
48 (607) ¹ 
2022 èé

23 декабрь, 
кугарня

Àêøå ýðûêàíЭЛЭЛМàðийМàðий
Официàльíûй доêумåíтûм сàвûêтûøå гàзåтОфициàльíûй доêумåíтûм сàвûêтûøå гàзåт

Умбакыже 2-шо лашт.Тў‰алтышыже 47-ше ¹-ан газетыште

3) тыгай содержаниян 111 пунктым 
ешараш:

«111. Избирательный бюллетеньыш 
кандидат-влакын регистрироватлы-
ме лу утла спискыштым пуртымо го-
дым муниципальный образованийын 
сайлымашым организоватлыше сай-
лымаш комиссийже Россий Федера-
цийын Рўдє сайлымаш комиссийже 
дене кутырен келшыме почеш тиде 
лончын 11 пунктыштыжо ончыкты-
мо кандидат-влакын фамилийыштым, 
лўмыштым, ачалўмыштым сайлымаш 
бюллетеньыште вера‰дыдыме да ну-
ным специальный информационный 
материалыште ончыктымо нерген 
пунчалым лукташ праван, тыгай спе-
циальный информационный матери-
алже муниципальный образованийын 
сайлымашым организоватлыше сай-
лымаш комиссийжын палемдыме 
формо почеш ямдылалтеш. Тиде ин-
формационный материал кабиныште 
але шолып  йўклаш лўмын оборудо-
ватлыме вес  верыште да (але) тиде 
Законын 68 лончыжын 3  пунктыш-
тыжо ончыктымо информационный 
стендыште вера‰далтеш.».

18. 72 лончын 81 пунктшын икым-
ше абзацыштыже «8 пунктын «а» ден 
«б» подпунктлаштыже» мут-влакым «8 
пунктышто» мут-влак дене, «вер гыч 
верыш нумал коштмо 1 яшлык» мут-
влакым «вер гыч верыш нумал кош-
тмо 2 яшлык» мут-влак дене ваштал-
таш.

3 лончо. «Марий Эл Республикын 
Кугыжаныш Погынжын депутатше-
влакым сайлыме нерген»  Марий Эл 
Республикын 2008 ий 2 декабрьысе 
72-З №-ан Законышкыжо (Марий Эл 
Республикын Иктыш чумырен лукмо 
законодательствыже, 2009, 1 № (III 
ужаш), 12 ст., 4 № (I ужаш), 136 ст., 5 
№, 212 ст.; 2010, 1 № (I ужаш), 6 ст., 4 
№, 158 ст., 9 № (I ужаш), 437 ст., 11 №, 
503  ст.; 2011, 1 № (II ужаш), 9 ст., 6 №, 
301 ст., 9 № (I ужаш), 457 ст., 11 №, 561 
ст.; «Марий Эл официальный» портал 
(portal.mari.ru/pravo), 2012 ий 31 июль, 
30072012010042 №, 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 
№; 2015 ий 2 март, 02032015010006 
№, 2015 ий 6 май, 05052015010015 
№, 2015 ий 17 декабрь, 
17122015010056 №, 2015 ий 31 де-
кабрь, 30122015010059 №; 2016 ий 26 
апрель, 25042016010011 №, 2016 ий 29 
декабрь, 29122016010057 №; 2017 ий 
7 март, 07032017010003  №, 2017 ий 25 
апрель, 25042017010012 №, 2017 ий 5 
декабрь, 04122017010057 №; 2018 ий 
8 май, 08052018010020 №, 2018 ий 2 но-
ябрь, 01112018010048 №; 2019 ий 22 
февраль, 22022019010004 №, 2019 ий 
1 апрель, 01042019010006 №, 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. 3  лончыш тыгай содержаниян 161 
ден 162 подпункт-влакым ешараш:

«161) 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;

162) 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. 5 лончышто:
1) тыгай содержаниян 54 пунктым 

ешараш:
«54. Федеральный закон дене кел-
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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 
закон) але «Терроризм ваштареш 
кучедалме нерген» 2006 ий 6 мар-
тысе 35-ФЗ №-ан Федеральный за-
конышто палемден ончыктымо негыз 
почеш пытарыме але тудлан пашам 
ышташ чарыме нерген судын пунчал-
же законный вийыш пурен (умбакыже 
– экстремистский шўлышан але тер-
рористический организацийым пыта-
рыме але тудлан пашам ышташ чары-
ме нерген судын пунчалже).

Тиде ограничений учредительжы-
лан, коллегиальный вуйлатыше ор-
ганжын членжылан, вуйлатышыжлан, 
вуйлатышыжын алмаштышыжлан, ре-
гиональный але моло структурный 
подразделенийжым вуйлатышылан, 
региональный але моло структурный 
подразделенийжым вуйлатышын ал-
маштышыжлан, участниклан, членлан, 
экстремистский але террористиче-
ский организацийын пашае‰жылан 
шотлалтше але экстремистский паша 
але террористический организаций 
дене кылдалтше моло е‰ым авалта, 
экстремистский шўлышан але терро-
ристический организацийым пытары-
ме але тудлан пашам ышташ чарыме 
нерген судын пунчалжын законный 
вийыш пурымо кече деч кум ий он-
чыч тў‰алше жапыште, учредительым, 
коллегиальный вуйлатыше органын 
членжым, вуйлатышым, вуйлатышын 
алмаштышыжым, региональный але 
моло структурный подразделенийым 
вуйлатышым, региональный але моло 
структурный подразделенийым вуй-
латышын алмаштышыжым, экстре-
мистский але террористический ор-
ганизацийым пытарыме але тудлан 
пашам ышташ чарыме нерген судын 
пунчалжын законный вийыш пурымо 
кече деч ончыч ик ий жаплан, участ-
никлан, членлан, экстремистский але 
террористический организацийын 
пашае‰жылан шотлалтше да экстре-
мистский паша 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 участникше, 
членже, пашае‰же да моло е‰-влакым 

авалтат, могайыштын пашаштын су-
дын законный вийыш пурышо пунчал-
же дене нунын экстремистский але 
террористический организацийын 
пашаж дене кылдалтмыжым рашем-
ден ончыктымо: палемдыме тугай 
цельым лачшымак шуктымо да (але) 
тугай пашам шуктымо (тидын шотыш-
так посна мероприятийлам шуктымо), 
могайыштлан кєра келшен толшо 
организацийым экстремистский але 
террористический шўлышанлан шот-
лымо да (але) луктын каласыме ойым 
поддержатлымылан, тидын шотыштак 
«Интернет» сетьыште поддержатлы-
мылан, але моло пашам шуктымылан 
(оксам пуымылан, пого, организаци-
онно-методический, консультативный 
шотан да моло тўрлє полышым пуы-
мылан) тугай цельыш шуаш да (але) 
пашан тугай формыжлан (тидын шо-
тыштак посна мероприятийлам шук-
таш) полшымылан, могайыштлан кєра 
келшен толшо организацийым экс-
тремистский але террористический-
лан шотлымо.

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) 9 пунктым тыгай редакций дене 
возаш:

«9. Федеральный закон дене кел-
шышын, иностранный агентын функ-
цийжым шуктышо иностранный гра-
ждан, гражданствыдыме е‰-влак, 
иностранный организаций, тўнямбал 
организаций ден тўнямбал обще-
ственный движений, коммерческий 
огыл организаций-влак, иностранный 
агентын функцийжым шуктышо ре-
гистрироватлалтдыме общественный 

объединений-влак да иностранный 
агентын функцийжым шуктышо ино-
странный массовый информаций 
средстве-влак, тугай российский юри-
дический лица-влак, могайышт нерген 
информацийым иностранный агентын 
функцийжым шуктышо иностранный 
массовый информаций средстве-
влакын реестрышкышт пуртымо, кан-
дидат, кандидат-влакын спискыштым 
ойыраш, регистрироватлыме канди-
дат-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. 24 лончыш тыгай содержаниян 
кумло кумшо абзацым ешараш:

 «Федеральный закон дене кел-
шышын, Рўдє сайлымаш комиссий 
Россий Федерацийын Рўдє сайлы-
маш комиссийжын палемдыме радам 
почеш исполнительный кучемын мас-
совый информаций, массовый комму-
никаций, информационный техноло-
гий 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 
Кугыжаныш Погынын депутатше-вла-
кым сайлымашым эртарыме годым 
сайлымаш нерген Россий Федера-
цийын законодательствыжым пудыр-
тен шарыме информацийым шараш 
чарыме нерген представлений дене 
лекташ праван.».

4. 33  лончын 5 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 баллотиро-
ватлалташ кєнымє нерген йодмашы-
ште ончыкталтшаш.».

5. 36 лончыш тыгай содержаниян 
161 пунктым ешараш:

«161. Рўдє сайлымаш комиссий, 
окружной сайлымаш комиссий-влак 
кандидат-влак нерген нуным ойы-
рымо годым пуалтше сведений дене 
сайлыше-влакым Рўдє сайлымаш 
комиссийын палемдыме кугыт дене, 
тидын шотыштак кандидатын ино-
странный агентын функцийжым шук-
тышо физический лица, иностранный 
агентын функцийжым шуктышо физи-
ческий лицалан шотлалтше кандидат 

Саéлымаш нерген Марèé Эл Республèкын южо 
законодательныé актышкыже вашталтышым  

пуртымо нерген
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аффилированный кандидат улмыж 
нерген сведений дене палдарат.».

6. 37 лончыш тыгай содержаниян 5 
пунктым ешараш:

«Кандидатын иностранный аген-
тын функцийжым шуктышо физиче-
ский лица але иностранный агентын 
функцийжым шуктышо е‰ дене аф-
филированный кандидат улеш гын, 
тидын нерген сведений подписной 
листыште ончыкталтшаш. Кандидат-
влакын тугай республиканский спи-
скыштым, могайжын составыштыже 
тыгай кандидат ойыралтын гын, тудым 
ойырымым поддержатлыме шот дене 
подписьым погымо годым подписной 
листыште тиде сайлымаш объедине-
нийын иностранный агентын функ-
цийжым шуктышо кандидатым (кан-
дидат-влакым) да (але) иностранный 
агентын функцийжым шуктышо е‰ 
дене кылдалтше аффилированный 
кандидатым (кандидат-влакым) ойы-
рымыж нерген информаций ончык-
талтеш.».

7. 49 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. 52 лончышто:
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 93  пунктым 
ешараш:

«93. 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 (тидын шотыштак 
кандидат-влакын республиканский 
спискыштын составыштыже улшо 
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. 53  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 
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 пунча-
лым лукмо случай деч посна, йўклымє 
кече деч ончычсо кечын сайлымаш 
деч ончычсо агитацийым эртараш ча-
ралтеш.

10. 55 лончын 6 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. 56 лончын 16 пунктышкыжо ты-
гай содержаниян кумшо у 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 
52 лончыжын 93  пунктшо дене кел-
шышын ойырымыж нерген информа-
ций вера‰далтшаш.».

12. 58 лончышто:
1) лўмыштє «лукмо» мутым «ямды-

лыме» мут дене вашталташ;
2) 1 пунктыш «чарак деч посна лук-

таш да шараш» мут-влакым «чарак 
деч посна шараш, тидын шотыштак 
информационно-телекоммуникаци-
онный сетьлаште, тыгак «Интернет» 
сетьыште, савыктыме» мут-влак дене 
вашталташ;

3) 4 пунктышто «лукмо» мутым «ям-
дылыме» мут дене вашталташ, ты-
гай содержаниян предложенийым 
ешараш: «Физический лицалан 
шотлалтше, иностранный агентын 
функцийжым шуктышо кандидатын, 
иностранный агентын функцийжым 
шуктышо е‰ дене аффилированный 
кандидатын, келшен толшо сайлы-
маште тыгай кандидатым (тидын шо-

Умбакыже 4-ше лашт.
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тыштак кандидат-влакын спискыштын 
составыштыже тыгай кандидатым) 
ойырышо сайлымаш объединенийын 
чыла агитационный материаллаш-
тышт Федеральный законын 48 лон-
чыжын 94 пунктшо, тиде Законын 
52 лончыжын 93  пунктшо дене кел-
шышын, тидын нерген информаций 
лийшаш.»;

4) 5 пунктышто «, экземпляр» мут 
деч вара «але копий» мут-влакым 
ешараш, «але экземпляр» мут-вла-
кым «, экземпляр але копий» мут-влак 
дене вашталташ;

5) 7 пунктышто «52 лончын 9 пун-
ктшо» мут-влакым «52 лончын 9 ден 
93  пунктшо-влак» мут-влак дене ва-
шталташ;

6) 12 пунктым тыгай редакций дене 
возаш:

«12. Тиде лончын положенийже-
влак, тиде Законын 55 ден 56 лончыж-
влак дене келшышын шарыме аги-
тационный 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. 59 лончышто:
1) 1 пунктышто «Экстремистский 

шўлышан паша ваштареш кучедалме 
нерген» 2002 ий 25 июльысо 114-ФЗ 
№-ан Федеральный закон (умбакыже 
– «Экстремистский шўлышан паша 
ваштареш кучедалме нерген» Феде-
ральный закон)» мут-влакым «Экстре-
мистский шўлышан паша ваштареш 
кучедалме нерген» Федеральный за-
кон» мут-влак дене вашталташ;

2) 12 пунктым тыгай редакций дене 
возаш:

«12. 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 
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. 60 лончын 10 пунктшым тыгай 
редакций дене возаш:

«10. Кугыжаныш Погынын депутат-
ше-влакым сайлымашлан ямдылал-
тме да тудым эртарыме дене кылдал-
тше сатум, пашам але услугым налме 
пашам Рўдє сайлымаш комиссий але 
тудын пунчалже почеш ўлнє шогышо 
келшен толшо сайлымаш комиссий-
же-влак «Кугыжаныш ден муници-
пальный кўлешлыклан сатум, 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. 61 лончын 6 пунктшын «о» под-
пунктышкыжо «, тугай российский 
юридический лица-влак, могайышт 
нерген информацийым массовый 
информацийын иностранный сред-
ствыже-влакын реестрышкышт пур-
тымо, могайышт иностранный аген-
тын функцийжым шуктат» мут-влакым 
ешараш.

64 лончышто:
1) 1 пунктым тыгай редакций дене 

возаш:
«1. 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 шук-
талтеш. Пожертвований оксам пыш-
тыме годым гражданин платёжный 
документыште 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.»;

2) 4 пунктышто «чын огыл» мут-влак 
деч вара «але тичмаш огыл» мут-вла-
кым, «але жертвователь нерген све-
денийын тичмаш огыл» мут-влакым 
ешараш.

17. 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.».

18. 69 лончышто:
1) тыгай содержаниян 41 пунктым 

ешараш:
«41. Республиканский сайлымаш 

округышто сайлымаш бюллетеньыш 
кандидат-влакын регистрироватлыме 
лу утла республиканский спискыш-
тым пуртымо годым, сайлымашым 
организоватлыше Рўдє сайлымаш 
комиссий Россий Федерацийын Рўдє 
сайлымаш комиссийже дене кутырен 
келшыме почеш регистрироватлыме 
тыгай кандидат-влак кокла гыч каж-
ныж нерген тиде лончын 4 пунктыш-
тыжо ончыктымо кандидат-влакын 
фамилийыштым, лўмыштым, ачалў-
мыштым сайлымаш бюллетеньыште 
ончыктыдымо да нуным специальный 
информационный материалыште он-
чыктымо нерген пунчалым лукташ 
праван, тыгай специальный информа-
ционный материалже сайлымашым 
организоватлыше Рўдє сайлымаш 
комиссийжын палемдыме формо по-
чеш ямдылалтеш. Тиде информаци-
онный материал кабиныште але шо-
лып йўклаш лўмын оборудоватлыме 
вес  верыште да (але) тиде Законын 
68 лончыжын 3  пунктыштыжо ончык-
тымо информационный стендыште 
вера‰далтеш.»;

2) тыгай содержаниян 71 пунктым 
ешараш:

«71. Ик мандатан сайлымаш окру-
гышто сайлымаш бюллетеньыш ре-
гистрироватлыме лу утла кандидатым 
пуртымо годым, сайлымашым органи-
зоватлыше Рўдє сайлымаш комиссий 
Россий Федерацийын Рўдє сайлы-
маш комиссийже дене кутырен кел-
шыме почеш, тиде лончын 6 пунктшын 
«г» подпунктыштыжо, 7 пунктыштыжо 
регистрироватлыме тыгай кандидат-
влак кокла гыч кажныж нерген палем-

Саéлымаш нерген Марèé Эл Республèкын южо 
законодательныé актышкыже вашталтышым  

пуртымо нерген
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ден ончыктымо сведений (чыла све-
дений але тыгай сведений кокла гыч 
южыжо) сайлымаш бюллетеньыште 
ончыктыдымо да нуным специаль-
ный информационный материалыште 
ончыктымо нерген пунчалым лукташ 
праван, тыгай специальный информа-
ционный материалже сайлымашым 
организоватлыше Рўдє сайлымаш 
комиссийжын палемдыме формо по-
чеш ямдылалтеш. Тиде информаци-
онный материал кабиныште але шо-
лып йўклаш лўмын оборудоватлыме 
вес  верыште да (але) тиде Законын 
68 лончыжын 3  пунктыштыжо ончык-
тымо информационный стендыште 
вера‰далтеш.»;

3) тыгай содержаниян 81 пунктым 
ешараш:

«81. Сайлымаш бюллетеньыш пур-
тымо регистрироватлыме кандидат 
иностранный агентын функцийжым 
шуктышо физический лица, але ино-
странный агентын функцийжым шук-
тышо е‰ дене аффилированный 
кандидат улеш гын, сайлымаш бюлле-
теньыште кандидатын иностранный 
агентын функцийжым шуктышо физи-
ческий лица, але иностранный аген-
тын функцийжым шуктышо е‰ дене 
аффилированный кандидат улмыж 
нерген сведений ончыкталтшаш. Ты-
гай кандидат (тыгай кандидат-влак) 
кандидат-влакын республиканский 
спискыштын составышкыже пуртал-
тын (пурталтыныт) да тудын нерген 
(нунын нерген) сведений сайлымаш 
бюллетеньыш тиде лончын 4 пун-
ктшо дене келшышын пурталтын огыл 
гын, тыгай годым сайлымаш бюлле-
теньыште тыгай кандидатын (тыгай 
кандидат-влакын) кандидат-влакын 
республиканский спискыштын со-
ставыштыже ойыралтмыже (ойырал-
тмышт) ончыкталтеш.».

19. 73  лончын 61 пунктшын икым-
ше абзацыштыже «6 пунктын «а» ден 
«б» подпунктлаштыже» мут-влакым «6 
пунктышто» мут-влак дене, «вер гыч 
верыш нумал коштмо 1 яшлык» мут-
влакым «вер гыч верыш нумал кош-
тмо 2 яшлык» мут-влак дене ваштал-
таш.

4 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 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 
25 апрель, 25042017010012 №, 2017 ий 
23  май, 23052017010020 № 2017 ий 5 
декабрь, 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 
№) тыгай вашталтышым пурташ:

1. 5 лончышто:
1) тыгай содержаниян 54 пунктым 

ешараш
«54. 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 организа-
цийын учредительжылан, коллегиаль-
ный вуйлатыше органжын членжылан, 
вуйлатышыжлан, вуйлатышын алмаш-
тышыжлан, региональный але моло 
структурный подразделенийжым вуй-
латышылан, региональный але моло 
структурный подразделенийжым 
вуйлатышын алмаштышыжлан, участ-
никшылан, членжылан, пашае‰жылан 
шотлалтше але экстремистский паша 
але террористический организаций 
дене кылдалтше моло е‰ым авалта, 
экстремистский шўлышан але тер-
рористический организацийым пы-
тарыме але пашам ышташ чарыме 
нерген судын пунчалжын законный 
вийыш пурымо кече деч кум ий он-
чыч тў‰алше жапыште, учредительым, 
коллегиальный вуйлатыше органын 
членжым, вуйлатышым, вуйлатышын 
алмаштышыжым, региональный але 
моло структурный подразделенийым 
вуйлатышым, региональный але моло 
структурный подразделенийым вуй-
латышын алмаштышыжым, экстре-
мистский але террористический ор-

ганизацийым пытарыме але тудлан 
пашам ышташ чарыме нерген судын 
пунчалжын законный вийыш пурымо 
кече деч ончыч ик ий жаплан, участ-
никлан, членлан, экстремистский але 
террористический организацийын 
пашае‰жылан шотлалтше да экстре-
мистский паша але террористиче-
ский организаций дене кылдалтше 
моло е‰ым тыгак судын кўшнє ончык-
тымо пунчалжын законный вийыш пу-
рымыж 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 

Умбакыже 6-шо лашт.
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вийыш пурымо кече деч вара кум ий 
эртыме марте жапыште сайлалтын 
огыт керт.»;

2) 9 пунктым тыгай редакций дене 
возаш:

«9. Федеральный закон дене кел-
шышын, иностранный агентын функ-
цийжым шуктышо иностранный гра-
ждан, гражданствыдыме е‰-влак, 
иностранный организаций, тўнямбал 
организаций ден тўнямбал обще-
ственный движений, коммерческий 
огыл организаций-влак, иностранный 
агентын функцийжым шуктышо ре-
гистрироватлалтдыме общественный 
объединений-влак да иностранный 
агентын функцийжым шуктышо ино-
странный массовый информаций 
средстве-влак, тугай российский юри-
дический лица-влак, могайышт нерген 
информацийым иностранный агентын 
функцийжым шуктышо иностранный 
массовый информаций средстве-
влакын реестрышкышт пуртымо, кан-
дидат, кандидат-влакын спискыштым 
ойыраш, регистрироватлыме канди-
дат-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.».

2. 25 лончыш тыгай содержаниян 
кумло икымше абзацым ешараш:

 «Федеральный закон дене кел-
шышын, Рўдє сайлымаш комиссий 
Россий Федерацийын Рўдє сайлы-
маш комиссийжын палемдыме радам 
почеш исполнительный кучемын мас-
совый информаций, массовый комму-
никаций, информационный техноло-
гий 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 
Марий Эл Республикым Вуйлатышым 
сайлымашым эртарыме годым сай-
лымаш нерген Россий Федерацийын 
законодательствыжым пудыртен ша-
рыме информацийым шараш чарыме 
нерген представлений дене лекташ 
праван.».

3. 33  лончын 9 пунктшын «а» под-
пунктышкыжо тыгай содержаниян 
предложенийым ешараш: 

«Кандидат иностранный агентын 
функцийжым шуктышо физический 
лицалан але иностранный агентын 
функцийжым шуктышо е‰ дене кыл-
далтше кандидатлан шотлалтеш гын, 
тидын нерген сведений баллотиро-
ватлалташ кєнымє нерген йодмашы-
ште ончыкталтшаш.».

4. 36 лончын 2 пунктшын кокым-
шо абзацышкыже «, тидын шотыштак 
кандидатын иностранный агентын 
функцийжым шуктышо физический 
лица але иностранный агентын функ-
цийжым шуктышо е‰ дене аффили-
рованный кандидат улмыж нерген 
сведений» мут-влакым ешараш.

5. 44 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.».

6. 47 лончышто:
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 93  пунктым 
ешараш:

«93. 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. Тыгай информаций раш 

койшо (сайын колаш лийме) лийшаш 
да агитационный материалын кум-
дыкшын (йо‰гытшын) 15 деч шагал 
огыл процентшым налын шогышаш.».

7. 48 лончышто:
1) 1 пунктыш «, а Федеральный за-

конын 631 лончыжын 1 але 2 пунктыш-
тыжо, тиде Законын 641 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 641 лончыжын 1 
але 2 пунктыштыжо йўклымашым ик-
мыняр кече почела эртарыме нерген 
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 641 лончыжын 1 
але 2 пунктыштыжо ончыктымо пун-
чалым лукмо деч посна, йўклымє кече 
деч ончычсо кечын сайлымаш деч 
ончычсо агитацийым эртараш чарал-
теш.

8. 50 лончын 6 пунктышкыжо тыгай 
содержаниян предложенийым еша-
раш: «Иностранный агентын функ-
цийжым шуктышо физический лица-
лан шотлалтше регистрироватлыме 
кандидатын, але иностранный аген-
тын функцийжым шуктышо е‰ дене 
аффилированный улшо регистриро-
ватлыме кандидатын пырля эртары-
ме агитационный мероприятийыште 
участвоватлымыж годым тудын вы-
ступленийыштыже тиде кандидатын 
иностранный агентын функцийжым 
шуктышо физический лица улмыж, але 
иностранный агентын функцийжым 
шуктышо е‰ дене аффилированный 
кандидат улмыж нерген информаций 
ончыкталтшаш.».

9. 51 лончын 13  пунктышкыжо ты-
гай содержаниян кумшо у предложе-
нийым ешараш: «Физический лица-
лан шотлалтше, иностранный агентын 
функцийжым шуктышо кандидатын, 
иностранный агентын функцийжым 
шуктышо е‰ дене аффилированный 
кандидатын, периодический печатный 
изданийлаште вера‰дыме агитаци-
онный материаллаштыже кандидатын 
иностранный агентын функцийжым 
шуктышо физический лица улмы-
жо але иностранный агентын функ-
цийжым шуктышо е‰ дене аффили-
рованный кандидат улмыж нерген 
информаций Федеральный законын 
48 лончыжын 94 пунктшо, тиде Зако-

Саéлымаш нерген Марèé Эл Республèкын южо 
законодательныé актышкыже вашталтышым  

пуртымо нерген
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нын 47 лончыжын 93  пунктшо дене 
келшышын вера‰далтшаш.».

10. 53  лончышто:
1) лўмыштє «лукмо» мутым «ямды-

лыме» мут дене вашталташ;
2) 1 пунктыш «чарак деч посна лук-

таш да шараш» мут-влакым «чарак 
деч посна шараш, тидын шотыштак 
информационно-телекоммуникаци-
онный сетьлаште, тыгак «Интернет» 
сетьыште, савыктыме» мут-влак дене 
вашталташ;

3) 2 пунктышто «лукмо» мутым «ям-
дылыме» мут дене вашталташ, ты-
гай содержаниян предложенийым 
ешараш: «Физический лицалан 
шотлалтше, иностранный агентын 
функцийжым шуктышо кандидатын, 
иностранный агентын функцийжым 
шуктышо е‰ дене аффилированный 
кандидатын, чыла агитационный ма-
териаллаштыже, тидын нерген ин-
формаций Федеральный законын 48 
лончыжын 94 пунктшо, тиде Законын 
47 лончыжын 93  пунктшо дене кел-
шышын лийшаш.»;

4) 3  пунктышто «, экземпляр» мут 
деч вара «але копий» мут-влакым 
ешараш, «але экземпляр» мут-вла-
кым «, экземпляр але копий» мут-влак 
дене вашталташ;

5) 5 пунктышто «47 лончын 9 пун-
ктшо» мут-влакым «47 лончын 9 ден 
93  пунктшо-влак» мут-влак дене ва-
шталташ;

6) 12 пунктым тыгай редакций дене 
возаш:

«12. Тиде лончын положенийже-
влак, тиде Законын 50  ден 51 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.».

11. 54 лончышто:
1) 1 пунктышто «Экстремистский 

шўлышан паша ваштареш кучедалме 
нерген» 2002 ий 25 июльысо 114-ФЗ 
№-ан Федеральный закон (умбакыже 
– «Экстремистский шўлышан паша 
ваштареш кучедалме нерген» Феде-
ральный закон)» мут-влакым «Экстре-
мистский шўлышан паша ваштареш 
кучедалме нерген» Федеральный за-
кон» мут-влак дене вашталташ;

2) 12 пунктым тыгай редакций дене 
возаш:

«12. 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 
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, судыш, 
массовый информаций, массовый 
коммуникаций, информационный 
технологий да связь средстве-влак 
сферыште терген да эскерен шогы-
мо шотышто федеральный органыш 
лекшаш.».

12. 55 лончын 13  пунктшым тыгай 
редакций дене возаш:

«13. Марий Эл Республикым Вуйла-
тышым сайлымашлан ямдылалтме да 
тудым эртарыме дене кылдалтше са-
тум, пашам але услугым налме пашам 
Рўдє сайлымаш комиссий але тудын 
пунчалже почеш ўлнє шогышо кел-
шен толшо сайлымаш комиссий-влак 
«Кугыжаныш ден муниципальный 
кўлешлыклан сатум, пашам, услугым 
налме сферыште контракт системе 
нерген» 2013  ий 5 апрельысе 44-
ФЗ №-ан Федеральный закон дене 
келшышын шукта, а тугай отношений 
ужашыште, могайыштыже кўшнє он-
чыктымо Федеральный закон огеш 
кучылталт, – Россий Федерацийын 
гражданский кодексше дене кел-
шышын шукта.».

13. 56 лончын 5 пунктшын «о» под-
пунктышкыжо «, тугай российский 
юридический лица-влак, могайышт 
нерген информацийым массовый 
информацийын иностранный средст-
выже-влакын реестрышкышт пурты-
мо, могайышт иностранный агентын 
функцийжым шуктат» мут-влакым 
ешараш.

14. 59 лончышто:
1) 1 пунктым тыгай редакций дене 

возаш:
«1. Россий Федерацийын гражда-

нинжын кандидатын, сайлымаш объ-
единенийын сайлымаш фондышкышт 
шке кумылын ыштыме пожертвова-
нийым ыштыме паша оксам связь 
отделенийыште, кредитный органи-
зацийыште гражданин шкежак шке 
средстваж кўшеш паспортым але 
гражданинын паспортшым алмашты-
ше документым ончыктен пыштыме 
йєн дене шукталтеш. Пожертвований 
оксам пыштыме годым гражданин 
платёжный документыште фами-
лийжым, лўмжым, ачалўмжым, шочмо 

кечыжым, илыме вержын адресшым, 
паспортын але тудым алмаштыше 
документын серийжым да номержым, 
гражданстве нерген информацийым 
ончыкта.

Тугай гражданинын, могайже ино-
странный агентын функцийжым 
шуктышо физический лица-влакын 
спискышкышт пурталтын, да (але) 
тугай гражданинын, могайже нерген 
информаций иностранный агентын 
функцийжым шуктышо иностранный 
массовый информаций средстве-
влакын реестрышкышт пурталтын, 
пожертвованийым ыштымыж годым 
тыгай гражданин платёжный доку-
ментыште тидын нерген сведенийым 
ончыкта.»;

2) 4 пунктышто «чын огыл» мут-влак 
деч вара «але тичмаш огыл» мут-вла-
кым, «але жертвователь нерген све-
денийын тичмаш огыл» мут-влакым 
ешараш.

15. 63  лончын 4 пунктышкыжо ты-
гай содержаниян предложенийым 
ешараш: «Регистрироватлыме кан-
дидат, иностранный агентын функ-
цийжым шуктышо физический лица, 
але иностранный агентын функ-
цийжым шуктышо е‰ дене аффили-
рованный кандидат улеш гын, тидын 
нерген информаций информацион-
ный стендыште вера‰далтеш.».

16. 64 лончышто:
1) тыгай содержаниян 51 пунктым 

ешараш:
«51. Сайлымаш бюллетеньыш кан-

дидат-влакын регистрироватлыме 
лу утла кандидатым пуртымо годым, 
сайлымашым организоватлыше Рўдє 
сайлымаш комиссий Россий Федера-
цийын Рўдє сайлымаш комиссийже 
дене кутырен келшыме почеш реги-
стрироватлыме тыгай кандидат-влак 
кокла гыч кажныж нерген тиде лон-
чын 5 пунктшын «г», «д» да «ж» под-
пунктлаштыже ончыктымо регистри-
роватлыме кандидат-влак кокла гыч 
кажныж нерген сведенийым сайлы-
маш бюллетеньыште вера‰дыдыме 
нерген пунчалым лукташ праван, ты-
гай сведений сайлымашым органи-
зоватлыше Рўдє сайлымаш комис-
сийжын палемдыме формо почеш 
ямдылыме специальный информаци-
онный материалыште ончыкталтеш. 
Тиде информационный материал 
кабиныште але шолып йўклаш лўмын 
оборудоватлыме вес  верыште да 
(але) тиде Законын 63  лончыжын 3  
пунктыштыжо ончыктымо информа-
ционный стендыште вера‰далтеш.»;

2) тыгай содержаниян 61 пунктым 
ешараш:

«61. Сайлымаш бюллетеньыш пур-
тымо регистрироватлыме кандидат 
иностранный агентын функцийжым 
шуктышо физический лица, але ино-
странный агентын функцийжым шук-

Умбакыже 8-ше лашт.
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Мàðий ЭЛМàðий ЭЛ

1 лончо. «Марий Эл Республи-
кыште муниципальный жилищный 
контроль орган-влакын кугыжа-

ныш жилищный надзор орган-влак 
дене кылым кучымышт нерген» Ма-
рий Эл Республикын 2012 ий 27 

августысо 50-З №-ан Законжым 
(Марий Эл официальный» (portal.
mari.ru/pravo), 2012 ий 27 август, 
27082012010050№) вийым йомда-
рышылан шотлаш.

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

Марèé Эл Республèкын  
Вуéлатыше А.ЕВСТИФЕЕВ

Йошкар-Ола
2021 ий 24 декабрь
65-З №

1 лончо. «Ийготыш шудымо-вла-
кын пашашт да нуным аралыме нер-
ген» Марий Эл Республикын 2005 
ий 3  мартысе 2-З №-ан Законжын 
(Марий Эл Республикын иктыш чу-
мырен лукмо законодательствыже, 
2005, 4№, 149 ст.; 2006, 4№ (I ужаш), 
136 ст.; 2008, 5№ (I ужаш), 235 ст.; 
2010, 4№, 162 ст.; 2012, 1№ (I ужаш), 4 
ст.; Марий Эл официальный» (portal.
mari.ru/pravo), 2013  ий 25 апрель, 
25042013010016№; 2015 ий 2 март, 

02032015010009№, 2015 ий 25 август, 
25092015010035№, 2017 ий3  октябрь, 
03102017010045№; 2018 ий 2 ноябрь, 
01112018010058№; 2019 ий 26 июль, 
26072019010025№; 2020 ий 2 ноябрь, 
02112020010046№) 5 лончыжын 3  
пунктышкыжо тыгай вашталтышым 
пурташ:

нылымше абзацыште «коло визыт 
гыч» мут-влакым «коло визыт гыч 
витле марте» мут-влак дене ваштал-
таш;

тыгай содержаниян визымше абза-
цым ешараш:

«витле тўжем утла ийготыш шуды-
мо е‰ улман ола округ ден муници-
пальный районлаште – муниципаль-
ный образованийыште комиссийын 
ответственный секретарьжын функ-
цийжым шуктышо ик муниципальный 
служащий да муниципальный обра-
зованийыште комиссийын пашажым 
организоватлыме пашам шуктышо 
кум муниципальный служащий.».

2 лончо. Тиде Закон 2022 ий 1 ян-
варь гыч вийыш пура.

Марèé Эл Республèкын  
Вуéлатыше А.ЕВСТИФЕЕВ

Йошкар-Ола
2021 ий 24 декабрь
67-З №

«Марèé Эл Республèкыште мунèцèпальныé 
жèлèщныé контроль орган-влакын кугыжаныш 

жèлèщныé надзор орган-влак дене кылым кучымышт 
нерген» Марèé Эл Республèкын Законжым вèéым 

éомдарышылан шотлымо нерген»

Марèé Эл Республèкын ЗАКОНЖО
Марий Эл Республикын Кугыжаныш Погынжо

2021 ий 23 декабрьыште луктын

«Иéготыш шудымо-влакын пашашт да да нуным 
аралыме нерген» Марèé Эл Республèкын Законжын  

5 лончышкыжо вашталтышым пуртымо нерген

Марèé Эл Республèкын ЗАКОНЖО
Марий Эл Республикын Кугыжаныш Погынжо

2021 ий 23 декабрьыште луктын

тышо е‰ дене аффилированный 
кандидат улеш гын, сайлымаш бюл-
летеньыште кандидатын иностран-
ный агентын функцийжым шуктышо 
физический лица, але иностранный 
агентын функцийжым шуктышо е‰ 
дене аффилированный кандидат ул-
мыж нерген сведений ончыкталт-
шаш.».

17. 68 лончын 7 пунктшын икым-
ше абзацыштыже «6 пунктын «а» ден 
«б» подпунктлаштыже» мут-влакым 
«6 пунктышто» мут-влак дене, «вер 
гыч верыш нумал коштмо 1 яшлык» 
мут-влакым «вер гыч верыш нумал 
коштмо 2 яшлык» мут-влак дене ва-
шталташ.

5 лончо. Тиде Закон, тугай поло-

жений-влак деч посна, могайыштлан 
тиде лончышто нунын вийыш пурымо 
моло жапым ончыктымо, тудым офи-
циально савыктыме кече деч вара лу 
кече эртымек,  вийыш пура.

Тиде Законын 2 лончыжын 14 пун-
ктшо, 3  лончыжын 14 пунктшо да 4 
лончыжын 12 пунктшо 2022 ий 1 ян-
варь гыч вийыш пурат.

«Марий Эл Республикын Рўдє сай-
лымаш комиссийже нерген»  Марий 
Эл Республикын 1998 ий 4 мартысе 
64-З №-ан Законжын положенийже-
влак (тиде Законын редакцийышты-
же), «Марий Эл Республикыште ве-
рысе самоуправлений органлашке 
сайлыме нерген»  Марий Эл Респу-
бликын 2008 ий 2 декабрьысе 70-З 

№-ан Законжын положенийже-влак 
(тиде Законын редакцийыштыже), 
«Марий Эл Республикын Кугыжаныш 
Погынжын депутатше-влакым сайлы-
ме нерген»  Марий Эл Республикын 
2008 ий 2 декабрьысе 72-З №-ан 
Законжын положенийже-влак (тиде 
Законын редакцийыштыже), «Марий 
Эл Республикым Вуйлатышым сай-
лыме нерген»  Марий Эл Республи-
кын 2012 ий 22 июньысо 30-З №-ан 
Законжын положенийже-влак (тиде 
Законын редакцийыштыже) тиде За-
конын вийыш пурымо кече деч вара 
эртараш палемдыме сайлымаш-вла-
кым эртарымылан кєра лекше право-
вой кыл шотышто кучылталтыт. 

Марèé Эл Республèкым  
Вуéлатыше А.ЕВСТИФЕЕВ

Йошкар-Ола 
2021 ий 24 декабрь 
60-З №

Саéлымаш нерген Марèé Эл Республèкын южо 
законодательныé актышкыже вашталтышым  

пуртымо нерген


