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Марий Эл Республикын обязательный медицине 
страхованийжын территориальный фондшо 
Обязательный медицине страхованийжын терри-
ториальный фондшо-влакын бюджетыштын роско-
тыштым компенсироватлыме деч налме моло доход
Обязательный медицине страхованийын террито-
риальный фондшо ончылно обязательствым шук-
тыдымо але кўлеш семын огыл шуктыдымо годым 
закон але договор дене келшышын тўлымє моло 
штраф, неустойко, пене 
Бюджет средствам закон дене келшыдымын але 
палемдыме огыл пашалан кучылтмылан кєра лийше 
э‰гек акым пєртылтышашлан ыштыме окса взыска-
ний (обязательный медицине страхованийын тер- Умбакыже 2-шо лашт.

1 лончо. «2022 ийлан да 2023  ден 
2024 ийласе плановый жаплан Ма-
рий Эл Республикын обязательный 
медицине страхованийжын террито-
риальный фондшын бюджетше нер-
ген» Марий Эл Республикын 2021 
ий 3  декабрьысе 57-З №-ан Зако-
нышкыжо («Марий Эл официальный» 
портал (portal.mari.ru/pravo), 2021 ий 
3  декабрь, 03122021010057 №) тыгай 
вашталтышым пурташ:

1. 1 лончын икымше ужашыштыже:
1) 1 пунктышто «9775132,4» цифрым 

«9808824,7» цифр дене, «9422827,2» 
цифрым «9468043,1» цифр дене ва-
шталташ;

2) 2 пунктышто «9775132,4» циф-
рым «9808824,7» цифр дене ваштал-
таш.

2. 8 лончым тыгай редакций дене 
возаш:

«8 лончо. Палемдаш: территори-
альный фонд обязательный медици-
не страхованийын финанс  шотышто 
ўшанлым ыштышашлан нормирован-
ный страховой финанс  средства за-
пасым ышта:

1) 2022 ийыште 1640795,2 тўжем 
те‰ге чумыр кугыт дене;

2) 2023  ийыште – 1694115,6 тўжем 
те‰ге чумыр кугыт дене;

3) 2024 ийыште – 1792447,2 тўжем 
те‰ге чумыр кугыт дене.

Нормированный страховой запа-
сысе средства кучылталтеш:

1) обязательный медицине страхо-
ванийын территориальный програм-
мыжым шукташ ешартыш финанс  
йєным ыштышашлан;

2) страховатлыме е‰-влаклан Рос-
сий Федерацийын тугай субъектшын 
территорийже деч єрдыжтє пуымо 

медицине полышлан расчётым ыш-
таш, могайыштыже обязательный 
медицине страхованийын полисше 
пуалтын;

3) медицине пашае‰-влаклан 
ешартыш профессиональный обра-
зованийым пуымо пашам квалифи-
кацийым нєлтымє программе-влак 
почеш виктарен колтымо шотышто 
мероприятийлам шукташ, тыгак ме-
дицине оборудованийым налаш да 
олмыкташ финанс  йєным ышташ;

4) врач-влакын да кыдалаш меди-
цине персоналын пашаштлан тўлаш 
медицине организаций-влакын 
кайыше роскотыштым софинансиро-
ватлаш;

5) медицине полышым пуымо шо-
тышто обязательный медицине стра-
хованийын территориальный про-
граммыштыже палемдыме кугытын 
чрезвычайный ситуаций лийме да 
(але) йырым-йырысе е‰-влаклан лў-
дыкшым лукшо чер шарлен кертме 
лўдыкшє лекме условийыште изем-
мыжлан кєра медицине организа-
ций-влаклан налын шуктыдымо до-
ходым компенсироватлыме шотышто 
мерылан финанс  йєным ышташ.».

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

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

фондшын бюджетше нерген» Марèé Эл Республèкын 
Законышкыжо вашталтышым пуртымо нерген

Марèé Эл Республèкын ЗАКОНЖО
Марий Эл Республикын Кугыжаныш Погынжо

2022 ий 17 майыште луктын

Лўм Доходын кодшо 2022 ий 2023  ий 2024 ий
1 2 3 4 5

«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 24 майысе 11-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)

395  9808824,7 10306882,2 10913040,1

395  11302999090000130 15451,2 26974,8 26974,8

395  11607090090000140 3444,8 3444,8 3444,8

395  11610100090000140 4778,3  4778,3  4778,3
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риториальный фондшо-влакын бюджетышт ужа-
шыште) 
Страховатлалтше е‰ын тазалыкшылан э‰гекым 
ыштымылан мутым кучышо е‰-влак шотышто 
обязательный медицине страхованийын террито-
риальный фондшын ыштыме иск почеш медици-
не полышым пуаш кайыше роскотым пєртылты-
шашлан тўлымаш
Россий Федерацийын субъектше-влакын бюдже-
тышт гыч ойыралтше межбюджетный трансферт-
влак, нуно обязательный медицине страхованийын 
территориальный фондшо-влаклан обязательный 
медицине страхованийын базовый программыш-
тыже палемдыдыме медицине полышын ешартыш 
видше-влакым шукташ да тыгай полышым пуаш 
условийым ыштышашлан финанс  йєным ышташ 
колталтеш
Россий Федерацийын субъектше-влакын террито-
рийыштышт обязательный медицине страхований 
организаций-влаклан финанс  йєным ышташ обя-
зательный медицине страхованийын территори-
альный фондшо-влакын бюджетыштлан субвенций
Обязательный медицине страхованийын террито-
риальный фондшо-влакын бюджетыштлан пуалт-
ше моло межбюджетный трансферт
Обязательный медицине страхованийын террито-
риальный фондшын нормироватлыме страховой 
запасшым чумыраш финанс  йєным ышташ обя-
зательный медицине страхованийын территори-
альный фондшо-влакын бюджетыштлан пуалтше 
межбюджетный трансферт
Калыклан диспансеризацийым да профилактике 
шотан медицине осмотрым эртарыме годым он-
кологий чер дене черланымым пален налмылан 
медицине пашае‰-влаклан кумыла‰дыше шотан 
оксам тўлышашлан финанс  йєным ышташ обя-
зательный медицине страхованийын территори-
альный фондшо-влакын бюджетыштлан пуалтше 
межбюджетный трансферт-влак 

395 1161011909000140 2889,2 2889,2 2889,2

395  20250203090000150 25900,0 25900,0 25900,0

395  20255093090000150 9396927,2 9911395,0 10497994,4

395  20259999090000150 314218,1 331500,1 351058,6

395  20255257090000150 44768,3  0,0 0,0

395  20255258090000150 447,6 0,0 0,0».

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

бюджетышкыже доход пурымо шотышто  
ПРОГНОЗИРОВАТЛЫМЕ КУГЫТ

1 2 3 4 5

4. 2-шо №-ан приложенийым тыгай редакций дене возаш:

Моло общегосударственный йодыш
Кугыжаныш учреждений-влакын пашаштлан (услугым ышташышт) 
йєным ышташ кайыше роскот

«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 24 майысе 11-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)

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

395 01 13    58184,4
395 01 13  9990050930  58184,4
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Умбакыже 4-ше лашт.

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 территориальный 
фондшын бюджетышкыже шотлен пуртымо оксам обязательный 
медицине страхований системыш колтышашлан обязательный ме-
дицине страхованийын базовый программыж ужашыште обязатель-
ный медицине страхованийын территориальный программыже- 
влакым шукташ ешартыш финанс  йєным ышташ кайыше роскот
Калыклан социальный обеспечений да моло тўлымаш
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 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  
йєным ышташ обязательный медицине страхованийын территори-
альный фондшын роскотшо
Калыклан социальный обеспечений да моло тўлымаш
Калыклан диспансеризацийым да профилактике шотан медицине 
осмотрым эртарыме годым онкологий чер дене черланымым па-
лен налмылан медицине пашае‰-влаклан кумыла‰дыше шотан ок-
сам тўлышашлан финанс  йєным ышташ обязательный медицине 
страхованийын территориальный фондшын роскотшо
Калыклан социальный обеспечений да моло тўлымаш
Роскот чылаже 

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

395 01 13  9990050930 100 45496,9

395 01 13  9990050930 200 12337,5

395 01 13  9990050930 800 350,0
395     09  00                9750640,3
395 09 09       9750640,3
395 09 09 9990027080         15451,2

395 09 09 9990027080 600 15451,2

395 09 09 9990027130  314218,1

395 09 09 9990027130 300 314218,1
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 9990050930  480196,0

395 09 09 9990050930 500 480196,0
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
       9808824,7».

1 2 3 4 5 6 7
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1 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, 19122014010067 
№, 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, 241022016010041 
№, 241022016010042 №, 2016 ий 20 
декабрь, 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 
№) тыгай вашталтышым пурташ:

Марèé Эл Республèкыште посна категорèé  
граждан-влаклан соцèальныé полышым пуымо да 

нуным соцèально обслужèватлыме нерген» Марèé Эл 
Республèкын Законышкыжо вашталтышым  

пуртымо нерген

Марèé Эл Республèкын ЗАКОНЖО
Марий Эл Республикын Кугыжаныш Погынжо

2022 ий 17 майыште луктын

Межбюджетный трансферт-влак, чылаже
Обязательный медицине страхованийын организацийже-влаклан финанс  йєным ышты-
шашлан обязательный медицине страхованийын федеральный фондшо гыч субвенций се-
мын налме межбюджетный трансферт-влак, тидын шотыштак: 
обязательный медицине страхованийын организацийже-влаклан финанс  йєным ышташ 
субвенций
обязательный медицине страхованийын территориальный фондшын нормироватлыме 
страховой запасшым чумыраш финанс  йєным ышташ ойыралтше межбюджетный транс-
ферт-влак
калыклан диспансеризацийым да профилактике шотан медицине осмотрым эртары-
ме годым онкологий чер дене черланымым пален налмылан медицине пашае‰-влаклан 
кумыла‰дыше шотан оксам тўлышашлан финанс  йєным ышташ ойыралтше межбюджет-
ный трансферт-влак
Обязательный медицине страхованийын базовый программыштыже палемдыдыме меди-
цине полышын ешартыш видшылан да тыгай полышым пуымо условийым шукташ финанс  
йєным ыштышашлан Марий Эл Республикын республиканский бюджетше гыч налме меж-
бюджетный трансферт-влак 

«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 24 майысе 11-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)

Бюджетный ассигнованийын лўмжє Суммо
1 2

9468043,1
9442143,1

9396927,2

44768,3

447,6

25900,0».

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

Марèé Эл Республèкым Вуéлатышын пашажым жаплан шуктышо Ю.ЗАЙЦЕВ 
Йошкар-Ола 
2022 ий 24 май 
11-З №



2023  ий 27 январь 5Марий ЭЛМарий ЭЛ

1 лончо. «Марий Эл Республикы-
ште физический культур ден спорт 
нерген» Марий Эл Республикын 2008 
ий 30 декабрьысе 81-З №-ан Зако-
нышкыжо (Марий Эл Республикын 
Иктыш чумырен лукмо законода-
тельствыже, 2009, 1 № (IV  ужаш), 21 
ст., 4 № (I ужаш), 135 ст., 10 №, 419 
ст.; 2010, 4 №, 165 ст., 9 № (I ужаш), 
435 ст.; 2011, 11 №, 558 ст.; «Марий 
Эл официальный» портал (portal.
mari.ru/pravo), 2012 ий 21 март, 
21032012010013  №; 2013  ий 23  
апрель, 19042013010013  №, 2013  ий 
30 декабрь, 30122013010064 №; 2014 
ий 1 август, 31072014010023  №; 2015 
ий 2 март, 02032015010012 №, 2015 
ий 26 октябрь, 26102015010048 №; 
2016 ий 6 октябрь, 05102016010037 
№, 2016 ий 29 декабрь, 
29122016010058 №; 2018 ий 8 май, 
08052018010018 №, 2018 ий 25 июнь, 
25062018010022 №, 2018 ий 25 сен-
тябрь, 25092018010041 №; 2019 ий 6 
ноябрь, 05112019010046 №; 2020 ий 
2 ноябрь, 02112020010045 №; 2021 

ий 5 май, 05052021010012 №) тыгай 
вашталтышым пурташ:

1. 5 лончышто:
а) 1 пунктын 9.1 подпунктшым 

вийым йомдарышылан шотлаш;
б) 2 пунктын 2 подпунктыштыжо 

«тренировочный» мутым «учебно-
тренировочный» мут дене вашталташ.

2. 7 лончын 2 пунктыштыжо «трени-
ровочный» мутым «учебно-трениро-
вочный» мут дене вашталташ.

3. 12 лончын 2 пунктшын 6.1 под-
пунктыштыжо «официальный спор-
тивный та‰асымаш» мут-влак деч 
вара «(официальный спортивный 
та‰асымаш-влак дене манипулиро-
ватлымаш)» мут-влакым ешараш.

4. 14 лончышто:
а) 1 пунктышто «тренировочный» 

мутым «учебно-тренировочный» мут 
дене вашталташ;

б) 4.1 пунктын 1 подпунктыштыжо 
«тренировочный» мутым «учебно-
тренировочный» мут дене вашталташ.

5. 18 лончын 2 пунктшын 1 подпун-
ктыштыжо «тренировочный» мутым 

«учебно-тренировочный» мут дене 
вашталташ.

6. 20 лончын 2 пунктыштыжо:
а) 2 подпунктышто «физкультур-

но-спортивный» мутым «физический 
вия‰маш да физический» мут дене 
вашталташ;

б) 3  подпунктышто «физический 
культур шотышто навык» мут-влакым 
«двигательный навык, физический 
культур нерген шинчымаш» мут дене 
вашталташ;

в) 4 подпунктыш «учебный» мут деч 
вара «да внеучебный» мут-влакым 
ешараш.

7. 24 лончын 7 пунктыштыжо «дет-
ско-юношеский спортивно-адаптив-
ный школ» мут-влакым «спортивный 
школ, тидын шотыштак адаптивный 
спорт» сут-влак дене вашталташ.

8. 25 лончым тыгай редакций дене 
возаш:

«25 лончо. Спортèвныé ямды-
лалтмаш сèстеме да спортèвныé 
ямдылалтмашым вèктарен колты-
маш

Спортивный ямдылалтмаш системе 
да спортивный ямдылалтмашым вик-
тарен колтымаш Федеральный закон 
дене тєрлалтыт.».

9. 26 ден 26.1 лончо-влакым вийым 
йомдарышылан шотлаш.

«Марèé Эл Республèкыште фèзèческèé культур ден 
спорт нерген» Марèé Эл Республèкын Законышкыжо 

вашталтышым пуртымо нерген

Марèé Эл Республèкын ЗАКОНЖО
Марий Эл Республикын Кугыжаныш Погынжо

2022 ий 17 майыште луктын

1. 5 лончышто:
1) 4 пунктышто «46 те‰ге» мут-вла-

кым «58 те‰ге» мут-влак дене ва-
шталташ;

2) 45 пунктышто «462 те‰ге» мут-
влакым «578 те‰ге» мут-влак дене 
вашталташ.

2. 6 лончын 1 пунктыштыжо:
1) 1 подпунктым тыгай редакций 

дене возаш:
«1) тылзе еда 578 те‰ге кугыт дене 

Марий Эл Республикын Правитель-
ствыжын палемдыме радам почеш 
пуалтше окса выплате. Пачерысе 
(стационарный)  телефонын услугыж 
дене пайдаланыме годым тылзе еда 
пуалтше окса выплатын кугытшо 181 
те‰гелан кугемеш, коллективный те-
левизионный антеннын услугыж дене 
пайдаланыме годым – 26 те‰гелан, 
радион услугыж дене пайдаланыме 
годым – 41 те‰гелан;»;

2) 4 подпунктышто «166 те‰ге» мут-
влакым «208 те‰ге» мут-влак дене 
вашталташ.

3. 7 лончышто:
1) 1 пунктышто:
1 подпунктышто «558 те‰ге» мут-

влакым «698 те‰ге» мут-влак дене 
вашталташ;

2 подпунктышто «46 те‰ге» мут-
влакым «58 те‰ге» мут-влак дене ва-
шталташ;

5 подпунктышто «166 те‰ге» мут-
влакым «208 те‰ге» мут-влак дене 
вашталташ;

2) 2 пунктышто «224 те‰ге» мут-
влакым «280 те‰ге» мут-влак дене ва-
шталташ.

4. 11 лончышто:
1) икымше ужашын 2 подпунктыш-

тыжо:
кокымшо абзацыште «340 те‰ге» 

мут-влакым «425 те‰ге» мут-влак 
дене вашталташ;

кумшо абзацыште «450 те‰ге» мут-
влакым «563  те‰ге» мут-влак дене 
вашталташ;

2) кокымшо ужашын кумшо абзац-
шым тыгай редакций дене возаш:

«рўдє вер гыч шокшым колтен 
шогыдымо пєртлаште илыше еш-
влаклан илыме верын кумдыкшо 
шотышто Марий Эл Республик Пра-
вительствын палемдыме социальный 
нормо почеш топливым налаш да ты-
гай топливым кондаш кайыше роско-
тын 30 процентше кугыт дене тылзе 
еда пуалтше окса компенсаций.».

5. Тыгай содержаниян 11.2 лончым 
ешараш:

«11.2 лончо. Тылзе еда пуалтше 
окса компенсацèéын да тылзе 
еда пуалтше окса выплатын кугы-
тышт шотышто èндексацèé

5 лончын 4 пунктыштыжо, 6 лончын 
1 пунктшын 4 подпунктыштыжо, 7 лон-
чын 1 пунктшын 2 ден 5 подпунктла-
штыже палемден ончыктымо тылзе 
еда пуалтше окса компенсацийын да 
5 лончын 5 пунктыштыжо, 6 лончын 1 
пунктшын 1 подпунктыштыжо, 7 лон-
чын 1 пунктшын 1 подпунктыштыжо 
да 2 пунктыштыжо, 11 лончын икым-
ше ужашыжын 2 подпунктшын кокым-
шо ден кумшо абзацлаштыже палем-
ден ончыктымо тылзе еда пуалтше 
окса выплатын кугытшылан Марий Эл 
Республикын нормативно-правовой 
актше-влак дене келшышын ий еда 
индексаций ышталтшаш.».

2 лончо. Тиде Закон, 1 лончыжын 5 
пунктшо деч посна, тудым официаль-
но савыктыме кече деч вара лу кече 
эртымек вийыш пура.

Тиде Законын 1 лончыжын 5 пун-
ктшо 2023  ий 1 январь гыч вийыш 
пура.

Тиде Законын 1 лончыжын 1-4 пун-
ктшо-влакын вийышт 2022 ий  фев-
раль гыч лекше правовой кылым 
авалта.

Марèé Эл Республèкым  
Вуéлатышын пашажым жаплан 

шуктышо Ю.ЗАЙЦЕВ 

Йошкар-Ола
2022 ий 24 май
13-З №

Умбакыже 6-шо лашт.



2023  ий 27 январь6 Марий ЭЛМарий ЭЛ

1 лончо. «Марий Эл Республикын 
кугыжаныш гражданский службыж 
шотышто кылым тєрлымє нерген» 
Марий Эл Республикын 2004 ий 5 
октябрьысе 38-З №-ан Законышкы-
жо (Марий Эл Республикын Иктыш 
чумырен лукмо законодательствыже, 
2004, 11 №, 317 ст.; 2005, 6 №, 233  ст.; 
2006, 1 № (I ужаш), 2 ст., 11 №, 410 ст.; 
2007, 1 № (I ужаш), 4 ст., 8 № (I ужаш), 
367 ст.; 2008, 4 № (I ужаш), 191 ст., 11 
№, 539 ст.; 2009, 1 № (III ужаш), 14 ст., 
4 № (I ужаш), 134 ст.; 2010, 4 №, 164 
ст.; 2011, 4 №, 167 ст., 7 №, 349 ст., 11 
№, 559 ст.; «Марий Эл официальный» 
портал (portal.mari.ru/pravo), 2012 ий 
21 март, 21032012010004 №, 2012 ий 
25 октябрь, 24102012010059 №; 2013  
ий 27 февраль, 26022013010003  №, 
2013  ий, 2 август, 01082013010022 №, 
2013  ий 24 октябрь, 23102013010039 
№, 2013  ий 30 декабрь, 
30122013010060 №; 2014 ий  25 фев-
раль, 24022014010007 №, 2014 ий 1 
август, 31072014010023  №; 2015 ий 2 
март, 02032015010005 №, 2015 ий 17 
декабрь, 17122015010054 №; 2016 ий 

26 апрель, 25042016010012 №, 2016 
ий 6 октябрь, 05102016010027 №, 
2016 ий 5 декабрь, 05122016010049 
№; 2017 ий 26 апрель, 
25042017010014 №, 2017 ий 4 ав-
густ, 04082017010031 №, 2017 ий 27 
октябрь, 26102017010048 №, 2017 ий 
27 декабрь, 26122017010065 №; 2018 
ий 25 сентябрь, 25092018010039 №, 
2018 ий 28 декабрь, 28122018010069 
№; 2020 ий 2 март, 02032020010003  
№, 2020 ий 3  август, 03082020010016 
№, 2020 ий 2 ноябрь, 02112020010039 
№) тыгай вашталтышым пурташ:

1. 31 лончышто:
1) 4 пунктын 4 подпунктыштыжо 

«премий» мут деч вара «, тидын шо-
тыштак» мут-влакым ешараш;

2) тыгай содержаниян 7.1 пунктым 
ешараш:

«7.1. Гражданский служащий-вла-
кын окса содержанийыштым да ну-
нылан окса компенсацийым тўлымым 
Федеральный законышто да тиде 
Законышто палемден ончыктымо 
случайлаште арален кодымо годым 
гражданский служащий-влакын окса 

содержанийышт Марий Эл Республи-
кын Правительствыжын палемдыме 
радам почеш шотлен лукталтеш, ти-
дын годым Россий Федераций Пра-
вительствын палемдыме радамысе 
положений-влак шотыш налалтыт.»;

3) 9 пунктышто:
икымше абзацыште «моло ужаш» 

мут-влакым «моло пункт» мут-влак 
дене вашталташ;

тыгай содержаниян абзацым еша-
раш:

«Тиде пунктын икымше абзацыш-
тыже палемден ончыктымо пашадар 
гражданский служащий-влакын па-
шаштлан тўлымє шотышто палемды-
ме фонд деч єрдыжкє лекде тўлал-
теш.».

2. 32 лончым тыгай редакций дене 
возаш:

«32 лончо. Гражданскèé служа-
щèé ден кугыжаныш органласе 
пашае‰-влакын пашаштлан тўлы-
мє фонд

1. Гражданский служащий-влакын 
пашаштлан тўлымє фонд ден Марий 
Эл Республикын кугыжаныш гра-
жданский службыжын должностьшы-
лан шотлалтдыме должность-влакым 
айлыше пашае‰-влакын пашаштлан 
тўлымє фонд Марий Эл Республи-
кын кугыжаныш органже-влакын 
гражданский служащийышт ден 
пашае‰ыштын пашаштлан тўлымє 
фондлан шотлалтыт.

2. Марий Эл Республикын кугыжа-
ныш органже-влакын гражданский 
служащийыштын пашаштлан тўлымє 
фонд-влакым чумырымо годым тиде 

Марèé Эл Республèкын южо законодательныé 
актышкыже вашталтышым пуртымо нерген да 

«Марèé Эл Республèкыште бюджетныé правовоé 
кыл нерген» Марèé Эл Республèкын Законжын посна 

положенèéлажын вèéыштым жаплан  
чарен шогалтыме нерген

Марèé Эл Республèкын ЗАКОНЖО
Марий Эл Республикын Кугыжаныш Погынжо

2022 ий 17 майыште луктын

10. 26.2 лончым тыгай редакций 
дене возаш:

«26.2 лончо. Спортèвныé ям-
дылалтмаш шотышто ешартыш 
образовательныé программе-
влакым шуктен шогышо орга-
нèзацèéын да спортèвныé ям-
дылалтмаш шотышто ешартыш 
образовательныé программе-
влак почеш тунемше-влакын пра-
вашт да обязанностьышт

Спортивный ямдылалтмаш шо-
тышто ешартыш образовательный 
программе-влакым шуктен шогышо 
организацийын да спортивный ям-
дылалтмаш шотышто ешартыш обра-
зовательный программе-влак почеш 
тунемше-влакын правашт да обязан-
ностьышт Федеральный закон дене 
тєрлалтыт.».

11. 28 лончышто:
а) лўмыш «, спортивный ямдылал-

тмаш шотышто региональный рўдер-
влак» мут-влакым ешараш;

б) тыгай содержаниян 4 пунктым 
ешараш:

«4. Спортивный ямдылалтмаш шо-
тышто региональный рўдер-влак Ма-
рий Эл Республикын исполнительный 
кучемжын физический культур ден 
спорт шотышто органжын темлымыж 
почеш Марий Эл Республикын Пра-
вительствыжын пунчалже негызеш 
ышталтыт.».

12. 30 лончын 6.1 пунктышты-
жо «але нуным алмаштыше доку-
мент-влак» мут-влакым «але ты-
гай та‰асымашлашке миен кошташ 
правам пуышо моло документ-влак, 
тыгак Федеральный законын 20 лон-
чыжын 2.2 ужашыштыже палемден 
ончыктымо случайлаште зритель-
влакын, официальный спортивный 

та‰асымаш-влакын участникыштын, 
тыгай та‰асымаш-влакым эртары-
машке ушымо моло е‰-влакын ау-
тентификацийышт шотышто, Феде-
ральный законын 20.5 лончыжын 4 
ужашыштыже палемден ончыктымо 
семын идентификацийым да аутен-
тификацийым эртарыме радам шук-
талтмым терген шогаш правам пуы-
шо моло документ-влак» мут дене 
вашталташ.

2 лончо. Тиде Закон, тиде Законын 
1 лончыжын 3, 12 пунктшо-влак деч 
посна, 2023  ий 1 январь гыч вийыш 
пура.

Тиде Законын 1 лончыжын 3  пун-
ктшо тудым официально савыктыме 
кече гыч вийыш пура.

Тиде Законын 1 лончыжын 12 пун-
ктшо 2022 ий 1 июнь гыч вийыш пура.

Марèé Эл Республèкым  
Вуéлатышын пашажым жаплан  

шуктышо Ю.ЗАЙЦЕВ 

Йошкар-Ола
2022 ий 24 май
14-З №

«Марèé Эл Республèкыште фèзèческèé культур ден 
спорт нерген» Марèé Эл Республèкын Законышкыжо 

вашталтышым пуртымо нерген
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Законын 31 лончыжын 2 ден 4 пун-
ктлаштыже палемден ончыктымо вы-
платым тўлышашлан кўлшє средства 
шотыш налалтеш.

3. Марий Эл Республикын кугыжа-
ныш органже-влакын гражданский 
служащийыштын пашаштлан тўлымє 
фонд Марий Эл Республикын респу-
бликанский бюджетшын тиде Зако-
нын 31 лончыжын 2 ден 4 пунктлаш-
тыже палемден ончыктымо выплатым 
тўлаш, тыгак тидлан финанс  йєным 
ыштышашлан палемдыме средстваж 
кўшеш чумыралтеш:

1) Марий Эл Республикын посна 
кугыжаныш органлаштыже кугемды-
ме окса содержанийым тўлышашлан, 
тудын кугытшо Марий Эл Республи-
кым Вуйлатышын указше дене па-
лемдалтеш;

2) Федеральный закон, моло фе-
деральный закон, Россий Федера-
цийын моло нормативный правовой 
актше-влак, тиде Закон да Марий Эл 
Республикын нормативный правовой 
актше-влак дене палемдыме моло 
выплатым тўлышашлан.

4. Марий Эл Республикын кугыжа-
ныш органже-влакын гражданский 
служащийыштын пашаштлан тўлымє 
фонд-влакым чумырымо радамым – 
туштыжо тиде Законын 31 лончыжын 
2 ден 4 пунктлаштыже палемден 
ончыктымо выплатым тўлышашлан 
колталтше средстван суммыжым ра-
шемдышашлан должностной оклад-
влакын талуклан шотлымаште чотышт 
ончыкталтеш – Марий Эл Республи-
кым Вуйлатыше, Россий Федераций 
Президентын Федеральный законын 
51 лончыжын 4 ужашыштыже палем-
ден ончыктымо нормативный право-
вой актше-влакын положенийыштым 
шотыш налын палемда.

5. Марий Эл Республикын тугай 
кугыжаныш органлаштыже, могайыш-
тышт гражданский служащий-влакын 
пашаштлан тиде Законын 31 лон-

чыжын 9 пунктшо дене келшышын 
тўлалтеш, гражданский служащий-
влакын пашаштлан тўлымє фонд 
(фондын келшен толшо ужашыже) 
кугыжаныш орган-влакын пашаштын 
пайдалыкшым да лектышыжым он-
чыктышо показатель-влак негызеш 
чумыралтеш.

6. Марий Эл Республикын кугыжа-
ныш органже-влакын Марий Эл Ре-
спубликын кугыжаныш гражданский 
службыжын должностьшылан шот-
лалтдыме должность-влакым айлыше 
пашае‰ыштын пашаштлан тўлымє 
фондым чумырымо радамым Марий 
Эл Республикын Правительствыже 
Россий Федераций Правительствын 
Федеральный законын 51 лончыжын 
6 ужашыштыже палемден ончыктымо 
нормативный правовой актше-вла-
кын положенийлаштым шотыш налын 
палемда.».

2 лончо. «Марий Эл Республи-
кыште верысе самоуправленийым 
шуктымо дене кылдалтше посна от-
ношенийым тєрлымє нерген» Марий 
Эл Республикын 2005 ий 4 мартысе 
3-З №-ан Законышкыжо (Марий Эл 
Республикын Иктыш чумырен лукмо 
законодательствыже, 2005, 4 №, 150 
ст.; 2006, 4 № (I ужаш), 136 ст., 11 №, 
409 ст., 12 № (I ужаш), 443  ст.; 2007, 
3  №, 121 ст., 11 № (I ужаш), 505 ст.; 
2008, 4 № (I ужаш), 192 ст., 11 №, 526 
ст.; 2009, 4 № (I ужаш), 134 ст., 5 №, 
213  ст., 8 №, 341 ст.; 2010, 4 №, 159 
ст., 9 № (I ужаш), 428 ст.; 2011, 1 № 
(I ужаш), 3  ст., 6 №, 305 ст., 7 №, 349 
ст., 8 №, 389 ст.; 2012, 1 № (I ужаш), 
2 ст.; «Марий Эл официальный» пор-
тал (portal.mari.ru/pravo), 2012 ий 21 
март, 21032012010003  №, 2012 ий 30 
май, 28052012010022 №; 2013  ий 30 
декабрь, 30122013010065 №; 2014 ий  
25 февраль, 24022014010007 №, 2014 
ий 31 октябрь, 31102014010046 №, 
2014 ий 29 декабрь, 29122014010069 

№; 2015 ий 2 март, 02032015010007 
№, 2015 ий 17 июнь, 17062015010028 
№, 2015 ий 25 сентябрь, 
25092015010035 №, 2015 ий 31 де-
кабрь, 30122015010061 №; 2016 ий 26 
апрель, 25042016010013  №; 2017 ий 
7 март, 07032017010004 №, 2017 ий 
4 август, 04082017010031 №, 2017 ий 
27 октябрь, 26102017010051 №, 2017 
ий 27 декабрь, 26122017010065 №; 
2018 ий 27 февраль, 27022018010006 
№, 2018 ий 8 май, 08052018010016 №, 
2018 ий 25 июнь, 25062018010027 №, 
2018 ий 25 сентябрь, 25092018010034 
№; 2020 ий 3  август, 03082020010015 
№, 03082020010021 №, 2020 ий 2 но-
ябрь, 02112020010044 №; 2021 ий 1 
март, 01032021010004 №, 2021 ий 5 
май, 05052021010017 №) тыгай ва-
шталтышым пурташ:

1. 30 лончыш тыгай содержаниян 5 
пунктым ешараш:

«5. Муниципальный образованийын 
финанс  органжым вуйлатыше долж-
ностьыш Россий Федераций Пра-
вительствын уполномочитлыме Фе-
деральный исполнительный кучем 
органын палемдыме квалификацион-
ный требований дене келшен толшо 
е‰-влак кокла гыч шогалталтеш.

Муниципальный районын, ола окру-
гын финанс  органжым вуйлатышын 
должностьшым айлышашлан канди-
дат-влакын квалификационный тре-
бований дене  келшен толмыштым 
тергымаш Марий Эл Республикын 
Финанс  министерствыжын участво-
ватлымыж дене эртаралтеш.

Марий Эл Республикын Финанс  
министерствыже кўшнє ончыктымо 
тергымашым эртарымаште тиде За-
кон пеленысе 3-шо приложенийыште 
ончыктымо радам дене келшышын 
участвоватла.».

2. Тыгай содержаниян 3-шо прило-
женийым ешараш:

1. Муниципальный районын, ола 
округын администрацийжым вуйла-
тышын (умбакыже – муниципальный 
образованийын администрацийжым 
вуйлатыше) обращенийже негызеш 
Марий Эл Республикын Финанс  ми-

нистерствыже муниципальный райо-
нын, ола округын финанс  органжым 
вуйлатышын должностьшым айлаш 
кандидат-влакын (умбакыже – канди-
дат) Россий Федераций Правитель-
ствын уполномочитлыме федераль-

ный исполнительный кучем органын 
палемдыме квалификационный тре-
бований (умбакыже – квалифика-
ционный требований) дене келшен 

Умбакыже 8-ше лашт.

«Марий Эл Республикыште верысе самоуправленийым шуктымо дене кылдалтше посна  
отношенийым тєрлымє нерген» Марий Эл Республикын Законжо (Марий Эл Республикын 2022 ий  

24 майысе 15-З №-ан Законжын редакцийже) пеленысе    
3-шо №-ан ПРИЛОЖЕНИЙ

Мунèцèпальныé раéонын, ола округын фèнанс органжым вуéлатышын 
должностьшым аéлышашлан кандèдат-влакын квалèфèкацèонныé требованèé 
дене  келшен толмыштым тергымашым эртарымаште Марèé Эл Республèкын 

Фèнанс мèнèстерствыжын участвоватлыме  
РАДАМ
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толмыштым тергымашым эртары-
маште участвоватла

2. Муниципальный образованийын 
администрацийжым вуйлатышын об-
ращенийже пелен кандидатын тыгай 
документше-влак пышталтыт:

1) кандидатын кўшыл образова-
нийже да (але) ешартыш профес-
сиональный образованийже улмым 
пе‰гыдемден ончыктышо образо-
ваний нерген да (але) квалифика-
ций нерген, учёный степень (улмыж 
годым) да учёный званий (улмыж 
годым) нерген паша верысе кадр 
службын ўшандарен пе‰гыдемдыме 
документ-влакын копийышт;

2) трудовой книжкан (улмыж го-
дым) ўшандарен пе‰гыдемдыме ко-
пийже але пашам ыштыме нерген 
сведений;

3) персональный данныйым обра-
батыватлаш кандидатын Марий Эл 
Республикын Финанс  министерст-
выжын палемдыме формо почеш во-
зен пуымо кєнымашыже.

3. Кандидатын квалификационный 
требований дене келшен толмыжым 
тергымашым Марий Эл Республи-
кын Финанс  министерствыштыже 
ыштыме квалификационный комис-
сий (умбакыже – комиссий) эртара. 

Комиссий нерген положенийым да 
тудын составшым Марий Эл Респу-
бликын Финанс  министерствыже 
пе‰гыдемда.

4. Кандидатын квалификационный 
требований дене келшен толмыжым 
комиссий рашемда:

тиде Радамын 2 пунктшо дене кел-
шышын пуымо документ-влакым тер-
гыме йєн дене;

кандидатын квалификационный 
требованийыште палемден он-
чыктымо шинчымашыже улмым 
пе‰гыдемден ончыктышашлан Ма-
рий Эл Республикын Финанс  мини-
стерствыжын рашемден палемдыме 
йодыш-влакын переченьышт почеш 
тестированийым эртарыме йєн дене;

кандидатын профессиональный ка-
чествыжым да компетентностьшым 
аклыме шот дене вашмутланымашым 
эртарыме йєн дене.

5. Тиде Радамын 2 пунктыштыжо 
палемден ончыктымо документ-вла-
кым тергымашын, тыгак тиде Ра-
дамын 4 пунктыштыжо палемден 
ончыктымо тестированийын да со-
беседованийын результатышт почеш 
комиссий тыгай пунчал-влак кокла 
гыч иктыжым луктеш:

1) кандидатын квалификационный 

требований дене келшен толмыж 
нерген;

2) кандидатын квалификационный 
требований дене келшен толдымыж 
нерген.

6. Марий Эл Республикын Финанс  
министерствыже комиссийын пун-
чалже негызеш тиде Радам пеленысе 
приложенийыште ончыктымо формо 
почеш иктешлымашым (заключе-
нийым) воза. Ончыктымо иктешлы-
машеш Марий Эл Республикын фи-
нанс  министрже кидым пышта.

7. Кандидатын квалификационный 
требований дене келшен толмыжым 
тергымашым эртарыме, иктешлыма-
шым возымо да подписатлыме жап 
муниципальный образованийын ад-
министрацийжым вуйлатышын обра-
щенийжын Марий Эл Республикын 
Финанс  министерствышкыже пуры-
мо кече гыч 30 паша кече деч кужун 
шуйнен огеш керт.

8. Иктешлымаш муниципальный 
образованийын администрацийжын 
обращенийым колтышо вуйлатышыж-
лан иктешлымашеш подписьым шын-
дыме кече деч вара 3  календарный 
кечылан почеш кодде колталтеш.

Мунèцèпальныé раéонын, ола округын фèнанс органжым вуéлатышын 
должностьшым аéлышашлан кандèдат-влакын квалèфèкацèонныé требованèé 
дене  келшен толмыштым тергымашым эртарымаште Марèé Эл Республèкын 

Фèнанс мèнèстерствыжын участвоватлыме  
РАДАМ

3 лончо. «Марий Эл Республикыш-
те бюджет-влак кокласе кыл нерген» 
Марий Эл Республикын 2005 ий 6 
июльысо 26-З №-ан Законжын (Ма-
рий Эл Республикын Иктыш чумырен 
лукмо законодательствыже, 2005, 8 №, 
333  ст.; 2006, 6 №, 229 ст., 12 № (I 
ужаш), 439 ст.; 2007, 8 № (II ужаш), 375 
ст.; 2008, 1 № (I ужаш), 2 ст., 4 № (I 
ужаш), 200 ст., 9 № (II ужаш), 453  ст.; 
2009, 4 № (I ужаш), 133  ст., 12 № (I 
ужаш), 496, 499 ст.; 2010, 6 №, 291 ст., 9 
№ (I ужаш), 430 ст.; 2011, 4 №, 171 ст., 9 
№ (I ужаш), 455 ст.; 2012, 1 № (I ужаш), 
4 ст.; «Марий Эл официальный» пор-
тал (portal.mari.ru/pravo), 2012 ий 21 
март, 21032012010014 №, 2012 ий 29 
декабрь, 27122012010083  №; 2013  ий 
23  апрель, 19042013010010 №, 2013  
ий 2 август, 01082013010024 №, 2013  
ий 24 октябрь, 23102013010043  №, 

23102013010046 №; 2014 ий  23  май, 
23052014010020 №; 2015 ий 1 март, 
27022015010004 №, 2015 ий 25 сен-
тябрь, 25092015010035 №; 2017 ий 28 
июль, 28072017010030 №; 2018 ий 25 
июнь, 25062018010025 №, 2018 ий 3  
декабрь, 03122018010061 №; 2019 ий 
22 ноябрь, 22112019010048 №; 2020 
ий 3  август, 03082020010024 №; 2021 
ий 24 сентябрь, 24092021010034 №) 
9 лончыжын 5 пунктышкыжо тыгай 
вашталтышым пурташ:

1) кумшо абзацыште «нормативный 
правовой» мут-влакым кора‰даш;

2) шымше абзацым тыгай редакций 
дене возаш:

«Палемдаш: 2019-2024 ийлаште 
Марий Эл Республикын Правитель-
ствыжын актше-влак дене текущий 
финанс  ийлан да плановый жаплан 
Марий Эл Республикын республи-

канский бюджетше нерген Марий Эл 
Республикын законышкыжо ваштал-
тышым пуртыде, региональный про-
ект-влакын, Марий Эл Республикым 
социальный ден экономике велым 
вия‰дыме индивидуальный програм-
мын цельышкышт, показательышкышт 
да результатышкышт шуаш йєным 
пуышо региональный проект-вла-
кым шуктышашлан пуалтше субси-
дий-влакын кугытыштым Марий Эл 
Республикын муниципальный обра-
зованийже-влак коклаште да (але) 
келшен толшо финанс  ийлан Марий 
Эл Республикын республиканский 
бюджетшын роскотшын чумыр кугы-
тшо кєргыштє текущий финанс  ий 
ден плановый жап коклаште шеледы-
машке вашталтыш пурталт кертеш.».

Мучашыже лèеш


