 
ужашыж деч посна, Комсомольский 
урем марте; Комсомольский уремын 
четный велже дене, тышкак корнын 
коштмо ужашыже пура, Л.Толстой 
урем марте; Л.Толстой уремын чет-
ный велже дене, корнын коштмо ужа-
шыж деч посна, Волков урем марте; 
Волков уремын четный велже дене, 
корнын коштмо ужашыж деч посна, 
Йошкар-Олан йўдвел чекше марте.

42-шо №-ан суд участкын мировой 
судьяжын эреак лийме вержылан 
Йошкар-Ола шотлалтеш.»;

2) «Шернур суд район» 7 разделым 
тыгай редакций дене возаш:

«7. Шернур суд раéон

34-ше ¹-ан суд участке:
Шернур районын тугай террито-

рийжым авалта, могайжын чек кєр-
гышкыжє Шернур ола шотан посёлко, 
Кугэ‰ер, Памашсола, Зашижемье, Ка-
занский, Кукнур, Марисола, Сердыж 
да Чылдемыр ял округ-влак пурат.

34-ше №-ан суд участкын мировой 
судьяжын эреак лийме вержылан 
Шернур ола шотан посёлко шотлал-
теш.

35-ше ¹-ан суд участке:
Параньга районын территорийжым 

авалта, тудын чек кєргышкыжє Па-
раньга ола шотан посёлко, Алашайка, 
Пумарий, Элнет, Эльпанур, Матародо, 
Пєртанур, Руш Лажмарий да Усола 
ял округ-влак пурат.

35-ше №-ан суд участкын мировой 
судьяжын эреак лийме вержылан 
Параньга ола шотан посёлко шот-
лалтеш.

36-шо ¹-ан суд участке:
Марий Турек районын террито-

рийжым авалта, тудын чек кєргыш-
кыжє Марий Турек ола шотан по-
сёлко, Карлыган, Косолоп, Марий 
Пыламарий, Марийский да Хлебни-
ково ял округ-влак пурат.

36-шо №-ан суд участкын миро-
вой судьяжын эреак лийме вержы-
лан Марий Турек ола шотан посёлко 
шотлалтеш.».

3 лончо. Марий Эл Республикын 
Правительствыже тиде Законым 
шуктымо дене кылдалтше органи-
зационный мероприятийлам шукты-
шаш.

4 лончо. Тиде Закон 1, 2 лончыж-
влак деч посна тудым официально 
савыктыме кече деч вара лу кече эр-
тымек,  вийыш пура.

Тиде Законын, 1, 2 лончыжо-влак 
2023  ий 1 март гыч вийыш пурат.

Марèé Эл Республèкым  
Вуéлатыше Ю.ЗАЙЦЕВ

Йошкар-Ола
2022 ий 5 декабрь
42-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 Законыш-
кыжо («Марий Эл официальный» пор-
тал (portal.mari.ru/pravo), 2021 ий 3  
декабрь, 03122021010057 №; 2022 ий 

24 май, 24052022010011 №, 2022 ий 
31 октябрь, 31102022010030 №) тыгай 
вашталтышым пурташ:

1. 1 лончын икымше ужашыштыже:
1) 1 пунктышто «10147305,3» циф-

рым «10258886,2» цифр дене ва-
шталташ;

2) 2 пунктышто «10147305,3» циф-
рым «10258886,2» цифр дене ва-
шталташ.

2. 8 лончын икымше ужашыжын 1 
пунктыштыжо «1864608,2» цифрым 
«1208417,4» 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 1 декабрьыште луктын

Умбакыже 8-ше лашт.
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Мучашыже лèеш

«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 5 декабрьысе 44-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 2022 ий 2023  ий 2024 ий

1 2 3 4 5

Марий Эл Республикын обязательный меди-
цине страхованийжын территориальный фон-
дшо
Обязательный медицине страхованийын тер-
риториальный фондшо-влакын бюджетыштын 
роскотыштым компенсироватлыме деч налме 
моло доход
Обязательный медицине страхованийын тер-
риториальный фондшо ончылно обязатель-
ствым шуктыдымо але кўлеш семын огыл 
шуктыдымо годым закон але договор дене 
келшышын тўлымє 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 медици-
не страхованийын территориальный фондшо-
влакын бюджетышт ужашыште) 
Страховатлалтше е‰ын тазалыкшылан 
э‰гекым ыштымылан мутым кучышо е‰-влак 
шотышто обязательный медицине страхова-
нийын территориальный фондшын ыштыме 
иск почеш медицине полышым пуаш кайыше 
роскотым пєртылтышашлан тўлымаш
Россий Федерацийын субъектше-влакын 
бюджетышт гыч ойыралтше межбюджет-
ный трансферт-влак, нуно обязательный ме-
дицине страхованийын территориальный 
фондшо-влаклан обязательный медицине 
страхованийын базовый программыштыже 
палемдыдыме медицине полышын ешартыш 
видше-влакым шукташ да тыгай полышым 
пуаш условийым ыштышашлан финанс  йєным 
ышташ колталтеш
Россий Федерацийын субъектше-влакын 
территорийыштышт обязательный медицине 
страхований организаций-влаклан финанс  
йєным ышташ обязательный медицине стра-
хованийын территориальный фондшо-влакын 
бюджетыштлан субвенций

395  10258886,2 10306882,2 10913040,1

395 11302999090000130 21548,3  26974,8 26974,8

395 11607090090000140 3930,7 3444,8 3444,8

395 11610100090000140 5251,7 4778,3  4778,3

395 1161011909000140 3878,0 2889,2 2889,2

395 20250203090000150 25900,0 25900,0 25900,0

395 20255093090000150 9396927,2 9911395,0 10497994,4


