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Умбакыже 2-шо лашт.Тў‰алтышыже 46-ше ¹-ан газетыште

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

Марèé Эл Республèкын Законжо
Марий Эл Республикын Кугыжаныш Погынжо  

2021 ий 2 декабрьыште луктын

17-ше №-ан приложенийын 22-шо таблицыже
Россèé Федерацèéыште общèé юрèсдèкцèян федеральныé суд-влакын прèсяжныé 

заседательышкышт кандèдат-влакын спèскыштым ыштыме (вашталтышым пуртымо) 
шотышто пуалтше кугыжаныш полномочèéым шукташ Марèé Эл Республèкыште ола 

округ ден мунèцèпальныé раéон-влакын бюджетыштлан 2023 ден 2024 èéласе  
плановыé жаплан субвенцèéым

ШЕЛЕДЫМАШ
                                                          (тўжем те‰ге)

Ола округын,  муниципальный  
районын лўмышт 2023  ий 2024 ий

Йошкар-Ола 104211,536 104211,536
Волжск ола 116703,624 116703,624
Козьмодемьянск ола 33868,184 33868,184
Волжский 72706,712 72706,712
Курыкмарий 5253,176 5253,176
Звенигово 68311,040 68311,040
Килемар 23099,152 23099,152
Кужэ‰ер 20825,696 20825,696

17-ше №-ан приложенийын 23-шо таблицыже
Шокшо энергèéлан (шокшо куатлан) льготан тарèфым палемдыме шотышто да 

шокшо энергèéлан (шокшо куатлан) льготан тарèфым кучылтмылан кєра шокшым 
сèтарен шогышо органèзацèé-влакын налын шуктыдымо доходыштым пєртылтымє 

шотышто кугыжаныш полномочèéым шукташ верысе самоуправленèé орган-влаклан 
2023 ден 2024 èéласе плановыé жаплан субвенцèéым 

ШЕЛЕДЫМАШ   
                                                       (тўжем те‰ге)

Ола округын,  муниципальный  
районын лўмышт 2023  ий 2024 ий

Марий Турек 38745,040 38745,040
Медведево 62066,440 62066,440
Морко 14211,992 14211,992
У Торъял 19218,608 19218,608
Оршанке 28437,000 28437,000
Параньга 13912,664 13912,664
Шернур 23859,848 23859,848
Советский 68535,896 68535,896
Юрино 7235,248 7235,248
Чылаже 721201,856 721201,856

Йошкар-Ола 5,3  4,9
Волжск ола 2,3  2,0
Козьмодемьянск ола 1,3  1,2
Волжский 2,0 1,8
Курыкмарий 2,7 2,4
Звенигово 4,7 4,2
Килемар 0,5 0,2
Кужэ‰ер 1,1 1,0

Марий Турек 1,3  1,1
Медведево 4,9 3,2
Морко 2,5 2,3
У Торъял 1,2 1,1
Оршанке 0,5 0,4
Параньга 1,2 1,1
Шернур 1,5 1,4
Советский 3,5 3,1
Юрино 0,2 0,4
Чылаже 36,7 31,8

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

17-ше №-ан ПРИЛОЖЕНИЙ

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

18-ше №-ан ПРИЛОЖЕНИЙ 
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Ола округын,  ола штан  
илемын лўмышт 2023  ий 2024 ий

Йошкар-Ола  716382,25286  282874,73000

18-ше №-ан приложенийын 1-ше таблицыже

«Лўдыкшыдымє да саé качестван корно» нацèональныé проектым шуктен толмо 
кышкарыште верысе значенèян тўшкан паéдаланыме автомобèль корно-влак шотышто 

корным ыштыме пашам фèнансèроватлаш éєным ыштышашлан  
Йошкар-Ола агломерацèéын составышкыже пурышо мунèцèпальныé  

образованèé-влакын бюджетыштлан 2023 ден 2024 èéласе плановыé жаплан бюджет-
влак кокласе моло трансфертым

ШЕЛЕДЫМАШ
                                                       (тўжем те‰ге)

Медведево ола шотан илем  14968,35000  28903,16000
Оршанке ола шотан илем  36270,00000  54794,10000
Советский ола шотан илем  64805,00000  81848,48000
Чылаже  832425,60286  448420,47000

18-ше №-ан приложенийын 2-шо таблицыже

Марèé Эл Республèкым 2020-2024 èéлан соцèальныé ден экономèке велым вèя‰дыме 
èндèвèдуальныé программын меропрèятèéлажым шуктен толмо кышкарыште èлыме 

вер ден коммунальныé озанлыкын структуржым уэмдаш (вўдым сèтарен шогымо, 
кучылталтше вўдым éоктарен колтымо объект-влакым чо‰ымаш (уэмдымаш), 

каналèзацèéын эрыктыше сооруженèéлажым, шокшым сèтарен шогымо объектлам пужен 
уэмдымаш да тулеч моло) да èлыме верым чо‰ышашлан èнженерныé èнфраструктурын 

объектлажым чо‰аш Марèé Эл Республèкыште мунèцèпальныé образованèé-влакын 
бюджетыштлан 2023 èéлан бюджет-влак кокласе моло трансфертым

 ШЕЛЕДЫМАШ
                                                          (тўжем те‰ге)

Йошкар-Ола 15900,90909 15741,90000 159,00909
Волжск ола 106703,03030 105636,00000 1067,03030
Звенигово ола шотан илем  223600,00000 221364,00000 2236,00000
Чылаже 346203,93939 342741,90000 3462,03939

Муниципальный  
образованийын лўмжє Чылаже

Тидын шотыштак

федеральный бюджетын  
средстваж кўшеш

Марий Эл Республикын  
республиканский бюджетшын 

средстваж кўшеш

Черетан финанс  ийыште да пла-
новый жапыште Марий Эл Респу-
бликын вийыште улшо кугыжаныш 
парым обязательствыжым шєраш 
йєным ыштышашлан, тыгак Марий 
Эл Республикын республиканский 
бюджетшын счётыштыжо кодшо 
средствам ешарышашлан 2022 
ийыште 7950683,8 тўжем те‰ге, 
2023  ийыште 6392916,8 тўжем 
те‰ге да 2024 ийыште 5231478,7 
тўжем те‰ге кўсынлымашым ышташ 
палемдалтеш.

Договорышто ончыктымо жап 

дене келшышын 2022 ийыште 
7950683,8 тўжем те‰ге, 2023  ийы-
ште 7190837,7 тўжем те‰ге, 2024 
ийыште 6033070,7 тўжем те‰ге кў-
сынлымашым пєртылтыман.

Федеральный бюджет гыч налме 
кўсынлымашым шєраш палемдыме:

2022 ийыште – 3516315,1 тўжем 
те‰ге кугыт дене, тидын шотыштак 
Марий Эл Республикын бюджетшын 
дефицитшын ужашыжым петыры-
шашлаш налме кредит шотышто – 
138980,3  тўжем те‰ге кугыт дене, 
Марий Эл Республикын бюджетшын 

дефицитшын ужашыжым петыры-
шашлан налме кредит шотышто 
(парым обязательствым шєры-
шашлан) – 977334,8 тўжем те‰ге 
кугыт дене, Марий Эл Республикын 
республиканский бюджетшын еди-
ный счётыштыжо кодшо средствам 
ешарышашлан налме кредит шо-
тышто – 2400000,0 тўжем те‰ге ку-
гыт дене;

2023  ийыште – 1140153,9 тўжем 
те‰ге кугыт дене, тидын шотыштак 
Марий Эл Республикын бюджетшын 
дефицитшын ужашыжым петыры-

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

19-ше №-ан ПРИЛОЖЕНИЙ 

2022 èéлан да 2023 ден 2024 èéласе плановыé жаплан Марèé Эл Республèкын 
кугыжаныш кєргє кўсынлымаш

ПРОГРАММЫЖЕ
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шашлаш налме кредит шотышто – 
138980,3  тўжем те‰ге кугыт дене, 
Марий Эл Республикын бюджетшын 
дефицитшын ужашыжым петыры-
шашлан налме кредит шотышто (па-
рым обязательствым шєрышашлан) 
– 977334,8 тўжем те‰ге кугыт дене, 
Марий Эл Республикын бюджетшын 
дефицитшын ужашыжым петыры-
шашлан налме кредит шотышто 
(кукшо игече шогымылан кєра лий-
ше э‰гек акым петырыме шотышто 
мероприятийлан) – 23838,8 тўжем 
те‰ге кугыт дене;

2024 ийыште – 1140153,9 тўжем 
те‰ге кугыт дене, тидын шотыштак 
Марий Эл Республикын бюджетшын 
дефицитшын ужашыжым петыры-

шашлаш налме кредит шотышто – 
138980,3  тўжем те‰ге кугыт дене, 
Марий Эл Республикын бюджетшын 
дефицитшын ужашыжым петыры-
шашлан налме кредит шотышто (па-
рым обязательствым шєрышашлан) 
– 977334,8 тўжем те‰ге кугыт дене, 
Марий Эл Республикын бюджетшын 
дефицитшын ужашыжым петыры-
шашлан налме кредит шотышто 
(кукшо игече шогымылан кєра лий-
ше э‰гек акым петырыме шотышто 
мероприятийлан) – 23838,8 тўжем 
те‰ге кугыт дене.

Марий Эл Республикын кугыжа-
ныш парымжым обслуживатлаш 
кайыше роскотын кугытшо 2022-
2024 ийлаште ий еда 537608,2 тў-

жем те‰ге кугыт дене палемдалтеш.
Марий Эл Республикын 2022 

ийлан да 2023  ден 2024 ийласе 
плановый жаплан кугыжаныш кєр-
гє кўсынлымаш программыштыже 
Марий Эл Республикын кугыжаныш 
кєргє кўсынлымаш нерген тылеч 
ончычсо ийлаште ыштыме чыла 
тугай договорым (соглашенийым) 
шотыш налме (ончыктымо), могай-
ыштым шєрымє жап 2022 ийыште 
да 2023  ден 2024 ийласе плановый 
жапыште лектеш.

Марий Эл Республикын кугыжа-
ныш кєргє кўсынлымашыже 2022 
ийыште да 2023  ден 2024 ийласе 
плановый жапыште налшаш кугы-
жаныш кєргє кўсынлымаш:

Парым обязательствын 
видше

2022 ий 2023  ий 2024 ий

суммо шєрымє эн 
кужу жап суммо шєрымє эн 

кужу жап суммо шєрымє эн 
кужу жап

1 2 3 4 5 6 7

Марий Эл Республик лўм 
дене лукмо кугыжаныш ак 
кагаз 
тидын шотыштак:
шєрымаш 
Марий Эл Республикын 
кредитный организаций-
влак деч налме кредит-
ше-влак
тидын шотыштак:
налмаш
шєрымаш 
Россий Федерацийын 
бюджет системыжын 
моло бюджетше деч  Ма-
рий Эл Республикын ре-
спубликанский бюджет-
шын налме бюджетный 
кредит-влак 
тидын шотыштак:
налмаш
тидын шотыштак Марий 
Эл Республикын респу-
бликанский бюджетшын 
единый счётыштыжо код-
шо средствам ешараш 
шєрымаш 
тидын шотыштак Марий 
Эл Республикын респу-
бликанский бюджетшын 
единый счётыштыжо код-
шо средствам ешараш 
Кўсынлымаш чылаже
тидын шотыштак:
налмаш
шєрымаш 

(тўжем те‰ге)

-500000,0   -500000,0  -500000,0

-500000,0   -500000,0  -500000,0
1616315,2   842233,0  838561,9

5550683,8  5 ий 6392916,8 5 ий 5231478,7 5 ий
-3934368,7  -5550683,8  -4392916,8
-1116315,1   -1140153,9  -1140153,9 

2400000,0  240  кече
2400000,0  240  кече

-3516315,1  -1140153,9  -1140153,9
-2400000,0

0,0 -  797920,9  -801592,0

7950683,8   6392916,8  5231478,7
-7950683,8  -7190837,7  -6033070,7



2022 ий 16 декабрь4 Марий ЭЛМарий ЭЛ

1 лончо. «Марий Эл Республикын 
Рўдє сайлымаш комиссийже нерген»  
Марий Эл Республикын 1998 ий 4 
мартысе 64-З №-ан Законышкыжо 
(Марий Эл Республикын Иктыш чумы-
рен лукмо законодательствыже, 1998, 
3  №, 76 ст.; 2001, 10 №, 400 ст.; 2003, 
1 №, 10 ст.; 2004, 1 №, 1 ст.; 2006, 4 № 
(II ужаш), 144 ст., 6 №, 226 ст.; 2007, 
1 № (I ужаш), 4 ст., 6 №, 288, 289 ст., 
11 № (I ужаш), 502 ст.; 2009, 4 № (I 
ужаш), 136 ст.; 2010, 1 № (I ужаш), 6 
ст., 9 № (I ужаш), 438 ст.; 2011, 6 №, 
301 ст., 7 №, 349 ст., 9 № (I ужаш), 457 
ст.; «Марий Эл официальный» пор-
тал (portal.mari.ru/pravo), 2012 ий 21 
март, 21032012010005 №, 2012 ий 25 
октябрь, 24102012010056 №, 2012 ий 
29 декабрь, 19122012010084 №; 2013  
ий 27 февраль, 26022013010003  №, 
2013  ий 2 август, 01082013010020 №, 
2013  ий 24 октябрь, 23102013010039 
№; 2014 ий  1 август, 31072014010024 
№; 2015 ий 2 март, 02032015010006 
№, 2015 ий 17 декабрь, 
17122015010054 №, 2015 ий 31 де-
кабрь, 30122015010059 №; 2016 ий 26 
апрель, 25042016010011 №, 2016 ий 29 
декабрь, 29122016010057 №; 2017 ий 
7 март, 07032017010003  №, 2017 ий 
23  май, 23052017010022 №, 2017 ий 5 
декабрь, 04122017010057 №; 2019 ий 
30 декабрь, 30122019010059 №; 2020 
ий 15 декабрь, 15122020010052 №; 
2021 ий 5 июль, 05072021010025 №) 
тыгай вашталтышым пурташ:

1. 21 лончыш тыгай содержаниян 
кокымшо ужашым ешараш: 

«Комиссийын тугай членжын, мо-
гайжым Россий Федерацийын Рўдє 
сайлымаш комиссийжын темлымыж 
почеш тиде лончын икымше ужа-
шыж дене келшышын сайлыме, пол-
номочийже тудын Комиссийын тиде 
членжым шогалтыше органыш пуымо 
негызлыме представленийже почеш 
пытаралтын кертеш. Комиссийын 
членжын полномочийжым срок деч 
ончыч пытарыме нерген представ-
лений дене пырля Комиссийын у 
членжын кандидатурыж шотышто 
ой пуалтшаш. Тыгай ойын укеж го-
дым Комиссийын членжын полномо-
чийжым срок деч ончыч пытарыме 
нерген представлений огеш ончалт. 
Кўшнє ончыктымо представлений Ко-
миссийын членжым шогалтыме деч 
вара ик ий жапыште, тыгак Комис-
сийын участвоватлыме сайлымаш 
кампаний жапыште, референдум кам-

паний эртыме жапыште пуалтын огеш 
керт.».

2. 33  лончыш тыгай содержаниян 
нылымше ужашым ешараш: 

«Комиссийын тугай членже, мо-
гайже Россий Федерацийын Рўдє 
сайлымаш комиссийжын темлымыж 
почеш шогалталтын, полномочий 
срокшо лекме деч ончыч Комиссийын 
членжын обязанностьшо деч Россий 
Федерацийын Рўдє сайлымаш ко-
миссийжын негызлыме представле-
нийже негызеш утаралтын кертеш, 
тиде представленийже «Избиратель-
ный права да Россий Федерацийын 
гражданже-влакын референдумышто 
участвоватлаш правашт шотышто тў‰ 
гарантий нерген» Федеральный зако-
нын 23  лончыжын 91 пунктшо, тиде 
Законын 21 лончыжын кокымшо ужа-
шыж дене келшышын пуалтшаш.».

3. 381 лончым тыгай редакций дене 
возаш:

«381 лончо. Комиссийын тугай 
членжым шогалтыше орган, могайже 
шотышто «Избирательный права да 
Росий Федерацийын гражданже-вла-
кын референдумышто участвоват-
лаш правашт шотышто тў‰ гарантий 
нерген» Федеральный законын 22 
лончыжын 33  пунктшо але 23  лон-
чыжын 91 пунктшо, тиде Законын 21 
лончыжын кокымшо ужашыже але 
262 лончыжо дене келшышын полно-
мочийжым срок деч ончыч пытары-
ме нерген представленийым ончаш 
пуымо, Комиссийын членжын полно-
мочийжым срок деч ончыч пытарыме 
да Комиссийын у членжым шогалыме 
нерген але полномочийым срок деч 
ончыч пытарыме нерген представ-
ленийым шукташ тореш лийме нер-
ген пунчалым Комиссийын членжын 
полномочийжым срок деч ончыч пы-
тарыме нерген представленийым да 
Комиссийын у членжын кандидату-
рыж шотышто темлыме ойым налме 
кече гыч ик тылзе деч почеш кодде 
луктеш. Комиссийын тугай членжым 
шогалтыше орган, могайже шотышто 
полномочийжым «Избирательный 
права да Россий Федерацийын гра-
жданже-влакын референдумышто 
участвоватлаш правашт шотышто 
тў‰ гарантий нерген» Федеральный 
законын 22 лончыжын 33  пунктшо да 
тиде Законын 262 лончыж дене кел-
шышын пытарыме нерген представ-
ленийым ончаш пуэн, тудо политиче-
ский партийлан пунчалым тиде лончо 
дене келшышын лукмо нерген увер-

тара. Комиссийын тугай членжым 
шогалтыше орган, могайже шотышто 
«Избирательный права да Россий 
Федерацийын гражданже-влакын ре-
ферендумышто участвоватлаш пра-
вашт шотышто тў‰ гарантий нерген» 
Федеральный законын 23  лончыжын 
91 пунктшо, тиде Законын 21 лон-
чыжын кокымшо ужашыже дене кел-
шышын представленийым лукмо, тудо 
тиде лончо дене келшышын пунчалым 
лукмо нерген Россий Федерацийын 
Рўдє сайлымаш комиссийжылан 
увертара.».

4. Тыгай содержаниян 601 лончым 
ешараш:

«601 лончо. «Избирательный права 
да Россий Федерацийын граждан-
же-влакын референдумышто участ-
воватлаш правашт шотышто тў‰ га-
рантий нерген» Федеральный закон 
дене келшышын, Комиссий Россий 
Федерацийын Рўдє сайлымаш ко-
миссийжын палемдыме радам почеш 
исполнительный кучемын массовый 
информаций, массовый коммуника-
ций, информационный технологий 
да связь средстве-влак сферыште 
терген шогымо да эскерыме пашам 
шуктышо федеральный органыш 
информационно-телекоммуникаци-
онный сетьлаште, тидын шотыштак 
«Интернет» сетьыште сайлымаш да 
референдум-влак нерген Россий 
Федерацийын законодательствыжын 
требованийжым пудыртен ямдылыме 
да (але) шарыме агитационный мате-
риал-влакым шараш чарыме нерген 
представлений, сайлымашым эртары-
ме годым сайлымаш да референдум-
влак нерген Россий Федерацийын 
законодательствыжым пудыртен ша-
рыме агитационный материал-влак 
нерген информаций дене кугыжаныш 
кучем, Марий Эл Республик рефе-
рендум органлашке лекташ праван. 
Сайлымаш-влакым эртарыме годым 
Комиссий Россий Федерацийын Рўдє 
сайлымаш комиссийжын палемдыме 
радам почеш исполнительный куче-
мын массовый информаций, массо-
вый коммуникаций, информационный 
технологий да связь средстве-влак 
сферыште терген шогымо да эске-
рыме пашам шуктышо федеральный 
органышкыже верысе сайлымашым, 
верысе референдумым организо-
ватлыше комиссий-влакын колтымо 
материал-влак негызеш верысе са-
моуправлений, верысе референдум 
органыш тыгай представлений дене 
лекташ праван.».

5. 91 лончыш тыгай содержаниян 
кокымшо ужашым ешараш:

«Избирательный права да Россий 
Федерацийын гражданже-влакын 
участвоватлаш правашт шотышто 
тў‰ гарантий нерген» Федеральный 
закон дене келшышын, Комиссийын 
але тудын должностной е‰жын гра-

Саéлымаш нерген Марèé Эл Республèкын южо 
законодательныé актышкыже вашталтышым  

пуртымо нерген

Марèé Эл Республèкын ЗАКОНЖО
Марий Эл Республикын Кугыжаныш Погынжо

2021 ий 23 декабрьыште луктын
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ждан-влакын сайлымаш праваштым 
да референдумышто участвоватлаш 
граждан-влакын праваштым пудыр-
тышо пунчалыштлан але пашаштлан 
(пашам ыштыдымыштлан) вуйший-
маш Россий Федерацийын Рўдє сай-
лымаш комиссийышкыже вигак але 
тугай Комиссий гоч пуалтеш, могай-
жын (тудын должностной е‰жын) пун-
чалыштлан але пашаштлан (пашам 
ыштыдымыштлан) вуйым шийме. 
Кўшнє ончыктымо вуйшиймаш лично 
але «Избирательный права да Рос-
сий Федерацийын гражданже-влакын 
участвоватлаш правашт шотышто тў‰ 
гарантий нерген» Федеральный зако-
нын 78 лончыжын 2 пунктыштыжо па-
лемден ончыктымо жап лекме марте 
вуйшиймашым налаш йєным пуышо 
моло йєн дене пуалтын кертеш.».

2 лончо. «Марий Эл Республикы-
ште верысе самоуправлений орган-
лашке сайлыме нерген»  Марий Эл 
Республикын 2008 ий 2 декабрьысе 
70-З №-ан Законышкыжо (Марий Эл 
Республикын Иктыш чумырен лук-
мо законодательствыже, 2009, 1 № (II 
ужаш), 11 ст., 4 № (I ужаш), 136 ст., 5 №, 
212 ст.; 2010, 1 № (I ужаш), 6 ст., 4 №, 
158 ст., 9 № (I ужаш), 440 ст., 11 №, 503  
ст.; 2011, 1 № (II ужаш), 9 ст., 6 №, 301 
ст., 9 № (I ужаш), 457 ст., 11 №, 563  
ст.; «Марий Эл официальный» портал 
(portal.mari.ru/pravo), 2012 ий 31 июль, 
30072012010038 №, 2012 ий 25 ок-
тябрь, 24102012010055 №, 2012 ий 29 
декабрь, 29122012010084 №; 2013  ий 
2 август, 01082013010020 №, 2013  ий 
24 октябрь, 23102013010039 №, 2013  
ий 30 декабрь, 30122013010059 №; 
2014 ий  25 февраль, 24022014010002 
№, 2014 ий 29 апрель, 28042014010016 
№, 2014 ий 23  май, 23052014010019 
№, 2014 ий 1 август, 31072014010024 
№, 2014 ий 29 декабрь, 
29122014010059 №; 2015 ий 2 март, 
02032015010006 №, 2015 ий 6 май, 
05052015010015 №, 2015 ий 17 де-
кабрь, 17122015010056 №, 2015 ий 31 
декабрь, 30122015010059 №; 2016 ий 
26 апрель, 25042016010011 №, 2016 ий 
29 декабрь, 29122016010057 №; 2017 
ий 7 март, 07032017010003  №, 2017 ий 
23  май, 23052017010023  №, 2017 ий 
5 декабрь, 04122017010057 №; 2018 
ий 8 май, 08052018010020 №, 2018 ий 
25 июнь, 25062018010021 №, 2018 ий 
2 ноябрь, 01112018010048 №; 2019 ий 
1 апрель, 01042019010007 №, 2019 ий 
18 апрель, 18042019010009 №, 2019 ий 
30 декабрь, 30122019010059 №; 2020 
ий 3  август, 03082020010018 №, 2020 
ий 11 сентябрь, 11092020010032 №, 
2020 ий 15 декабрь, 15122020010052 
№; 2021 ий 5 июль, 05072021010025 
№) тыгай вашталтышым пурташ:

1. 2 лончыш тыгай содержаниян 191 
ден 192 пункт-влакым ешараш:

«191) иностранный агентын функ-
цийжым шуктышо е‰ дене кылдалтше 

кандидат – тугай кандидат, могайже 
иностранный агентын функцийжым 
шуктышо физический е‰лан огеш 
шотлалт да могайже сайлымашым 
эртараш палемдыме нерген пунча-
лым официально савыктыме кече деч 
ончыч кок ий жапыште да (але) кел-
шен толшо сайлымаште сайлымаш 
кампаний эртыме жапыште: 

иностранный агентын функцийжым 
шуктышо коммерческий огыл орга-
низацийын органже-влакын соста-
вышкышт пура (пурен) да (але) тудын 
учредительже, членже, участникше, 
вуйлатышыже але пашае‰же улеш 
(лийын); 

иностранный агентын функцийжым 
шуктышо регистрироватлалтдыме 
мер объединенийын органже-влакын 
составышкышт пура (пурен) да (але) 
тудын учредительже, членже, участ-
никше, вуйлатышыже улеш (лийын);

иностранный агентын, тугай моло 
е‰ын, могайже нерген информацийым 
иностранный агентын функцийыш-
тым шуктышо иностранный массовый 
информаций средстве-влакын рее-
стрышкышт пуртымо, иностранный 
массовый информаций средствын 
управлений органжын составышкыже 
пура (пурен) да (але) учредительжы-
лан, вуйлатышыжлан, пашае‰жылан 
шотлалтеш (шотлалтын);

политический пашам шукта (шук-
тен) да иностранный агентын функ-
цийжым шуктышо коммерческий огыл 
организаций, регистрироватлалтдыме 
общественный объединений, физи-
ческий лица деч оксам да (але) моло 
тўрлє пого шотан полышым полити-
ческий пашам шуктышашлан налеш 
(налын), тидын шотыштак коклазе-
влак гоч налеш (налын). Политиче-
ский паша семын тугай паша шот-
лалтеш, могай значений дене тудо 
«Коммерческий огыл организаций-
влак нерген» 1996 ий 12 январьысе 
7-ФЗ №-ан Федеральный законын 
2 лончыжын 6 пунктыштыжо, «Айде-
мын негызлан шотлалтше праваж ден 
эрыкшым да Россий Федерацийын 
гражданже-влакын правашт ден эры-
кыштым пудыртымо дене кылдалтше 
е‰-влакым мутым кучаш шогалтыме 
мере нерген» 2012 ий 28 декабрьысе 
272-ФЗ №-ан Федеральный законын 
21 лончыжын 1 ужашыштыже рашем-
ден палемдалтын;

192) физический лицалан шотлал-
тше, иностранный агентын функ-
цийжым шуктышо кандидат, тугай 
кандидат, могайжым исполнительный 
кучемын кугыжаныш политикым ра-
шемден палемдыме да шуктымо, ком-
мерческий огыл организаций-влакым 
регистрироватлыме сферыште нор-
мативно-правовой регулирований 
функцийым шуктышо федеральный 
органже иностранный агентын функ-
цийжым шуктышо физический ли-

ца-влакын спискышкышт пуртен да 
(але) могайже нерген информаций 
иностранный агентын функцийжым 
шуктышо иностранный массовый 
информаций средстве-влакын рее-
стрышкышт пурталтын;».

2. 9 лончышто;
1) тыгай содержаниян 74 пунктым 

ешараш:
«74. Федеральный закон дене кел-

шышын, Россий Федерацийын тугай 
гражданже-влак сайлалташ праван 
огытыл, могайышт тугай обществен-
ный але религиозный ушемын, тугай 
моло организацийын пашашт дене 
кылдалтыныт, могайышт шотышто 
«Экстремистский шўлышан паша ва-
штареш кучедалме нерген» 2002 ий 
25 июльысо 114-ФЗ №-ан Федераль-
ный законышто (умбакыже – «Экстре-
мистский шўлышан паша ваштареш 
кучедалме нерген» Федеральный за-
кон) але «Терроризм ваштареш куче-
далме нерген» 2006 ий 6 мартысе 35-
ФЗ №-ан Федеральный законышто 
палемден ончыктымо негыз почеш 
пытарыме але тудлан пашам ышта-
шышт чарыме нерген судын пунчалже 
законный вийыш пурен (умбакыже – 
экстремистский шўлышан але терро-
ристический организацийым пытары-
ме але тудлан пашам ышташ чарыме 
нерген судын пунчалже).

Тиде ограничений экстремистский 
але террористический организацийын 
учредительжылан, коллегиальный 
вуйлатыше органжын членжылан, вуй-
латышыжлан, вуйлатышыжын алмаш-
тышыжлан, региональный але моло 
структурный подразделенийжым вуй-
латышылан, региональный але моло 
структурный подразделенийжым вуй-
латышын алмаштышыжлан, участни-
клан, членлан, пашае‰жылан шотлал-
тше але экстремистский паша але 
террористический организаций дене 
кылдалтше моло е‰ым авалта, экстре-
мистский шўлышан але террористи-
ческий организацийым пытарыме але 
пашам ышташ чарыме нерген судын 
пунчалжын законный вийыш пурымо 
кече деч кум ий ончыч тў‰алше жапы-
ште – учредительым, коллегиальный 
вуйлатыше органын членжым, вуйла-
тышым, вуйлатышын алмаштышыжым, 
региональный але моло структурный 
подразделенийым вуйлатышым, ре-
гиональный але моло структурный 
подразделенийым вуйлатышын ал-
маштышыжым, экстремистский але 
террористический организацийым 
пытарыме але тудлан пашам ышташ 
чарыме нерген судын пунчалжын за-
конный вийыш пурымо кече деч ончыч 
ик ий жаплан – участниклан, членлан, 
экстремистский але террористиче-
ский организацийын пашае‰жылан 
шотлалтше да экстремистский паша 

Умбакыже 6-шо лашт.
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але террористический организаций 
дене кылдалтше моло е‰ым тыгак 
судын кўшнє ончыктымо пунчалжын 
законный вийыш пурымыж деч вара 
авалта.

Тиде пунктын положенийже-влак 
экстремистский але террористиче-
ский организацийын тугай участ-
никше, членже, пашае‰же да моло 
е‰-влакым авалтат, могайыштын 
пашаштын судын законный вийыш 
пурышо пунчалже дене нунын экс-
тремистский але террористический 
организацийын пашаж дене кылдал-
тмыжым рашемден ончыктымо: па-
лемдыме тугай цельым лачшымак 
шуктымо да (але) тугай пашам шук-
тымо (тидын шотыштак посна меро-
приятийлам шуктымо), могайыштлан 
кєра келшен толшо организацийым 
экстремистский але террористиче-
ский шўлышанлан шотлымо да (але) 
луктын каласыме ойым поддержат-
лымылан, тидын шотыштак «Интер-
нет» сетьыште поддержатлымылан, 
але моло пашам шуктымылан (оксам 
пуымылан, пого, организационно-ме-
тодический, консультативный шотан 
да моло тўрлє полышым пуымылан) 
тугай цельыш шуаш да (але) пашан 
тугай формыжлан (тидын шотыштак 
посна мероприятийлам шукташ) пол-
шымылан, могайыштлан кєра келшен 
толшо организацийым экстремист-
ский але террористическийлан шот-
лымо.

Экстремистский але террористи-
ческий организацийын учредительже, 
коллегиальный вуйлатыше органжын 
членже, вуйлатышыже, вуйлатышын 
алмаштышыже, региональный але 
моло структурный подразделенийым 
вуйлатыше, региональный але моло 
структурный подразделенийым вуй-
латышын алмаштышыже улшо е‰ экс-
тремистский але террористический 
организацийым пытарыме але тудлан 
пашам ышташ чарыме нерген судын 
пунчалжын законный вийыш пурымо 
кече деч вара вич ий эртыме марте 
сайлалтын огыт керт.

Экстремистский але террористи-
ческий организацийын участникше, 
членже, экстремистский але террори-
стический организацийын пашае‰же 
улшо е‰-влак але экстремистский 
але террористический организа-
цийын пашаж дене кылдалтше моло 
е‰-влак экстремистский але терро-
ристический организацийым пытары-
ме але тудлан пашам ышташ чарыме 
нерген судын пунчалжын законный 
вийыш пурымо кече деч вара кум ий 
эртыме марте жапыште сайлалтын 
огыт керт.»;

2) 13  пунктым тыгай редакций дене 
возаш:

«13. Федеральный закон дене кел-
шышын, иностранный граждан-влак, 
тиде лончын 12 пунктыштыжо ончык-
тымо случай деч посна, гражданствы-
дыме е‰-влак, иностранный агентын 
функцийжым шуктышо иностранный 
организаций, тўнямбал организаций 
ден тўнямбал общественный дви-
жений, коммерческий огыл органи-
заций-влак, иностранный агентын 
функцийжым шуктышо регистриро-
ватлалтдыме общественный объеди-
нений-влак да иностранный агентын 
функцийжым шуктышо иностранный 
массовый информаций средстве-
влак, тугай российский юридический 
лица-влак, могайышт нерген инфор-
мацийым иностранный агентын функ-
цийжым шуктышо иностранный мас-
совый информаций средстве-влакын 
реестрышкышт пуртымо, кандидат, 
кандидат-влакын спискыштым ойы-
раш, регистрироватлыме кандидат-
влакым сайлаш, сайлымаште раш 
пале результатыш шуаш йєным ыш-
тыме але чаракым ыштыме пашам 
шукташ, тыгак сайлымаш кампанийла-
ште моло формо дене участвоватлаш 
праван огытыл. Тыгак е‰-влакын да 
кўшнє ончыктымо организаций-вла-
кын представительыштын сайлымаш 
кампанийлаште иностранный (тўням-
бал) эскерыше-влак семын участво-
ватлымышт келшен толшо федераль-
ный закон дене тєрлалтеш.».

3. 22 лончын 21 пунктшым тыгай 
редакций дене возаш:

«21) окружной, участковый сайлы-
маш комиссий-влакын пашаштым 
вуйлата, нунылан правовой, методи-
ческий, организационно-технический 
полышым пуа, окружной сайлымаш 
комиссий-влакын печатьыштын обра-
зецшым пе‰гыдемда;».

4. 27 лончыш тыгай содержаниян 11 
пунктым ешараш:

«11. Федеральный закон дене кел-
шышын, Марий Эл Республикын Рўдє 
сайлымаш комиссийже Россий Фе-
дерацийын Рўдє сайлымаш комис-
сийжын палемдыме радам почеш 
исполнительный кучемын массовый 
информаций, массовый коммуника-
ций, информационный технологий 
да связь средстве-влак сферыште 
терген шогымо да эскерыме пашам 
шуктышо федеральный органышкы-
же информационно-телекоммуника-
ционный сетьлаште, тидын шотыш-
так «Интернет» сетьыште, сайлымаш 
нерген Россий Федерацийын зако-
нодательствыжын требованийжым 
пудыртен ямдылыме да (але) шары-
ме агитационный материал-влакым 

верысе самоуправлений органлашке 
сайлымашым эртарыме годым сай-
лымаш нерген Россий Федерацийын 
законодательствыжым пудыртен ша-
рыме информацийым шараш чарыме 
нерген муниципальный образова-
нийын сайлымаш комиссийжын кол-
тымо материал-влак негызеш пред-
ставлений дене лекташ праван.».

5. 33  лончышто:
1) 3  пунктыш тыгай содержаниян 

абзацым ешараш:
«Кандидат иностранный агентын 

функцийжым шуктышо физический 
лицалан але иностранный агентын 
функцийжым шуктышо е‰ дене кыл-
далтше кандидатлан шотлалтеш гын, 
тидын нерген сведений тиде лончын 
2 пунктыштыжо палемден ончыктымо 
йодмашыште ончыкталтшаш.»;

2) 7 пунктын икымше предло-
женийышкыже «, тидын шотыштак 
кандидатын иностранный агентын 
функцийжым шуктышо физический 
лицалан шотлалтме але иностранный 
агентын функцийжым шуктышо е‰ 
дене кылдалтше кандидатлан шот-
лалтеш гын, тидын нерген сведений» 
мут-влакым ешараш.

6. 39 лончын 41 пунктышкыжо тыгай 
содержаниян абзацым ешараш:

«Кандидат иностранный агентын 
функцийжым шуктышо физический 
лицалан але иностранный агентын 
функцийжым шуктышо е‰ дене кыл-
далтше кандидатлан шотлалтеш гын, 
тидын нерген сведений подписной 
листыште ончыкталтшаш. Кандидат-
влакын тугай спискыштым, могайжын 
составыштыже тыгай кандидат ойы-
ралтын гын, ойырымым поддержат-
лыме шот дене подписьым погымо 
годым подписной листыште тиде сай-
лымаш объединенийын иностранный 
агентын функцийжым шуктышо кан-
дидатым (кандидат-влакым) да (але) 
иностранный агентын функцийжым 
шуктышо е‰ дене кылдалтше аффи-
лированный кандидатым (кандидат-
влакым) ойырымыж нерген данный 
ончыкталтеш.».

7. 47 лончыш тыгай содержаниян 51 
пунктым ешараш:

«51. Сайлымаш комиссий-влак, ты-
гак массовый информаций средст-
вым лукмо пашам шуктышо органи-
заций-влак, сетевой изданий-влакын 
редакцийышт иностранный агентын 
функцийжым шуктышо физический 
лицалан шотлалтше кандидат дене, 
але иностранный агентын функ-
цийжым шуктышо е‰ дене кылдалтше 
кандидат дене сайлыше-влакым пал-
дарыме годым кандидатын иностран-
ный агентын функцийжым шуктышо 
физический лица улмыжо але ино-
странный агентын функцийжым шук-
тышо е‰ дене кылдалтше кандидат 
улмыжо ончыкталтшаш.».

8. 50  лончышто:

Саéлымаш нерген Марèé Эл Республèкын южо 
законодательныé актышкыже вашталтышым  

пуртымо нерген
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1) 4 пунктын «в» подпунктыштыжо 
«лукмо да шарыме» мут-влакым «ям-
дылыме да шарыме, тидын шотыштак 
информационно-телекоммуникаци-
онный сетьлаште, тыгак «Интернет» 
сетьыште шарыме,» мут-влак дене 
вашталташ»;

2) тыгай содержаниян 41 пунктым 
ешараш:

«41. Федеральный закон дене кел-
шышын, агитационный материал-
влакым ямдылыме да (але) шарыме 
ойыртемым Россий Федерацийын 
Рўдє сайлымаш комиссийже сайлы-
маш нерген Россий Федерацийын за-
конодательствыжын требованийжым 
шотыш налын, палемден кертеш.»;

3) тыгай содержаниян 103  пунктым 
ешараш:

«103. Информацийым иностран-
ный агентын функцийжым шукты-
шо физический лицалан шотлалтше 
кандидатын, иностранный агентын 
функцийжым шуктышо лица дене аф-
филированный кандидатын материа-
лыштыже тиде кандидатын иностран-
ный агентын функцийжым шуктышо 
физический лица улмыжо, але кан-
дидатын иностранный агентын функ-
цийжым шуктышо лица дене аффили-
рованный улмыж нерген информаций 
лийшаш. Келшен толшо сайлымаште  
тугай кандидатым, могайже информа-
цийым иностранный агентын функ-
цийжым шуктышо физический ли-
цалан але кандидатын иностранный 
агентын функцийжым шуктышо е‰ 
дене аффилированныйлан шотлал-
теш, ойырышо сайлымаш объедине-
нийын агитационный материалышты-
же сайлымаш объединенийын тыгай 
кандидатым (кандидат-влакын спи-
скыштын составыштыже) ойырымыж 
нерген информаций лийшаш. Тыгай 
информаций раш койшо (сайын ко-
лаш лийме) лийшаш да агитационный 
материалын кумдыкшын (йо‰гытшын) 
15 деч шагал огыл процентшым на-
лын шогышаш.».

9. 51 лончышто:
1) 1 пунктыш «, а Федеральный за-

конын 631 лончыжын 1 але 2 пунктыш-
тыжо, тиде Законын 691 лончыжын 1 
але 2 пунктыштыжо йўклымашым ик-
мыняр кече почела эртарыме нерген 
ончыктымо пунчалым лукмо годым – 
йўклымє икымше кечын верысе жап 
дене ноль шагатыште» мут-влакым 
ешараш;

2) 2 пунктыш «, а Федеральный за-
конын 631 лончыжын 1 але 2 пунктыш-
тыжо, тиде Законын 691 лончыжын 1 
але 2 пунктыштыжо йўклымашым ик-
мыняр кече почела эртарыме нерген 
ончыктымо пунчалым лукмо годым – 
йўклымє икымше кечын верысе жап 
дене ноль шагатыште» мут-влакым 
ешараш;

3) 3  пунктым тыгай редакций дене 
возаш:

«3. Йўклымє кечын сайлымаш деч 
ончычсо агитацийым эртараш чарал-
теш.

Йўклымашым икмыняр кече почела 
эртарыме нерген Федеральный зако-
нын 631 лончыжын 1 але 2 пунктыш-
тыжо, тиде Законын 691 лончыжын 1 
але 2 пунктыштыжо ончыктымо пун-
чалым лукмо деч посна, йўклымє кече 
деч ончычсо кечын сайлымаш деч 
ончычсо агитацийым эртараш чарал-
теш.

10. 53  лончын 51 пунктышкыжо ты-
гай содержаниян предложений-вла-
кым ешараш: «Иностранный агентын 
функцийжым шуктышо физический 
лицалан шотлалтше регистрироват-
лыме кандидатын, але иностранный 
агентын функцийжым шуктышо е‰ 
дене аффилированный улшо реги-
стрироватлыме кандидатын пырля 
эртарыме агитационный меропри-
ятийыште участвоватлымыж годым 
тудын выступленийыштыже тиде 
кандидатын иностранный агентын 
функцийжым шуктышо физический 
лица улмыж, але иностранный аген-
тын функцийжым шуктышо е‰ дене 
аффилированный кандидат улмыж 
нерген информаций ончыкталтшаш. 
Келшен толшо сайлымаште сайлы-
маш объединенийын ойырымо кан-
дидатын (тидын шотыштак кандидат-
влакын спискыштын составыштыже 
ойырымо кандидатын) иностранный 
агентын функцийжым шуктышо физи-
ческий лица улшо, але иностранный 
агентын функцийжым шуктышо е‰ 
дене аффилированный улшо канди-
датын пырля эртарыме агитационный 
мероприятийыште участвоватлымыж 
годым тудын выступленийыштыже 
тыгай кандидатым сайлымаш объе-
диненийын ойырымыж нерген инфор-
маций эн ончыч ончыкталтшаш.».

11. 54 лончын 14 пунктышкыжо ты-
гай содержаниян кумшо предложе-
нийым ешараш: «Физический лица-
лан шотлалтше, иностранный агентын 
функцийжым шуктышо кандидатын, 
иностранный агентын функцийжым 
шуктышо е‰ дене аффилированный 
кандидатын, але келшен толшо сай-
лымаште тыгай кандидатым (тыгай 
кандидат-влакым) (тидын шотыштак 
кандидат-влакын спискыштын соста-
выштыже тыгай кандидат-влакым) 
ойырышо сайлымаш объединенийын 
периодический печатный изданий-
лаште вера‰дыме агитационный 
материаллаштышт кандидатын ино-
странный агентын функцийжым шук-
тышо физический лица улмыжо але 
иностранный агентын функцийжым 
шуктышо е‰ дене аффилированный 
кандидат улмыжо але сайлымаш 
объединенийын тыгай кандидатым 
(тыгай кандидат-влакым) (тидын шо-
тыштак кандидат-влакын спискыш-
тын составыштыже тыгай кандидат-

влакым) Федеральный законын 48 
лончыжын 94 пунктшо, тиде Законын 
50 лончыжын 103  пунктшо дене кел-
шышын ойырымыж нерген информа-
ций вера‰далтшаш.».

12. 56 лончышто:
1) лўмыштє «лукмо» мутым «ямды-

лыме» мут дене вашталташ;
2) 1 пунктыш «шараш» мут деч он-

чыч «, тидын шотыштак информаци-
онно-телекоммуникационный сеть-
лаште, тыгак «Интернет» сетьыште» 
мут-влакым ешараш;

3) 3  пунктышто «лукмо» мутым 
«ямдылыме» мут дене вашталташ, 
тыгай содержаниян предложенийым 
ешараш: «Физический лицалан шот-
лалтше, иностранный агентын функ-
цийжым шуктышо кандидатын, ино-
странный агентын функцийжым 
шуктышо е‰ дене аффилированный 
кандидатын, келшен толшо сайлы-
маште тыгай кандидатым (тидын шо-
тыштак кандидат-влакын спискыштын 
составыштыже тыгай кандидатым) 
ойырышо сайлымаш объединенийын 
чыла агитационный материаллаш-
тышт Федеральный законын 48 лон-
чыжын 94 пунктшо, тиде Законын 50 
лончыжын 103  пунктшо дене кел-
шышын, тидын нерген информаций 
лийшаш;

4) 4 пунктышто «, экземпляр» мут 
деч вара «але копий» мут-влакым 
ешараш, «але экземпляр» мут-вла-
кым «, экземпляр але копий» мут-влак 
дене вашталташ;

5) 6 пунктышто «50 лончын 10 пун-
ктшо» мут-влакым «50 лончын 10 ден 
103  пунктшо-влак» мут-влак дене ва-
шталташ;

6) 12 пунктым тыгай редакций дене 
возаш:

«12. Тиде лончын положенийже-
влак, тиде Законын 53  ден 54 лончыж-
влак дене келшышын шарыме агита-
ционный материал-влак деч посна, 
савыктыме, аудиовизуальный да моло 
агитационный материал-влакым, ти-
дын шотыштак информационно-теле-
коммуникационный сетьлаште, тыгак 
«Интернет» сетьыште шарышашлан 
ямдылыме да шарыме агитационный 
материал-влакым ямдылыме да ша-
рыме шотышто кучылталтыт.».

13. 57 лончышто:
1) 2 пунктышто «2002 ий 25 июльы-

со 114-ФЗ №-ан» мут-влакым 
кора‰даш;

2) 11 пунктым тыгай редакций дене 
возаш:

«11. Шоя печатный, аудиовизуаль-
ный да моло агитационный мате-
риалым шарыме, печатный, аудио-
визуальный да моло агитационный 
материалым Федеральный законын 
требованийжым пудыртен шарыме 
годым, тыгак сайлымаш деч ончычсо 

Умбакыже 8-ше лашт.
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агитацийым эртарыме шотышто Фе-
деральный законышто палемден он-
чыктымо радамым телерадиовеща-
ний организацийын, периодический 
печатный изданийын редакцийжын, 
сетевой изданийын редакцийжын 
пудыртымыж годым келшен толшо 
сайлымаш комиссий права дене кел-
шен толдымо агитационный пашам 
чарен шогалтыме нерген, закон дене 
келшен толдымо агитационный мате-
риал-влакым поген налме нерген да 
телерадиовещаний организацийым, 
периодический печатный изданийын 
редакцийжым, сетевой изданийын 
редакцийжым, нунын должностной 
е‰ыштым, тыгак моло е‰ым Россий 
Федерацийын законодательствыж 
дене келшышын мутым кучаш шо-
галтыме нерген представлений дене 
правам аралыше органлашке, су-
дыш, массовый информаций, массо-
вый коммуникаций, информационный 
технологий да связь средстве-влак 
сферыште терген да эскерен шогы-
мо шотышто федеральный органыш 
лекшаш.».

14. 58 лончын 11 пунктшым тыгай 
редакций дене возаш:

«11. Муниципальный образова-
нийын представительный органжын 
депутатше-влакым, муниципальный 
образованийым вуйлатышым да ве-
рысе самоуправленийын сайлыман 
моло должностной е‰жым сайлы-
машлан ямдылалтме да тудым эрта-
рыме дене кылдалтше сатум, пашам 
але услугым налме пашам муници-
пальный образованийын келшен тол-
шо сайлымашым организоватлыше 
сайлымаш комиссийже але тудын 
пунчалже почеш ўлнє шогышо кел-
шен толшо сайлымаш комиссий-
же-влак «Кугыжаныш ден муници-
пальный кўлешлыклан сатым, пашам, 
услугым налме сферыште контракт 
системе нерген» 2013  ий 5 апрельы-
се 44-ФЗ №-ан Федеральный закон 
дене келшышын шукта, а тугай от-
ношений ужашыште, могайыштыже 
кўшнє ончыктымо Федеральный за-
кон огеш кучылталт, – Россий Феде-
рацийын гражданский кодексше дене 
келшышын шукта.».

15. 59 лончышто:
1) 5 пунктын «о» подпунктышкы-

жо «, тугай российский юридический 

лица-влак, могайышт нерген инфор-
мацийым массовый информацийын 
иностранный средствыже-влакын ре-
естрышкышт пуртымо, могайышт ино-
странный агентын функцийжым шук-
тат» мут-влакым ешараш;

2) 7 пунктым тыгай редакций дене 
возаш:

«7. Россий Федерацийын гражда-
нинжын кандидатын, сайлымаш объ-
единенийын сайлымаш фондышкышт 
шке кумылын пожертвованийым ыш-
тыме паша оксам связь отделенийы-
ште, кредитный организацийыште 
гражданин шкежак шке средстваж 
кўшеш паспортым але гражданинын 
паспортшым алмаштыше документым 
ончыктен пыштыме йєн дене шуктал-
теш. Пожертвований оксам пышты-
ме годым гражданин платёжный до-
кументыште фамилийжым, лўмжым, 
ачалўмжым, шочмо кечыжым, илыме 
вержын адресшым, паспортын але 
тудым алмаштыше документын се-
рийжым да номержым, гражданстве 
нерген информацийым ончыкта.

Тугай гражданинын, могайже ино-
странный агентын функцийжым шук-
тышо физический лица-влакын спи-
скышкышт пурталтын, да (але) тугай 
гражданинын, могайже нерген инфор-
маций иностранный агентын функ-
цийжым шуктышо иностранный мас-
совый информаций средстве-влакын 
реестрышкышт пурталтын, пожер-
твованийым ыштымыж годым тыгай 
гражданин платёжный документыште 
тидын нерген сведенийым ончыкта.»;

3) 9 пунктын кумшо абзацышкыже 
«чын огыл» мут-влак деч вара «але 
тичмаш огыл» мут-влакым, «тыгай по-
жертвованийын чын огыл улмыжо» 
мут-влак деч вара «але жертвователь 
нерген сведенийын тичмаш огыл ул-
мыжо» мут-влакым ешараш.

16. 68 лончын 4 пунктышкыжо тыгай 
содержаниян предложенийым еша-
раш: «Регистрироватлыме кандидат, 
тидын шотыштак кандидат-влакын 
спискышт составыште улшо реги-
стрироватлыме кандидат, иностран-
ный агентын функцийжым шуктышо 
физический лица, але иностранный 
агентын функцийжым шуктышо е‰ 
дене аффилированный кандидат 
улеш гын, тидын нерген информа-
ций информационный стендыште 
вера‰далтеш.».

17. 69 лончышто:
1) тыгай содержаниян 81 пунктым 

ешараш:
«81. Избирательный бюллетеньыш 

регистрироватлыме лу утла кандида-
тым пуртымо годым муниципальный 
образованийын сайлымашым орга-
низоватлыше сайлымаш комиссийже 
Россий Федерацийын Рўдє сайлы-
маш комиссийже дене кутырен кел-
шыме почеш регистрироватлыме ты-
гай кандидат-влак кокла гыч кажныж 
нерген тиде лончын 7 пунктшын «г», 
«д» подпунктлаштыже, 8 пунктыштыжо 
ончыктымо сведений (чыла сведений 
але тыгай сведений кокла гыч по-
снажым) сайлымаш бюллетеньыште 
вера‰дыдыме да нуным специаль-
ный информационный материалыште 
ончыктымо нерген пунчалым лукташ 
праван, тыгай специальный информа-
ционный материалже муниципальный 
образованийын сайлымашым органи-
зоватлыше сайлымаш комиссийжын 
палемдыме формо почеш ямдылал-
теш. Тиде информационный мате-
риал кабиныште але шолып йўклаш 
лўмын оборудоватлыме вес  верыште 
да (але) тиде Законын 68 лончыжын 
3  пунктыштыжо ончыктымо информа-
ционный стендыште вера‰далтеш;

2) тыгай содержаниян 91 пунктым 
ешараш:

«91. Сайлымаш бюллетеньыш пур-
тымо регистрироватлыме кандидат 
иностранный агентын функцийжым 
шуктышо физический лицалан але 
иностранный агентын функцийжым 
шуктышо е‰ дене аффилированный 
кандидатлан шотлалтеш гын, сай-
лымаш бюллетеньыште кандидатын 
иностранный агентын функцийжым 
шуктышо физический лицалан але 
иностранный агентын функцийжым 
шуктышо е‰ дене аффилированный 
кандидатлан шотлалтмыж нерген 
информаций ончыкталтеш. Тыгай 
кандидат (тыгай кандидат-влак) кан-
дидат-влакын спискыштын соста-
вышкыже пурталтын (пурталтыныт) 
да тудын нерген (нунын нерген) све-
денийым тиде лончын 11 пунктшо 
дене келшышын сайлымаш бюлле-
теньыш пуртымо огыл гын, сайлымаш 
бюллетеньыште тыгай кандидатын 
(тыгай кандидат-влакын) кандидат-
влакын спискыштын составыштыже 
ойыралтмыже (ойыралтмышт) ончык- 
талтеш.»;

Саéлымаш нерген Марèé Эл Республèкын южо 
законодательныé актышкыже вашталтышым  

пуртымо нерген

Мучашыже лèеш


