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4 лончо. «Марий Эл Республикы-
ште бюджетный правовой кыл нер-
ген» Марий Эл Республикын 2007 ий 
30 июльысо 42-З №-ан Законышкы-
жо (Марий Эл Республикын Иктыш 
чумырен лукмо законодательствыже, 
2007, 8 № (II ужаш), 374 ст.; 2008, 1 
№ (I ужаш), 2 ст., 4 № (I ужаш), 190 ст., 
11 №, 535 ст.; 2009, 4 № (I ужаш), 133  
ст., 8 №, 338 ст., 10 №, 418 ст., 12 № (I 
ужаш), 496 ст.; 2010, 4 №, 160 ст., 9 № 
(I ужаш), 429 ст., 11 №, 510 ст.; 2011, 
4 №, 171 ст., 9 № (I ужаш), 455 ст., 
11 №, 564 ст.; 2012, 1 № (I ужаш), 4 
ст.; «Марий Эл официальный» пор-
тал (portal.mari.ru/pravo), 2012 ий 25 
октябрь, 24102012010057 №, 2012 
ий 29 декабрь, 27122012010083  №; 
2013  ий 2 август, 01082013010024 №, 
2013  ий 24 октябрь, 23102013010042 
№; 2014 ий  25 февраль, 
24022014010004 №, 2014 ий 30 ок-
тябрь, 30102014010040 №, 2014 ий 29 
декабрь, 29122014010064 №; 2015 ий 
1 март, 27022015010004 №; 2016 ий 
1 март, 9022016010002 №, 2016 ий 26 
апрель, 25042016010015 №, 2016 ий 
16 июнь, 16062016010021 №, 2016 ий 
6 октябрь, 05102016010029 №, 2016 
ий 20 декабрь, 20122016010053  №; 
2017 ий 28 июль, 28072017010030 №, 
2017 ий 27 октябрь, 26102017010049 
№, 2017 ий 5 декабрь, 
04122017010056 №; 2018 ий 26 
февраль, 26022018010003  №, 2018 
ий 25 июнь, 25062018010025 №, 2018 
ий 25 сентябрь, 25092018010038 №, 
25092018010040 №, 2018 ий 2 но-
ябрь, 01112018010045 №, 2018 ий 28 
декабрь, 28122018010065 №; 2019 10 
июнь, 10062019010012 №, 2019 ий 6 
ноябрь, 05112019010038 №, 2019 ий 
22 ноябрь, 22112019010048 №; 2020 
ий 3  август, 03082020010019 №, 2020 
ий 15 декабрь, 15122020010053  №; 
2021 ий 1 март, 01032021010006 №, 
2021 ий 24 сентябрь, 24092021010033  

№,  24092021010034 №) тыгай  
вашталтышым пурташ:

1. 8 лончын 2 пунктыштыжо:
1) 8 подпунктым вийым йомда-

рышылан шотлаш;
2) 9 подпунктышто «80 процент» 

мут-влакым «84 процент» мут-влак 
дене вашталташ;

3) 14 подпунктышто «кумдан ваш-
лиялтше кўнчен лукмо поянлык» 
мут-влак деч вара «, коксоватлалтше 
мландышўй, кўртньыруда, апатит-
магнетитовый, апатит-штаффелито-
вый да шагал кўртнян апатит руда, 
шуко компонентан комплексный 
руда, могайже шотышто налогым 
тўлаш ыштыме годым рудаште улшо 
шергакан компонент-влакын акыш-
тым рашемден ончыктышо коэф-
фициент палемдалтын» мут-влакым 
ешараш;

4) 21 подпунктышто «2 пунктын 21 
ден 22 подпунктшо-влак» мут-вла-
кым «2 пунктын 22 ден 23  подпун-
ктшо-влак» мут-влак дене ваштал-
таш.

2. 33  лончым тыгай редакций дене 
возаш:

«33  лончо. Марèé Эл Республè-
кын республèканскèé бюджет-
ше гыч пуалтше межбюджетныé 
трансферт-влакын формышт

Россий Федерацийын бюджет си-
стемыжын бюджетше-влаклан Ма-
рий Эл Республикын республикан-
ский бюджетше гыч межбюджетный 
трансферт-влак тыгай формо дене 
пуалтыт:

верысе бюджет-влаклан дотаций;
верысе бюджет-влаклан субсидий;
верысе бюджет-влаклан субвен-

ций;
федеральный бюджетлан субси-

дий;
Россий Федерацийын кугыжаныш 

бюджетный огыл фондшын бюджет-
шылан субвенций;

Марий Эл Республикын бюджет 
системыжын бюджетше-влаклан 
моло межбюджетный трансферт.».

5 лончо. «Марий Эл Республикы-
ште бюджетный правовой кыл нер-
ген» Марий Эл Республикын 2007 
ий 30 июльысо 42-З №-ан Законжын 
(Марий Эл Республикын Иктыш чу-
мырен лукмо законодательствыже, 
2007, 8 № (II ужаш), 374 ст.; 2008, 1 
№ (I ужаш), 2 ст., 4 № (I ужаш), 190 
ст.; «Марий Эл официальный» пор-
тал (portal.mari.ru/pravo), 2019 ий 
6 ноябрь, 05112019010038 №) 25 
лончыжын 2 пунктшын кумшо ден 
визымше абзацше-влакын, 32 лон-
чыжын 1 пунктшын (черетан финанс  
ийлан да плановый жаплан Марий 
Эл Республикын республиканский 
бюджетше нерген Марий Эл Респу-
бликын законжо дене келшышын 
Марий Эл Республикын кугыжаныш 
гарантийжым пуымо нерген пунча-
лым лукташ Марий Эл Республик 
Правительствын праваж ужашыш-
те), 2 пунктшын (черетан финанс  
ийлан да плановый жаплан Марий 
Эл Республикын республиканский 
бюджетше нерген Марий Эл Ре-
спубликын законжо негызеш Марий 
Эл Республикын кугыжаныш гаран-
тийжым пуымо ужашыште) вийыш-
тым 2023  ий 1 январь марте жаплан 
чарен шогалташ.

6 лончо. Тиде Закон, тугай поло-
женийлаж деч посна, могайыштлан 
тиде лончышто вийыш пурымо вес  
жапым ончыктымо, официально са-
выктыме кече гыч вийыш пура.

Тиде Законын 1 лончыжо, тудым 
официально савыктыме кече деч 
вара лу кече эртымек, вийыш пура.

Тиде Законын 3  лончыжын, 4 лон-
чыжын 1 пунктшын положенийлашт 
тиде Законым официально савыкты-
ме кече гыч вийыш пурат да 2022 ий 
1 январь гыч лекше правовой кылым 
авалтат.

Марèé Эл Республèкым  
Вуéлатышын пашажым  

жаплан шуктышо Ю,ЗАЙЦЕВ

Йошкар-Ола
2022 ий 24 май
15-З №

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

Тў‰алтышыже  
3-шо ¹-ан газетыште
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Тиде Закон «Вўдым ситарен шо-
гымо да йоктарен колтымо нерген» 
2011 ий 7 декабрьысе 416-ФЗ №-ан 
Федеральный закон дене келшышын 
йўштє вўдым ситарен шогымылан да 
(але) йоктарен колтымылан льготан 
тарифлан (умбакыже – льгото) пра-
ван улшо е‰-влакын категорийыштым, 
льготым пуымо негызым да йўштє 
вўдым ситарен шогышо да (але) йок-
тарен колтышо организаций-влакын 
налын шуктыдымо доходыштым ком-
пенсироватлыме радамым палемда, 
Марий Эл Республикыште ола округ 
ден муниципальный районласе ве-
рысе самоуправлений орган-влаклан 
(умбакыже – верысе самоуправлений 
орган-влак) йўштє вўдым ситарен 
шогымылан да (але) йоктарен колты-
мылан льготан тарифым палемдыме 
да йўштє вўдым ситарен шогымо да 
(але) йоктарен колтымо пашам шук-
тышо организаций-влакын йўштє 
вўдым ситарен шогымылан да (але) 
йоктарен колтымылан льготан тари-
фым кучылтмылан кєра налын шук-
тыдымо доходышт шумлык компен-
сацийым тўлымє шотышто Марий Эл 
Республикын кугыжаныш полномо-
чийжым пуымо радам ден условийым 
рашемден палемда.

1 лончо. Тèде Законышто кучыл-
талтше тў‰ умылымаш-влак

Тиде Законын цельышкыже шу-
шашлан тыгай тў‰ умылымаш-влак 
кучылталтыт:

1) льготан тариф – йўштє вўдым си-
тарен шогымылан да (але) йоктарен 
колтымылан Марий Эл Республикы-
се калыклан верысе самоуправлений 
орган-влакын палемдыме экономике 
велым негызлыме деч изирак тариф;

2) экономике велым негызлыме та-
риф – йўштє вўдым ситарен шогы-
мылан да (але) йоктарен колтымылан 
Марий Эл Республикын Промышлен-
ность, экономике велым вия‰маш да 
торговльо министерствыжын палем-
дыме тариф (умбакыже – Марий Эл 
Республик кугыжаныш кучемын тари-
фым тєрлымє сферыште уполномо-
читлыме органже).

2 лончо. Льготлан праван улшо 
е‰-влак

Марий Эл Республикын террито-
рийыштыже верланыше шуко паче-
ран пєртлаште да илыме пєртлаште 

илыме помещенийын собственникше 
ден тудым тареш налын илыше гра-
ждан-влак льготлан праван улыт.

3  лончо. Льготым пуымо негыз

1. Льготым пуышашлан негызлан 
льготан тарифым палемдыме нер-
ген верысе самоуправлений органын 
тиде Закон дене келшышын лукмо 
пунчалже шотлалтеш.

2. Льготан тариф Марий Эл Респу-
бликыште ий еда ола округ ден му-
ниципальный районлаште (умбакыже 
– муниципальный образований-влак) 
келшен толшо муниципальный обра-
зованийын территорийыштыже улшо 
коммунальный инфраструктурын 
ойыртемжым шотыш налме негызеш 
коммунальный услугылан граждан-
влакын тўлымє кугытын кушмыжын 
муниципальный образованийыште 
коммунальный услугылан граждан-
влакын тўлымє кугытын вашталтын 
толмо эн кугу индекс  (умбакыже – 
эн кугу индекс) (тудыжо Марий Эл 
Республикым Вуйлатышын указше 
дене пе‰гыдемдалтеш) дене да ком-
мунальный услугылан граждан-вла-
кын Марий Эл Республикыште кокла 
шот дене тўлымє кугытын вашталтын 
толмым ончыктышо индекс  (умбакы-
же – кокла индекс) (тудыжым Рос-
сий Федерацийын Правительствыже 
пе‰гыдемда) дене келшен толмыжым 
шотыш налме негызеш палемдалтеш.

4 лончо. Йўштє вўдым сèтарен 
шогышо да (але) éоктарен кол-
тышо органèзацèé-влакын налын 
шуктыдымо доходыштым компен-
сèроватлыме радам

Йўштє вўдым ситарен шогымо да 
(але) йоктарен колтымо пашам шук-
тышо организаций-влакын льготан 
тарифым палемдымылан кєра налын 
шуктыдымо доходышт муниципаль-
ный образований-влакын бюджетышт 
гыч ойыралтше субсидий семын ком-
пенсироватлалтеш.

5 лончо. Марèé Эл Республèкын 
верысе самоуправленèé орган-
влаклан пуалтше кугыжаныш пол-
номочèéже

1. Льготан тарифым палемдыме 
да йўштє вўдым ситарен шогымо да 
(але) йоктарен колтымо пашам шук-
тышо организаций-влакын льготан 

тарифым кучылтмылан кєра налын 
шуктыдымо доходыштым компенси-
роватлыме шотышто кугыжаныш пол-
номочийым (умбакыже – кугыжаныш 
полномочий) Марий Эл Республик 
верысе самоуправлений орган-вла-
клан пуа.

2. Верысе самоуправлений орган-
влаклан кугыжаныш полномочий па-
лемден ончыктыдымо жаплан пуал-
теш.

6 лончо. Тугаé мунèцèпаль-
ныé образованèé-влакын пере-
ченьышт, могаéыштын верысе 
самоуправленèé органыштлан ку-
гыжаныш полномочèé пуалтеш

Тиде Закон дене тыгай муници-
пальный образований-влакын веры-
се самоуправлений органыштлан ку-
гыжаныш полномочий пуалтеш:

Марий Эл Республикын «Йошкар-
Ола» ола округшо;

«Волжск ола» ола округ;
Марий Эл Республикын «Козьмоде-

мьянск ола» ола округшо;
Марий Эл Республикын Волжский 

муниципальный районжо;
Марий Эл Республикын Курыкма-

рий муниципальный районжо;
Марий Эл Республикын Звенигово 

муниципальный районжо;
Марий Эл Республикын Килемар 

муниципальный районжо;
Марий Эл Республикын Кужэ‰ер 

муниципальный районжо;
Марий Эл Республикын Марий Ту-

рек муниципальный районжо;
Марий Эл Республикын Медведево 

муниципальный районжо;
Марий Эл Республикын Морко му-

ниципальный районжо;
Марий Эл Республикын У Торъял 

муниципальный районжо;
Марий Эл Республикын Оршанке 

муниципальный районжо;
Марий Эл Республикын Параньга 

муниципальный районжо;
Марий Эл Республикын Шернур 

муниципальный районжо;
Марий Эл Республикын Советский 

муниципальный районжо;
Марий Эл Республикын Юрино му-

ниципальный районжо.

7 лончо. Кугыжаныш полномо-
чèéым шуктымо годым верысе 
самоуправленèé орган-влакын 
правашт да обязанностьышт

1. Верысе самоуправлений орган-
влак кугыжаныш полномочийым шук-
тымо годым праван улыт:

1) кугыжаныш полномочийым шук-
тымо шотышто пашам Россий Фе-
дерацийын законодательствыже да 
Марий Эл Республикын законода-
тельствыж дене келшышын шкевуя 
виктарен колташ;

2) кугыжаныш полномочийым шук-

Марèé Эл Республèкын террèторèéыштыже éўштє 
вўдым сèтарен шогымылан да (але) éоктарен 

колтымылан льготан тарèф да льготан тарèфым 
палемдыме шотышто кугыжаныш полномочèéым 

верысе самоуправленèé орган-влаклан пуымо нерген

Марèé Эл Республèкын ЗАКОНЖО
Марий Эл Республикын Кугыжаныш Погынжо

2022 ий 17 майыште луктын
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таш Марий Эл Республикын ре-
спубликанский бюджетше гыч му-
ниципальный образований-влакын 
бюджетыштлан пуалтше субвенций 
кўшеш финанс  йєным ышташ;

3) нунылан пуалтше кугыжаныш 
полномочийым шукташ шкеныштын 
материальный ресурсыштым да фи-
нанс  средстваштым кучылташ;

4) Марий Эл Республик кугы-
жаныш кучемын тарифым тєрлы-
мє сферыште уполномочитлыме 
органже, Марий Эл Республикын 
Строительстве, архитектур да жи-
лищно-коммунальный озанлык ми-
нистерствыже (умбакыже – Марий 
Эл Республик кугыжаныш кучемын 
жилищно-коммунальный озанлык 
сферыште уполномочитлыме орган-
же) да Марий Эл Республикын моло 
кугыжаныш органже деч кугыжаныш 
полномочийым шуктымо йодышла 
дене умылтарымашым налаш.

2. Верысе самоуправлений ор-
ган-влак кугыжаныш полномочийым 
шуктымо годым:

1) кугыжаныш полномочийым Рос-
сий Федерацийын законодатель-
ствыже да Марий Эл Республикын 
законодательствыж дене келшышын 
кўлеш семын шуктышаш улыт;

2) льготан тарифым Россий Фе-
дераций Правительствын кўшты-
машыж дене палемдыме кокла 
индексым да Марий Эл Республи-
кым Вуйлатышын указше дене 
пе‰гыдемдыме эн кугу индексым 
шотыш налын, Россий Федерацийын 
законодательствыжын требований-
же негызеш палемдаш;

3) кугыжаныш полномочийым шук-
таш Марий Эл Республикын респу-
бликанский бюджетше гыч ойыры-
мо финанс  средствам пайдалын да 
палемдыме пашалан гына кучылташ 
йєным ыштышаш улыт;

4) йўштє вўдым ситарен шогымо 
да (але) йоктарен колтымо пашам 
шуктышо организаций-влакын льго-
тан тарифым кучылтмылан кєра на-
лын шуктыдымо доходыштым ком-
пенсироватлышаш улыт;

5) Марий Эл Республик кугыжаныш 
кучемын тарифым тєрлымє сферы-
ште уполномочитлыме органышкы-
же льготан тарифым палемдыме да 
муниципальный образованийыште 
кугу ден кокла индекс-влакым кучы-
лтмо шотышто кўлшє документ-вла-
кым пуышаш улыт;

6) Марий Эл Республик кугыжа-
ныш кучемын жилищно-коммуналь-
ный озанлык сферыште уполномо-
читлыме органышкыже йўштє вўдым 
ситарен шогымо да (але) йоктарен 
колтымо пашам шуктышо органи-
заций-влакын льготан тарифым ку-
чылтмылан кєра налын шуктыдымо 
доходыштым компенсироватлыме 

шотышто кўлшє документ-влакым 
пуышаш улыт;

7) Россий Федераций Правитель-
ствын кўштымашыж дене палемды-
ме кокла индексым да Марий Эл 
Республикым Вуйлатышын указше 
дене пе‰гыдемдыме эн кугу индек-
сым шотыш налын, льготан тарифым 
ий еда угыч ончен лекшаш улыт;

8) кугыжаныш полномочийым шук-
тымо годым Россий Федерацийын 
законодательствыштыже да Марий 
Эл Республикын законодатель-
ствыштыже палемден ончыктымо 
моло обязательствым шуктышаш 
улыт.

8 лончо. Верысе самоуправ-
ленèé орган-влакын пуалт-
ше кугыжаныш полномочèéым 
шуктымышт годым Марèé Эл Ре-
спублèк кугыжаныш кучемын та-
рèфым тєрлымє сферыште упол-
номочèтлыме органжын праваже 
да обязанностьшо

1. Верысе самоуправлений орган-
влакын кугыжаныш полномочийым 
шуктымышт годым Марий Эл Респу-
блик кугыжаныш кучемын тарифым 
тєрлымє сферыште уполномочит-
лыме органже праван:

1) льготан тарифым палемды-
ме да кучылтмо ужашыште верысе 
самоуправлений орган-влакын ку-
гыжаныш полномочийым шуктымо 
йодышла дене верысе самоуправ-
лений орган-влак велым садыгак 
шуктышаш нормативный правовой 
акт-влакым шке компетенций кугыт 
дене келшышын лукташ да нуным 
шуктымым терген шогаш;

2) кугыжаныш полномочийым 
шуктымышт годым верысе самоу-
правлений орган-влак велым лийше 
нарушенийым кора‰дыме шотышто 
предписанийым возен пуаш;

3) кугыжаныш полномочийым 
шуктымышт дене кылдалтше кўле-
шан документ-влакым да информа-
цийым верысе самоуправлений ор-
ган-влак деч йодаш да налаш;

4) кугыжаныш полномочийым шук-
тымо шотышто нунын пашаштым 
виктарен колтымаште верысе само-
управлений орган-влаклан методи-
ческий полышым пуаш;

5) моло правам Россий Федера-
цийын законодательствыже да Ма-
рий Эл Республикын законодатель-
ствыж дене келшышын шукташ.

2. Марий Эл Республик кугыжа-
ныш кучемын тарифым тєрлымє 
сферыште уполномочитлыме орган-
же верысе самоуправлений орган-
влакын кугыжаныш полномочийым 
шуктымышт годым:

1) врысе самоуправлений орган-
влакын кугыжаныш полномочийым 
шуктымышт годым эн кугу индек-

сым шотыш налмыштым терген шо-
гышаш;

2) верысе самоуправлений орган-
влаклан кугыжаныш полномочийым 
шуктымо йодышла дене умылтары-
машым пуаш.

9 лончо. Верысе самоуправленèé 
орган-влакын кугыжаныш пол-
номочèéым шуктымышт годым 
Марèé Эл Республèк кугыжаныш 
кучемын жèлèщно-коммунальныé 
озанлык сферыште уполномочèт-
лыме органжын праваже да обя-
занностьшо

1. Верысе самоуправлений орган-
влакын кугыжаныш полномочийым 
шуктымышт годым Марий Эл Респу-
блик кугыжаныш кучемын жилищно-
коммунальный озанлык сферыште 
уполномочитлыме органже праван:

1) верысе самоуправлений орган-
влак деч нунын кугыжаныш полномо-
чийым шуктымышт дене кылдалтше 
кўлшє документ-влакым да инфор-
мацийым йодаш да налаш;

2) верысе самоуправлений орган-
влаклан кугыжаныш полномочийым 
шуктымо шотышто нунын пашаштым 
виктарен колтымаште методический 
полышым пуаш;

3) моло правам Россий Федера-
цийын законодательствыже да Ма-
рий Эл Республикын законодатель-
ствыж дене келшышын шукташ.

2. Верысе самоуправлений орган-
влакын кугыжаныш полномочийым 
шуктымышт годым Марий Эл Респу-
блик кугыжаныш кучемын жилищно-
коммунальный озанлык сферыште 
уполномочитлыме органже:

1) нунылан кугыжаныш полномо-
чийым шукташышт финанс  средст-
вам верысе самоуправлений орган-
влаклан пуаш йєным ыштышаш;

2) кугыжаныш полномочийым шук-
тымо йодышла дене верысе самоу-
правлений орган-влаклан умылтары-
машым пуаш.

10 лончо. Верысе самоуправле-
нèé орган-влаклан кугыжаныш 
полномочèéым шукташышт кўлшє 
средства

1. Кугыжаныш полномочийым 
шукташ финанс  йєн Марий Эл Ре-
спубликын республиканский бюд-
жетыштыже ий еда муниципальный 
образований-влакын бюджетыштлан 
субвенций формо дене палемдал-
теш.

2. Кугыжаныш полномочийым шук-
тышашлан верысе самоуправлений 
орган-влаклан пуалтше субвенцийын 
кугытшо (МО

i
) тыгай формул почеш 

шотлен лукталтеш:
тыште:

Умбакыже 4-ше лашт.
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 – Марий Эл Республик Правительст-
вын пунчалже дене палемдалт-
ше льготан тарифым палемдыме 

шотышто финанс  роскотын норма-
тивше;
– йўштє вўдым ситарен шогымо па-

шам шуктышо n-орга-
низацийлан тєрлен шо-

гымо жапын икымше пелийыштыже 
(январь-июнь) экономически  негыз-
лыме тариф, тудым Марий Эл Респу-
блик кугыжаныш кучемын тарифым 
тєрлымє сферыште уполномочитлы-
ме органже пе‰гыдемда;
– тєрлен шогымо жапын икымше пе-

лийыштыже (январь-июнь) 
муниципальный образо-

ванийыште шуко пачеран пєртласе 
илыме помещенийлаште да илыме 
пєртлаште йўштє вўдым ситарен шо-
гымо услугым ыштышашлан комму-
нальный ресурсым ойырен шогышо, 
йўштє вўдым ситарен шогышо n-ор-
ганизацийлан льготан тариф;
– тєрлен шогымо жапын икымше пе-

лийыштыже (январь-июнь) 
муниципальный образо-

ванийыште шуко пачеран пєртласе 
илыме помещенийлаште да илыме 
пєртлаште йўштє вўдым ситарен шо-
гымо услугым ыштышашлан комму-
нальный ресурсым ойырен шогышо, 
йўштє вўдым ситарен шогышо n-ор-
ганизацийыште вўдым льготан тариф 
почеш ужалыме кугыт;
– йўштє вўдым ситарен шогымо па-

шам шуктышо n-орга-
низацийлан тєрлен шо-

гымо жапын кокымшо пелийыштыже 
(июль-декабрь) Марий Эл Республик 
кугыжаныш кучемын тарифым тєр-
лымє сферыште уполномочитлыме 
органжын пе‰гыдемдыме экономи-
чески  негызлыме тариф;
– тєрлен шогымо жапын кокымшо 

пелийыштыже (июль-де-
кабрь) муниципальный 

образованийыште шуко пачеран пєр-
тласе илыме помещенийлаште да 
илыме пєртлаште йўштє вўдым си-
тарен шогымо услугым ыштышашлан 
коммунальный ресурсым ойырен шо-
гышо, йўштє вўдым ситарен шогышо 
n-организацийлан льготан тариф;
– тєрлен шогымо жапын кокымшо пе-

лийыштыже (июль-декабрь) 
муниципальный образо-

ванийыште шуко пачеран пєртласе 

илыме помещенийлаште да илыме 
пєртлаште йўштє вўдым ситарен шо-
гымо услугым ыштышашлан комму-
нальный ресурсым ойырен шогышо, 
йўштє вўдым ситарен шогышо n-ор-
ганизацийыште вўдым льготан тариф 
почеш ужалыме кугыт;
– вўдым йоктарен колтымо пашам 

шуктышо n-организа-
цийлан тєрлен шогымо 

жапын икымше пелийыштыже (ян-
варь-июнь) Марий Эл Республик ку-
гыжаныш кучемын тарифым тєрлымє 
сферыште уполномочитлыме орган-
жын пе‰гыдемдыме экономически  
негызлыме тариф;
– тєрлен шогымо жапын икымше пе-

лийыштыже (январь-июнь) 
муниципальный образо-

ванийыште шуко пачеран пєртласе 
илыме помещенийлаште да илыме 
пєртлаште вўдым йоктарен колтымо 
услугым ыштышашлан коммуналь-
ный ресурсым ойырен шогышо, вў-
дым йоктарен колтымо пашам шук-
тышо n-организацийлан льготан  
тариф;
– тєрлен шогымо жапын икымше пе-

лийыштыже (январь-июнь) 
муниципальный образова-

нийыште шуко пачеран пєртласе 
илыме помещенийлаште да илыме 
пєртлаште вўдым йоктарен колтымо 
услугым ыштышашлан коммунальный 
ресурсым ойырен шогышо, вўдым 
йоктарен колтымо пашам шуктышо 
n-организацийыште кучылталтше вў-
дым льготан тариф почеш йоктарен 
колтымо кугыт;
– вўдым йоктарен колтымо пашам 

шуктышо n-организа-
цийлан тєрлен шогы-

мо жапын кокымшо пелийыштыже 
(июль-декабрь) Марий Эл Республик 
кугыжаныш кучемын тарифым тєр-
лымє сферыште уполномочитлыме 
органжын пе‰гыдемдыме экономи-
чески  негызлыме тариф;
– тєрлен шогымо жапын кокымшо 

пелийыштыже (июль-де-
кабрь) муниципальный 

образованийыште шуко пачеран пєр-
тласе илыме помещенийлаште да 
илыме пєртлаште вўдым йоктарен 
колтымо услугым ыштышашлан ком-
мунальный ресурсым ойырен шогы-
шо, вўдым йоктарен колтымо пашам 
шуктышо n-организацийлан льготан 

тариф;
– тєрлен шогымо жапын кокымшо пе-

лийыштыже (июль-декабрь) 
муниципальный образо-

ванийыште шуко пачеран пєртласе 
илыме помещенийлаште да илыме 
пєртлаште вўдым йоктарен колтымо 
услугым ыштышашлан коммунальный 
ресурсым ойырен шогышо, вўдым 
йоктарен колтымо пашам шуктышо 
n-организацийыште кучылталтше вў-
дым льготан тариф почеш йоктарен 
колтымо кугыт.

3. Кугыжаныш полномочийым шук-
тышашлан верысе самоуправлений 
орган-влаклан субвенцийым пуымо 
радамым Марий Эл Республикын 
Правительствыже пе‰гыдемда.

4. Кугыжаныш полномочийым шук-
тышашлан кўлшє материальный 
средствам верысе самоуправлений 
орган-влаклан пайдаланаш да (але) 
виктараш пуаш але муниципальный 
собственностьыш кусараш огеш па-
лемдалт.

11 лончо. Верысе самоуправ-
ленèé орган-влакын кугыжаныш 
полномочèéым шуктымыштым 
контрольышто кучымаш

1. Тиде Закон дене келшышын пу-
алтше кугыжаныш полномочийым ве-
рысе самоуправлений орган-влакын 
шуктымыштым Марий Эл Республик 
кугыжаныш кучемын тарифым тєр-
лымє сферыште уполномочитлыме 
органже ден Марий Эл Республик 
кугыжаныш кучемын жилищно-ком-
мунальный озанлык сферыште упол-
номочитлыме органже тергымашым 
эртарыме, кўлшє документым да ку-
гыжаныш полномочийым шуктымо 
нерген информацийым йодын налме 
йєн дене контрольышто кучат.

2. Верысе самоуправлений орган-
влак пуат:

Марий Эл Республик кугыжаныш 
кучемын тарифым тєрлымє сфе-
рыште уполномочитлыме органыш- 
кыже – пуалтше кугыжаныш полно-
мочийым шуктымо нерген отчётым 
Марий Эл Республик кугыжаныш ку-
чемын тарифым тєрлымє сферыште 
уполномочитлыме органжын рашем-
ден палемдыме формо почеш да жа-
пыште;

жилищно-коммунальный озанлык 
сферыште уполномочитлыме орга-

Марèé Эл Республèкын террèторèéыштыже éўштє вўдым сèтарен шогымылан 
да (але) éоктарен колтымылан льготан тарèф да льготан тарèфым палемдыме 
шотышто кугыжаныш полномочèéым верысе самоуправленèé орган-влаклан 

пуымо нерген
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ныш – кугыжаныш полномочийым 
шукташ ойырымо финанс  средствам 
кучылтмо нерген отчётым Марий Эл 
Республик Правительствын рашем-
ден палемдыме формо почеш да жа-
пыште.

3. Верысе самоуправлений орган-
влакын але верысе самоуправлений 
орган-влакын должностной е‰ыштын 
кугыжаныш полномочийым шуктымо 
йодышла дене тиде Законын требо-
ванийжым пудыртымым пален налме 
годым Марий Эл Республик кугы-
жаныш кучемын уполномочитлыме 
органже-влак тыгай нарушенийым 
кора‰дыме шотышто предписанийым 
возен пуаш праван улыт, тудыжым 
верысе самоуправлений орган-влак 
да верысе самоуправлений орган-
влакын должностной е‰ышт садыгак 
шуктышаш улыт.

4. Верысе самоуправлений ор-
ган-влак кугыжаныш полномочийым 
шуктымо шотышто муниципальный 
образованийлан тиде пашалан ойы-
рымо финанс  средства кугыт дене 

келшышын мутым кучат.

12 лончо. Нунылан пуалтше ку-
гыжаныш полномочèéым верысе 
самоуправленèé орган-влакын 
шуктымым чарныме условèé да 
радам

1. Кугыжаныш полномочийым шук-
тымым тугай федеральный законын, 
Марий Эл Республикын тугай закон-
жын вийыш пурымо годым чарнаш 
лиеш, могайыштлан кєра кугыжаныш 
полномочийым шукташ йєн огеш код.

2. Тыгай негыз улмо годым кугыжа-
ныш полномочийым шуктымым чар-
нат:

1) кугыжаныш полномочийым ве-
рысе самоуправлений орган-влак ве-
лым шукташ шотеш толдымо годым;

2) кугыжаныш полномочийым ве-
рысе самоуправлений орган-влакын 
шуктыдымышт, кўлеш семын огыл 
шуктымышт але шукташ лийдыме го-
дым;

3) тиде Законын требованийжым 
тверысе самоуправлений орган-вла-

кын пудыртымо фактым пален налме 
годым.

3. Тиде лончын 1 ден 2 пунктлашты-
же ончыктымо ик але икмыняр негыз 
лийме годым Марий Эл Республик 
кугыжаныш кучемын тарифым тєрлен 
шогымо сферыште уполномочитлы-
ме органже верысе самоуправлений 
орган-влакын кугыжаныш полномо-
чийым шуктымым чарнымышт нерген 
темлыме ойым да Марий Эл Респу-
бликын келшен толшо законжын про-
ектшым Марий Эл Республикын Пра-
вительствыжлан ончаш пуа.

13  лончо. Тèде Законын вèéыш 
пурымыжо

Тиде Закон 2022 ий 1 июнь гыч 
вийыш пура.

Марèé Эл Республèкым  
Вуéлатышын пашажым жаплан 

шуктышо Ю.ЗАЙЦЕВ
Йошкар-Ола
2022 ий 24 май
16-З №

1 лончо. «Россий Федерацийыште 
мировой судья-влак нерген» 1998 ий 
17 декабрьысе 188-ФЗ №-ан Феде-
ральный законын 4 лончыжын 3  пун-
ктшо, «Россий Федерацийын субъ-
ектлаштыже мировой судья-влакын 
чумыр чотышт да суд участке-влакын 
чотышт нерген» 1999 ий 29 декабрьы-
се 218-ФЗ №-ан Федеральный закон, 
«Марий Эл Республикыште мировой 
судья-влак нерген» Марий Эл Респу-
бликын 2000 ий 10 апрельысе 21-З 
№-ан Законжын 4 лончыжын 2 пун-
ктшо дене келшышын:

1. Правосудийым шуктымо шо-
тышто ты судьян веденийышкыже 
пурышо йодыш-влакым Курыкмарий 
районысо 20-шо №-ан суд участкысе 
мировой судьян юрисдикцийышкыже 
пуэн, Курыкмарий районысо 19-ше 
№-ан суд участкым да Марий Эл Ре-
спубликыште мировой судьян кел-
шен толшо должностьшым пытараш.

2. Медведево суд районышто 41-
ше №-ан суд участкым да Марий Эл 
Республикыште мировой судьян кел-
шен толшо должностьшым ышташ.

2 лончо. «Марий Эл Республикы-
ште мировой судья-влакын долж-

ностьыштым да суд участке-влакым 
ыштыме нерген» Марий Эл Респу-
бликын 2000 ий 21 декабрьысе 51-З 
№-ан Законышкыжо (Марий Эл Ре-
спубликын Иктыш чумырен лукмо 
законодательствыже, 2001, 1 №, 4 ст.; 
2005, 12 № (I ужаш), 437 ст.; 2006, 1 
№ (I ужаш), 4 ст.; 2007, 11 № (I ужаш), 
503  ст.; 2009, 5 №, 214 ст.; 2010, 9 № 
(I ужаш), 428 ст.; 2011, 6 №, 300 ст.; 
«Марий Эл официальный» портал 
(portal.mari.ru/pravo), 2013  ий 2 ав-
густ, 01082013010021 №, 2013  ий 30 
декабрь, 30122013010067 №; 2014 ий 
29 апрель, 28042014010014 №; 2019 
ий 6 ноябрь, 05112019010042 №) ты-
гай вашталтышым пурташ:

1. 3  лончышто:
1) 3  пунктым тыгай редакций дене 

возаш:
«3) Курыкмарий суд район – 3  суд 

участке да мировой судьян 3  долж-
ностьшо;»:

2) 5 пунктым тыгай редакций дене 
возаш:

«5) Медведево суд район – 6 суд 
участке да мировой судьян 6 долж-
ностьшо;».

2. Приложенийыште:

1) «Курыкмарий суд район» 3  раз-
делым тыгай редакций дене возаш:

«3. Курыкмарèé суд раéон

20-шо ¹-ан суд участке:
Козьмодемьянск олан террито-

рийжым (чекшым) авалта.
20-шо №-ан суд участкын миро-

вой судьяжын эреак лийме вержылан 
Козьмодемьянск ола шотлалтеш.

21-ше ¹-ан суд участке:
Курыкмарий районын террито-

рийжым авалта, тудын чек кєргыш-
кыжє Виловат, Йоласал, Эмансола, 
Красноволжский, Церкансола, Микрак, 
Озьоркадїр, Пайскырык, Когосола да 
Усола ял округ-влак пурат.

21-ше №-ан суд участкын миро-
вой судьяжын эреак лийме вержылан 
Козьмодемьянск ола шотлалтеш.

22-шо ¹-ан суд участке:
Юрино районын территорийжым 

авалта, тудын чек кєргышкыжє Юри-
но ола шотан посёлко, Быковский, Ва-
сильевский, Козиково, Марьинский да 
Юркинский ял округ-влак пурат.

22-шо №-ан суд участкын миро-
вой судьяжын эреак лийме вержылан 
Юрино ола шотан посёлко шотлал-
теш.»;

2) «Медведево суд район» 5 разде-
лым тыгай редакций дене возаш:

«5. Медведево суд раéон

26-шо ¹-ан суд участке:
Медведево районысо Медведево 

ола шотан посёлкын территорийжым 
авалта, тудын чекше Железнодо-
рожный уремын Козьмодемьянский 

Мèровоé судьян должностьшым да суд участкым 
пытарыме да ыштыме нерген да «Марèé 

Эл Республèкыште мèровоé судья-влакын 
должностьыштым да суд участке-влакым ыштыме 

нерген» Марèé Эл Республèкын Законышкыжо 
вашталтышым пуртымо нерген

Марèé Эл Республèкын ЗАКОНЖО
Марий Эл Республикын Кугыжаныш Погынжо

2022 ий 17 майыште луктын

Умбакыже 6-шо лашт.
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1 лончо. Тиде Закон дене Марий 
Эл Республикыште южо админис-
тративно-территориальный едини-
це-влакым «Марий Эл Республикын 
административно-территориально 
ышталтмыж (шеледалтмыж) йодыш-
лам тєрлымє радам нерген» Марий 
Эл Республикын 2006 ий 3  майысе 
22-З №-ан Законыштыжо палемды-
ме радам почеш ушымо да южо му-
ниципальный образований-влакым 
«Россий Федерацийыште верысе са-
моуправленийым организоватлыме 

общий принцип-влак нерген» 2003  
ий 6 октябрьысе 131-ФЗ №-ан Феде-
ральный законышто (умбакыже – Фе-
деральный закон) палемдыме радам 
почеш иктыш ушымо йєн дене пужен 
ышталтыт.

Угыч ышталтше муниципальный 
образованийын тичмаш да кўчыкем-
дыме лўмжє келшен толшо муници-
пальный образованийын уставышты-
же палемден ончыкталтеш.

Муниципальный образований-вла-
кым пужен ыштыме паша муници-

пальный образований-влак кокла гыч 
кажныштыже калыкын кєнымыж по-
чеш шукталтеш, тыгай кєнымашыжым 
иктыш ушалтше муниципальный 
образований-влак кокла гыч каж-
ныжын представительный органже 
Федеральный законышто палемдыме 
радам дене келшышын ончыкта.

2 лончо. Килемар районышто ты-
гай административно-территори-
альный единице-влакым ушымо йєн 
дене пужен ышташ:

Йылейал, Нежныр, Сорокундыш ял 
округ-влакым да Килемар ола шотан 
посёлкым Килемар ола шотан по-
сёлкышто верланыше администра-
тивный рўдеран Килемар ола шотан 
посёлкыш савыраш.

3 лончо. Килемар муниципальный 
районын чекше кєргыштє пужен ыш-
таш:

Марий Эл Республик Килемар му-
ниципальный районысо «Йылейал ял 
шотан илем» муниципальный образо-
ванийым, Марий Эл Республик Киле-

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

трактысе «Йошкар-Ола дек подъезд» 
региональный значениян тўшкан 
пайдаланыме корно дене ушнымо 
точко деч кечывалвел-касвелышкы-
ла Медведево ола шотан посёлкын 
кечывалвел ден эрвел чекше мучко 
Козьмодемьянский трактысе «Йош-
кар-Ола дек подъезд» региональный 
значениян тўшкан пайдаланыме кор-
но марте; умбакыже Логинов уремын, 
Полевой уремын чётный велышт, Че-
хов уремын чётный велже Козьмоде-
мьянский трактысе «Йошкар-Ола дек 
подъезд» региональный значениян 
тўшкан пайдаланыме корно мучко 
Железнодорожный урем марте (ма-
шина коштмо корно деч посна) эрта.

26-шо №-ан суд участкын мировой 
судьяжын эреак лийме вержылан 
Медведево ола шотан посёлко шот-
лалтеш.

27-ше ¹-ан суд участке:
Медведево районын террито-

рийжым авалта, тудын чек кєргыш-
кыжє Азаново, Ежово, Знаменский, 
Пурсанур, Руш Кукмор, Сенькан, Шой-
булак да Юбилейный ял округ-влак 
пурат.

27-ше №-ан суд участкын мировой 
судьяжын эреак лийме вержылан 
Медведево ола шотан посёлко шот-
лалтеш.

28-ше ¹-ан суд участке:
Медведево районын террито-

рийжым авалта, тудын чек кєргыш-

кыжє Озакъял, Кундыш, Куяр, Руэм да 
Сидорово ял округ-влак пурат.

28-ше №-ан суд участкын мировой 
судьяжын эреак лийме вержылан 
Медведево ола шотан посёлко шот-
лалтеш.

29-ше ¹-ан суд участке:
Килемар районын территорийжым 

авалта, тудын чек кєргышкыжє Ки-
лемар ола шотан посёлко, Арде, Ви-
зимъяр, Красный Мост, Кымья да Юк-
сар ял округ-влак пурат.

29-ше №-ан суд участкын мировой 
судьяжын эреак лийме вержылан Ки-
лемар ола шотан посёлко шотлал-
теш.

30-шо ¹-ан суд участке:
Оршанке районын территорийжым 

авалта, тудын чек кєргышкыжє Ор-
шанке ола шотан посёлко, Кугунур, 
Марково да Шулко ял округ-влак пу-
рат.

30-шо №-ан суд участкын мировой 
судьяжын эреак лийме вержылан 
Оршанке ола шотан посёлко шотлал-
теш.

41-ше ¹-ан суд участке:
Медведево районысо Медведево 

ола шотан посёлкын территорийжым 
авалта, тудын чекше Козьмодемь-
янский трактысе «Йошкар-Ола дек 
подъезд» региональный значениян 
тўшкан пайдаланыме корнын Мед-
ведево ола шотан посёлкын чекшын 
Логинов уремысе 2а №-ан пєрт кун-

демысе линийже дене ушнымаште 
йўдвел-касвелышкыла Медведево 
ола шотан посёлкын чекше мучко 
Железнодорожный уремын Козьмо-
демьянский трактысе «Йошкар-Ола 
дек подъезд» региональный значени-
ян тўшкан пайдаланыме корно марте 
шуйна, умбакыже Чехов уремын чёт-
ный огыл велже дене Козьмодемь-
янский трактысе «Йошкар-Ола дек 
подъезд» региональный значениян 
тўшкан пайдаланыме корно мучко 
шуйна, тушкак корнын коштмо ужа-
шыже пура, Йошкар-Олан чекшын 
Логинов уремысе 2а №-ан пєрт кун-
демысе линий дене ушнымаш марте 
шуйна;

суд участкын чекше кєргыш Крас-
нооктябрьский ола шотан посёлко, 
Лўльпан, Пиасир да Пекшиксола ял 
округ-влак пурат.

41-ше №-ан суд участкын мировой 
судьяжын эреак лийме вержылан 
Медведево ола шотан посёлко шот-
лалтеш.».

3 лончо. Марий Эл Республикын 
Правительствыже тиде Законым 
шуктымо дене кылдалтше организа-
ционный мероприятийлам эртары-
шаш.

4 лончо. Тиде Закон, 1, 2 лончыж-
влак деч посна, тудым официально 
савыктыме кече деч вара лу кече эр-
тымек,  вийыш пура.

Тиде Законын 1, 2 лончыжо-влак 
2022 ий 1 сентябрь гыч вийыш пурат.

Марèé Эл Республèкым  
Вуéлатышын пашажым жаплан 

шуктышо Ю.ЗАЙЦЕВ

Йошкар-Ола 
2022 ий 24 май 
17-З №

Мèровоé судьян должностьшым да суд участкым 
пытарыме да ыштыме нерген да «Марèé 

Эл Республèкыште мèровоé судья-влакын 
должностьыштым да суд участке-влакым ыштыме 

нерген» Марèé Эл Республèкын Законышкыжо 
вашталтышым пуртымо нерген
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мар муниципальный районысо «Неж-
ныр ял шотан илем» муниципальный 
образованийым, Марий Эл Республик 
Килемар муниципальный районысо 
«Сорокундыш ял шотан илем» муни-
ципальный образованийым да Марий 
Эл Республик Килемар муниципаль-
ный районысо «Килемар ола шотан 
посёлко» муниципальный образова-
нийым Марий Эл Республик Килемар 
муниципальный районысо «Килемар 
ола шотан посёлко» у муниципаль-
ный образованийыш ушымо йєн дене 
ышташ, тудлан Килемар ола шотан 
посёлко административный рўдеран 
ола шотан илем статусым пуаш.

4 лончо. У муниципальный образо-
ваний тиде Законын вийыш пурымо 
кече гыч угыч ышталтмылан шотлал-
теш.

Угыч ышталтше муниципальный 
образованийын верысе самоуправ-
лений органже-влакым ыштыме мар-
те угыч ышталтше муниципальный 
образованийын верысе значениян 
йодыш-влакым решатлыме шотышто 
полномочийым келшен толшо тер-
риторийлаште тугай верысе самоу-
правлений орган-влак шуктат, могай-
ышт угыч ышталтше муниципальный 
образованийым ыштыме кечылан 
нине территорийлаште верысе зна-
чениян йодыш-влакым тєрлымє пол-
номочийым шуктен шогеныт.

Тугай верысе самоуправлений ор-
ган-влакын, могайышт угыч ышталт-
ше муниципальный образованийым 
ыштыме кечылан келшен толшо 
территорийлаште верысе значени-
ян йодыш-влакым решатлыме шо-
тышто полномочийым шуктен шоге-
ныт, лукмо муниципальный правовой 
акт-влак федеральный закон-влак да 
Россий Федерацийын моло норма-
тивный правовой актше-влак, Марий 
Эл Республикын Конституцийже, Ма-
рий Эл Республикын законжо да моло 
нормативный правовой актше-влак, 
тыгак угыч ышталтше муниципаль-
ный образованийын верысе самоу-
правлений органже-влакын муници-
пальный правовой актышт ваштареш 
кайыдыме ужашыште пашам ыштат.

Угыч ышталтше муниципальный 
образованийын верысе самоуправ-
лений органже-влак шкеныштын 
компетенцийышт дене келшышын 
тугай верысе самоуправлений ор-
ган-влакын правопреемникыштлан 
шотлалтыт, могайышт угыч ышталт-
ше муниципальный образованийым 
ыштыме кече гыч келшен тлшо тер-
риторийыште верысе значениян 
йодыш-влакым решатлыме, Россий 
Федерацийын кугыжаныш кучем ор-
ганже, Россий Федерацийын субъ-
ектше-влакын кугыжаныш кучем 
органышт, верысе самоуправлений 
орган-влак, физический ден юриди-
ческий лица-влак дене кылым кучы-
мо шотышто полномочийым шуктен 
шогеныт. Права куснымо дене кыл-
далтше йодыш-влак угыч ышталтше 

муниципальный образованийын му-
ниципальный правовой актышт дене 
тєрлалтшаш улыт.

Тугай верысе администрацийын 
органже, муниципальный учрежде-
ний, предприятий да организаций-
влак шотышто, могайыштым тугай 
верысе самоуправлений орган-влак 
ыштеныт, могайышт угыч ышталт-
ше муниципальный образованийым 
ыштыме кечылан келшен толшо 
территорийыште верысе значениян 
йодыш-влакым тєрлымє шотышто 
полномочийым шуктеныт але ну-
нын участвоватлымышт дене полно-
мочийым шуктеныт, права куснымо 
шумлык йодышлам угыч ышталтше 
муниципальный образованийын му-
ниципальный правовой актше-влак 
дене тєрлымє деч ончыч ышталты-
ныт, верысе администраций-влакын 
келшен толшо органышт, муници-
пальный учреждений, предприятий 
ден организаций-влак шкеныштын 
ончычсо организационно-правовой 
формыштым арален кодымо негызеш 
шке пашаштым умбакыже шуят.

Тиде Закон дене келшышын пужен 
ышталтше муниципальный образова-
ний-влакын собственностьыштышт 
улшо пого угыч ышталтше муници-
пальный образованийын собствен-
ностьышкыжо передаточный (шеле-
дыме) акт дене келшышын кусна.

5 лончо. Угыч ышталтше муници-
пальный образованийын представи-
тельный органжын депутатше-влакын 
полномочий жапыштым кок ий кужы-
таным палемдаш. 

Угыч ышталтше муниципальный 
образованийын представительный 
органжын депутатше-влакын чотыш-
тым тиде Закон пеленысе приложе-
ний дене келшышын палемдаш.

Угыч ышталтше муниципальный 
образованийын представительный 
органжын депутатше-влакым сай-
лымаш федеральный законлаште да 
«Марий Эл Республикыште верысе 
самоуправлений органлашке сайлы-
ме нерген» Марий Эл Республикын 
2008 ий 2 декабрьысе 70-З №-ан 
Законыштыжо палемден ончыктымо 
радам почеш да жапыште эртараш 
палемдалтеш. Тиде Законын вийыш 
пурымо кече гыч ик тылзе жапыш-
те угыч ышталтше муниципальный 
образованийын верысе самоуправ-
лений органже-влакын структурыш-
тым рашемдыме йодыш дене веры-
се референдумым эртарыме нерген 
граждан-влакын инициативым он-
чыктыдымышт годым угыч ышталтше 
муниципальный образованийым вуй-
латышым угыч чумырымо предста-
вительный орган шке составше гыч 
тиде органын полномочийже шуйны-
мо жаплан сайла.

Угыч ышталтше муниципальный 
образованийым вуйлатыше:

1) моло муниципальный образова-
ний-влакын верысе самоуправлений 
органышт, кугыжаныш кучем орган, 

граждан да организаций-влак дене 
кылым кучымаште муниципальный 
образованийым представлятла, му-
ниципальный образований лўм дене 
доверенность деч посна пашам ышта;

2) муниципальный образованийын 
администрацийжым вуйлатыше дене 
контрактым ышта;

3) муниципальный образованийын 
верысе самоуправлений органже-
влаклан верысе значениян йодышлам 
решатлыме шотышто полномочийым 
да муниципальный образованийын 
верысе самоуправлений органже-
влаклан федеральный закон да Ма-
рий Эл Республикын законжо-влак 
дене пуалтше посна кугыжаныш пол-
номочийым шукташышт йєным ышта;

4) муниципальный образованийын 
представительный органжылан шке 
паша результатше нерген, тидын шо-
тыштак муниципальный образова-
нийын представительный органжын 
нєлталме йодышлам тєрлымє нерген 
ий еда ямдылыме отчётым пуа;

5) моло полномочийым Федераль-
ный закон да муниципальный обра-
зованийын уставше дене келшышын 
шукта.

6 лончо. Угыч ышталтше муници-
пальный образованийын иктыш уш-
нышо муниципальный образований-
влакын «Марий Эл Республикыште ял, 
ола шотан илем-влакын составышт 
да чекышт нерген» Марий Эл Респу-
бликын 2004 ий 28 декабрьысе 62-З 
№-ан Законыштыжо палемден он-
чыктымо чекышт дене лачеш толшо 
чекшым (нунын ваш ушнымо, кумдык 
шот дене иктыш ушнышо муници-
пальный образований-влакын терри-
торийыштым авалтыше чекышт деч 
посна) пе‰гыдемдаш. 

7 лончо. Угыч ышталтше муни-
ципальный образованийын верысе 
самоуправлений органже-влакын 
пашаштлан финанс  йєн 2022 ийыш-
те пужен ышталтше муниципальный 
образований-влакын бюджетыштын 
средствашт кўшеш ышталтеш.

8 лончо. Тиде Законын вийыш 
пурымо кече гыч 2023  ий 1 январь 
марте шуйнышо жап муниципальный 
образований-влакым пужен ыштыме 
куснымо жаплан шотлалтеш.

Куснымо жапыште угыч ышталт-
ше муниципальный образованийын 
верысе самоуправлений органже-
влак ышталтыт, тыгак муниципальный 
образований-влакым пужен ыштыме 
дене кылдалтше моло йодышым тєр-
лымє паша мучашке шукталтеш.

Марий Эл Республик Килемар му-
ниципальный районысо «Йылейал ял 
шотан илем», Марий Эл Республик 
Килемар муниципальный районысо 
«Нежныр ял шотан илем», Марий Эл 
Республик Килемар муниципальный 
районысо «Сорокундыш ял шотан 
илем» 2023  ий 1 январь гыч шке-

Умбакыже 8-ше лашт.
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вуя пашам ыштыше муниципальный 
образований улмо статусым йом- 
дарат.

Угыч ышталтше муниципальный 
образованийын верысе самоуправ-
лений органже-влак шке компетен-
цийышкышт пурышо верысе зна-
чениян йодыш-влак шотышто чыла 
полномочийым нуным чумырымо 
кече гыч шуктат.

Угыч ышталтше муниципальный 
образованийын представительный 
органже куснымо жапыште пужен 
ыштыме муниципальный образо-
ваний-влакын представительный 
органыштын тиде лончын кумшо 
ужашыштыже ончыктымо полномо-
чийым тудым чумырымо кече гыч 
шукта.

Пужен ыштыме муниципальный 
образований-влакын тиде лончын 
кумшо ужашыштыже ончыктымо ве-
рысе администрацийышт куснымо 
жапысе задачым шуктышашлан шке 
полномочийыштым угыч ышталтше 
муниципальный образованийын ве-
рысе администрацийжым чумырен 
шуктымо жап марте шукта.

Марий Эл Республикысе Килемар 
муниципальный районын Килемар 
городской администрацийже угыч 
ышталтше муниципальный образо-
ванийын верысе администрацийжым 
ыштен шуктымо марте угыч ышталт-
ше муниципальный образованийын 
верысе администрацийжын полно-
мочийжым шукта.

Тиде лончын кумшо ужашыштыже 
ончыктымо пужен ыштыме муници-
пальный образований-влакын ве-
рысе бюджетыштым шукташ йєным 
2022 ийыште куснымо жапыште шук-
таш кўшнє ончыктымо муниципаль-
ный образований-влакын верысе 
администрацийышт угыч ышталтше 
муниципальный образованийын ве-
рысе администрацийжым чумырен 
шуктымо марте ышта. Угыч ыштал-
тше муниципальный образованийын 
верысе администрацийже тудым чу-
мырымо кече гыч тиде лончын кум-
шо ужашыштыже ончыктымо пужен 
ыштыме муниципальный образова-
ний-влакын верысе бюджетыштым 
пужен ышталтше кажне муниципаль-

ный образований шотышто посна 
шукташ йєным ышта.

Угыч ышталтше муниципальный 
образованийын верысе бюджетшын 
2023  ийлан проектше угыч ыштал-
тше муниципальный образованийын 
представительный органжын муни-
ципальный правовой актшын проек-
тшын формыж почеш ямдылалтеш.

Пужен ышталтше муниципаль-
ный образований-влакын верысе 
бюджетыштым 2022 ийлан шукты-
мо нерген тиде лончын кумшо ужа-
шыштыже ончыктымо отчёт-влакым 
угыч ышталтше муниципальный 
образованийын верысе самоуправ-
лений органже-влак пужен ышты-
ме кажне муниципальный образо-
ваний шотышто посна ямдылат да 
пе‰гыдемдат.

9 лончо. «Марий Эл Республи-
кыште муниципальный район, ола 
округ-влакын статусышт, чекышт да 
составышт нерген» Марий Эл Ре-
спубликын 2004 ий 18 июньысо 15-З 
№-ан Законжын (Марий Эл Респу-
бликын Иктыш чумырен лукмо зако-
нодательствыже, 2004, 7 № (I ужаш), 
183  ст., 8 №, 236 ст., 10 №, 279 ст.; 
2005, 1 № (I ужаш), 16 ст., 8 №, 329 ст.; 
2006, 1 № (I ужаш), 5 ст.; 2008, 9 № 
(II ужаш), 463  ст.; 2009, 5 №, 211 ст.; 
«Марий Эл официальный» портал 
(portal.mari.ru/pravo), 2013  ий 30 де-
кабрь, 30122013010067 №; 2014 ий 
29 апрель, 28042014010014 №, 2014 
ий 31 октябрь, 31102014010050 №; 
2017 ий 4 август, 04082017010036 
№) 3  лончыжын 1 пунктышкыжо, 7 
подпунктым тыгай редакций дене 
возен, вашталтышым пурташ:

«7) Килемар муниципальный рай-
оныш:

Арде, Визимйір, Красный Мост, Кї-
мья, Йўксар ял шотан илем-влак;

Килемар ола шотан илем;».
10 лончо. «Марий Эл Республи-

кын административно-территори-
альный ышталтмыже (шеледал-
тмыже) шотышто йодыш-влакым 
тєрлымє радам нерген» Марий Эл 
Республикын 2006 ий 3  майысе 
22-З №-ан Законжо (Марий Эл Ре-
спубликын Иктыш чумырен лукмо 
законодательствыже, 2006, 6 №, 227 
ст.; 2007, 3  №, 121 ст.; 2009, 10 №, 

420 ст.; 2010, 1 № (I ужаш), 2 ст., 11 
№, 504 ст.; 2011, 1 № (I ужаш), 3  ст.; 
«Марий Эл официальный» портал 
(portal.mari.ru/pravo), 2012 ий 25 ок-
тябрь, 24102012010069 №; 2013  ий 
30 декабрь, 30122013010067 №; 2014 
ий 29 апрель, 28042014010014 №, 
2014 ий 31 октябрь, 31102014010050 
№) пеленысе 11-ше №-ан прило-
женийыште, «Килемар» позицийым 
тыгай редакций дене возен, ваштал-
тышым пурташ:

«Килемар Килемар Килемар ола 
шотан посёлко

Арде Арде села
Визимйір Визимйір посёлко
Красный Мост Красный Мост по-

сёлко
Кїмья Кого Пімйал
Йксар Йўксар села».
11 лончо. «Марий Эл Республи-

кыште ял, ола шотан илем-влакын 
составышт да чекышт нерген» Ма-
рий Эл Республикын 2004 ий 28 де-
кабрьысе 62-З №-ан Законышкыжо 
(Марий Эл Республикын Иктыш чу-
мырен лукмо законодательствыже, 
2005, 1 № (I ужаш), 16 ст., 4 №, 152 
ст., 8 №, 329 ст.; 2006, 1 № (I ужаш), 5 
ст., 11 №, 410 ст.; 2007, 6 №, 289 ст.; 
2008, 9 № (II ужаш), 463  ст.; 2009, 5 
№, 211 ст., 8 №, 341 ст.; 2011, 6 №, 
305 ст.; 2012, 1 № (I ужаш), 11 ст.; 
«Марий Эл официальный» портал 
(portal.mari.ru/pravo), 2012 ий 30 май, 
28052012010029 №; 2013  ий 30 де-
кабрь, 30122013010067 №; 2014 ий 
29 апрель, 28042014010014 №, 2014 
ий 19 август, 18082014010034 №; 
2018 ий 2 ноябрь, 01112018010055 
№) тыгай вашталтышым пурташ:

1. 1 лончышто «Килемар райо-
нышто» позицийым тыгай редакций 
дене возаш:

«Килемар районышто:
ял шотан илем-влак:
1) Арде – административный рў-

держе Арде селаште верланен (со-
ставышкыже пурат: Арде села, Ар-
дембал ял, Кырыктїр ял, Дубовский 
посёлко, Пистерла ял, Ардедїр ял, 
Котьона ял, Котеновский посёл-
ко, Кузьмансола ял, Мадар выселке, 
Шїкшансола ял, Кучмыжвал ял, Ме-
ханизатор посёлко, Озьоркадїр ял, 
Валенкуптїр ял, Кўшылсола ял, Лап-
сола ял, Троицкий выселке, Кучмы-
ждїр ял, Шагыртемсола ял);

2) Визымйір – административ-
ный рўдерже Визымйір посёлкышто 
верланен (составышкыже Визымйір 
посёлко пура);

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

Республèкын посна законодательныé актлашкыже 
вашталтышым пуртымо нерген

Мучашыже лèеш


