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Тў‰алтышыже 1-ше ¹-ан газетыште

1. Тиде Положений дене верысе са-
моуправлений орган ден Россий Фе-
дерацийын гражданинже коклаште 
целевой йєн дене туныктымо нерген 
вараже верысе самоуправленийын 
кўшнє ончыктымо органыштыже му-
ниципальный службым тунем пыта-
рыме деч вара «Россий Федерацийы-
ште муниципальный службо нерген» 
2007 ий 2 мартысе 25-ФЗ №-ан Фе-
деральный законышто (умбакыже 
– 25-ФЗ №-ан Федеральный закон) 
палемдыме ойыртемым шотыш на-
лын эртыме шумлык обязательстван 
договорым (умбакыже – целевой йєн 
дене туныктымо нерген договор) ыш-
тыме радамым рашемден палемда.

2. Марий Эл Республикыште муни-
ципальный образованийын верысе 
самоуправлений органже (умбакы-
же – орган) ден конкурс  негызеш 
ойырен налме гражданин коклаште 
целевой йєн дене туныктымо нерген 
договор ышталтеш:

а) Россий Федерацийын кыдалаш 
профессиональный образованийын 
кугыжаныш аккредитациян образо-
вательный программыже улман про-
фессиональный образовательный 
организацийыште але кўшыл обра-
зованийын образовательный орга-
низацийыште тунемше гражданинже 
(умбакыже – гражданин) тунем пы-
тарыме деч ончыч ик ийлан почеш 
кодде;

б) кыдалаш профессиональный 
образованийын кугыжаныш аккре-

дитациян образовательный про-
граммыже улман профессиональный 
образовательный организацийыш 
але кўшыл образованийын образова-
тельный организацийышкыже туне-
маш пурышо гражданин дене;

в) гражданин дене, тидын шотыш-
так органыште муниципальный служ-
бым эртыше (умбакыже – муници-
пальный службо, муниципальный 
служащий), кўшыл образованийын 
кугыжаныш аккредитациян образова-
тельный программыже (бакалавриат 
программе, специалитет программе, 
магистратур программе) улман обра-
зовательный пашам шуктышо орга-
низацийыште тунемше гражданин 
дене – тунемын пытарыме деч ончыч 
ик ийлан почеш кодде;

г) кўшыл образованийын кугыжа-
ныш аккредитациян образовательный 
программе (бакалавриат программе, 
специалитет программе, магистратур 
программе) улман образовательный 
пашам шуктышо организацийыш ту-
немаш пурышо гражданин (муници-
пальный служащий) дене;

3. Россий Федерацийын кугыжа-
ныш йылмыжым палыше да кыдалаш 
профессиональный але кўшыл обра-
зованийым очно тунемме формо дене 
Россий Федерацийын бюджет систе-
мыжын бюджетше-влакын средства-
шт кўшеш икымше гана налше гра-
ждан-влак целевой йєн дене тунемме 
нерген договорым ыштышашлан 
конкурсышто участвоватлаш праван 

улыт. Кўшнє ончыктымо конкурсышто 
участвоватлыше гражданин муни-
ципальный службыш пурымо татлан, 
тыгак 25-ФЗ №-ан Федеральный за-
конын 28.1 лончыжын 5 ужашышты-
же палемден ончыктымо пўтынь срок 
жапыште муниципальный службын 
должностьшым налшашлан 25-ФЗ 
№-ан Федеральный законышто па-
лемдыме требований дене келшен 
толшаш.

4. Кўшыл образованийын келшен 
толшо программыже-влак почеш ту-
неммаш нунылан кокымшо але ты-
леч варасе кўшыл образованийым 
налмылан огеш шотлалт гын, обра-
зовательный пашам шуктышо орга-
низацийыш кўшыл образованийым 
налшашлан тунемаш пурышо гра-
ждан-влак (муниципальный служа-
щий-влак) целевой йєн дене тунем-
ме нерген договорым ыштышашлан 
конкурсышто (умбакыже – конкурс) 
участвоватлаш праван улыт.

5. Конкурсым орган келшен тол-
шо специальность, ямдылалтме на-
правлений шот дене муниципальный 
службылан кадрым ямдылаш кўлмым 
шотыш налын эртара.

6. Конкурсым органыште 25-ФЗ 
№-ан Федеральный законын 17 лон-
чыж дене келшышын ыштыме кон-
курсный комиссий эртара.

7. Конкурсым эртарыме нерген ин-
формаций массовый информацийын 
тугай печатный средствыштыже са-
выкталтшаш, могайыштыже муници-

Умбакыже 2-шо лашт.

2. 10.2 лончын кокымшо ужа-
шыштыже «тиде Закон пелены-
се 8-ше №-ан приложенийыште 
ончыктымо радам почеш» мут-
влакым «тиде Закон пеленысе 
8-ше №-ан приложений дене кел-

шышын» мут-влак дене ваштал-
таш.

3. 5-ше №-ан приложенийыште:
1) «Муниципальный службын кўшыл 

должностьшо-влак» разделын ны-
лымше строкажым кора‰даш;

2) «Муниципальный службын тў‰ 
должностьшо-влак» разделын «Ик-
те-весышт дене келшен толшо 
должность-влакын лўмышт» стол-
бецын кумшо строкаштыже «Ола 
округысо депутат-влакын погыны-
машыштын аппаратшым вуйлатыше» 
мут-влакым «Депутат-влакын погы-
нымашыштын аппаратшым вуйлаты-
ше» мут-влак дене вашталташ.

4. 8-ше №-ан приложенийым ты-
гай редакций дене возаш:

Марèé Эл Республèкын посна законодательныé 
актлашкыже вашталтышым пуртымо нерген

Марèé Эл Республèкын ЗАКОНЖО
Марий Эл Республикын Кугыжаныш Погынжо

2022 ий 17 февральыште луктын

«Муниципальный службо шотышто Марий Эл Республикын полномочийжым шуктымо нерген»  
Марий Эл Республикын 2007 ий 31 майысе 25-З №-ан Законжо пеленысе  

8-ше №-ан ПРИЛОЖЕНИЙ

Верысе самоуправленèé орган ден гражданèн коклаште целевоé éєн дене 
туныктымо нерген вараже мунèцèпальныé службым эртыме шумлык обязательстван 

договорым ыштыме радам нерген ПОЛОЖЕНИЙ
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пальный правовой акт-влак офици-
ально савыкталтыт, да «Интернет» 
информационно-телекоммуникаци-
онный сетьыште органын официаль-
ный сайтыштыже конкурсым эрта-
рыме кече деч ик тылзылан почеш 
кодде вера‰далтшаш.

8. Конкурсым эртарыме нерген ин-
формацийыште тыгай сведений лий-
шаш:

а) муниципальный службын тугай 
должностьшо-влакын категорийыш-
тын да группыштын лўмышт, могай-
ышкыже граждан-влак (муниципаль-
ный служащий-влак) тунем пытарыме 
деч вара шогалталтын кертыт;

б) муниципальный службын долж-
ностьшо-влакын категорийышт да 
группышт дене келшышын, долж-
ность-влакым айлышашлан кўлшє 
квалификационный требований;

в) муниципальный службым эрты-
ме условий, тидын шотыштак 25-ФЗ 
№-ан Федеральный законын 13  ден 
14 лончылаштыже палемден ончык-
тымо ограничений ден чарымаш, 
интерес  шотышто конфликт лийын 
кертме лўдыкшым кора‰дыме але 
тєрлымє нерген тугай требований 
ден обязанность-влак, могайышт 
«Коррупций ваштареш кучедалме 
нерген» 2008 ий 25 декабрьысе 273-
ФЗ №-ан Федеральный законышто 
(умбакыже – «Коррупций ваштареш 
кучедалме нерген» Федеральный за-
кон) да моло федеральный законла-
ште ончыкталтыныт;

г) тиде Положенийын 9-16 пун-
ктшо-влак дене келшышын пуалтшаш 
документ-влакым налме вер да жап, 
нуным налмым чарныме марте кодшо 
жап;

д) конкурсым эртарыме кече, тудым 
эртарыме вер да радам.

9. Конкурсышто участвоватлаш ку-
мылан улмыжым ончыктышо гражда-
нин органыш пуа:

а) возен ямдылыме йодмашым, 
тушто тудо 25-ФЗ №-ан Федераль-
ный законын 13  ден 14 лончылашты-
же палемден ончыктымо ограничений 
да чарымаш нерген информацийым, 
конфликт лийын кертме лўдыкшым 
кора‰дыме нерген але интерес  шо-
тышто конфликтым тєрлымє нерген 
требований нерген да «Коррупций 
ваштареш кучедалме нерген» Фе-
деральный законышто да моло фе-
деральный законлаште палемден 
ончыктымо обязанность-влак нерген 
информаций дене палыме лиймыжым 
пе‰гыдемден ончыкта;

б) Россий Федераций Правитель-
ствын 2005 ий 26 майысе 667-р №-ан 
кўштымашыж дене пе‰гыдемдыме 
формо почеш шке кид дене возымо 

да подписатлыме анкетым, тудын пе-
лен фотографийым;

в) паспортын копийжым (паспорт 
конкурсыш толмек ончыкталтеш);

г) пашам ыштыме нерген Россий 
Федерацийын законодательствыш-
тыже палемден ончыктымо радам 
почеш возыман трудовой книжкан 
копийжым да (але) сведенийым, гра-
жданинын пашам ыштымыжым (слу-
житлымыжым) пе‰гыдемден ончык-
тышо моло документым (тугай случай 
деч посна, кунамже гражданин але 
марте пашам ыштен (служитлен) 
огыл);

д) гражданинын муниципальный 
службыш пураш але тудым эрташ 
чаракым ыштыше черан огыл ул-
мыжым медицине организацийын 
пе‰гыдемден ончыктышо 25-ФЗ 
№-ан Федеральный законын 13  лон-
чыжын 4 пунктыштыжо палемден он-
чыктымо формо почеш возыман ик-
тешлымашыже.

10. Конкурсышто участвоватлаш 
кумылан улмыжым ончыктышо муни-
ципальный служащий конкурсым эр-
тарыше органыште налшын предста-
вительже лўмеш возымо йодмашым 
пуа да конкурсный комиссийлан он-
чашыже муниципальный служащийын 
должностной обязанностьым шукты-
мыж нерген лачшымак вуйлатышын 
отзывшым пуа, туштыжо келшен тол-
шо кўкшытан кўшыл образованийым 
налшашлан тунемаш тудым колташ 
келшен толмым аклымаш лийшаш.

11. Кыдалаш профессиональный 
образованийын кугыжаныш аккреди-
тациян образовательный програм-
мыж почеш тунемше гражданин але 
кўшыл образованийын кугыжаныш 
аккредитациян образовательный 
программе (бакалавриат программе, 
специалитет программе, магистра-
тур программе) почеш тунемше гра-
жданин (муниципальный служащий) 
органыш образовательный пашам 
шуктышо тугай организаций деч ту-
немме нерген але тунемме период 
нерген успеваемость нерген инфор-
маций улман ты организацийын шке-
вуя палемдыме образец почеш во-
зымосправкым (умбакыже – тунемме 
нерген справке) ешарен пуа, могай-
ыштыже гражданин (муниципальный 
служащий) тунемеш.

12. Кыдалаш профессиональный 
образованийын кугыжаныш аккре-
дитациян образовательный про-
граммыж почеш тунемаш пурышо 
гражданин органыш тў‰ общий обра-
зований нерген аттестатым але кы-
далаш общий образований нерген 
аттестатым да тудын пелен пыштыме 
приложенийым але, тудо тў‰ общий 

образованийым але кыдалаш общий 
образованийым налын шуктен огыл 
гын, тыгай годым образовательный 
пашам шуктышо организаций гыч ту-
немше нерген справкым ешарен пуа.

13. Кўшыл образованийын кугыжа-
ныш аккредитациян образовательный 
программыже (бакалавриат програм-
ме, специалитет программе) почеш 
тунемше гражданин (муниципальный 
служащий) органыш кыдалаш общий 
образований нерген аттестатым але 
кыдалаш профессиональный обра-
зований нерген дипломым да тудын 
пелен пыштыме приложенийым, тудо 
кыдалаш общий образованийым але 
кыдалаш профессиональный образо-
ванийым налын шуктен огыл гын, ты-
гай годым образовательный пашам 
шуктышо организаций гыч тунемше 
нерген справкым ешарен пуа.

14. 18 ийым темыдыме, кыдалаш 
профессиональный образованийын 
кугыжаныш аккредитациян образо-
вательный программыже але кўшыл 
образованийын образовательный 
программыже (бакалавриат програм-
ме, специалитет программе) почеш 
тунемаш пурышо гражданин органыш, 
18 ийым темыдыме, но Россий Феде-
рацийын Гражданский кодексшын 21 
лончыжын 2 пунктшо да 27 лончыж 
дене келшышын тўрыснек дееспо-
собныйлан шотлымо граждан-влак 
деч посна, конкурсышто участвоват-
лаш ача-аваштын (законный пред-
ставительыштын) возен пуымо кєны-
машыштым ешарен пуат.

 15. Кўшыл образованийын кугыжа-
ныш аккредитациян образовательный 
программыже (магистратур програм-
ме) почеш тунемаш пурышо гражда-
нин (муниципальный служащий) ор-
ганыш бакалаврын дипломжым да 
тудын пелен пыштыме приложенийым 
але специалистын «дипломирован-
ный специалист» квалификацийым 
налмыжым пе‰гыдемден ончыктышо 
дипломжым да тудын пелен пыштал-
тше приложенийым ешарен пуа.

16. Конкурсым эртарыше органы-
ште, верысе самоуправленийын моло 
органлаштыже, кугыжаныш органлаш-
те, кугыжаныш кучемын федеральный 
органлаштыже, кугыжаныш кучемын 
федеральный органже-влакын тер-
риториальный органлаштышт, Россий 
Федерацийын субъектше-влакын ку-
гыжаныш кучем органлаштышт пра-
ктикым але стажировкым эртыше 
гражданин (умбакыже – практике але 
стажировко) практикым але стажи-
ровкым вуйлатышын аклымашыжым 
ешарен пуэн кертеш.

17. Тиде Положенийын 9-16 пун-
ктлаштыже ончыктымо документ-
влакым гражданин (муниципальный 
служащий) конкурсым эртарыме нер-

Марèé Эл Республèкын посна законодательныé 
актлашкыже вашталтышым пуртымо нерген
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ген информацийым «Интернет» ин-
формационно-телекоммуникацион-
ный сетьыште органын официальный 
сайтыштыже вера‰дыме кече гыч 21 
календарный кече жапыште шкежак 
пуэн але почто дене колтен кертеш.

18. Документ-влакым жапыштыже 
огыл пуымаш, нуным тичмаш кугыт 
дене огыл але оформитлыме пра-
вилым пудыртен пуымо годым, умы-
лаш лийме амал уке гын, гражданин 
(муниципальный служащий) деч до-
кумент-влакым налаш тореш лий-
шашлан негызлан шотлалтыт.

Гражданин (муниципальный служа-
щий) деч документ-влакым налаш то-
реш лийме нерген пунчалым конкур-
сым эртарыше органыште налшын 
представительже луктеш.

19. Документ-влакым умылаш лий-
ме амал дене жапыштыже огыл пуы-
мо, нуным тичмаш кугыт дене огыл 
пуымо але нуным оформитлыме пра-
вилым пудыртен пуымо годым кон-
курсым эртарыше органыште налшын 
представительже документ-влакым 
налме жапым вашталташ праван.

Умылаш лийме амаллан гражда-
нин (муниципальный служащий) дене 
кылдалтдыме амаллан кєра лийше 
обстоятельстве але тугай обстоя-
тельстве шотлалтеш, могайышт го-
дым гражданинын (муниципальный 
служащийын) праважым,  кумылжо 
уло гынат,  шукташ нелылык лектеш.

20. Конкурсышто участвоватлыме 
дене кылдалтше роскотым (конкур-
сым эртарыме верыш кайыме да пєр-
тылмє, илыме помещенийым тареш 
налме, тушто илыме, связь средствын 
услугыж дене пайдаланыме да моло 
тўрлє роскотым) гражданин (муници-
пальный служащий) шке средстваж 
кўшеш петыра.

21. Конкурсный комиссий канди-
дат-влакым тиде Положенийын 9-16 
пунктшо-влак дене келшышын пуымо 
документлаште улшо успеваемость 
нерген сведений да моло сведений 
негызеш, тыгак тугай конкурсный 
процедур-влакын результатышт не-
гызеш акла, могайыштым эртарыме 
нерген пунчалым конкурсым эртары-
ше орган луктеш. Конкурсный проце-
дур-влак кандидат-влакын моштыма-
шыштым да личный качествыштым 
аклыме тугай йєным кучылтмо не-
гызеш эртаралтыт, могайышт феде-
ральный закон-влак, Россий Федера-
цийын моло нормативный правовой 
актше да Марий Эл Республикын 
нормативный правовой актше-влак 
ваштареш огыт кае, тидын шотыштак 
индивидуальный ваш мутланымаш, 
анкетирований, тестирований, рефе-
ратым але мотивационный письмам 
возымо йєн дене эртаралтыт.

Раш пале конкурсный процедур-
влакым (кокыт деч шагал огыл про-

цедурым) орган рашемден палемда 
да нуным конкурсым эртарыме нер-
ген информацийыште ончыкта.

Орган конкурсный процедурым 
муниципальный службын вакант-
ный должностьшым айлаш конкур-
сым эртарыме методике дене кел-
шышын эртара, тыгай методикыже 
муниципальный образованийын 
представительный органжын муни-
ципальный правовой актше дене 
пе‰гыдемдалтеш.

22. Гражданинын практикым але 
стажировкым эртымыжым (тидым 
практикым але стажировкым вуйла-
тышын аклымашыже пе‰гыдемден 
ончыкта), гражданинын (муниципаль-
ный служащийын) органын кадровый 
резервыштыже шогымыжо, муници-
пальный служащийын лачшымак вуй-
латышыжын тиде Положенийын 10 
пунктыштыжо палемден ончыктымо 
аклымашыжым пуымыжым конкурс-
ный комиссий тиде гражданин (му-
ниципальный служащий) шотышто 
целевой йєн дене тунемме нерген 
договорым ыштыме нерген пунчалым 
лукмо годым шотыш налеш.

23. Конкурсный комиссий, тиде 
Положенийын 21 пунктшо дене кел-
шышын, кандидат-влакым аклымашын 
итогшо почеш тугай граждан-влакым 
(муниципальный служащий-влакым) 
тунемаш налмым тунемаш налме 
ийысе 15 июнь марте рашемда, мо-
гайышт дене целевой йєн дене ва-
раже туныктымо нерген договор ыш-
талтеш.

24. Конкурсышто участвоватлыше 
граждан-влаклан (муниципальный 
служащий-влаклан) конкурсын ре-
зультатше нерген конкурс  пытыме 
деч вара кум паша кече жапыште во-
зен пуэн увертарат.

25. Конкурсышто участвоватлыше 
гражданин (муниципальный служа-
щий) конкурсный комиссийын пунчал-
же шотышто Россий Федерацийын 
законодательствыж да Марий Эл Ре-
спубликын законодательствыж дене 
келшышын вуйым шияш праван.

26. Органым вуйлатышын пунчалже 
почеш, целевой йєн дене туныктымо 
нерген договорым ыштыме деч ончыч 
персональный данныйын чын да тич-
маш улмыжым да гражданинын тиде 
Положенийын 9-16 пунктшо-влак 
дене келшышын пуымо документла-
штыже улшо моло сведенийым тер-
гымаш эртаралтын кертеш.

27. Целевой йєн дене туныкты-
мо нерген договорым ыштыме деч 
ончыч гражданин (муниципальный 
служащий), распискым возен, тыгай 
информаций дене садыгак палдарал-
тшаш:

а) 25-ФЗ №-ан Федеральный за-
конын 13  ден 14 лончылаштыже 
палемден ончыктымо ограничений 

да чарымаш-влак нерген, интерес  
шотышто конфликт лийын кертме 
лўдыкшым кора‰дыме але тєрлымє 
нерген требований нерген да «Кор-
рупций ваштареш кучедалме нерген» 
Федеральный законышто да моло 
федеральный законлаште палемден 
ончыктымо обязанность-влак нерген;

б) целевой йєн дене туныктымо 
нерген договорын келшен толшо 
образовательный программым ту-
немме але муниципальный службын 
должностьшым айлыме дене кылдал-
тше условийжым шуктыдымо годым, 
тыгак муниципальный службыш пу-
раш чаракым ыштыше обстоятель-
ствым келшен толшо тергымашын 
результатше почеш пален налме го-
дым оксам тўлымє дене кылдалтше 
роскотым пєртылтымє шумлык обя-
зательстве нерген.

28. Целевой йєн дене туныктымо 
нерген договор, орган ден гражданин 
(муниципальный служащий) коклаш-
те договорын велже-влакын чотышт 
дене тєр улшо чотан экземпляр дене 
тунемаш налме ийысе 1 июль деч 
почеш кодде, целевой йєн дене ту-
ныктымо нерген договорын типовой 
формыж дене келшышын возен пуы-
мо формо почеш ышталтеш, тыгай 
типовой формыжым Россий Феде-
рацийын Правительствыже «Россий 
Федерацийыште образований нер-
ген» 2012 ий 29 декабрьысе 273-ФЗ 
№-ан Федеральный законын (умба-
кыже – 273-ФЗ №-ан Федеральный 
закон) 56 лончыжын 7 ужашыж дене 
келшышын пе‰гыдемден.

Целевой йєн дене тунемын пыта-
рыме деч вара муниципальный служ-
бым садыгак эртыме жап  целевой 
йєн дене тунемме нерген догово-
рышто ончыкталтеш. Ончыктымо жап 
тугай жап деч кўчык лийын огеш керт, 
могайже жаплан орган гражданинлан 
целевой йєн дене тунемме нерген 
договор дене келшышын социальный 
полышым пуэн шоген, но вич ий деч 
кужу лийшаш огыл.

29. Конкурсышто участвоватлы-
шашлан образовательный пашам 
шуктышо организаций гыч тунемме 
нерген справкым тиде Положенийын 
12 ден 13  пунктшо-влак дене кел-
шышын пуышо гражданин (муници-
пальный служащий) дене целевой 
йєн дене тунемме нерген договор ту-
дын образований нерген документым 
але образований нерген документым 
да келшен толшо кўкшытан образо-
ванийым налмыжым пе‰гыдемден 
ончыктышо квалификаций нерген до-
кументым органыш пуымыж деч вара 
ышталтеш.

30. Гражданинын (муниципальный 
служащийын) тунемаш кўшыл обра-

Умбакыже 4-ше лашт.
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зованийын образовательный про-
граммыже (бакалавриат программе, 
специалитет программе, магистратур 
программе) почеш кўшыл образова-
нийын образовательный програм-
мыж почеш Марий Эл Республикысе 
муниципальный образованийын ве-
рысе бюджетшын бюджетный ассиг-
нованийже кўшеш целевой йєн дене 
тунемаш налме квот почеш тунемаш 
пурымыж годым целевой йєн дене 
тунемме нерген договорышто тиды-
же ончыкталтшаш.

31. Целевой йєн дене тунеммым 
виктарен колтымо шотышто вара-
же муниципальный службым эртыме 
обязательстван радам, тыгак целевой 
йєн дене туныктымо нерген догово-
рын тиде Положенийыште ончыкты-
дымо условийже-влак Россий Феде-
раций Правительствын 273-ФЗ №-ан 
Федеральный законын 56 лончыжын 

7 ужашыж дене келшышын лукмо 
нормативный правовой актыште ра-
шемден ончыкталтыт.

32. 18 ийым темыдыме гражда-
нин дене целевой йєн дене тунемме 
нерген договорым ыштыме годым 
ийготыш шудымо гражданинын ача-
аважын (законный представительже-
влакын) возен пуымо кєнымашышт 
кўшнє ончыктымо договор пелен 
пышталтеш да тудын ойыраш лий-
дыме ужашыжлан шотлалтеш, тугай 
случай деч посна, кунамже целевой 
йєн дене тунемме нерген договор 
18 ийым темыдыме гражданин дене 
ышталтеш, но тудым Россий Феде-
рацийын Гражданский кодексшын 21 
лончыжын 2 пунктшо да 27 лончыж 
дене келшышын тўрыснек дееспо-
собныйлан шотлымо.

33. Органын темлымыж почеш це-
левой йєн дене тунемме нерген до-

говорын велже-влакын чотышкышт 
образовательный пашам шуктышо 
тугай организаций пурталтын кер-
теш, могайышкыже гражданин (му-
ниципальный служащий) кыдалаш 
профессиональный образованийын 
але кўшыл образованийын образова-
тельный программыж почеш тунемаш 
пура але могайыштыже тудо тыгай 
программе-влак почеш тунемеш.

34. Целевой йєн дене тунемме нер-
ген договор шотышто обязательстве 
шукталтмым да целевой йєн дене 
тунемме нерген договор негызеш 
тунеммашым планироватлыме паша 
шукталтмым органын кадр службыжо 
терген шога.».

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

Марèé Эл Республèкым  
Вуéлатыше А.ЕВСТИФЕЕВ

Йошкар-Ола
2022 ий 18 февраль
6-З №

Марèé Эл Республèкын посна законодательныé 
актлашкыже вашталтышым пуртымо нерген

1 лончо. «Марий Эл Республи-
кыште верысе кўлешлыкан йодыш-
влакым ял шотан илем-влаклан 
пе‰гыдемден пуымо нерген» Ма-
рий Эл Республикын 2014 ий 29 де-
кабрьысе 61-З №-ан Законжын («Ма-
рий Эл официальный» портал (portal.
mari.ru/pravo), 2014 ий 29 декабрь, 
29122014010061 №; 2015 ий 17 де-

кабрь, 17122015010052 №, 2015 ий 31 
декабрь, 30122015010061 №; 2016 ий 
20 декабрь, 20122016010053  №; 2017 
ий 5 декабрь, 04122017010056 №; 
2018 ий 2 ноябрь, 01112018010057 №; 
2019 ий 22 февраль, 22022019010003  
№) 2 лончышкыжо тыгай ваштал-
тышым пурташ:

1) 19 пунктышто «, тыгак верысе 

значениян поснак аралыме пўртўс  
кундемлам кучылтмо да аралыме па-
шам муниципальный контрольышто 
кучымаш» мут-влакым кора‰даш;

2) 21 пунктым вийым йомдарышы-
лан шотлаш;

3) 25 пунктышто «, искусственный 
мланде участкым ыштыме нерген до-
говорым ышташ правам налшаш верч 
открытый аукционым эртарымаш» 
мут-влакым кора‰даш.

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

Марèé Эл Республèкым  
Вуéлатыше А.ЕВСТИФЕЕВ

Йошкар-Ола
2022 ий 18 февраль
7-З №

«Марèé Эл Республèкыште верысе кўлешлыкан 
éодыш-влакым ял шотан èлем-влаклан пе‰гыдемден 

пуымо нерген» Марèé Эл Республèкын Законжын  
2 лончышкыжо вашталтышым пуртымо нерген

Марèé Эл Республèкын ЗАКОНЖО
Марий Эл Республикын Кугыжаныш Погынжо

2022 ий 17 февральыште луктын

1 лончо. «Марий Эл Республикын 
калыкшым да территорийжым пўртўс  
ден техногенный шотан чрезвычай-
ный ситуаций деч аралыме нерген» 
Марий Эл Республикын 1996 ий 17 
майысе 339-III №-ан Законышкыжо 
(Марий Эл Республикын Иктыш чу-
мырен лукмо законодательствыже, 
1996, 7 №, 311 ст.; 1999, 10 №, 308 ст.; 
2002, 1 №, 11 ст.; 2005, 1 № (I ужаш), 

11 ст.; 2006, 1 № (I ужаш), 3  ст.; 2007, 
5 №, 211 ст.; 2009, 4 № (I ужаш), 134 
ст., 8 №, 346 ст.; 2010, 11 №, 511 ст.; 
2011, 6 №, 308 ст., 11 №, 558 ст.; («Ма-
рий Эл официальный» портал (portal.
mari.ru/pravo), 2012 ий 31 июль, 
30072012010048 №; 2013  ий 23  
апрель, 19042013010014 №, 2013  ий 
24 октябрь, 23102013010049 №; 2015 
ий 2 март, 02032015010010 №, 2015 ий 

17 июнь, 17062015010032 №, 2015 ий 
25 сентябрь, 25092015010042 №; 2016 
ий 1 март, 29022016010008 №; 2019 
ий 6 ноябрь, 05112019010044 №; 2020 
ий 11 сентябрь, 11092020010036 №; 
2021 ий 24 сентябрь, 24092021010050 
№) тыгай вашталтышым пурташ:

1. Преамбулыш «чрезвычайный си-
туаций» мут-влак деч ончыч «пўртўс  
ден техногенный шотан» мут-влакым, 
«чрезвычайный ситуаций» мут-влак 
деч вара (умбакыже – чрезвычайный 
ситуаций)» мут-влакым ешараш.

2. 7 лончышто:
1) икымше ужашыште «, нунын кы-

шашт,» мут-влакым «да нунын кы-
шашт, калыкым да территорийым 
аралыме шотышто мере, аварийно-
утарыме да юватылаш лийдыме моло 
паша, чрезвычайный ситуацийым пы-
тарымашке ушымо вий да средстве 

«Марèé Эл Республèкын калыкшым да 
террèторèéжым пўртўс ден техногенныé шотан 

чрезвычаéныé сèтуацèé деч аралыме нерген» Марèé 
Эл Республèкын Законышкыжо вашталтышым 

пуртымо нерген

Марèé Эл Республèкын ЗАКОНЖО
Марий Эл Республикын Кугыжаныш Погынжо

2022 ий 17 февральыште луктын
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нерген,» мут-влак дене вашталташ»;
2) кумшо ужашыште «организаций-

влакын администрацийышт» мут-вла-
кым «организаций-влак» мут дене ва-
шталташ;

3) тыгай содержаниян нылымше 
ужашым ешараш:

«Марий Эл Республикын кугы-
жаныш кучем органже, верысе са-
моуправлений орган да организа-
ций-влак калыкым да территорийым 
чрезвычайный ситуаций деч аралыме 
нерген информацийым чрезвычай-
ный ситуаций лийын кертме лўдык-
шым ончылгоч кора‰дыме да пыта-
рыме единый кугыжаныш системын 
управлений органышкыже палемды-
ме радам почеш жапыштыже пуышаш 
улыт.»;

4) нылымше-кудымшо ужашым 
келшен толшын визымше-шымше 
ужашлан шотлаш;

5) визымше ужашыш «должностной 
е‰» мут-влак деч вара «ден организа-
ций-влак» мут-влакым ешараш;

6) кудымшо ужашыште «да пожар-
ный лўдыкшыдымылык» мут-влакым 
кора‰даш.

3. 8 лончышто:
1) нылымше ужашын нылымше аб-

зацыштыже «межмуниципальный ден 
республиканский» мут-влакым «реги-
ональный ден межмуниципальный» 
мут-влак дене вашталташ;

2) визымше ужашыште «республи-
канский» мутым «региональный» мут 
дене вашталташ.

4. 11 лончын 1 пунктыштыжо:
1) «а» подпунктышто «межмуни-

ципальный ден республиканский» 
мут-влакым «региональный ден 
межмуниципальный» мут-влак дене 
вашталташ;

2) «в» подпунктым тыгай редакций 
дене возаш:

«в) региональный ден межмуници-
пальный шотан чрезвычайный ситуа-
ций лийын кертме лўдыкшє лекме да 
региональный ден межмуниципаль-
ный чрезвычайный ситуаций лийме 
годым эвакуационный мероприятий-
лам эртараш йєным ыштымаш;»;

3) «д», «ж», «з», «о» подпунктлаште 
«межмуниципальный ден республи-
канский» мут-влакым «региональный 
ден межмуниципальный» мут-влак 
дене вашталташ.

5. 25 лончын икымше ужашыжын 
кокымшо абзацыштыже «республи-
канский» мутым «региональный» мут 
дене вашталташ.

6. 26 лончым тыгай редакций дене 
возаш:

«26 лончо. Чрезвычаéныé сèту-
ацèéым пытарышашлан фèнанс 
резервым да матерèальныé ре-
сурсым чумырымаш да кучыл-
тмаш

Марий Эл Республикыште чрезвы-
чайный ситуацийым пытарышашлан 
финанс  резерв ден материальный 
ресурс  чрезвычайный ситуаций 
лийын кертме годым кўлшє средст-
вам пеш писын кучылтшашлан он-
чылгоч ышталтыт. Кўшнє ончыктымо 
резервым Марий Эл Республикын 
исполнительный кучем органже, ве-
рысе самоуправлений орган, тыгак 
организаций-влак ыштат.

Тиде лончын икымше ужашыш-
тыже ончыктымо резервым (резерв 
фондым) ыштыме да кучылтмо рада-
мым да тыгай резерв гыч кучылтмо 
средствам ешарен шогымо радамым 
«Калыкым да территорийым пўртўс  
ден техногенный шотан чрезвычай-
ный ситуаций деч аралыме нерген» 
1994 ий 21 декабрьысе 68-ФЗ №-ан 
Федеральный законын 25 лончыжын 
кокымшо ужашыж негызеш Марий 
Эл Республикын Правительствыже, 
верысе самоуправлений орган да ор-
ганизаций-влак келшен толшын ра-
шемден палемдат.».

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

Марèé Эл Республèкым  
Вуéлатыше А.ЕВСТИФЕЕВ

Йошкар-Ола
2022 ий 18 февраль
8-З №

1 лончо. «Марий Эл Республикы-
ште йодмаш дене лекташ граждан-
влакын правашт шотышто ешартыш 
гарантий нерген» Марий Эл Респу-
бликын 2013  ий 1 августысо 31-З 

№-ан Законжын («Марий Эл офици-
альный» портал (portal.mari.ru/pravo), 
2013  ий 2 август, 01082013010031 
№) 6 лончышкыжо тыгай ваштал-
тышым пурташ:

«законный представитель-влак,» 
мут-влак деч вара «инвалид йоча-вла-
кын законный представительышт,» 
мут-влакым ешараш;

«черетдыме радам почеш» мут-вла-
кым «черет деч ончычсо радам по-
чеш» мут-влак дене вашталташ.

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

Марèé Эл Республèкым  
Вуéлатыше А.ЕВСТИФЕЕВ

Йошкар-Ола
2022 ий 18 февраль
9-З №

«Марèé Эл Республèкыште éодмаш дене лекташ 
граждан-влакын правашт шотышто ешартыш 

гарантèé нерген» Марèé Эл Республèкын Законжын  
6 лончышкыжо вашталтышым пуртымо нерген

Марèé Эл Республèкын ЗАКОНЖО
Марий Эл Республикын Кугыжаныш Погынжо

2022 ий 17 февральыште луктын

Россий Федерацийын Градостро-
ительный кодексшын 7, 29.2 да 29.3  
лончыжо, «Марий Эл Республикыште 
градостроительный паша шотышто 
кылым тєрлымє нерген» Марий Эл 
Республикын 2006 ий 5 октябрьы-

се 52-З №-ан Законжын 2 лончыжо, 
7 главаже дене келшышын, Марий 
Эл Республикын Правительствыже  
пунчалеш:

1. Марий Эл Республикын гра-
достроительный проектирований 
шотышто пырля пышталтше ре-

гиональный нормативше-влакым 
пе‰гыдемдаш.

2. Вийым йомдарышылан шотлаш:
«Марий Эл Республикын гра-

достроительный проектирова-
ний шотышто нормативше-влакым 
пе‰гыдемдыме нерген» Марий Эл 
Республикын Правительствыжын 
2012 ий 25 майысе 176-шо №-ан пун-
чалжым («Марий Эл официальный» 
портал» (portal.mari.ru/pravo), 2012 ий 
29 май, 25052012040157 №);

«Марий Эл Республикын Прави-
тельствыжын 2012 ий 25 майысе 

Умбакыже 6-шо лашт.

Марèé Эл Республèкын градостроèтельныé 
проектèрованèé шотышто регèональныé норматèвше-

влакым пе‰гыдемдыме нерген
Марèé Эл Республèкын Правèтельствыжын

2022 ий 31 мартысе 159-ше №-ан

ПУНЧАЛЖЕ
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176-шо №-ан пунчалышкыже ва-
шталтышым пуртымо нерген» Марий 
Эл Республикын Правительствыжын 
2014 ий 7 мартысе 98-ше №-ан пун-
чалжым («Марий Эл официальный» 
портал» (portal.mari.ru/pravo), 2014 ий 
7 март, 07032014040097 №);

«Марий Эл Республикын Прави-
тельствыжын южо пунчалышкыже ва-
шталтышым пуртымо нерген» Марий 
Эл Республикын Правительствыжын 

2016 ий 20 февральысе 66-шо №-ан 
пунчалжын («Марий Эл официаль-
ный» портал» (portal.mari.ru/pravo), 
2016 ий 24 февраль, 20022016040030 
№) 2 пунктшым;

«Марий Эл Республикын Прави-
тельствыжын южо пунчалышкыже ва-
шталтышым пуртымо нерген» Марий 
Эл Республикын Правительствыжын 
2016 ий 3  ноябрьысе 489-ше №-ан 
пунчалжын («Марий Эл официаль-

ный» портал» (portal.mari.ru/pravo), 
2016 ий 3  ноябрь, 03112016040267 
№) 1 пунктшым;

«Марий Эл Республикын Прави-
тельствыжын южо пунчалышкыже ва-
шталтышым пуртымо нерген» Марий 
Эл Республикын Правительствыжын 
2017 ий 27 январьысе 26-шо №-ан 
пунчалжын («Марий Эл официаль-
ный» портал» (portal.mari.ru/pravo), 
2017 ий 27 январь, 27012017040015 
№) 1 пунктшым.

Марèé Эл Республèкын  
Правèтельствыжын  

Председательже А.ЕВСТИФЕЕВ

Марèé Эл Республèкын градостроèтельныé 
проектèрованèé шотышто регèональныé норматèвше-

влакым пе‰гыдемдыме нерген

1 лончо. «Марий Эл Республи-
кым Вуйлатышым сайлыме нерген»  
Марий Эл Республикын 2012 ий 22 
июньысо 30-З №-ан Законышкыжо 
(«Марий Эл официальный» портал 
(portal.mari.ru/pravo), 2012 ий 25 июнь, 
22062012010030 №, 2012 ий 29 де-
кабрь, 29122012010084 №; 2013  ий 
27 февраль, 26022013010002 №, 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 
1 август, 31072014010024 №; 2015 ий 
2 март, 02032015010006 №, 2015 ий 6 
май, 05052015010015 №, 2015 ий 17 
декабрь, 17122015010056 №, 2015 ий 
31 декабрь, 30122015010059 №; 2016 
ий 26 апрель, 25042016010011 №, 
2016 ий 29 декабрь, 29122016010057 
№; 2017 ий 7 март, 07032017010003  
№, 2017 ий 25 апрель, 
25042017010012 №, 2017 ий 23  май, 
23052017010020 № 2017 ий 5 де-
кабрь, 04122017010057 №; 2018 ий 2 
ноябрь, 01112018010048 №, 2019 ий 1 
апрель, 01042019010006 №, 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 №, 
2021 ий 24 декабрь, 24122021010060 
№) тыгай вашталтышым пурташ:

1. 5 лончын 6 пунктшым вийым 
йомдарышылан шотлаш.

2. 11 лончын 2 пунктшым тыгай ре-
дакций дене возаш:

«2. Рўдє сайлымаш комиссийын, 

моло сайлымаш комиссийын Марий 
Эл Республикым Вуйлатышым сай-
лаш ямдылалтме да сайлымашым 
эртарыме дене лачшымак кылдалтше 
пунчалышт региональный кугыжаныш 
периодический печатный изданийла-
ште савыкталтыт але сайлыше-влак 
дек моло йєн дене (тидын шотыштак 
«Интернет» информационно-теле-
коммуникационный сетьыште Рўдє 
сайлымаш комиссийын официальный 
сайтше гоч) шукталтыт, тыгак мас-
совый информацийын моло средст-
вышкыже тиде Законын 7, 14, 24, 28, 
34-37, 42, 44, 46, 50-53, 60, 641, 66, 73-
75 лончылаштыже да тудын моло по-
ложенийлаштыже палемдыме радам 
почеш, кугыт дене да жапыште пуал-
тыт.».

3. 28 лончын 3  пунктшым тыгай ре-
дакций дене возаш:

«3. Сайлымаш комиссий-влак 
граждан-влакым сайлыше-влакын 
жаплан лийме верлаште ыштыме 
сайлымаш участке-влак нерген, сай-
лыше-влакын спискышт дене палда-
рыме да тудым ешарен рашемдыме 
нерген, йўклымє кече, жап да вер нер-
ген информаций дене кандидатым 
поддержатлыме листлаште подпись-
ыштым шындыше е‰-влак нерген, 
кандидат-влакым регистрироватлы-
ме итог да нунын кайымышт нерген 
информаций дене, регистрироватлы-
ме кандидат-влакын биографический 
данныйышт дене, тидын шотыштак 
кандидатын иностранный агентын 
функцийжым шуктышо физический 
лица, але иностранный агентын функ-
цийжым шуктышо е‰ дене аффели-
рованный кандидат улмыж нерген 
сведений дене, кандидат-влак нер-

ген сайлымаш комиссийлашке тиде 
Закон дене келшышын пурымо моло 
сведений, региональный, кугыжаныш 
да муниципальный телерадиовеща-
ний организаций, региональный ку-
гыжаныш ден муниципальный пери-
одический печатный изданий-влакын 
переченьышт, регистрироватлыме 
кандидат-влакын телевиденийыште, 
радиошто да периодический печат-
ный изданийлаште сайлымаш деч он-
чычсо агитацийым эртарыме график 
да условий, кандидат-влакын финанс  
отчётышт нерген информаций дене, 
Марий Эл Республикым Вуйлатышым 
сайлымаште йўклымашын итогшо да 
сайлымашын результатше нерген ин-
формаций дене, тыгак кокымшо гана 
йўклымашым да кокымшо гана сай-
лымашым эртараш палемдыме го-
дым уэш йўклымаш да уэш сайлымаш 
нерген информаций дене палдарат.

Сайлымаш комиссий-влакын кан-
дидат-влак нерген сведений улман 
пунчалыштым савыктыме (палдары-
ме) годым кандидатын паспортшын 
але гражданинын паспортшым ал-
маштыше документын серийже ден 
номерже, тудым пуымо кече, паспор-
тым але гражданинын паспортшым 
алмаштыше документым пуышо ор-
ганын лўмжє але кодшо огыт ончык-
талт, а кандидатын илыме вержын ад-
ресше олмеш Россий Федерацийын 
субъектшын, кандидатын илыме вер-
жын верланыме районын, олан але 
моло населённый пунктын лўмышт 
ончыкталтыт.».

4. 31 лончыш тыгай содержаниян 41 
пунктым ешараш:

«41. Рўдє сайлымаш комиссий по-
литический партийын кўчык лўмжє 
шотышто кутырен келшыме нерген 
але тиде лончын 4 пунктыштыжо па-
лемдыме требованийым шуктыдымо 
годым тудым кутырен келыштараш 
тореш лийме нерген пунчалым йў-
клымє кече деч 35 кечылан почеш 
кодде луктеш. Политический пар-
тийын кўчык лўмжє шотышто тиде 
лончын 4 пунктыштыжо палемден он-
чыктымо требованийым шуктыдымым 
пален налме годым Рўдє сайлымаш 

«Марèé Эл Республèкым Вуéлатышым саéлыме 
нерген»  Марèé Эл Республèкын Законышкыжо 

вашталтышым пуртымо да Марèé Эл Республèкын 
южо законодательныé актшым вèéым  

éомдарышылан шотлымо нерген

Марèé Эл Республèкын ЗАКОНЖО
Марий Эл Республикын Кугыжаныш Погынжо

2022 ий 17 майыште луктын
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комиссий Рўдє сайлымаш комис-
сийын тугай заседанийже, могайыш-
тыже кўчык лўмым кутырен келшыме 
нерген йодыш ончалтшаш, кандида-
тым тидын нерген кум кечылан почеш 
кодде увертара. Кандидат шижтарен 
увертарымаште ончыктымо ситы-
дымашым Политический партийын 
кўчык лўмжым кутырен келыштарыме 
нерген йодышым Рўдє сайлымаш ко-
миссийын ончышаш заседанийжым 
эртарыме кече деч ик кечылан почеш 
кодде кора‰дышаш да Рўдє сайлы-
маш комиссийыш политический пар-
тийын кўчык (шымыт деч утла огыл 
мутан), сайлымаш объединенийын 
уполномочитлыме органже дене ку-
тырен келыштарыме лўмжым уэш 
пуышаш.

Политический партийын кўчык лўм-
жым кандидатын палемдыме жапы-
ште пуыдымыж годым, тыгак Рўдє 
сайлымаш комиссийын тудын нерген 
кутырен келшаш тореш лиймыж го-
дым, политический партийын кўчык 
лўмжым Рўдє сайлымаш комиссий, 
тиде лончын 4 пунктшын требова-
нийжым шотыш налын,  палемда.».

5. 42 лончышто:
1) 4 пунктышто «, тудым колышы-

лан шотлымо годым» мут-влакым 
кора‰даш;

2) 6 пунктышто «чыла сайлымаш 
комиссий» мут-влакым «Рўдє сай-
лымаш комиссий» мут-влак дене ва-
шталташ;

6. 48 лончын 5 пунктышкыжо тыгай 
содержаниян предложенийым еша-
раш: «Уэш йўклымашым эртарыме 
годым телерадиовещаний органи-
заций-влакын каналлаштышт, пери-
одический печатный изданийлаште 
да сетевой изданийлаште сайлымаш 
деч ончычсо агитаций уэш йўклы-
машым эртараш палемдыме нерген 
Рўдє сайлымаш комиссийын пунчал-
жым савыктыме кече деч вара кумшо 
кечын уэш тў‰алеш да тиде лончын 2 
пунктшо дене келшышын пыта.».

7. 49 лончын 9 пунктшын «б» под-
пунктыштыжо «кугыжаныш» мутым 
«региональный кугыжаныш» мут-влак 
дене вашталташ.

8. 58 лончын 6 пунктшын икымше 
предложенийышкыже «кече деч он-
чыч» мут-влак деч вара «(икымше 
кече)» мут-влакым ешараш, «кече» 
мут деч вара «(икымше кече)» мут-
влакым ешараш.

9. 70 лончын 13  пунктыштыжо «вес  
семын каласаш гын, официально ям-
дылыдыме але сайлымаш комис-
сийын ўшандарен пе‰гыдемдыдыме» 
мут-влакым «вес  семын каласаш гын, 
официально огыл ямдылыдыме але 
кўшнє ончыктымо сайлымаш комис-
сийын ўшандарен пе‰гыдемдыдыме 
але тудым кучылтмо годым специ-
альный знакым (маркым) шындыды-
ме» мут-влак дене вашталташ.

10. 73  лончын 3  пунктшын икымше 

предложенийышкыже «, тудын кел-
шымыж почеш» мут-влакым ешараш.

2 лончо. Вийым йомдарышылан 
шотлаш:

«Депутат-влакын чотышт, полномо-
чий жап, икымше созыв представи-
тельный орган-влакым сайлыме кече 
да ола, ял шотан илем-влакын вуйла-
тышыштым сайлыме радам нерген» 
Марий Эл Республикын 2005 ий 4 
мартысе 4-З №-ан Законжым (Ма-
рий Эл Республикын Иктыш чумырен 
лукмо законодательствыже, 2005, 4 №, 
151 ст.);

«Депутат-влакын чотышт, полно-
мочий жап, икымше созыв предста-
вительный орган-влакым да ола, ял 
шотан илем-влакын вуйлатышыштым 
сайлымашым эртарыме кече нерген» 
Марий Эл Республикын 2005 ий 30 
майысе 17-З №-ан Законжым (Ма-
рий Эл Республикын Иктыш чумырен 
лукмо законодательствыже, 2005, 6 №, 
240 ст.);

«Марий Эл Республикын ял шотан 
илемже-влакын составышт ваштал-
тме нерген да Марий Эл Республи-
кын южо законодательный актышкы-
же вашталтышым пуртымо да вийым 
йомдарышылан шотлымо нерген» 
Марий Эл Республикын 2005 ий 5 
июльысо 22-З №-ан Законжын (Ма-
рий Эл Республикын Иктыш чумырен 
лукмо законодательствыже, 2005, 8 №, 
329 ст.) 7 лончыжым;

«Марий Эл Республикым Вуйла-
тышым мє‰геш ўжыктымє радам 
нерген» Марий Эл Республикын 2012 
ий 24 октябрьысе 54-З №-ан Закон-
жым («Марий Эл официальный» пор-
тал (portal.mari.ru/pravo), 2012 ий 25 
октябрь, 24102012010054 №); 

«Сайлымаш ден референдум-
влак нерген Марий Эл Республикын 
посна законодательный актлашкыже 
вашталтышым пуртымо нерген» Ма-
рий Эл Республикын 2012 ий 29 де-
кабрьысе 84-З №-ан Законжын («Ма-
рий Эл официальный» портал (portal.
mari.ru/pravo), 2012 ий 29 декабрь, 
29122012010084 №) 7 лончыжым;

«Сайлымаш, референдум-влак нер-
ген да Марий Эл Республикым Вуй-
латышым мє‰геш ўжыктымє радам 
нерген Марий Эл Республикын за-
конодательный актлашкыже ваштал-
тышым пуртымо нерген» Марий Эл 
Республикын 2013  ий 1 августы-
со 20-З №-ан Законжын («Марий 
Эл официальный» портал (portal.
mari.ru/pravo), 2013  ий 2 август, 
01082013010020 №) 7 лончыжым;

«Сайлымаш ден референдум-влак 
нерген да Марий Эл Республикын за-
конодательный актлашкыже ваштал-
тышым пуртымо нерген» Марий Эл 
Республикын 2013  ий 30 декабрьы-
се 59-З №-ан Законжын («Марий 
Эл официальный» портал (portal.

mari.ru/pravo), 2013  ий 30 декабрь, 
30122013010059 №) 5 лончыжым;

«Сайлымаш ден референдум-влак 
нерген да Марий Эл Республикын 
законодательный актлашкыже ва-
шталтышым пуртымо нерген» Марий 
Эл Республикын 2014 ий 24 фев-
ральысе 2-З №-ан Законжын («Ма-
рий Эл официальный» портал (portal.
mari.ru/pravo), 2014 ий 25 февраль, 
24022014010002 №) 6 лончыжым;

«Сайлымаш ден референдум-влак 
нерген да Марий Эл Республикын 
законодательный актлашкыже ва-
шталтышым пуртымо нерген» Марий 
Эл Республикын 2014 ий 28 апрельы-
се 16-З №-ан Законжын («Марий 
Эл официальный» портал (portal.
mari.ru/pravo), 2014 ий 29 апрель, 
28042014010016 №) 7 лончыжым;

«Сайлымаш ден референдум-влак 
нерген да Марий Эл Республикын 
законодательный актлашкыже ва-
шталтышым пуртымо нерген» Марий 
Эл Республикын 2014 ий 31 июльы-
со 24-З №-ан Законжын («Марий 
Эл официальный» портал (portal.
mari.ru/pravo), 2014 ий 1 август, 
31072014010024 №) 7 лончыжым;

«Сайлымаш ден референдум-влак 
нерген да Марий Эл Республикын за-
конодательный актлашкыже ваштал-
тышым пуртымо нерген» Марий Эл 
Республикын 2015 ий 2 мартысе 6-З 
№-ан Законжын («Марий Эл офици-
альный» портал (portal.mari.ru/pravo), 
2015 ий 2 март, 02032015010006 №) 
7 лончыжым;

«Сайлымаш ден референдум-влак 
нерген да Марий Эл Республикын за-
конодательный актлашкыже ваштал-
тышым пуртымо нерген» Марий Эл 
Республикын 2015 ий 5 майысе 15-З 
№-ан Законжын («Марий Эл офици-
альный» портал (portal.mari.ru/pravo), 
2015 ий 6 май, 05052015010015 №) 6 
лончыжым;

«Инвалид-влакын правашт нерген 
конвенцийым ратифицироватлымы-
лан кєра инвалид-влакым социально 
аралыме йодышла дене Россий Фе-
дерацийын посна законодательный 
актлашкыже вашталтышым пуртымо 
нерген» Федеральный законым лук-
мылан кєра Марий Эл Республикын 
посна законодательный актлашкыже 
вашталтышым пуртымо нерген» Ма-
рий Эл Республикын 2015 ий 17 де-
кабрьысе 56-З №-ан Законжын («Ма-
рий Эл официальный» портал (portal.
mari.ru/pravo), 2015 ий 17 декабрь, 
17122015010056 №) 6 лончыжым;

«Сайлымаш ден референдум-влак 
нерген да Марий Эл Республикын 
законодательный актлашкыже ва-
шталтышым пуртымо нерген» Марий 
Эл Республикын 2016 ий 25 апрельы-
се 11-З №-ан Законжын («Марий 

Умбакыже 8-ше лашт.
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Эл официальный» портал (portal.
mari.ru/pravo), 2016 ий 26 апрель, 
25042016010011 №) 7 лончыжым;

«Референдум-влак нерген Марий 
Эл Республикын законодательный 
актлашкыже вашталтышым пуртымо 
нерген» Марий Эл Республикын 2016 
ий 1 июльысо 25-З №-ан Законжын 
(«Марий Эл официальный» портал 
(portal.mari.ru/pravo), 2016 ий 1 июль, 
01072016010025 №) 3  лончыжым;

«Референдум-влак нерген Марий 
Эл Республикын законодательный 
актлашкыже вашталтышым пуртымо 
нерген» Марий Эл Республикын 2017 
ий 26 декабрьысе 67-З №-ан Закон-
жын («Марий Эл официальный» пор-
тал (portal.mari.ru/pravo), 2017 ий 27 
декабрь, 26122017010067 №) 3  лон-
чыжым;

«Сайлымаш ден референдум-влак 
нерген да Марий Эл Республикын 
законодательный актлашкыже ва-
шталтышым пуртымо нерген» Марий 
Эл Республикын 2018 ий 1 ноябрьы-
се 48-З №-ан Законжын («Марий 
Эл официальный» портал (portal.
mari.ru/pravo), 2018 ий 2 ноябрь, 
01112018010048 №) 6 лончыжым;

«Сайлымаш ден референдум-влак 
нерген да Марий Эл Республикын 
южо законодательный актышкы-
же вашталтышым пуртымо нерген» 
Марий Эл Республикын 2019 ий 1 

апрельысе 6-З №-ан Законжын («Ма-
рий Эл официальный» портал (portal.
mari.ru/pravo), 2019 ий 1 апрель, 
01042019010006 №) 5 лончыжым;

«Сайлымаш ден референдум-влак 
нерген да Марий Эл Республикын 
южо законодательный актышкыже 
вашталтышым пуртымо нерген» Ма-
рий Эл Республикын 2019 ий 30 де-
кабрьысе 59-З №-ан Законжын («Ма-
рий Эл официальный» портал (portal.
mari.ru/pravo), 2019 ий 30 декабрь, 
30122019010059 №) 7 лончыжым;

«Сайлымаш ден референдум-влак 
нерген да Марий Эл Республикын 
южо законодательный актышкы-
же вашталтышым пуртымо нерген» 
Марий Эл Республикын 2020 ий 3  
августысо 18-З №-ан Законжын 
(«Марий Эл официальный» портал 
(portal.mari.ru/pravo), 2020 ий 3  август, 
03082020010018 №) 6 лончыжым;

«Сайлымаш ден референдум-влак 
нерген да Марий Эл Республикын 
южо законодательный актышкыже 
вашталтышым пуртымо нерген» Ма-
рий Эл Республикын 2020 ий 11 сен-
тябрьысе 32-З №-ан Законжын («Ма-
рий Эл официальный» портал (portal.
mari.ru/pravo), 2020 ий 11 сентябрь, 
11092020010032 №) 6 лончыжым;

«Сайлымаш ден референдум-влак 
нерген да Марий Эл Республикын 
южо законодательный актышкыже 

вашталтышым пуртымо нерген» Ма-
рий Эл Республикын 2020 ий 15 де-
кабрьысе 52-З №-ан Законжын («Ма-
рий Эл официальный» портал (portal.
mari.ru/pravo), 2020 ий 15 декабрь, 
15122020010052 №) 7 лончыжым;

«Марий Эл Республикын посна за-
конодательный актлашкыже ваштал-
тышым пуртымо нерген» Марий Эл 
Республикын 2021 ий 5 июльысо 25-З 
№-ан Законжын («Марий Эл офици-
альный» портал (portal.mari.ru/pravo), 
2021 ий 5 июль, 05072021010025 №) 
9 лончыжым;

«Референдум-влак нерген Марий 
Эл Республикын южо законодатель-
ный актышкыже вашталтышым пур-
тымо нерген» Марий Эл Республикын 
2022 ий 18 февральысе 1-З №-ан 
Законжын («Марий Эл официальный» 
портал (portal.mari.ru/pravo), 2022 ий 
18 февраль, 18022022010001 №) 3  
лончыжым;

3 лончо. Тиде Закон 2022 ий  
1 июль гыч вийыш пура. 

«Марий Эл Республикым Вуйла-
тышым сайлыме нерген» Марий Эл 
Республикын 2012 ий 22 июньысо 
30-З №-ан Законжын (тиде Законын 
редакцийыштыже) положенийже-
влак тиде Законын вийыш пурымо 
кече деч вара эртараш палемдыме 
сайлымашым эртарымылан кєра лек-
ше правоотношений-влак шотышто 
кучылталтыт.

Марèé Эл Республèкым  
Вуéлатыше А.ЕВСТИФЕЕВ

Йошкар-Ола
2022 ий 24 май
10-З №

«Марèé Эл Республèкым Вуéлатышым саéлыме 
нерген»  Марèé Эл Республèкын Законышкыжо 

вашталтышым пуртымо да Марèé Эл Республèкын 
южо законодательныé актшым вèéым  

éомдарышылан шотлымо нерген

1 лончо. «Марий Эл Республикын 
территорийыштыже шуко пачеран 
пєртлаште тўшка погым капитально 
олмыктымо пашам виктарен колтымо 
шотышто посна кылым тєрлымє нер-
ген» Марий Эл Республикын 2013  ий 
20 сентябрьысе 35-З №-ан Законжын 

(«Марий Эл официальный» портал 
(portal.mari.ru/pravo), 2013  ий 20 сен-
тябрь, 20092013010035 №; 2014 ий 25 
февраль, 24022014010007 №, 2014 ий 
31 октябрь, 31102014010050 №; 2015 
ий 29 сентябрь, 25092015010044 №; 
2016 ий 26 апрель, 25042016010018 

№, 2016 ий 6 октябрь, 05102016010036 
№; 2017 ий 7 март, 07032017010010 №, 
2017 ий 3  октябрь, 03102017010043  
№; 2018 ий 25 июнь, 25062018010026 
№; 2019 ий 26 июль, 26072019010030 
№) 3.1 лончыжын 2 ужашышкыже ты-
гай вашталтышым пурташ:

«региональный оператор» мут-влак 
деч вара «шке вий дене але кумшо 
лицан вийже дене» мут-влакым еша-
раш.

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

Марèé Эл Республèкым  
Вуéлатыше А.ЕВСТИФЕЕВ

Йошкар-Ола
2022 ий 24 май
12-З №

«Марèé Эл Республèкын террèторèéыштыже 
шуко пачеран пєртлаште тўшка погым капèтально 

олмыктымо пашам вèктарен колтымо шотышто посна 
кылым тєрлымє нерген» Марèé Эл Республèкын 

Законжын 3.1 лончышкыжо вашталтышым  
пуртымо нерген

Марèé Эл Республèкын ЗАКОНЖО
Марий Эл Республикын Кугыжаныш Погынжо

2022 ий 17 майыште луктын


