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1. Ял шотан илем-влак:
1) Арде:
йўдвел ден эрвел чек УТ-30  узло-

вой точко деч УТ-32 узловой точко 
марте ОП-2677, ОП-2754, ОП-2474 
деч ОП-2476 марте, ОП-2480 опор- 
ный деч ОП-2507 марте, ОП-2671 
опорный точко-влак гоч эрта;

кечывалвел чек УТ-32 узловой 
точко деч УТ-37 узловой точко мар-
те ОП-2671 деч ОП-2674 марте, ОП-
2825 опорный точко-влак гоч эрта;

касвел чек УТ-37 узловой точко деч 
УТ-30 узловой точко марте ОП-2755 
деч ОП-2825 марте, ОП-2677 деч ОП-
2689 марте опорный точко-влак гоч 
эрта;

2) Визымйір:
йўдвел чек УТ-27 узловой точко деч 

УТ-29 узловой точко марте ОП-2286 
деч ОП-2290 марте, ОП-2454 опорный 
точко-влак гоч эрта;

эрвел ден кечывалвел чек-влак УТ-
29 узловой точко деч УТ-31 узловой 
точко марте ОП-2451 деч ОП-2454 
марте, ОП-2516 опорный точко-влак 
гоч эрта; умбакыже УТ-31 узловой 
точко деч УТ-32 узловой точко мар-
те ОП-2509 деч ОП-2516 марте, ОП-
2671 опорный точко-влак гоч эрта;

касвел чек УТ-32 узловой точко деч 
УТ-30 узловой точко марте ОП-2671, 

ОП-2480 деч ОП-2507 марте, ОП-2474 
деч ОП-2476 марте, ОП-2754, ОП-
2677 опорный точко-влак гоч эрта; 
умбакыже УТ-30 узловой точко деч 
УТ-28 узловой точко марте ОП-2677, 
ОП-2479, ОП-2478, ОП-2264 опорный 
точко-влак гоч эрта; умбакыже УТ-28 
узловой точко деч УТ-27 узловой точ-
ко марте ОП-2264, ОП-2290 опорный 
точко-влак гоч эрта;

3) Красный Мост:
йўдвел чек УТ-78 узловой точко деч 

УТ-76 узловой точко марте ОП-2137 
деч ОП-2149 марте, ОП-2291 опор-
ный точко-влак гоч эрта;

эрвел чек УТ-76 узловой точко деч 
УТ-75 узловой точко марте ОП-2291 
деч ОП-2437 марте, ОП-8846 опор-
ный точко-влак гоч эрта; умбакыже 
УТ-75 узловой точко деч УТ-33  уз-
ловой точко марте ОП-8846, ОП-2439 
деч ОП-2446 марте, ОП-2660 опор- 
ный точко-влак гоч эрта;

кечывалвел чек УТ-33  узловой 
точко деч УТ-31 узловой точко мар-
те ОП-2660, ОП-2428, ОП-2449, ОП-
20004 деч ОП-20010 марте, ОП-2516 
опорный точко-влак гоч эрта;

касвел чек УТ-31 узловой точко деч 
УТ-29 узловой точко марте ОП-2516, 
ОП-2451 деч ОП-2454 марте опорный 
точко-влак гоч эрта; умбакыже УТ-29 

узловой точко деч УТ-78 узловой точ-
ко марте ОП-2454, ОП-2278 деч ОП-
2284 марте, ОП-2135, ОП-2137 опор-
ный точко-влак гоч эрта;

Кїмья:
йўдвел чек УТ-22 узловой точко деч 

УТ-26 узловой точко марте ОП-2107 
деч ОП-2122 марте, ОП-2277 опор-
ный точко-влак гоч эрта;

эрвел чек УТ-26 узловой точко деч 
УТ-27 узловой точко марте ОП-2266 
деч ОП-2277 марте, ОП-2290 опор- 
ный точко-влак гоч эрта; умбакыже 
УТ-27 узловой точко деч УТ-28 узло-
вой точко марте ОП-2290, ОП-2264 
опорный точко-влак гоч эрта;

кечывалвел чек УТ-28 узловой точ-
ко деч УТ-20 узловой точко марте ОП-
2264, ОП-2473, ОП-2258 деч ОП-2260 
марте, ОП-2262 опорный точко-влак 
гоч эрта;

касвел чек УТ-20 узловой точко деч 
УТ-21 узловой точко марте ОП-2262, 
ОП-573, ОП-872 опорный точко-влак 
гоч эрта; умбакыже УТ-21 узловой 
точко деч УТ-22 узловой точко марте 
ОП-865 деч ОП-872 марте ОП-2107 
опорный точко-влак гоч эрта;

5) Йўксар:
йўдвел чек УТ-31 узловой точко деч 

Умбакыже 2-шо лашт.

3) Красный Мост – административ-
ный рўдерже Красный Мост посёл-
кышто верланен (составышкыже пу-
рат: Красный Мост посёлко, Кундыш 
посёлко, Озёрка посёлко, Шіптїнг ял, 
Шушер посёлко);

4) Кїмья – административный 
рўдерже Кого Пімйал ялыште вер-
ланен (составышкыже пурат: Кого 
Пімйал ял, Кїмья села, Кукшер ял, 
Изи  Пімйал ял, Мызывален посёл-

ко, Майский посёлко, Нальмычаш ял, 
Пїнжїдїр ял, Рїде ял, Сельхозпочи-
нок ял, Вїтлімары ял);

4) Йўксар – административный 
рўдерже Йўксар селаште верланен 
(составышкыже пурат: Йўксар села, 
Алатайсола ял, Кого Ярмычаш ял, 
Евсейкино ял, Купло‰га ял, Куплон-
гинский посёлко, Изи  Йармычаш ял, 
Пїнжїдїр ял, Черёмуха ял);

2. Килемар ола шотан илем – ад-
министративный рўдерже Килемар 
ола шотан посёлкышто верланен 
(составышкыже пурат: Килемар ола 
шотан посёлко, Актаюжсола села, 
Кого Аваныр ял, Йылейал ял, Кого 
Кундыш ял, Кого Ломбенур ял, Кого 
Пїньїж ял, Кугу Шудыгуж ял, Васени  
ял, Водозерье ял, Кыцме ял, Коктуш 
ял, Кужинский Коноплянник посёлко, 
Кужолык ял, Изи  Йылейал ял, Изи  
Ломбенур ял, Изи  Пїньїж ял, Изи  
Шудыгуж ял, Изи  Килемар ял, Мары 
Тойдак ял, Мусь ял, Нежныр села, 
Нежныр посёлко, Некрасово ял, Пе-
сочный ял, Петропавлово ял, Саман-
сола ял, Кокла Аванур ял, Трёхречье 
ял, Їдїрмї посёлко, Сорокундыш ял, 
Цинглок посёлко).».

2. 4-ше №-ан приложенийым ты-
гай редакций дене возаш:

Марèé Эл Республèкыште южо адмèнèстратèвно-
террèторèальныé едèнèце ден мунèцèпальныé 
образованèéым пужен ыштыме да Марèé Эл 

Республèкын посна законодательныé актлашкыже 
вашталтышым пуртымо нерген

Марèé Эл Республèкын ЗАКОНЖО
Марий Эл Республикын Кугыжаныш Погынжо

2022 ий 17 майыште луктын

«Марий Эл Республикыште ял, ола шотан илем-влакын составышт да чекышт нерген»  
Марий Эл Республикын Законжо (Марий Эл Республикын 2022 ий 24 майысе 18-З №-ан Законжын  

редакцийже) пеленысе 4-ше №-ан ПРИЛОЖЕНИЙ

Кèлемар раéонын чекше кєргыштє улшо ял ден ола шотан èлем-влакын  
чекыштын опèсанèéже да схемыже

Килемар районын чекше кєргыштє улшо ял ден ола шотан илем-влакын чекыштын описанийже
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УТ-33  узловой точко марте ОП-2516, 
ОП-20010 деч ОП-20004 марте, ОП-
2449, ОП-2448, ОП-2660 опорный точ-
ко-влак гоч эрта;

эрвел чек УТ-33  узловой точко 
деч УТ-34 узловой точко марте ОП-
2660, ОП-2891 опорный точко-влак 
гоч эрта; умбакыже УТ-34 узловой 
точко деч УТ-35 узловой точко марте 
ОП-2891, ОП-2658, ОП-2657, ОП-2884 
опорный точко-влак гоч эрта;

кечывалвел чек УТ-35 узловой точ-
ко деч УТ-55 узловой точко марте 
ОП-2884, ОП-2518 деч ОП-2651 мар-
те, ОП-16514 опорный точко-влак гоч 
эрта;

касвел чек УТ-55 узловой точко деч 
УТ-40 узловой точко марте ОП-16514, 
ОП-2653, ОП-2654, ОП-16461 опор-
ный точко-влак гоч эрта; умбакыже 
УТ-40 узловой точко деч УТ-39 узло-
вой точко марте ОП-16461, ОП-2662 
деч ОП-2665 марте ОП-16132 опор-
ный точко-влак гоч эрта; умбакыже 
УТ-39 узловой точко деч УТ-38 узло-
вой точко марте ОП-16132, ОП-2668, 

ОП-2669, ОП-16134 опорный точко-
влак гоч эрта; умбакыже УТ-38 уз-
ловой точко деч УТ-37 узловой точко 
марте ОП-16134, ОП-2825 опорный 
точко-влак гоч эрта; умбакыже УТ-37 
узловой точко деч УТ-32 узловой точ-
ко марте ОП-2825, ОП-2671 деч ОП-
2674 марте опорный точко-влак гоч 
эрта; умбакыже УТ-32 узловой точко 
деч УТ-31 узловой точко марте ОП-
2671, ОП-2509 деч ОП-2516 марте 
опорный точко-влак гоч эрта.

2. Килемар ола шотан илем:
йўдвел чек УТ-23  узловой точко 

деч УТ-81 узловой точко марте ОП-
2181 деч ОП-2190 марте, ОП-1997 деч 
ОП-2018 марте ОП-2191 деч ОП-2246 
марте опорный точко-влак гоч эрта;

эрвел чек УТ-81 узловой точко деч 
УТ-80 узловой точко марте ОП-2246, 
ОП-2032 деч ОП-2080 марте, ОП-2247 
деч ОП-2255 марте, ОП-9110 опорный 
точко-влак гоч эрта; умбакыже УТ-
80 узловой точко деч УТ-77 узловой 
точко марте ОП-9110, ОП-2179 деч 

ОП-2155 марте, ОП-9083  опорный 
точко-влак гоч эрта; умбакыже УТ-
77 узловой точко деч УТ-76 узловой 
точко марте ОП-9083, ОП-2153, ОП-
2152, ОП-2291 опорный точко-влак 
гоч эрта;

кечывалвел чек УТ-76 узловой точ-
ко деч УТ-29 узловой точко марте 
ОП-2291, ОП-2149 деч ОП-2137 мар-
те, ОП-2135, ОП-2278 деч ОП-2284 
марте, ОП-2454 опорный точко-влак 
гоч эрта; умбакыже УТ-29 узловой 
точко деч УТ-27 узловой точко марте 
ОП-2454, ОП-2286 деч ОП-2290 марте 
опорный точко-влак гоч эрта; умба-
кыже УТ-27 узловой точко деч УТ-22 
узловой точко марте ОП-2290, ОП-
2266 деч ОП-2277 марте, ОП-2122 
деч ОП-2107 марте опорный точко-
влак гоч эрта;

касвел чек УТ-22 узловой точко деч 
УТ-23  узловой точко марте ОП-2107, 
ОП-861 деч ОП-863  марте, ОП-2181 
опорный точко-влак гоч эрта.

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

Марèé Эл Республèкым  
Вуéлатышын пашажым жаплан 

шуктышо Ю.ЗАЙЦЕВ

Йошкар-Ола 
2022 ий 24 май 
18-З №

Марèé Эл Республèкыште южо адмèнèстратèвно-
террèторèальныé едèнèце ден мунèцèпальныé 
образованèéым пужен ыштыме да Марèé Эл 

Республèкын посна законодательныé актлашкыже 
вашталтышым пуртымо нерген

Килемар муниципальный район
Килемар ола шотан илем                                                                                              11

«Марий Эл Республикыште южо административно-территориальный единице ден муниципальный  
образованийым пужен ыштыме да Марий Эл Республикын посна законодательный актлашкыже 

вашталтышым пуртымо нерген» Марий Эл Республикын 2022 ий 24 майысе 18-З №-ан Законжо пеленысе  
ПРИЛОЖЕНИЙ

Угыч ышталтше мунèцèпальныé образованèéын представèтельныé органжын  
депутатше-влакын чотышт

Муниципальный образованийын лўмжє Представительный органын депутатше-влакын чотышт

1 лончо. 2021 ийлан Марий Эл Ре-
спубликын республиканский бюджет-
шым шуктымо нерген отчётым доход 
шотышто 49922737,5 тўжем те‰ге, 
роскот шотышто 46209930,2 тўжем 
те‰ге кугыт дене, доходым роскот 
деч 3712807,3  тўжем те‰гелан эртен 
кайыме кугыт (Марий Эл Республи-
кын республиканский бюджетшын 
профицитше) да тыгай показатель-
влак дене пе‰гыдемдаш:

2021 ийлан Марий Эл Республикын 
республиканский бюджетшым доход 
шотышто бюджет-влакын доходыш-

тын классификацийыштын кодышт 
шот дене тиде Закон пеленысе 1-ше 
№-ан приложений дене келшышын;

2021 ийлан Марий Эл Республи-
кын республиканский бюджетшын 
роскотшо шотышто Марий Эл Ре-
спубликын республиканский бюд-
жетшын роскотшо-влакын ведомст-
венный структурышт шот дене тиде 
Закон пеленысе 2-шо №-ан прило-
жений дене келшышын;

2021 ийлан Марий Эл Республи-
кын республиканский бюджетшын 
роскотшо шотышто бюджет-влакын 

роскотыштын классификацийыш-
тын разделышт да подразделышт 
шот дене, тиде Закон пеленысе 3-шо 
№-ан приложений дене келшышын;

2021 ийлан Марий Эл Республикын 
республиканский бюджетшын дефи-
цитшым финансироватлыме источ-
ник-влак шотышто бюджет-влакын 
дефицитыштым финансироватлыме 
источник-влакын классификацийыш-
тын кодышт шот дене тиде Закон пе-
ленысе 4-ше №-ан приложений дене 
келшышын.

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

Марий Эл Республикым Вуйла-
тышын пашажым жаплан шуктышо 
Ю.Зайцев

Йошкар-Ола,
2022 ий 5 июль.
20-З №.

2021 èéлан Марèé Эл Республèкын республèканскèé 
бюджетшым шуктымо нерген

Марèé Эл Республèкын ЗАКОНЖО
Марий Эл Республикын Кугыжаныш Погынжо

2022 ий 30 июньышто луктын
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Марий Эл Республикыште кўлешан 
исторический событий-влакым да  
йўлам пагалыме шўлышым шы‰да- 
рышашлан тиде Закон Марий Эл Рес- 
публикын пайрем кечыже ден шар-
нымашан кечыже-влакым палемда.

1 лончо. Марèé Эл Республèкын 
кугыжаныш паéремже

Марий Эл Республикын государ-
ственностьшын пе‰гыдеммыжын 
исторический значениян улмыжым 
шотыш налын, 4 ноябрьым, Марий ав-
тономный областьым ыштыме кечым, 
Марий Эл Республикын кечыжлан 
шотлен увертараш.

2 лончо. Марèé Эл Республèкын 
паéремже-влак

Шошымсо пасу паша пытымылан 
кєра Пеледыш пайремым палемдаш, 
тудо палемдалтеш:

июньысо икымше шуматкечын Ма-
рий Эл Республикысе ола шотан по-
сёлко ден ял округ-влакын террито-
рийыштышт;

июньысо кокымшо шуматкечын Ма-
рий Эл Республикын районжо-влакын 
административный рўдерыштын, рай-
онный значениян Звенигово олан да 
республиканский значениян Волжск 
ден Козьмодемьянск ола-влакын тер-
риторийыштышт;

июньысо кумшо шуматкечын ре-
спубликанский значениян Йошкар-
Олан территорийыштыже.

3  лончо. Марèé Эл Республèкын 
Шарнымашан кечыже-влак

Марий Эл Республикын Шарныма-
шан кечыже-влак Марий Эл Респу-
бликым Вуйлатышын указше дене 
палемдалтыт.

4 лончо. Тèде Законын вèéыш 
пурымыжо

Тиде Закон тудын официально са-
выктыме кече гыч вийыш пура.

Марèé Эл Республèкым  
Вуéлатышын пашажым жаплан 

шуктышо Ю.ЗАЙЦЕВ

Йошкар-Ола 
2022 ий 5 июль 
21-З №

Марèé Эл Республèкын паéрем кечыже да 
шарнымашан кечыже-влак нерген

Марèé Эл Республèкын ЗАКОНЖО
Марий Эл Республикын Кугыжаныш Погынжо

2022 ий 30 июньышто луктын

1 лончо. 2021 ийлан Марий Эл 
Республикын обязательный меди-
цинский страхованийжын территори-
альный фондшын (умбакыже – терри-
ториальный фонд) бюджетшым тыгай 
тў‰ показатель-влак шотышто шук-
тымо нерген отчётым пе‰гыдемдаш:

1) территориальный фондын бюд-
жетшын доходшын чумыр кугытшым 
10520673,3  тўжем те‰ге кугыт дене;

2) территориальный фондын бюд-
жетшын роскотшын чумыр кугытшым 
10377419,6 тўжем те‰ге кугыт дене;

3) территориальный фондын бюд-
жетшын профицитшын кугытшым 
143253,7 тўжем те‰ге кугыт дене.

2 лончо. 2021 ийлан территори-
альный фондын бюджетшым шук-
тымо тыгай показатель-влакым 
пе‰гыдемдаш:

1) 2021 ийлан территориальный 
фондын бюджетшын дефицитшым 
кєргыштє финансироватлыме источ-
ник-влакым тиде Закон пеленысе 
1-ше №-ан приложений дене кел-
шышын;

2) 2021 ийлан территориальный 
фондын бюджетшын доходшо-вла-
кын тў‰ администраторыштын пе-
реченьыштым тиде Закон пеленысе 
2-шо №-ан приложений дене кел-
шышын;

3) 2021 ийлан территориальный 
фондын бюджетышкыже доход пу-
рымо кугытым тиде Закон пеленысе 
3-шо №-ан приложений дене кел-
шышын;

4) 2021 ийлан территориальный 

фондын бюджетшын ассигнова-
нийжым Россий Федерацийын бюд-
жет роскотшын классификацийжын 
разделже, подразделже, целевой 
лончыжо да роскотын видше-влак 
шот дене тиде Закон пеленысе 4-ше 
№-ан приложений дене келшышын;

5) 2021 ийлан Россий Федера-
цийын бюджет системыжын моло 
бюджетше гыч налме межбюджет-
ный трансферт-влакым тиде Закон 
пеленысе 5-ше №-ан приложений 
дене келшышын.

3 лончо. 2022 ий 1 январьлан 
территориальный фондын средст-
важын куснылшо кодшо ужашыжым 
194217,1 тўжем те‰ге кугыт дене па-
лемдаш.

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

Марèé Эл Республèкым  
Вуéлатышын пашажым жаплан 

шуктышо Ю.ЗАЙЦЕВ 

Йошкар-Ола
2022 ий 5 июль
22-3  №

2021 èéлан Марèé Эл Республèкын обязательныé 
медèцèнскèé страхованèéжын террèторèальныé 

фондшын бюджетшым шуктымо нерген

Марèé Эл Республèкын ЗАКОНЖО
Марий Эл Республикын Кугыжаныш Погынжо

2022 ий 30 июньышто луктын

«2021 ийлан Марий Эл Республикын обязательный медицинский страхованийын территориальный  
фондшын бюджетшым шуктымо нерген» Марий Эл Республикын 2022 ий 5 июльысо 22-З №-ан Законжо 

пеленысе 1-ше №-ан ПРИЛОЖЕНИЙ

2021 èéлан Марèé Эл Республèкын обязательныé медèцèнскèé страхованèéжын 
террèторèальныé фондшын бюджетшын дефèцèтшым фèнансèроватлыме кєргє 

ИСТОЧНИК-ВЛАК
(тўжем те‰ге)

Россий Федерацийын бюджетный 
классификацийжын кодшо Лўм Кассе гоч

шуктымаш

1 2 3

Бюджет-влакын дефицитыштым финансироватлыме кєргє 
источник-влак 

000  01 00  00  00  00  0000  000 -143253,7
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2021 èéлан Марèé Эл Республèкын обязательныé медèцèнскèé страхованèéжын 
террèторèальныé фондшын бюджетшын дефèцèтшым фèнансèроватлыме кєргє 

ИСТОЧНИК-ВЛАК

1 2 3

000  01 05 00  00  00  0000  500

395 01 05 02  01 09 0000  510

000  01 05 00  00  00  0000  600

395 01 05 02 01 09 0000  610

Бюджет-влакын средстваштын кодшо ужашыжын шукеммыже 
Обязательный медицинский страхованийын территориаль-
ный фондшо-влакын бюджетыштын кодшо моло окса средст-
ваштын шукеммыже 
Бюджет-влакын средстваштын кодшо ужашыжын шагалем-
мыже
Обязательный медицинский страхованийын территориаль-
ный фондшо-влакын бюджетыштын кодшо моло окса средст-
ваштын шагалеммыже

-10765317,6
-10765317,6

10622063,9

10622063,9

Марий Эл Республикын Обязательный медицинский страхованийжын терри-
ториальный фондшо
Обязательный медицинский страхованийын территориальный фондшо-вла-
кын бюджетыштын роскотыштым компенсироватлыме деч пурышо моло до-
ход
Обязательный медицинский страхованийын территориальный фондшо-вла-
кын оперативный управленийыштышт улшо погым ужалыме деч налме доход 
(ончыктымо пого шотышто материальный шапашым ужалыме ужашыште)
Обязательный медицинский страхованийын территориальный фондшо он-
чылно обязательствым шуктыдымо але кўлеш семын огыл шуктымо годым 
закон але договор дене келшышын тўлымє моло штраф, неустойко, пене
Обязательный медицинский страхованийын территориальный фондшо дене 
кугыжаныш контрактым ышташ тореш лиймылан кєра ышталтше убыткым 
петырышашлан тўлымаш
Бюджет оксам закондымын але палемдыме огыл пашалан кучылтмылан кєра 
ышталтше э‰гек акым пєртылтымє шот дене тўлаш ыштыме окса взысканий 
(обязательный медицинский страхованийын территориальный фондшо-вла-
кын бюджетыштын ужашыште)
Страховатлыме е‰ын тазалыкшылан э‰гек ышталтмылан мутым кучышо е‰ 
шотышто обязательный медицинский страхованийын территориальный фон-
дшын ыштыме искше почеш медицине полышым пуаш кайыше росктым пе-
тырышашлан тўлымаш
2020 ий 1 январь марте погынышо, обязательный медицинский страхова-
нийын территориальный фондшын бюджетышкыже 2019 ийыште кучылтал-
тше норматив почеш шотлен пурталтшаш погынышо парымым шєрымє кў-
шеш пурышо окса взысканий (штраф) деч налме доход
Обязательный медицинский страхованийын базовый программыштыже па-
лемдыдыме медицинский полышын ешартыш видше-влакым пуаш финанс  
йєным да условийым ышташ обязательный медицинский страхованийын 

«2021 ийлан Марий Эл Республикын обязательный медицинский страхованийын территориальный  
фондшын бюджетшым шуктымо нерген» Марий Эл Республикын 2022 ий 5 июльысо 22-З №-ан Законжо 

пеленысе 2-шо №-ан ПРИЛОЖЕНИЙ

2021 èéлан Марèé Эл Республèкын обязательныé медèцèнскèé страхованèéжын 
террèторèальныé фондшын бюджетшын доходшо-влакын тў‰ адмèнèстраторыштын 

ПЕРЕЧЕНЬЫШТ
(тўжем те‰ге)

Россий Федерацийын бюджетный
классификацийжын кодшо

Марий Эл Республикын обязательный медицинский
страхованийжын территориальный фондшын бюджетшын

доходшын тў‰ администраторжын лўмжє

дохо-
дын тў‰ 

админист-
раторжын 

кодшо

Марий Эл Республикын 
обязательный медицинский 
страхованийжын террито-
риальный фондшын бюд-
жетшын доходшо-влакын 

кодышт

1 2 3

395 

395 11302999090000130

395 11402090090000440

395 11607090090000140

395 11610058090000140

395 11610100090000140

395 11610119090000140

395 11610127010000140

395 20250203090000150
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Умбакыже 6-шо лашт.

395      20255093090000150

395 20255231090000150

395 20255257090000150

395 20255258090000150

395 20255622090000150

395 20255841090000150

395 20255849090000150

395 20259999090000150

395 21851360090000150

395 21873000090000150

395 21950930090000150

395 21951360090000150

территориальный фондшо-влаклан Россий Федерацийын субъектше-вла-
кын бюджетышт гыч пуалтше бюджет-влак кокласе трансферт-влак
Россий Федерацийын субъектше-влакын территорийыштышт обязательный 
медицинский страхованийын организацийже-влаклан финанс  йєным ышты-
шашлан обязательный медицинский страхованийын территориальный фон-
дшо-влакын бюджетыштлан пуалтше субвенций
Обязательный медицинский страхований почеш страховатлалтше, у коро-
навирусан инфекций черан да (але) тыгай чер дене черланен кертшылан 
шотлымо е‰-влаклан обязательный медицинский страхованийын террито-
риальный программыжым шуктен толмо кышкарыште медицине полышым 
пуаш ешартыш финанс  йєным ышташ Россий Федерацийын субъектше-
влакын да Байконур олан обязательный медицинский страхованийын тер-
риториальный фондшо-влакын бюджетыштлан ойыралтше моло межбюд-
жетный трансферт-влак
Обязательный медицинский страхованийын территориальный фондшын 
нормироватлыме страховой запасшым чумыраш финанс  йєным ышташ обя-
зательный медицинский страхованийын территориальный фондшо-влакын 
бюджетыштлан пуалтше моло межбюджетный трансферт
Калыклан диспансеризацийым да профилактический медицине осмотрым 
эртарыме годым онкологий чер дене черланымым рашемдымылан меди-
цине пашае‰-влаклан кумыла‰дыме шотан оксам тўлаш финанс  йєным 
ыштышашлан обязательный медицинский страхованийын территориальный 
фондшо-влакын бюджетыштлан пуалтше межбюджетный трансферт
Обязательный медицинский страхований почеш страховатлалтше, у коро-
навирусан инфекций (COVID-19) деч эмлалт лекше е‰-влаклан келгемдыме 
диспансеризацийым эртараш финанс  йєным ышташ обязательный меди-
цинский страхованийын территориальный фондшо-влакын бюджетыштлан 
пуалтше межбюджетный трансферт-влак
Чрезвычайный ситуаций да (але) йырым-йыр улшо е‰-влаклан лўдыкшым 
ыштыше чер-влакын шарлен кертме лўдыкшє лекме годым обязательный 
медицинский страхованийын территориальный программыже-влакым шук-
тен толмо кышкарыште медицине организаций-влаклан Россий Федераций 
Правительствын резерв фондшын средстваж кўшеш ешартыш финанс  йє-
ным ышташ ойыралтше моло межбюджетный трансферт
Медицине полышым пуаш, тидын шотыштак у коронавирусан инфекций 
(COVID-19) дене черланыше да (але) черланен кертшылан шотлымо е‰-
влаклан обязательный медицинский страхованийын территориальный 
программыже-влакым шуктен толмо кышкарыште Россий Федераций Пра-
вительствын резерв фондшын средстваж кўшеш финанс  йєным ышташ 
обязательный медицинский страхованийын келшен толшо территориаль-
ный фондшын бюджетшылан межбюджетный трансферт-влакым пуымо шо-
тышто Россий Федерацийын субъектше-влакын да Байконур олан роскот 
обязательствыштым шукташ финанс  йєным ыштышашлан пуалтше моло 
межбюджетный трансферт
Обязательный медицинский страхованийын территориальный фондшо-вла-
кын бюджетыштлан пуалтше моло межбюджетный трансферт
Обязательный медицинский страхованийын территориальный фондшо-вла-
кын бюджетыштын медицине пашае‰-влаклан ик гана пуалтше оксам тўлаш 
кодшо ийласе межбюджетный трансферт-влакын кодшо ужашыштым пєр-
тылтымє деч пурышо доходышт
Обязательный медицинский страхованийын территориальный фондшо-вла-
кын бюджетыштын кодшо ийласе целевой назначениян субсидийын, субвен-
цийын да моло межбюджетный трансфертын кодшо ужашыштым пєртылты-
мє деч пурышо доходышт
Россий Федерацийын субъектше-влакын территорийыштышт обязатель-
ный медицинский страхованийын организацийже-влаклан финанс  йєным 
ышташ кодшо ийласе субвенцийын кодшо ужашыжым обязательный меди-
цинский страхованийын территориальный фондшо-влакын бюджетышт гыч 
обязательный медицинский страхованийын федеральный фондшын бюдже-
тышкыже пєртылтымаш
Медицине пашае‰-влаклан ик гана пуалтше оксам тўлаш кодшо ийлаште 
ойырымо межбюджетный трансфертын кодшо ужашыжым обязательный 

1 2 3
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395 21955257090000150

395 21955258090000150

395 21971030090000150

395 21973000090000150

медицинский страхованийын территориальный фондшо-влакын бюджетышт 
гыч обязательный медицинский страхованийын федеральный фондшын 
бюджетышкыже пєртылтымаш
Обязательный медицинский страхованийын территориальный фондшын 
нормироватлыме страховой запасшым чумыраш финанс  йєным ышташ пу-
алтше кодшо ийласе межбюджетный трансферт-влакын кодшо ужашыштым 
обязательный медицинский страхованийын территориальный фондшо-вла-
кын бюджетышт гыч обязательный медицинский страхованийын федераль-
ный фондшын бюджетышкыже пєртылтымаш
Калыклан диспансеризацийым да профилактический медицине осмотрым 
эртарыме годым онкологий чер дене черланымым пален налаш медицине 
пашае‰-влакым кумыла‰дышашлан окса выплатым тўлаш финанс  йєным 
ышташ кодшо ийлаште ойыралтше межбюджетный трансферт-влакын код-
шо ужашыштым обязательный медицинский страхованийын территориаль-
ный фондшо-влакын бюджетышт гыч обязательный медицинский страхова-
нийын федеральный фондшын бюджетышкыже пєртылтымаш
Обязательный медицинский страхованийын территориальный фондшо-вла-
кын бюджетышт гыч кодшо ийласе целевой кўлешлыкан субсидийын, суб-
венцийын да моло межбюджетный трансфертын кодшо ужашыштым Россий 
Федерацийын субъектше-влакын бюджетышкышт пєртылтымаш
Обязательный медицинский страхованийын территориальный фондшо-вла-
кын бюджетышт гыч кодшо ийласе целевой кўлешлыкан субсидийын, суб-
венцийын да моло межбюджетный трансфертын кодшо ужашыштым обя-
зательный медицинский страхованийын территориальный фондшо-влакын 
бюджетышкышт пєртылтымаш

2021 èéлан Марèé Эл Республèкын обязательныé медèцèнскèé страхованèéжын 
террèторèальныé фондшын бюджетшын доходшо-влакын тў‰ адмèнèстраторыштын 

ПЕРЕЧЕНЬЫШТ

1 2 3

Марий Эл Республикын обязательный медицинский страхова-
нийжын территориальный фондшо
Обязательный медицинский страхованийжын территориальный 
фондшо-влакын бюджетыштын роскотыштым компенсироватлы-
ме деч налме моло доход
Обязательный медицинский страхованийжын территориальный 
фондшо-влакын оперативный управленийыштышт улшо погым 
ужалыме деч пурышо доход (кўшнє ончыктымо пого шотышто ма-
териальный запасым ужалыме ужашыште) 
Обязательный медицинский страхованийжын территориальный 
фондшо ончылно обязательствым шуктыдымо але кўлеш семын 
огыл шуктымо годым закон але договор дене келшышын тўлымє 
моло штраф, неустойко, пене
Обязательный медицинский страхованийжын территориальный 
фондшо дене кугыжаныш контрактым ыштыме деч кора‰мылан 
кєра лийше убыткым пєртылтымє шот дене тўлымаш 
Бюджет оксам закон дене келшыдымын але палемдыме огыл 
пашалан кучылтмылан кєра лийше э‰гек акым пєртылтымє шот 
дене тўлаш ыштыме окса взысканий (обязательный медицинский 
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395  10520673,3

395 11302999090000130 33241,1

395 11402090090000440 2,3

395 11607990090000140 3454,6

395 11610058090000140 0,3

395 11610100090000140 5224,5
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Умбакыже 8-ше лашт.

страхованийжын территориальный фондшо-влакын бюджетышт 
ужашыште) 
Обязательный медицинский страхованийын территориальный 
фондшын страховатлалтше е‰ын тазалыкшылан э‰гекым ышты-
мылан мутым кучышо е‰-влак шотышто медицине полышым пуаш 
кайыше роскотым пєртылтышашлан возен пуымо иск почеш тўлы-
маш
2020 ий 1 январь марте погынышо парымым шєрымє кўшеш тўлы-
мє окса взысканий (штраф) негызеш погынышо доход, тудо обя-
зательный медицинский страхованийжын территориальный фон-
дшын бюджетышкыже 2019 ийыште кучылталтше норматив почеш 
шотлен колталтшаш
Обязательный медицинский страхованийын базовый програм-
мыштыже ончыктыдымо медицине полышын ешартыш видшылан 
да медицине полышым пуымо условийым ышташ финансым сита-
раш обязательный медицинский страхованийын территориальный 
фондшо-влаклан Россий Федерацийын субъектше-влакын бюд-
жетышт гыч пуалтше межбюджетный трансферт-влак
Россий Федерацийын субъектше-влакын территорийыштышт обя-
зательный медицине страхованийын организацийже-влаклан фи-
нансым ситараш обязательный медицинский страхованийын тер-
риториальный фондшо-влакын бюджетыштлан субвенций
Обязательный медицинский страхований почеш страховатлалтше, 
у коронавирусан инфекций черан да (але) тыгай чер дене черла-
нен кертшылан шотлымо е‰-влаклан обязательный медицинский 
страхованийын территориальный программыжым шуктен толмо 
кышкарыште медицине полышым пуаш ешартыш финанс  йєным 
ышташ Россий Федерацийын субъектше-влакын да Байконур 
олан обязательный медицинский страхованийын территориаль-
ный фондшо-влакын бюджетыштлан ойыралтше моло межбюд-
жетный трансферт-влак
Обязательный медицинский страхованийын территориальный 
фондшын нормироватлыме страховой запасшым чумыраш фи-
нанс  йєным ышташ обязательный медицинский страхованийын 
территориальный фондшо-влакын бюджетыштлан пуалтше меж-
бюджетный трансферт-влак
Калыклан диспансеризацийым да профилактический медици-
не осмотрым эртарыме годым онкологий чер дене черланымым 
рашемдымылан медицине пашае‰-влаклан кумыла‰дыме шотан 
оксам тўлаш финанс  йєным ыштышашлан обязательный меди-
цинский страхованийын территориальный фондшо-влакын бюд-
жетыштлан пуалтше межбюджетный трансферт-влак
Обязательный медицинский страхований почеш страховатлалт-
ше, у коронавирусан инфекций (COVID-19) деч эмлалт лекше е‰-
влаклан келгемдыме диспансеризацийым эртараш финанс  йє-
ным ышташ обязательный медицинский страхованийын келшен 
толшо территориальный фондшын бюджетшылан межбюджетный 
трансферт-влакым пуымо шотышто обязательный медицинский 
страхованийын территориальный программыжым шуктен толмо 
кышкарыште медицине полышым пуаш Россий Федераций Пра-
вительствын резерв фондшын средстваж кўшеш финанс  йєным 
ышташ пуалтше моло межбюджетный трансферт
Чрезвычайный ситуаций да (але) йырым-йыр улшо е‰-влаклан 
лўдыкшым ыштыше чер-влакын шарлен кертме лўдыкшє лекме 
годым обязательный медицинский страхованийын территориаль-
ный программыже-влакым шуктен толмо кышкарыште медицине 
организаций-влаклан Россий Федераций Правительствын резерв 
фондшын средстваж кўшеш ешартыш финанс  йєным ышташ ойы-
ралтше моло межбюджетный трансферт
Медицине полышым пуаш, тидын шотыштак у коронавирусан ин-
фекций (COVID-19) дене черланыше да (але) черланен кертшылан 
шотлымо е‰-влаклан обязательный медицинский страхованийын 

395 11610119090000140 2968,7

395 11610127010000140 -12,8

395 20250203090000150 22147,0

395 20255093090000150 8764623,8

395 20255231090000150 84382,6

395 20255257090000150 47736,7

395 20255258090000150 1883,4

395 20255622090000150 16864,0

395 20255841090000150 190683,1

395 20255849090000150 996766,9

1 2 3



2023  ий 10  февраль8 Марий ЭЛМарий ЭЛ

Официàльíûй доêумåíтûм
сàвûêтûøå гàзåт

Тў‰ редактор – А.С.АБДУЛОВ

Газетлан вуéын шогышо –
Е.Н.САДОВИН

Кусарыше – П.Ш.ШАКИРОВ

Редакцèéын адресше: 424006, Йошкар-Ола, СССР Вооруженный Вийын 70-ше идалыкше урем,  20

Учредèтель:

Марий Эл Республикын правительствыже

Издатель:

«Марий Эл» газет» ООО.

Газетым редакцийыштак компьютер дене

поген ямдылыме.

Ямде оригинал-макет гыч «Марий Эл»

газет» ООО-што савыктыме

Адрес: 424006,  Йошкар-Ола,  СССР 

Вооружённый Вийын 70-ше идалыкше урем,  20

Адрес: 424006,  Йошкар-Ола,  СССР 

Вооружённый Вийын 70-ше идалыкше урем,  20

Телефон-влак: 

Тў‰ редактор – (8362) 49-55-99 

приёмный – (8362) 49-55-11

Газетын индексше – 52714 
Заказ – 16/5 
Тираж – 510 
Печатьыш пуымо жап  – 17.00 
Чынжымак пуымо жап  – 17.00

e-mail: gaze a.mаriel@yandex.ru Inernet: http://газетамарийэл.рф/

Мàðий ЭЛМàðий ЭЛ

территориальный программыже-влакым шуктен толмо кышкары-
ште Россий Федераций Правительствын резерв фондшын сред-
стваж кўшеш финанс  йєным ышташ обязательный медицинский 
страхованийын келшен толшо территориальный фондшын бюд-
жетшылан межбюджетный трансферт-влакым пуымо шотышто 
Россий Федерацийын субъектше-влакын да Байконур олан роскот 
обязательствыштым шукташ финанс  йєным ыштышашлан пуалт-
ше моло межбюджетный трансферт
Обязательный медицинский страхованийын территориальный 
фондшо-влакын бюджетыштын медицине пашае‰-влаклан ик гана 
пуалтше оксам тўлаш кодшо ийласе межбюджетный трансферт-
влакын кодшо ужашыштым пєртылтымє деч пурышо доходышт
Обязательный медицинский страхованийын территориальный 
фондшо-влакын бюджетыштын кодшо ийласе целевой назначени-
ян субсидийын, субвенцийын да моло межбюджетный трансфер-
тын кодшо ужашыштым пєртылтымє деч пурышо доходышт
Обязательный медицинский страхованийын территориальный 
фондшо-влакын бюджетыштлан пуалтше моло межбюджетный 
трансферт
Медицине пашае‰-влаклан ик гана пуалтше оксам тўлаш кодшо 
ийлаште ойырымо межбюджетный трансфертын кодшо ужашыжым 
обязательный медицинский страхованийын территориальный 
фондшо-влакын бюджетышт гыч обязательный медицинский стра-
хованийын федеральный фондшын бюджетышкыже пєртылтымаш
Обязательный медицинский страхованийын территориальный 
фондшын нормироватлыме страховой запасшым чумыраш фи-
нанс  йєным ышташ пуалтше кодшо ийласе межбюджетный транс-
ферт-влакын кодшо ужашыштым обязательный медицинский 
страхованийын территориальный фондшо-влакын бюджетышт гыч 
обязательный медицинский страхованийын федеральный фон-
дшын бюджетышкыже пєртылтымаш 
Калыклан диспансеризацийым да профилактический медицине 
осмотрым эртарыме годым онкологий чер дене черланымым па-
лен налаш медицине пашае‰-влакым кумыла‰дышашлан окса вы-
платым тўлаш финанс  йєным ышташ кодшо ийлаште ойыралтше 
межбюджетный трансферт-влакын кодшо ужашыштым обязатель-
ный медицинский страхованийын территориальный фондшо-вла-
кын бюджетышт гыч обязательный медицинский страхованийын 
федеральный фондшын бюджетышкыже пєртылтымаш
Обязательный медицинский страхованийын территориальный 
фондшо-влакын бюджетышт гыч кодшо ийласе целевой кўлешлы-
кан субсидийын, субвенцийын да моло межбюджетный трансфер-
тын кодшо ужашыштым Россий Федерацийын субъектше-влакын 
бюджетышкышт пєртылтымаш
Обязательный медицинский страхованийын территориальный 
фондшо-влакын бюджетышт гыч кодшо ийласе целевой кўлешлы-
кан субсидийын, субвенцийын да моло межбюджетный транс-
фертын кодшо ужашыштым обязательный медицинский стра-
хованийын территориальный фондшо-влакын бюджетышкышт 
пєртылтымаш

395 21851360090000150 144,5

395 21873000090000150 488,0

395 20259999090000150 392419,1

395 21951360090000150 -144,5

395 21955257090000150 -40410,7

395 21955258090000150 -1846,8

395 21971030090000150 -0,8

395 21973000090000150 -139,0
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