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Тў‰алтышыже 7-ше ¹-ан газетыште Умбакыже 2-шо лашт.

«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

Обязательный медицинский страхований по-
чеш страховатлалтше, тидын шотыштак у коро-
навирусан инфекций (COVID-19) черан да (але) 
тыгай чер дене черланен кертшылан шотлымо 
е‰-влаклан икымше медико-санитарный по-
лышым пуаш ешартыш финанс  йєным ышташ 
обязательный медицинский страхованийын 
келшен толшо территориальный фондшын 
бюджетшылан межбюджетный трансфертым 
пуымо шотышто обязательный медицинский 
страхованийын территориальный програм-
мыжым шуктен толмо кышкарыште Россий 
Федераций Правительствын резерв фондшын 
средстваж кўшеш медицине полышым пуаш 
ешартыш финанс  йєным ышташ Россий Феде-
рацийын субъектше-влакын да Байконур олан 
роскот обязательствыштым шукташ финанс  
йєным ыштышашлан ойыралтше моло меж-
бюджетный трансферт-влак
Обязательный медицинский страхований по-
чеш страховатлалтше, тидын шотыштак у коро-
навирусан инфекций (COVID-19) черан да (але) 
тыгай чер дене черланен кертшылан шотлымо 
е‰-влаклан 2021-2022 ийлаште обязательный 
медицинский страхованийын территориаль-
ный программыжым шуктен толмо кышкарыш-
те медицине полышым пуаш ешартыш финанс  
йєным ышташ Россий Федерацийын субъек-
тше-влакын да Байконур олан обязательный 
медицинский страхований шотышто террито-
риальный фондыштын бюджетыштлан ойырал-
тше моло межбюджетный трансферт-влак
Обязательный медицинский страхованийын 
территориальный фондшо-влакын бюджетыш-
тлан пуалтше моло межбюджетный трансферт

«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  20255854090000150 27894,1 0,0 0,0

395  2025850109000010 86773,5 0,0 0,0

395  20259999090000150 538031,1 331500,1 351058,6».

4. 2-шо №-ан приложенийым тыгай редакций дене возаш:
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Моло общегосударственный йодыш
Кугыжаныш учреждений-влакын пашаштлан (услугым ышташышт) 
йєным ышташ кайыше роскот
Кугыжаныш (муниципальный) орган, казна учреждений-влакын, ку-
гыжаныш бюджетный огыл фонд-влакын управлений органыштлан 
функцийым шукташ йєным ыштышашлан персоналлан тўлаш кайы-
ше роскот
Кугыжаныш (муниципальный) кўлешлыклан сатум, пашам да услу-
гым налмаш
Моло бюджетный ассигнований
Тазалыкым аралымаш
Тазалыкым аралыме шотышто моло йодыш
Медицине пашае‰-влаклан ешартыш профессиональный образо-
ванийым пуымо пашам квалификацийым нєлтымє программе-влак 
почеш виктарен колтымо шотышто мероприятийлам шукташ, тыгак 
медицине оборудованийым налаш да олмыкташ финанс  йєным 
ышташ кайыше роскот
Бюджетный, автономный учреждений да моло коммерческий огыл 
организаций-влаклан субсидийым пуымаш
Страховатлыме е‰-влаклан Россий Федерацийын тугай субъект-
ше деч єрдыжтє пуымо медицине полышлан тўлаш кайыше роскот, 
могайжын территорийыштыже обязательный медицине страхова-
нийын полисше пуалтын
Калыклан социальный обеспечений да моло тўлымаш
Обязательный медицине страхованийын базовый программышты-
же ончыктыдымо медицине полышын ешартыш видше-влаклан да 
тудым шуктымо условийлан финанс  йєным ышташ кайыше роскот
Калыклан социальный обеспечений да моло тўлымаш
Территориальный фондын бюджетышкыже окса взысканий (штраф) 
да лийше э‰гек акым пєртылтымє шот дене моло суммо семын 
пурышо, обязательный медицине страхованийын территориаль-
ный фондшын бюджетышкыже шотлен пуртымо оксам обязатель-
ный медицине страхований системыш колтышашлан обязательный 
медицине страхованийын базовый программыж ужашыште обяза-
тельный медицине страхованийын территориальный программы-
же-влакым шукташ ешартыш финанс  йєным ышташ кайыше роскот
Калыклан социальный обеспечений да моло тўлымаш
Обязательный медицинский страхований почеш страховатлалтше, 
тидын шотыштак у коронавирусан инфекций (COVID-19) черан да 
(але) тыгай чер дене черланен кертшылан шотлымо е‰-влаклан 
2021-2022 ийлаште обязательный медицинский страхованийын 
территориальный программыжым шуктен толмо кышкарыште ме-
дицине полышым пуаш Россий Федерацийын субъектше-влакын да 
Байконур олан обязательный медицинский страхованийын терри-
ториальный фондыштын роскот обязательствыштым шукташ фи-
нанс  йєным ыштымаш
Калыклан социальный обеспечений да моло тўлымаш

Лўм Мин Рз ПР ЦСР ВР Суммо
1 2 3 4 5 6 7

«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 30-З №-ан Законжын редакцийже) пеленысе 
2-шо №-ан ПРИЛОЖЕНИЙ

2022 èéлан Марèé Эл Республèкын обязательныé медèцèне страхованèéжын 
террèторèальныé фондшын бюджетшын бюджетныé ассèгнованèéжым Россèé 

Федерацèéын бюджетше-влакын роскотыштын классèфèкацèéыштын разделышт 
ден подразделышт, целевоé лончышт да роскот-влакын вèдышт шот дене 

ШЕЛЕДЫМАШ
(тўжем те‰ге)

395 01 13    58184,4
395 01 13  9990050930  58184,4

395 01 13  9990050930 100 45496,9

395 01 13  9990050930 200 12217,5

395 01 13  9990050930 800 470,0
395 09 00   10089120,9
395 09 09   10089120,9
395 09 09 9990027080  15451,2

395 09 09 9990027080 600 15451,2

395 09 09 9990027130  538031,1

395 09 09 9990027130 300 538031,1
395 09 09 9990027140  25900,0

395 09 09 9990027140 300 25900,0
395 09 09 9990028930  11112,3

395 09 09 9990028930 300 11112,3
395 09 09 99900501К0  86773,5

395 09 09 9990051К0 300 86773,5
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Марий Эл Республикыште страховатлыме е‰-влаклан Россий Фе-
дерацийын моло субъектше-влакын территорийыштышт пуымо 
медицине полышлан финанс  йєным ыштышашлан обязательный 
медицине страхованийын территориальный фондшо-влакын бюд-
жетыштлан бюджет-влак кокласе трансферт семын ышталтше ро-
скот
Межбюджетный трансферт-влак 
Обязательный медицинский страхований почеш страховатлалтше, 
тидын шотыштак у коронавирусан инфекций (COVID-19) черан да 
(але) тыгай чер дене черланен кертшылан шотлымо е‰-влаклан 
икымше медико-санитарный полышым пуаш ешартыш финанс  йє-
ным ышташ обязательный медицине страхованийын келшен толшо 
территориальный фондшын бюджетшылан межбюджетный транс-
фертым пуымо шотышто Россий Федерацийын субъектше-влакын 
да Байконур олан роскот обязательствыштым шукташ обязатель-
ный медицине страхованийын территориальный программыжым 
шуктен толмо кышкарыште Россий Федераций Правительствын 
резерв фондшын средстваж кўшеш финанс  йєным ыштымаш
Калыклан социальный обеспечений да моло тўлымаш
Обязательный медицине страхованийын территориальный фон-
дшын обязательный медицине страхований организаций-влаклан 
обязательный медицине страхованийын федеральный фондшын 
бюджетше гыч субвенций кўшеш финанс  йєным ышташ кайыше 
роскотшо
Калыклан социальный обеспечений да моло тўлымаш
Обязательный медицине страхованийын территориальный фон-
дшын нормироватлыме страховой запасшым чумыраш финанс  йє-
ным ышташ обязательный медицине страхованийын территориаль-
ный фондшын роскотшо
Калыклан социальный обеспечений да моло тўлымаш
Калыклан диспансеризацийым да профилактике шотан медицине 
осмотрым эртарыме годым онкологий чер дене черланымым пален 
налмылан медицине пашае‰-влаклан кумыла‰дыше шотан оксам 
тўлышашлан финанс  йєным ышташ обязательный медицине стра-
хованийын территориальный фондшын роскотшо
Калыклан социальный обеспечений да моло тўлымаш
Роскот чылаже 

5. 4-ше №-ан приложенийым тыгай редакций дене возаш:

1 2 3 4 5 6 7

395 09 09 9990050930  480196,0

395 09 09 9990050930 500 480196,0
395 09 09 9990058540  27894,1

395 09 09 9990058540 300 27894,1
395 09 09 9999950930  8858546,8

395 09 09 9999950930 300 8858546,8
395 09 09 9999952570  44768,3

395 09 09 9999952570 300 44768,3
395 09 09 9999952580  447,6

395 09 09 9999952580 300 447,6
     10147305,3».

Межбюджетный трансферт-влак, чылаже
Обязательный медицине страхованийын федеральный фондшо гыч налме межбюджетный 
трансферт-влак, тидын шотыштак: 
обязательный медицине страхованийын организацийже-влаклан финанс  йєным ышташ ойы-
ралтше субвенций
обязательный медицине страхованийын территориальный фондшын нормироватлыме страхо-
вой запасшым чумыраш финанс  йєным ышташ ойыралтше межбюджетный трансферт-влак
калыклан диспансеризацийым да профилактике шотан медицине осмотрым эртарыме годым 
онкологий чер дене черланымым пален налмылан медицине пашае‰-влаклан 

«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 30-З №-ан Законжын редакцийже) пеленысе 
4-ше №-ан ПРИЛОЖЕНИЙ

2022 èéлан Россèé Федерацèéын бюджет сèстемыжын моло бюджетше гыч 
налме межбюджетныé 

ТРАНСФЕРТ-ВЛАК
(тўжем те‰ге)

Межбюджетный трансферт-влакын лўмышт Суммо

1 2

9582710,7
9528916,6

9396927,2

44768,3

447,6

Умбакыже 4-ше лашт
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кумыла‰дыше шотан оксам тўлышашлан финанс  йєным ышташ ойыралтше межбюджетный 
трансферт-влак
Обязательный медицинский страхований почеш страховатлалтше, тидын шотыштак у корона-
вирусан инфекций (COVID-19) черан да (але) тыгай чер дене черланен кертшылан шотлымо 
е‰-влаклан 2021-2022 ийлаште обязательный медицинский страхованийын территориальный 
программыжым шуктен толмо кышкарыште медицине полышым пуаш ешартыш финанс  йєным 
ышташ ойыралтше межбюджетный трансферт-влак
Марий Эл Республикын республиканский бюджетше гыч налме межбюджетный трансферт-влак: 
обязательный медицине страхованийын базовый программыштыже палемдыдыме медицине по-
лышын ешартыш видшылан да тыгай полышым пуымо условийым шукташ финанс  йєным ышты-
шашлан ойыралтше межбюджетный трансферт-влак
обязательный медицинский страхований почеш страховатлалтше, тидын шотыштак у корона-
вирусан инфекций (COVID-19) черан да (але) тыгай чер дене черланен кертшылан шотлымо 
е‰-влаклан икымше медико-санитарный полышым пуаш обязательный медицинский страхова-
нийын территориальный программыжым шуктен толмо кышкарыште Россий Федераций Пра-
вительствын резерв фондшын средстваж кўшеш ешартыш финанс  йєным ышташ ойыралтше 
межбюджетный трансферт-влак 

2 лончо. Тиде Закон тудым официально савыктыме кече гыч вийыш пура да 2022 ий 1 январь 
гыч лекше правовой кылым авалта.

2022 èéлан Россèé Федерацèéын бюджет сèстемыжын моло бюджетше гыч 
налме межбюджетныé 

ТРАНСФЕРТ-ВЛАК

86773,5

53794,1

25900,0

27894,1».

Марèé Эл Республèкым Вуéлатыше Ю.ЗАЙЦЕВ 
Йошкар-Ола 
2022 ий 31 октябрь 
30-З №

Тиде Закон «Россий Федерацийы-
ште кугыжаныш контроль (надзор) 
да муниципальный контроль нерген» 
2020 ий 31 июльысо 248-ФЗ №-ан 
Федеральный закон дене келшышын, 
Марий Эл Республикын террито-
рийыштыже аттракцион-влакын тех-
нический состоянийышт да нуным 
кучылтмо шотышто региональный 
кугыжаныш контроль (надзор) (ум-
бакыже – региональный кугыжаныш 
контроль (надзор)) пашам шуктымо 
дене кылдалтше посна кылым тєрла.

1 лончо. Регèональныé кугы-
жаныш контрольын (надзорын) 
предметше

Региональный кугыжаныш контр-
ольын (надзорын) предметшылан 
юридический лица-влакын, нунын 
вуйлатышыштын да моло должност-
ной е‰ыштын, индивидуальный пред-
приниматель-влакын, нунын упол-
номочитлыме представительыштын 
шуктымышт шотлалтеш:

1) аттракцион-влакын технический 
состоянийышт да нуным кучылтмо 
шотышто Россий Федераций Прави-

тельствын палемдыме обязательный 
требованийым;

2) «Аттракцион-влакын лўдыкшы-
дымылыкышт нерген» Евразийский 
экономический ушемын технический 
регламентыштыже аттракцион-вла-
кын лўдыкшыдымылыкышт шотышто 
палемдыме обязательный требова-
нийым. Тиде регламентшым «Аттрак-
цион-влакын лўдыкшыдымылыкышт 
нерген» Евразийский экономический 
ушемын технический регламентше 
нерген» Евразийский экономический 
комиссийын Советшын 2016 ий 18 
октябрьысе 114-ше №-ан пунчалже 
дене лукмо.

2 лончо. Регèональныé кугыжа-
ныш контроль (надзор) пашам 
органèзоватлыме да шуктымо ра-
дам

Региональный кугыжаныш контроль 
(надзор) пашам организоватлыме да 
шуктымо радам региональный кугы-
жаныш контроль (надзор) нерген по-
ложенийыште рашемден ончыктал-
теш, тудым Марий Эл Республикын 
Правительствыже пе‰гыдемда.

3  лончо. Марèé Эл Республèкын 
èсполнèтельныé кучемжын регè-
ональныé кугыжаныш контроль 
(надзор) пашам шуктышо органже

1. Региональный кугыжаныш контр-
оль (надзор) пашам Марий Эл Респу-
блик исполнительный кучемын Ма-
рий Эл Республик Правительствын 
уполномочитлыме органже (умбакы-
же – уполномочитлыме орган) шукта.

2. Региональный кугыжаныш контр-
оль (надзор) пашам шуктышо упол-
номочитлыме органын должностной 
е‰же-влакын переченьыштым Марий 
Эл Республикын Правительствыже 
рашемден палемда.

3. Региональный кугыжаныш контр-
оль (надзор) пашам шуктышо упол-
номочитлыме органын должностной 
е‰же-влак Россий Федерацийын 
законодательствыштыже палемды-
ме права дене тўрыснек пайдаланат, 
тушто ончыктымо обязанностьым 
шуктат да мутым кучат.

4 лончо. Марèé Эл Республèкын 
южо законодательныé актшым 
вèéым éомдарышылан шотлаш

Тиде Законын вийыш пурымо кече 
гыч вийым йомдарышылан шотлаш:

«Марий Эл Республикыште шке 
коштшо машина-влакын да техни-
кын моло видшын, аттракцион-влакын 
технический состоянийышт да нуным 
кучылтмо шотышто региональный ку-
гыжаныш надзор нерген» Марий Эл 
Республикын 2008 ий 7 мартысе 13-З 

Марèé Эл Республèкын террèторèéыштыже 
аттракцèон-влакын технèческèé состоянèéышт да 

нуным кучылтмо шотышто регèональныé кугыжаныш 
контроль (надзор) нерген

Марèé Эл Республèкын ЗАКОНЖО
Марий Эл Республикын Кугыжаныш Погынжо

2022 ий 27 октябрьыште луктын



2023  ий 3  март 5Марий ЭЛМарий ЭЛ

№-ан Законжым (Марий Эл Респу-
бликын Иктыш чумырен лукмо зако-
нодательствыже, 2008, 4 № (I ужаш), 
201 ст.);

«Марий Эл Республикын южо за-
конодательный актышкыже ваштал-
тышым пуртымо нерген да вийым 
йомдарышылан шотлымо нерген» 
Марий Эл Республикын 2008 ий 29 
апрельысе 16-З №-ан Законжын (Ма-
рий Эл Республикын Иктыш чумырен 
лукмо законодательствыже, 2008, 5 № 
(I ужаш), 230 ст) 8 лончыжым;

«Марий Эл Республикын посна за-
конодательный актлашкыже ваштал-
тышым пуртымо нерген» Марий Эл 
Республикын 2015 ий 5 майысе 18-З 

№-ан Законжын («Марий Эл офици-
альный» портал (portal.mari.ru/pravo), 
2015 ий 6 май, 05052015010018 №) 2 
лончыжым;

«Марий Эл Республикын южо за-
конодательный актышкыже ваштал-
тышым пуртымо нерген» Марий Эл 
Республикын 2015 ий 17 декабрьы-
се 54-З №-ан Законжын («Марий 
Эл официальный» портал (portal.
mari.ru/pravo), 2015 ий 17 декабрь, 
17122015010054 №) 6 лончыжым;

«Марий Эл Республикыште шке 
коштшо машина-влакын да техни-
кын моло видшын технический со-
стоянийышт шотышто региональный 
кугыжаныш надзор нерген» Марий 

Эл Республикын 2018 ий 1 ноябрьы-
се 51-З №-ан Законжым («Марий 
Эл официальный» портал (portal.
mari.ru/pravo), 2018 ий 2 ноябрь, 
01112018010051 №).

5 лончо. Тèде Законын вèéыш 
пурымыжо

Тиде Закон, тудым официально са-
выктыме кече деч вара лу кече эрты-
мек, вийыш пура.

Марèé Эл Республèкым  
Вуéлатыше Ю.ЗАЙЦЕВ

Йошкар-Ола 
2022 ий 31 октябрь 
31-З №

1 лончо. «Марий Эл Республи-
кын территорийыштыже автомобиль 
транспорт да оласе мланде ўмбал-
не коштшо электрический транспорт 
дене пассажир-влакым да багажым 
эреак шупшыктымашым организоват-
лыме сферыште посна кылым тєрлы-
мє нерген» Марий Эл Республикын 
2017 ий 23  майысе 26-З №-ан За-
конжын («Марий Эл официальный» 
портал (portal.mari.ru/pravo), 2017 ий 
23  май, 23052017010026 №; 2018 ий 
8 май, 08052018010015 №, 2018 ий 25 
сентябрь, 25092018010038 №; 2019 
ий 10 июнь 10062019010015 №;  2020 
ий 11 сентябрь, 11092020010034 №; 
2021 ий 1 март, 01032021010008 №, 
2021 ий 5 июль, 05072021010028 №, 
2021 ий 24 сентябрь, 24092021010036 
№) 10 лончыжын 1 ужашыштыже «Фе-
деральный законын 29 лончыжын 5 

ужашыжын 1-3  пунктлаштыже он-
чыктымо» мут-влакым «Федеральный 
законын 29 лончыжын 5 ужашыжын 
2 ден 3  пунктлаштыже ончыктымо» 
мут-влак дене вашталташ.

2 лончо. «Марий Эл Республи-
кын «Йошкар-Ола» ола округ» муни-
ципальный образованийын верысе 
самоуправлений органже-влак ден 
Марий Эл Республикын кугыжаныш 
кучем органже-влак коклаште авто-
мобиль транспорт да оласе млан-
де ўмбалне коштшо электрический 
транспорт дене пассажир-влакым 
да багажым эреак шупшыктымашым 
организоватлыме шотышто полно-
мочийым угыч шеледыме нерген» 
Марий Эл Республикын 2020 ий 2 но-
ябрьысе 47-З №-ан Законжын («Ма-
рий Эл официальный» портал (portal.
mari.ru/pravo), 2020 ий 2 ноябрь, 

02112020010047 №) 1 лончышкыжо 
тыгай вашталтышым пурташ:

«Россий Федерацийын субъектла-
штыже кугыжаныш кучемын законо-
дательный (представительный) ден 
исполнительный органже-влакым 
организоватлыме общий принцип-
влак нерген» 1999 ий 6 октябрьысе 
184-ФЗ №-ан Федеральный законын 
26.3  лончыжын 6.1 пунктшо дене 
келшышын» мут-влакым «Россий Фе-
дерацийын субъектлаштыже публич-
ный кучемым организоватлыме об-
щий принцип-влак нерген» 2021 ий 
21 декабрьысе 414-ФЗ №-ан Феде-
ральный законын 6 лончыжын 3  ужа-
шыж дене келшышын» мут-влак дене 
вашталташ.

3 лончо. Тиде Закон,  2 лончыж 
деч посна, тудым официально савык-
тыме кече деч вара лу кече эртымек,  
вийыш пура.

Тиде Законын 2 лончыжо 2023  ий  
1 январь гыч вийыш пура.

Марèé Эл Республèкым  
Вуéлатыше Ю.ЗАЙЦЕВ

Йошкар-Ола 
2022 ий 31 октябрь 
32-З №

Марèé Эл Республèкын транспорт шотышто южо  
законодательныé актышкыже вашталтышым  

пуртымо нерген
Марèé Эл Республèкын ЗАКОНЖО
Марий Эл Республикын Кугыжаныш Погынжо

2022 ий 27 октябрьыште луктын

1 лончо. «Образований сферыште 
кугыжаныш социальный полыш мере 
нерген» Марий Эл Республикын 2004 
ий 2 декабрьысе 49-З №-ан Закон-
жын (Марий Эл Республикын Иктыш 
чумырен лукмо законодательствыже, 
2005, 1 № (I ужаш), 3  ст.; 2006, 1 № (II 
ужаш), 14 ст.; 2007, 5 №, 208 ст., 8 № 

(II ужаш), 376 ст., 11 № (I ужаш), 490, 
501 ст.; 2008, 11 №, 533  ст.; 2009, 12 
№ (I ужаш), 499 ст.; 2010, 6 №, 291 
ст., 11 №, 506 ст.; 2011, 4 №, 174 ст.; 
«Марий Эл официальный» портал 
(portal.mari.ru/pravo), 2012 ий 21 март, 
21032012010014 №; 2013  ий 24 ок-
тябрь, 23102013010046 №, 2013  ий 3  

декабрь, 02122013010054 №, 2013  ий 
30 декабрь, 30122013010063  №; 2014 
ий 23  май, 23052014010020 №, 2014 
ий 19 август, 18082014010033  №; 
2016 ий 20 декабрь, 20122016010054 
№; 2018 ий 8 май, 08052018010014 
№; 2020 ий 3  август, 03082020010023  
№) 2 лончыжын кумшо абзацышкыже 
тыгай вашталтышым пурташ:

«кугыжаныш профессиональный 
образовательный организацийлаште 
сай квалификациян пашазе, служа-
щий-влакым ямдылыме программе-
влак, кыдалаш звеносо специалист-
влакым ямдылыме программе-влак 
почеш» мут-влакым «кугыжаныш об-

Образованèé да посна категорèé граждан-влаклан 
соцèальныé полышым пуымо сферыште Марèé Эл 

Республèкын южо законодательныé актышкыже 
вашталтышым пуртымо нерген

Марèé Эл Республèкын ЗАКОНЖО
Марий Эл Республикын Кугыжаныш Погынжо

2022 ий 27 октябрьыште луктын

Умбакыже 6-шо лашт.
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щеобразовательный организацийла-
ште, кугыжаныш профессиональный 
образовательный организацийлаште, 
тў‰ общий, кыдалаш общий образо-
ванийын образовательный програм-
мыже, кыдалаш профессиональный 
образованийын образовательный 
программыже, пашазе профессий, 
служащий-влакын должностьышт 
шотышто профессиональный ямды-
лалтмаш программе-влак почеш» 
мут-влак дене вашталташ.

2 лончо. «Марий Эл Республикы-
ште посна категорий граждан-вла-
клан социальный полышым пуымо 
да нуным социально обслуживатлы-
ме нерген» Марий Эл Республикын 
2004 ий 2 декабрьысе 50-З №-ан 
Законышкыжо (Марий Эл Республи-
кын Иктыш чумырен лукмо законода-
тельствыже, 2005, 1 № (I ужаш), 4 ст., 
4 №, 153  ст., 8 №, 334 ст.; 2006, 1 № 
(I ужаш), 7 ст., 4 №, (I ужаш), 135 ст., 
11 №, 404 ст., 12 № (I ужаш), 443  ст.; 
2007, 5 №, 208, 209 ст., 8 № (I ужаш), 
367 ст., 11 № (I ужаш), 501 ст.; 2008, 
1 № (I ужаш), 9 ст., 4 № (I ужаш), 197 
ст., 5 № (I ужаш), 230, 232 ст., 11 №, 
532 ст.; 2009, 1 № (I ужаш), 7 ст., 4 № 
(I ужаш), 138 ст., 10 №, 424 ст., 12 № (I 
ужаш), 494, 499 ст.; 2010, 4 №, 162 ст., 
9 № (I ужаш), 434, 442 ст., 11 №, 506 
ст.; 2011, 1 № (I ужаш), 5 ст., 1 № (II 
ужаш), 11 ст., 11 №, 570, 571 ст.; 2012, 
1 № (I ужаш), 5 ст., 1 № (II ужаш), 13  
ст.; «Марий Эл официальный» пор-
тал (portal.mari.ru/pravo), 2012 ий 30 
май, 28052012010027 №, 2012 ий 31 
июль, 30072012010046 №, 2012 ий 
27 август, 27082012010052 №, 2012 
ий 12 декабрь, 10122012010079 №, 
10122012010081 №, 2012 ий 29 де-
кабрь, 27122012010083  №; 2013  
ий 27 февраль, 26022013010008 №, 
2013  ий 2 август, 01082013010030 №, 
2013  ий 24 октябрь, 23102013010046 
№, 2013  ий 3  декабрь, 
02122013010053  №, 2013  ий 30 де-
кабрь, 30122013010063  №; 2014 ий 
25 февраль, 24022014010007 №, 2014 
ий 23  май, 23052014010020 №, 2014 
ий 31 октябрь, 31102014010052 №, 
2014 ий 29 декабрь, 29122014010067 
№, 29122014010069 №; 2015 ий 2 
март, 02032015010011 №, 2015 ий 
25 сентябрь, 25092015010035 №, 
25092015010037 №, 25092015010040 
№; 2016 ий 1 март, 29022016010006 №, 
2016 ий 26 апрель, 25042016010020 №, 

2016  ий 25 октябрь, 24102016010041 
№, 24102016010042 №, 2016 ий 20 де-
кабрь, 20122016010055 №; 2017 ий 7 
март, 07032017010009 №, 2017 ий 3  
октябрь, 03102017010045 №, 2017 ий 
27 декабрь, 26122017010066 №; 2018 
ий 27 февраль, 27022018010008 №, 
2018 ий 25 сентябрь, 25092018010030 
№, 25092018010031 №, 2018 ий 3  
декабрь, 03122018010061 №; 2019 
ий 22 февраль, 22022019010002 №, 
2019 ий 26 июль, 26072019010029 №, 
2019 ий 6 ноябрь, 05112019010040 
№; 2021 ий 1 март, 01032021010009 
№, 2021 ий 5 май, 05052021010015 №, 
2021 ий 5 июль, 05072021010030 №, 
2021 ий 28 октябрь, 28102021010055 
№; 2022 ий 24 май, 24052022010013  
№, 2022 ий 5 июль, 05072022010023  
№) тыгай вашталтышым пурташ:

1. 10  лончышто:
а) тыгай содержаниян 1.1 пунктым 

ешараш:
«1.1. Тулык йоча ден ача-ава по-

лыш деч посна кодшо йоча-влак ко-
кла гыч улшо е‰, тунемме жапыште 
ача-авам але шкетын улшо ачам але 
авам йомдарыше тў‰ общий, кыда-
лаш общий образованийын образо-
вательный программыж-влак почеш 
Марий Эл Республикын республи-
канский бюджетшын але верысе 
бюджет-влакын средствашт кўшеш 
тунемше е‰-влак кўшнє ончыктымо 
образовательный программе-влак 
почеш тунемын пытарыме марте тич-
маш кугыжаныш обеспеченийыш на-
лалтыт.»;

б) 2 пунктын 2 подпунктышкыжо 
«очно тунемме формо почеш» мут-
влак деч вара «тў‰ общий, кыдалаш 
общий образованийын образова-
тельный программыж-влак почеш» 
мут-влакым ешараш.

2. 17.1 лончым вийым йомдарышы-
лан шотлаш;

3 лончо. «Ийготыш шудымо гра-
ждан-влак шотышто опеке да попе-
чительстве шумлык пашам виктарен 
колтымо да шуктымо шотышто посна 
кугыжаныш полномочийым верысе 
самоуправлений орган-влаклан пуы-
мо да Марий Эл Республикын южо 
законодательный актшым вийым 
йомдарышылан шотлымо нерген» 
Марий Эл Республикын 2007 ий 25 
октябрьысе 49-З №-ан Законышкы-
жо (Марий Эл Республикын Иктыш 
чумырен лукмо законодательствыже, 

2007, 11 № (I ужаш), 493  ст.; 2008, 
1 № (I ужаш), 6 ст.; 2009, 8 №, 346 
ст., 12 № (I ужаш), 499 ст.; 2010, 6 №, 
291 ст., 11 №, 506 ст.; 2011, 7 №, 349 
ст.; 2012, 1 № (I ужаш), 4 ст.; «Ма-
рий Эл официальный» портал (portal.
mari.ru/pravo), 2013  ий 30 декабрь, 
30122013010063  №; 2015 ий 25 сен-
тябрь, 25092015010035 №; 2017 ий 
27 декабрь, 26122017010066 №; 2021 
ий 5 июль, 05072021010030 №; 2022 
ий 18 февраль, 18022022010002 №) 
тыгай вашталтышым пурташ:

1. 5 лончын 2.1 пунктыштыжо «кас-
се гоч обслуживатлымаш» мут-вла-
кым «казначействын йєнжє дене 
обслуживатлымаш» мут-влак дене 
вашталташ.

2. 5.1 лончышко «тудын илышыж-
лан але тазалыкшылан,» мут-влак 
деч вара «азам (йоча-влакым) азам 
ыштыме пєртыштє (отделенийыште) 
але моло медицине организацийыш-
те кодымо годым, аван (ачан) йочам 
ашнаш налме нерген возен пуымо 
кєнымашыжын улмо нерген (тудым 
ача лийшын (ава лийшын) ашнаш на-
лаш кєнымыж деч посна),» мут-вла-
кым ешараш.

4 лончо. «Исправительный учре-
жденийлаште шинчыше граждан-
влакын общий образованийым налме 
пашам виктарен колтымо шотышто 
кугыжаныш полномочийым верысе 
самоуправлений орган-влаклан пуы-
мо нерген» Марий Эл Республикын 
2008 ий 1 декабрьысе 65-З №-ан 
Законжын (Марий Эл Республикын 
Иктыш чумырен лукмо законодатель-
ствыже, 2009, 1 № (I ужаш), 5 ст., 8 №, 
346 ст.; 2010, 11 №, 506 ст.; «Марий 
Эл официальный» портал (portal.
mari.ru/pravo), 2015 ий 25 сентябрь, 
25092015010035 №; 2021 ий 5 июль, 
05072021010030 №) преамбулышкы-
жо тыгай вашталтышым пурташ:

«Россий Федерацийын субъектше-
влакын кугыжаныш кучемыштын за-
конодательный (представительный) 
ден исполнительный органыштым 
организоватлыме общий принцип-
влак нерген» 1999 ий 6 октябрьысе 
184-ФЗ №-ан» мут-влакым «Россий 
Федерацийын субъектлаштыже пу-
бличный кучемым организоватлыме 
общий принцип-влак нерген» 2021 
ий 21 декабрьысе 414-ФЗ №-ан» 
мут-влак дене вашталташ.

5 лончо. «Йоча-влакын каныме да 
нуным таза‰дыме организацийлаште 
йоча-влакын канышыштым да таза-
лыкым пе‰гыдемдымыштым органи-
зоватлыме да тидлан йєным ыштыме 
шотышто, нунын йоча-влакын каныме 

Образованèé да посна категорèé граждан-влаклан 
соцèальныé полышым пуымо сферыште Марèé Эл 

Республèкын южо законодательныé актышкыже 
вашталтышым пуртымо нерген
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да нуным таза‰дыме организацийла-
ште лиймышт жапыште йоча-влакын 
илышышт да тазалыкышт шотышто 
лўдыкшыдымылыклан йєным ышты-
ме шотышто Марий Эл Республикын 
посна кугыжаныш полномочийжым 
верысе самоуправлений орган-вла-
клан пуымо нерген» Марий Эл Респу-
бликын 2010 ий 2 мартысе 1-З №-ан 
Законжын (Марий Эл Республикын 
Иктыш чумырен лукмо законодатель-
ствыже, 2010, 4 №, 156 ст., 11 №, 506 
ст.; «Марий Эл официальный» портал 
(portal.mari.ru/pravo), 2012 ий 29 де-
кабрь, 27122012010083  №; 2013  ий 
3  декабрь, 02122013010054 №; 2015 
ий 25 сентябрь, 25092015010035 №; 
2017 ий 7 март, 07032017010009 №) 
преамбулышкыжо тыгай ваштал-
тышым пурташ:

«Россий Федерацийын субъектше-
влакын кугыжаныш кучемыштын за-
конодательный (представительный) 
ден исполнительный органыштым 
организоватлыме общий принцип-
влак нерген» мут-влакым «Россий 
Федерацийын субъектлаштыже пу-
бличный кучемым организоватлыме 
общий принцип-влак нерген» мут-
влак дене вашталташ.

6 лончо. «Тулык йоча ден ача-
ава полыш деч посна кодшо йо-
ча-влаклан, тулык йоча ден ача-ава 
полыш деч посна кодшо йоча-влак 
кокла гыч улшо е‰-влаклан илыме 
помещенийым ситарыме нерген» 
Марий Эл Республикын 2012 ий 10 
декабрьысе 79-З №-ан Законжын 
(«Марий Эл официальный» портал 
(portal.mari.ru/pravo), 2012 ий 12 де-
кабрь, 10122012010079 №; 2014 ий 
29 апрель, 28042014010013  №, 2014 
ий 29 декабрь, 29122014010067 №; 
2015 ий 29 апрель, 29042015010014 
№, 2015 ий 25 сентябрь, 
25092015010037 №; 2016 ий 1 март, 
29022016010006 №, 2016 ий 26 
апрель, 25042016010017 №; 2018 ий 
8 май, 08052018010014 №, 2018 ий 2 
ноябрь, 01112018010049 №; 2019 ий 
2019 ий 26 июль, 26072019010029 №, 
2019 ий 5 декабрь, 05122019010055 
№) преамбулышкыжо тыгай ваштал-
тышым пурташ:

«Россий Федерацийын субъектше-
влакын кугыжаныш кучемыштын за-
конодательный (представительный) 
ден исполнительный органыштым 
организоватлыме общий принцип-
влак нерген» 1999 ий 6 октябрьысе 
184-ФЗ №-ан Федеральный закон 
дене» мут-влакым «Россий Федера-
цийын субъектлаштыже публичный 
кучемым организоватлыме общий 

принцип-влак нерген» 2021 ий 21 
декабрьысе 414-ФЗ №-ан Феде-
ральный закон дене» мут-влак дене 
вашталташ.

7 лончо. «Марий Эл Республикы-
ште образований нерген» Марий Эл 
Республикын 2013  ий 1 августысо 
29-З №-ан Законышкыжо («Марий 
Эл официальный» портал (portal.
mari.ru/pravo), 2013  ий 2 август, 
01082013010029 №, 2013  ий 24 ок-
тябрь, 23102013010046 №; 2014 ий 19 
август, 18082014010033  №, 2014 ий 
29 декабрь, 29122014010067 №; 2015 
ий 2 март, 02032015010011 №, 2015 ий 
17 декабрь, 17122015010056 №; 2016 
ий 1 март, 29022016010006 №, 2016 
ий 25 октябрь, 24102016010041 №; 
2018 ий 27 февраль, 27022018010005 
№, 2018 ий 8 май, 08052018010014 №, 
2018 ий 2 ноябрь, 01112018010054 №, 
2018 ий 3  декабрь, 03122018010061 
№; 2019 ий 26 июль, 26072019010029 
№; 2020 ий 2 март, 02032020010007 
№, 2020 ий 3  август, 03082020010022 
№, 03082020010023  №, 
03082020010024 №; 2021 ий 24 сен-
тябрь, 24092021010042 №) тыгай ва-
шталтышым пурташ:

1. 6 лончын 11 пунктшым вийым 
йомдарышылан шотлаш.

2. 9 лончын 4 ужашыжын икымше 
абзацыштыже «примерный обра-
зовательный программе-влак» 
мут-влакым «аспирантурышто 
(адъюнктурышто) научный ден науч-
но-педагогический кадрым ямдылы-
ме программе, федеральный тў‰ об-
щеобразовательный программе да 
кыдалаш профессиональный обра-
зованийын примерный образова-
тельный программыж-влак шотышто 
федеральный кугыжаныш требова-
ний» мут-влак дене вашталташ.

3. 10 лончын 2 ужашышкыже «ис-
полнительный кучемын общий обра-
зований сферыште кугыжаныш поли-
тикым да нормативно-правовой йєн 
дене тєрлен шогымашым ямдылыме 
да илышыш шы‰дарыме пашам шук-
тышо федеральный органже дене ку-
тырен келшыме почеш» мут-влакым 
ешараш.

4. 12 лончын 4 ужашыштыже «Рос-
сий Федерацийыште образований 
нерген» Федеральный законын 98 
лончыжо» мут-влакым «Россий Фе-
дерацийыште образований нерген» 
Федеральный закон дене» мут-влак 
дене вашталташ.

5. 13  лончым тыгай редакций дене 
возаш:

«13  лончо. Марèé Эл Республè-
кыште образовательныé програм-

ме-влакым шукташ фèнанс éєным 
ыштымаш 

Марий Эл Республикыште образо-
вательный программе-влакым шук-
таш финанс  йєным ыштыме паша 
Россий Федерацийын бюджетный 
законодательствыж дене келшышын 
шукталтеш да тидын годым «Россий 
Федерацийыште образований нер-
ген» Федеральный законышто па-
лемден ончыктымо ойыртем шотыш 
налалтеш».

6. 14 лончын 2 ужашыжын 2 пун-
ктышкыжо «учебник-влак» мут деч 
вара «нунын дене комплект семын 
ямдылыме, учебник-влакын феде-
ральный переченьышкышт пуртышаш 
учебный пособий-влак» мут-влакым 
ешараш.

7. 17 лончын 9 ужашыштыже «обра-
зований сферыште кугыжаныш услу-
гым ыштыме пашам шуктышо» мут-
влакым «тушто пуалтше профессий, 
специальность да ямдылалтме на-
правлений шот дене тунемаш нал-
ме контрольный цифр деч єрдыжкє 
лекде, образовательный программе-
влакым шукташ финанс  йєным ыш-
тымаш» мут-влак дене вашталташ.

8. Приложенийыште:
а) 3  пунктышто:
визымше абзацыште «образова-

тельный услугын акше гыч» мут-вла-
кым «образовательный программым 
шукташ финанс  йєным ыштыме ку-
гыт гыч» мут-влак дене вашталташ;

индешымше, латвизымше да латку-
дымшо абзацлаште «образователь-
ный услугын кокла акше» мут-влакым 
«образовательный программым шук-
таш финанс  йєным ыштыме кокла ку-
гыт» мут-влак дене вашталташ;

б) 4 пунктышто:
визымше абзацыште «образова-

тельный услугын акше гыч» мут-вла-
кым «образовательный программым 
шукташ финанс  йєным ыштыме ку-
гыт гыч» мут-влак дене вашталташ;

индешымше, латвизымше да латку-
дымшо абзацлаште «образователь-
ный услугын кокла акше» мут-влакым 
«образовательный программым шук-
таш финанс  йєным ыштыме кокла ку-
гыт» мут-влак дене вашталташ;

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

Марèé Эл Республèкым  
Вуéлатыше Ю.ЗАЙЦЕВ

Йошкар-Ола 
2022 ий 31 октябрь 
33-З №
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1 лончо. «Марий Эл Республикын 
кугыжаныш собственностьыштыжо 
улшо погым виктарыме да кучылтмо 
радам нерген» Марий Эл Республи-
кын 2002 ий 4 декабрьысе 36-З №-ан 
Законышкыжо (Марий Эл Республи-
кын Иктыш чумырен лукмо законода-
тельствыже, 2003, 1 №, 8 ст.; 2007, 5 №, 
214 ст., 6 №, 293  ст.; 2008, 11 №, 528 
ст.; 2009, 1 № (I ужаш), 4 ст., 5 №, 222 
ст., 8 №, 341 ст., 10 №, 423  ст.; 2011, 7 
№, 349 ст.; «Марий Эл официальный» 
портал (portal.mari.ru/pravo), 2012 ий 
12 декабрь, 10122012010080 №; 2013  
ий 24 октябрь, 23102013010039 №; 
2014 ий 1 август, 31072014010027 №, 
2014 ий 31 октябрь, 31102014010043  
№; 2015 ий 29 сентябрь, 
25092015010044 №, 2015 ий 17 де-
кабрь, 17122015010057 №; 2016 ий 1 
июль, 01072016010024 №; 2017 ий 23  
май, 23052017010027 №; 2019 ий 22 
февраль, 22022019010003  №; 2021 
ий 24 декабрь, 24122021010066 №) 
тыгай вашталтышым пурташ:

1. Преамбулышто «Россий Федера-
цийын субъектше-влакын кугыжаныш 
кучемыштын законодательный (пред-
ставительный) ден исполнительный 
органыштым организоватлыме об-
щий принцип-влак нерген» 1999 ий 6 
октябрьысе 184-ФЗ №-ан Федераль-
ный законын 5 лончыжо» мут-влакым 

«Россий Федерацийын субъектлаш-
тыже публичный кучемым организо-
ватлыме общий принцип-влак нер-
ген» 2021 ий 21 декабрьысе 414-ФЗ 
№-ан Федеральный законын 8 лон-
чыжо» мут-влак дене вашталташ.

2. 7 лончын 3  пунктыштыжо:
1) тыгай содержаниян 16 подпун-

ктым ешараш:
«16) Марий Эл Республикын кугы-

жаныш собственностьыштыжо улшо 
мланде участкылаште кушкылым руы-
мо радамым рашемден палемда;»;

1) 16 подпунктым 17 подпунктлан 
шотлаш.

2 лончо. «Марий Эл Республикы-
ште мланде отношенийым тєрлымє 
нерген» Марий Эл Республикын 2015 
ий 27 февральысе 3-З №-ан Зако-
нышкыжо («Марий Эл официальный» 
портал (portal.mari.ru/pravo), 2015 ий 
27 февраль, 27022015010003  №, 2015 
ий 6 май, 05052015010019 №, 2015 
ий 25 сентябрь, 25092015010038 №, 
2015 ий 17 декабрь, 17122015010056 
№, 17122015010057 №; 2016 ий 26 
апрель, 25042016010019 №, 2016  ий 6 
октябрь, 05102016010033  №; 2017 ий 
4 август, 04082017010035 №, 2017 ий 
27 октябрь, 26102017010048 №, 2017 
ий 5 декабрь, 04122017010059 №; 
2018 ий 27 февраль, 27022018010006 
№, 27022018010010 №, 2018 ий 28 де-

кабрь, 28122018010068 №; 2020 ий 
2 март, 02032020010008 №, 2020 ий 
15 июнь, 15062020010011 №; 2021 
ий 24 сентябрь, 24092021010046 №, 
24092022010047 №) тыгай ваштал-
тышым пурташ:

1. 5.3  лончын 1 пунктыштыжо:
кокымшо абзацыш «садоводство» 

мут деч вара «шке кўлешлыклан» мут-
влакым ешараш;

визымше, кудымшо абзацлаште 
«садоводство, огородничестве» мут-
влакым «шке кўлешлыклан садым але 
пакчам» мут-влак дене вашталташ.

2. 10 лончышто:
1) 2 пунктышто:
кокымшо абзацыш «але илыме 

пєртым вера‰даш права дене шке 
кўлешлыклан садым кучаш» мут-вла-
кым ешараш;

кумшо абзацыште «садоводство 
але огородничестве» мут-влакым 
«шке кўлешлыклан садым але пак-
чам» мут-влак дене вашталташ;

2) 3  пунктын икымше абзацышкы-
же «населённый пунктын чекше кєр-
гыштє» мут-влак деч вара «але илы-
ме пєртым вера‰даш права дене шке 
кўлешлыклан садым кучаш» мут-вла-
кым ешараш;

3) 3.1 пунктым вийым йомдарышы-
лан шотлаш.

3 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 
34-З №

Марèé Эл Республèкын пого да мланде отношенèé 
шотышто посна законодательныé актлашкыже 

вашталтышым пуртымо нерген
Марèé Эл Республèкын ЗАКОНЖО
Марий Эл Республикын Кугыжаныш Погынжо

2022 ий 27 октябрьыште луктын

1 лончо. «Марий Эл Республикы-
ште муниципальный погым муници-
пальный образований-влак коклаште 
шеледыме нерген» Марий Эл Респу-
бликын 2006 ий 30 декабрьысе 82-З 
№-ан Законышкыжо (Марий Эл Ре-
спубликын Иктыш чумырен лукмо за-
конодательствыже, 2007, 1 № (I ужаш), 

13  ст., 8 № (I ужаш), 373  ст.; 2008, 4 № 
(I ужаш), 199 ст., 11 №, 528 ст.; 2009, 5 
№, 215 ст., 8 №, 341 ст.; 2010, 6 №, 289 
ст.; 2011, 1 № (I ужаш), 4 ст., 6 №, 305 
ст.; «Марий Эл официальный» портал 
(portal.mari.ru/pravo), 2012 ий 25 ок-
тябрь, 24102012010063  №; 2013  ий 
27 февраль, 26022013010007 №, 2013  

ий 2 август, 01082013010032 №; 2014 
ий 29 апрель, 28042014010015 №, 
2014 ий 31 октябрь, 31102014010043  
№; 2015 ий 29 сентябрь, 
25092015010044 №, 2015 ий 17 де-
абрь, 17122015010057 №; 2016 ий 26 
апрель, 25042016010019 №, 2016 ий 6 
октябрь, 05102016010033  №; 2017 ий 
7 март, 07032017010006 №, 2017 ий 4 
август, 04082017010035 №; 2021 ий 1 
март, 01032021010007 №, 2021 ий 24 
сентябрь, 24092021010045 №) тыгай 
вашталтышым пурташ:

1. 5-ше №-ан приложенийыште:
1) 12 позицийын «Руш Шой ял шо-

тан илем» пунктыштыжо:

«Марèé Эл Республèкыште мунèцèпальныé 
погым мунèцèпальныé образованèé-влак коклаште 

шеледыме нерген» Марèé Эл Республèкын 
Законышкыжо вашталтышым пуртымо нерген

Марèé Эл Республèкын ЗАКОНЖО
Марий Эл Республикын Кугыжаныш Погынжо

2022 ий 27 октябрьыште луктын

Мучашыже лèеш


