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Умбакыже 2-шо лашт.

Марèé Эл Республèкын обязательныé медèцèнскèé страхованèéжын 
террèторèальныé фондшын 2021 èéлан бюджетшым шуктымо нерген

Марèé Эл Республèкын ЗАКОНЖО
Марий Эл Республикын Кугыжаныш Погынжо

2022 ий 30 июньышто луктын

Моло общегосударственный йодыш
Кугыжаныш учреждений-влакын пашаштлан (услугым ышташышт) 
йєным ышташ кайыше роскот
Кугыжаныш (муниципальный) орган, казна учреждений-влаклан, ку-
гыжаныш бюджетный огыл фонд-влакын управлений органыштлан 
шке пашам шукташышт йєным ыштышашлан персоналлан тўлаш 
кайыше роскот
Кугыжаныш (муниципальный) кўлешлыклан сатум, пашам да услу-
гым налмаш 
Моло бюджетный ассигнований
Тазалыкым аралымаш
Тазалыкым аралымаш шотышто моло йодыш
Медицине пашае‰-влаклан квалификацийым нєлтымє програм-
ме-влак почеш ешартыш профессиональный образованийым пуы-
мо пашам виктарен колтымо шотышто, тыгак медицине оборудо-
ванийым налме да олмыктымо пашам шуктымо шотышто пашам 
виктарен колтымо шумлык мероприятий-влаклан финанс  йєным 
ышташ кайыше роскот
Калыклан социальный обеспечений да моло тўлымаш
Страховатлыме е‰-влаклан Россий Федерацийын тугай субъектше 
ден єрдыжтє пуалтше медицине полышлан тўлаш кайыше роскот, 
могайжын территорийыштыже обязательный медицинский страхо-
ваний полис  пуалтын
Калыклан социальный обеспечений да моло тўлымаш
Обязательный медицинский страхованийын базовый програм-
мышкыже пуртыдымо медицине полышын ешартыш видше-влакым 
шукташ да условийым ышташ финанс  йєным ышташ кайыше ро-
скот
Калыклан социальный обеспечений да моло тўлымаш
Территориальный фондын бюджетышкыже окса взысканий 
(штраф) семын пурышо оксам да лийше э‰гекым пєртылтымє 
шот дене обязательный медицинский страхованийын территори-
альный фондшын бюджетышкыже шотлен пуртымо моло суммым 
обязательный медицинский страхований системыш колтышашлан 
обязательный медицинский страхованийын базовый программыже 

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

«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 
4-ше №-ан ПРИЛОЖЕНИЙ

2021 èéлан Марèé Эл Республèкын обязательныé медèцèнскèé страхованèéжын 
террèторèальныé фондшын бюджетныé ассèгнованèéжым Россèé Федерацèéын 

бюджетше-влакын роскотыштын классèфèкацèéыштын разделышт ден 
подразделышт, целевоé лончышт да роскот-влакын вèдышт шот дене 

ШЕЛЕДЫМАШ
(тўжем те‰ге)

395 01 13    42145,3
395 01 13  9990050930  42145,3

395 01 13  9990050930 100 33981,6

395 01 13  9990050930 200 8090,4

395 01 13  9990050930 800 73,3
395 09 00   10335274,3
395 09 09   10335274,3
395 09 09 9990027080  27774,8

395 09 09 9990027080 600 27774,8
395 09 09 9990027130  392275,3

395 09 09 9990027130 300 392275,3
395 09 09 9990027140  22146,9

395 09 09 9990027140 300 22146,9
395 09 09 9990028930  10244,0
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ужашыште обязательный медицинский страхованийын территори-
альный программыжым шукташ ешартыш финанс  йєным ышташ 
кайыше роскот
Калыклан социальный обеспечений да моло тўлымаш
Марий Эл Республикыште страховатлыме е‰-влаклан Россий Фе-
дерацийын моло субъектше-влакын территорийыштышт пуымо 
медицине полышлан финанс  йєным ышташ обязательный меди-
цинский страхованийын территориальный фондшо-влакын бюдже-
тыштлан межбюджетный трансферт семын тўлаш кайыше роскот
Бюджет-влак кокласе трансферт-влак
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 
ыштымаш
Калыклан социальный обеспечений да моло тўлымаш
Обязательный медицинский страхований почеш страховатлалт-
ше, у коронавирусан инфекций (COVID-19) деч эмлалт лекше е‰-
влаклан келгемдыме диспансеризацийым эртараш обязательный 
медицинский страхованийын территориальный программыжым 
шуктен толмо кышкарыште Россий Федераций Правительствын 
резерв фондшын средстваж кўшеш финанс  йєным ыштымаш
Калыклан социальный обеспечений да моло тўлымаш
Чрезвычайный ситуаций да (але) йырым-йыр улшо е‰-влаклан лў-
дыкшым ыштыше чер-влакын шарлен кертме лўдыкшє лекме го-
дым обязательный медицинский страхованийын территориальный 
программыже-влакым шуктен толмо кышкарыште медицине орга-
низаций-влаклан Россий Федераций Правительствын резерв фон-
дшын средстваж кўшеш ешартыш финанс  йєным ышташ кайыше 
роскот
Калыклан социальный обеспечений да моло тўлымаш
Медицине полышым пуаш, тидын шотыштак у коронавирусан ин-
фекций (COVID-19) дене черланыше да (але) черланен кертшылан 
шотлымо е‰-влаклан обязательный медицинский страхованийын 
территориальный программыже-влакым шуктен толмо кышкарыш-
те ешартыш финанс  йєным ыштымаш
Калыклан социальный обеспечений да моло тўлымаш
Обязательный медицинский страхованийын федеральный фон-
дшын бюджетше гыч ойыралтше субвенций кўшеш обязательный 
медицинский страхований организаций-влаклан финанс  йєным 
ышташ обязательный медицинский страхованийын территориаль-
ный фондшын кайыше роскотшо
Калыклан социальный обеспечений да моло тўлымаш
Обязательный медицинский страхованийын территориальный 
фондшын нормироватлыме страховой запасшым чумыраш фи-
нанс  йєным ыштышашлан обязательный медицинский страхова-
нийын территориальный фондшын кайыше роскотшо
Калыклан социальный обеспечений да моло тўлымаш
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 фондшын кайыше ро-
скотшо
Калыклан социальный обеспечений да моло тўлымаш
Роскот чылаже

395 09 09 9990028930 300 10244,0
395 09 09 9990050930  443086,4

395 09 09 9990050930 500 443086,4
395 09 09 9990052 310 84382,6

395 09 09 9990052310 300 84382,6
395 09 09 9990056220  13213,6

395 09 09 9990056220 300 13213,6
395 09 09 9990058410  190683,1

395 09 09 9990058410 300 190683,1
395 09 09 9990058490  996766,9

395 09 09 9990058490 300 996766,9
395 09 09 9999950930  8146136,3

395 09 09 9999950930 300 8146136,3
395 09 09 9999952570  8564,4

395 09 09 9999952570 300 8564,4
395 09 09 9999952 580 0

395 09 09 9999952580 300 0
         10377419,6

2021 èéлан Марèé Эл Республèкын обязательныé медèцèнскèé страхованèéжын 
террèторèальныé фондшын бюджетныé ассèгнованèéжым Россèé Федерацèéын 

бюджетше-влакын роскотыштын классèфèкацèéыштын разделышт ден 
подразделышт, целевоé лончышт да роскот-влакын вèдышт шот дене 

ШЕЛЕДЫМАШ

1 2 3 4 5 6 7
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«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 5-ше №-ан ПРИЛОЖЕНИЙ

2021 èéлан Россèé Федерацèéын бюджет сèстемыжын моло  
бюджетлаж гыч налме 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЙ ТРАНСФЕРТ-ВЛАК   
(тўжем те‰ге)

Межбюджетный трансферт-влакын лўмышт Суммо

1 3

Межбюджетный трансферт-влак, чылаже
Обязательный медицинский страхованийын федеральный фондшо гыч налме межбюджет-
ный трансферт-влак, тидын шотыштак:
обязательный медицинский страхованийын организацийже-влаклан финанс  йєным ышты-
шашлан ойыралтше субвенций
обязательный медицинский страхованийын территориальный фондшын нормироватлыме 
страховой запасшым чумыраш финанс  йєным ыштышашлан ойыралтше межбюджетный 
трансферт-влак
калыклан диспансеризацийым да профилактический медицине осмотрым эртарыме годым 
онкологий чер дене черланымым рашемдымылан медицине пашае‰-влаклан кумыла‰дыме 
шотан оксам тўлаш финанс  йєным ыштышашлан ойыралтше межбюджетный трансферт-влак
обязательный медицинский страхований почеш страховатлалтше, у коронавирусан инфек-
ций черан да (але) тыгай чер дене черланен кертшылан шотлымо е‰-влаклан обязательный 
медицинский страхованийын территориальный программыжым шуктен толмо кышкарыш-
те медицине полышым пуаш ешартыш финанс  йєным ышташ ойыралтше межбюджетный 
трансферт-влак
Марий Эл Республикын республиканский бюджетше гыч налме межбюджетный трансферт-
влак, тидын шотыштак:
обязательный медицинский страхованийын базовый программыштыже палемден ончыкты-
дымо медицине полышын ешартыш видше-влаклан финанс  йєным да медицине полышым 
пуаш условийым ышташ ойыралтше межбюджетный трансферт-влак
обязательный медицинский страхований почеш страховатлалтше, у коронавирусан инфекций 
(COVID-19) деч эмлалт лекше е‰-влаклан келгемдыме диспансеризацийым эртараш обяза-
тельный медицинский страхованийын территориальный программыжым шуктен толмо кыш-
карыште Россий Федераций Правительствын резерв фондшын средстваж кўшеш финанс  
йєным ышташ ойыралтше 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 шуктен толмо кышкарыште медицине организаций-
влаклан Россий Федераций Правительствын резерв фондшын средстваж кўшеш ешартыш 
финанс  йєным ышташ ойыралтше межбюджетный трансферт-влак
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 Правительствын резерв фондшын средстваж кўшеш ешартыш финанс  йєным 
ышташ ойыралтше межбюджетный трансферт-влак

10125087,5
8898626,5

8764623,8

47736,7

1883,4

84382,6

1226461,0

22147,0

16864,0

190683,1

996766,9

1 лончо. «Марий Эл Республикыш-
те посна категорий граждан-влаклан 
социальный полышым пуымо да ну-
ным социально обслуживатлыме нер-
ген» Марий Эл Республикын 2004 ий 

2 декабрьысе 50-З №-ан Законыш-
кыжо (Марий Эл Республикын Иктыш 
чумырен лукмо законодательствыже, 
2005, 1 № (I ужаш), 4 ст., 4 №, 153  ст., 
8 №, 334 ст.; 2006, 1 № (I ужаш), 7 ст., 4 

№ (I ужаш), 135 ст., 11 №, 404 ст., 12 № 
(I ужаш), 443  ст.; 2007, 5 №, 208, 209 
ст., 8 № (I ужаш), 367 ст., 11 № (I ужаш), 
501 ст.; 2008, 1 № (I ужаш), 9 ст., 4 № 
(I ужаш), 197 ст., 5 № (I ужаш), 230, 232 
ст., 11 №, 532 ст.; 2009, 1 № (I ужаш), 7 
ст., 4 № (I ужаш), 138 ст., 10 №, 424 ст., 
12 № (I ужаш), 494, 499 ст.; 2010, 4 №, 
162 ст., 9 № (I ужаш), 434, 442 ст., 11 
№, 506 ст.; 2011, 1 № (I ужаш), 5 ст., 1 
№ (II ужаш), 11 ст., 11 №, 570, 571 ст.; 
2012, 1 № (I ужаш), 5 ст., 1 № (II ужаш), 
13  ст.; («Марий Эл официальный» 

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

нуным соцèально обслужèватлыме нерген» Марèé Эл 
Республèкын Законышкыжо вашталтышым пуртымо 

нерген

Марèé Эл Республèкын ЗАКОНЖО
Марий Эл Республикын Кугыжаныш Погынжо

2022 ий 30 июньышто луктын

Умбакыже 4-ше лашт
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портал (portal.mari.ru/pravo), 2012 ий 
30 май, 28052012010027 №, 2012 ий 
31 июль, 30072012010046 №, 2012 ий 
27 август, 27082012010052 №, 2012 
ий 12 декабрь, 10122012010079 №, 
10122012010081 №, 2012 ий 29 де-
кабрь, 27122012010083  №; 2013  
ий 27 февраль, 26022013010008 №, 
2013  ий 2 август, 01082013010030 №, 
2013  ий 24 октябрь, 23102013010046 
№, 2013  ий 3  декабрь, 
02122013010053  №, 2013  ий 30 де-
кабрь, 30122013010063  №; 2014 ий 
25 февраль, 24022014010007 №, 2014 
ий 23  май, 23052014010020 №, 2014 
ий 31 октябрь, 31102014010052 №, 
2014 ий 29 декабрь, 19122014010067 
№, 29122014010069 №; 2015 ий 2 
март, 02032015010011 №, 2015 ий 
25 сентябрь, 25092015010035 №, 
25092015010037 №, 25092015010040 

№; 2016 ий 1 март, 29022016010006 №, 
2016 ий 26 апрель, 25042016010020 №, 
2016 ий 25 октябрь, 241022016010041 
№, 241022016010042 №, 2016 ий 20 
декабрь, 20122016010055 №; 2017 ий 
7 март, 07032017010009 №, 2017 ий 3  
октябрь, 03102017010045 №, 2017 ий 
27 декабрь, 26122017010066 №; 2018 
ий 27 февраль, 27022018010008 №, 
2018 ий 25 сентябрь, 25092018010030 
№, 25092018010031 №, 2018 ий 3  де-
кабрь, 03122018010061 №; 2019 ий 
22 февраль 22022019010002 №, 2019 
ий 26 июль, 26072019010029 №, 2019 
ий 6 ноябрь, 05112019010040 №; 2021 
ий 1 март, 01032021010009 №, 2021 
ий 5 май, 05052021010015 №, 2021 ий 
5 июль, 05072021010030 №, 2021 ий 
28 октябрь, 28102021010055 №; 2022 
ий 24 май, 24052022010013  №) тыгай 
вашталтышым пурташ:

1. 1 лончын шымше абзацыштыже 
«нылымше» мутым «кумшо» мут дене 
вашталташ.

2. 11.1 лончын 1 пунктшын икымше, 
визымше абзацлаштыже да 2 пун-
ктыштыжо «нылымше» мутым «кум-
шо» мут дене вашталташ.

2 лончо. Тиде Закон, тудым офи-
циально савыктыме кече деч вара лу 
кече эртымек, вийыш пура да кумшо 
але тылеч варасе йоча (йоча-влак) 
шочмылан (ашнаш налмылан) кєра 
2022 ий 1 июль гыч лекше правовой 
кылым авалта.

2022 ий 1 июль марте нылымше 
але тылеч варасе йоча (йоча-влак) 
шочман (ашнаш налман) шуко йочан 
еш-влакын ик гана пуалтше ава капи-
талым налаш правашт тиде Законыш 
пуртымо вашталтышым шотыш налде 
шукталтеш.

Марèé Эл Республèкым  
Вуéлатышын пашажым жаплан 

шуктышо Ю.ЗАЙЦЕВ

Йошкар-Ола
2022 ий 5 июль
23-З №

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

нуным соцèально обслужèватлыме нерген» Марèé Эл 
Республèкын Законышкыжо вашталтышым пуртымо 

нерген

1 лончо. «Марий Эл Республикын 
территорийыштыже коррупцийын 
палдырнымыж ваштареш кучедал-
ме нерген» Марий Эл Республикын 
2010 ий 7 майысе 15-З №-ан Закон-
жын (Марий Эл Республикын Иктыш 
чумырен лукмо законодательствыже, 
2010, 6 №, 282 ст.; 2011, 7 №, 349 ст.; 
«Марий Эл официальный» портал 

(portal.mari.ru/pravo), 2014 ий 1 ав-
густ, 31072014010030 №; 2015 ий 6 
май, 05052015010020 №, 2015 ий 17 
декабрь, 17122015010054 №; 2020 ий 
3  август, 03082020010015 №; 2021 ий 
5 июль, 05072021010031 №) 11.1 лон-
чышкыжо, 1 пунктым тыгай редакций 
дене возен, вашталтышым пурташ:

«1) пашам пуышын (тудын пред-

ставительжын) Марий Эл Республи-
кын тугай исполнительный кучем ор-
ганжын, могайжын веденийыштыже 
Марий Эл Республикын кугыжаныш 
учрежденийже улеш, нормативный 
правовой актыштыже ончыктымо ра-
дам почеш налме письменный раз-
решенийже деч посна тўлыман вес  
пашам шуктымаш;».

2 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 5 июль
24-З №

«Марèé Эл Республèкын террèторèéыштыже 
коррупцèéын палдырнымыж ваштареш кучедалме 

нерген» Марèé Эл Республèкын Законжын  
11.1 лончышкыжо вашталтышым пуртымо нерген

Марèé Эл Республèкын ЗАКОНЖО
Марий Эл Республикын Кугыжаныш Погынжо

2022 ий 30 июньышто луктын

1 лончо. «Марий Эл Республикын 
Кугыжаныш Погынжын депутатше-
влакын доход нерген, пого да пого 
шотан обязательстве нерген пуымо 
сведенийын чын улмыжым терген 

шогымо шотышто Марий Эл Респу-
блик Кугыжаныш Погынын комиссий-
же нерген» Марий Эл Республикын 
2012 ий 21 мартысе 11-З №-ан Зако-
нышкыжо («Марий Эл официальный» 

портал (portal.mari.ru/pravo), 2012 ий 
21 март, 21032012010011 №; 2013  
ий 27 февраль, 26022013010003  №; 
2016 ий 1 март, 29022016010009 №) 
тыгай вашталтышым пурташ:

1. Преамбулышто «Россий Феде-
рацийын субъектше-влакын кугыжа-
ныш кучемыштын законодательный 
(представительный) ден исполни-
тельный органыштым организоват-
лыме общий принцип-влак нерген» 
Федеральный закон дене» мут-влак- 
ым «Россий Федерацийын субъ-
ектлаштыже публичный кучемым ор-
ганизоватлыме общий принцип-влак 
нерген» Федеральный закон дене» 
мут-влак дене вашталташ.

«Марèé Эл Республèкын Кугыжаныш Погынжын 
депутатше-влакын доход нерген, пого да пого 

шотан обязательстве нерген пуымо сведенèéын 
чын улмыжым терген шогымо шотышто Марèé Эл 

Республèк Кугыжаныш Погынын комèссèéже нерген» 
Марèé Эл Республèкын Законышкыжо  

вашталтышым пуртымо нерген

Марèé Эл Республèкын ЗАКОНЖО
Марий Эл Республикын Кугыжаныш Погынжо

2022 ий 30 июньышто луктын



2023  ий 17  февраль 5Марий ЭЛМарий ЭЛ

1 лончо. «Марий Эл Республикын 
Кугыжаныш шотлышо палатыж нер-
ген» Марий Эл Республикын 1997 ий 
3  январьысе 13-З №-ан Законышкы-
жо (Марий Эл Республикын Иктыш 
чумырен лукмо законодательствыже, 
1997, 2 №, 50 ст.; 2002, 7 №, 228 ст.; 
2004, 7 № (I ужаш), 189 ст.; 2006, 4 № 
(II ужаш), 143  ст., 6 №, 232 ст.; 2007, 
1 № (I ужаш), 4 ст., 6 №, 289 ст., 8 № 
(I ужаш), 367 ст., 12 № (II ужаш), 575 
ст.; 2009, 4 № (I ужаш), 141 ст.; 2011, 
11 №, 558 ст.; 2012, 1 № (I ужаш), 1 
ст.; «Марий Эл официальный» портал 
(portal.mari.ru/pravo), 2012 ий 21 март, 
21032012010010 №; 2013  ий 27 фев-
раль, 26022013010003  №, 2013  ий 2 
август, 01082013010023  №; 2014 ий 
29 апрель, 28042014010018 №; 2015 
ий 17 декабрь, 17122015010054 №; 
2017 ий 7 март, 07032017010002 №, 
2017 ий 26 апрель, 25042017010015 №, 
2017 ий 4 август, 04082017010038 №; 
2019 ий 10 июнь 10062019010011 №, 
2019 ий 30 декабрь, 30122019010067 
№; 2021 ий 5 июль, 0507202101025 №, 
2021 ий 3  декабрь, 03122021010059 
№) тыгай вашталтышым пурташ:

1. 11 лончын икымше ужашыштыже 
«Россий Федерацийын субъектше-
влакын кугыжаныш кучемыштын за-
конодательный (представительный) 
ден исполнительный органже-влакым 
организоватлыме общий принцип-
влак нерген» 1999 ий 6 октябрьысе 
184-ФЗ №-ан Федеральный закон 
дене» мутым-влакым «Россий Феде-
рацийын субъектлаштыже публичный 

кучемым организоватлыме общий 
принцип-влак нерген» 2021 ий 21 де-
кабрьысе 414-ФЗ №-ан Федераль-
ный закон дене» мутым-влак дене 
вашталташ.

2. 5 лончышто:
икымше ужашыште «сайлалтше-

влак кокла деч» мут-влакым «палем-
дыме числа деч» мут-влак дене ва-
шталташ;

луымшо ужашыште «сайлалтше-
влак кокла деч» мут-влакым «палем-
дыме числа деч» мут-влак дене ва-
шталташ.

3. 6 лончын кумшо ужашыштыже 
«сайлалтше-влак кокла деч» мут-вла-
кым «палемдыме числа деч» мут-влак 
дене вашталташ.

2 лончо. «Марий Эл Республикын 
Кугыжаныш Погынжо нерген» Марий 
Эл Республикын 2001 ий 7 декабрьы-
се 45-З №-ан Законышкыжо (Марий 
Эл Республикын Иктыш чумырен лук-
мо законодательствыже, 2002, 1 №, 4 
ст.; 2003, 7 №, 194 ст.; 2004, 1 №, 6 ст., 
8 №, 236 ст.; 2005, 1 № (I ужаш), 11 ст., 
8 №, 335 ст.; 2006, 4 № (II ужаш), 143  
ст., 11 №, 403  ст.; 2007, 1 № (I ужаш), 
4 ст., 6 №, 288 ст., 8 № (I ужаш), 372 
ст., 11 № (I ужаш), 505 ст.; 2008, 4 № 
(I ужаш), 192 ст., 9 № (III ужаш), 464 
ст., 11 №, 526 ст.; 2009, 4 № (I ужаш), 
141 ст., 5 №, 222 ст.; 2010, 4 №, 167 ст., 
9 № (I ужаш), 443  ст.; 2011, 7 №, 349 
ст.; «Марий Эл официальный» портал 
(portal.mari.ru/pravo), 2012 ий 31 июль, 
30072012010041 №; 2013  ий 23  
апрель, 19042013010015 №, 2013  ий 
24 октябрь, 23102013010039 №; 2014 

ий 19 август, 18082014010036 №, 2014 
ий 6 октябрь, 06102014010038 №, 2014 
ий 29 декабрь, 29122014010069 №; 
2015 ий 2 март, 02032015010013  №, 
2015 ий 31 декабрь, 30122015010063  
№; 2016 ий 26 апрель, 
25042016010012 №, 2016 ий 25 ок-
тябрь, 24102016010047 №; 2018 ий 
27 февраль, 27022018010011 №; 2019 
ий 22 февраль 22022019010004 №, 
2019 ий 5 декабрь, 05122019010056 
№; 2021 ий 5 май, 0505202101020 №, 
2021 ий 24 сентябрь, 24092021010052 
№) тыгай вашталтышым пурташ:

1. 2 лончышто «Россий Федера-
цийын субъектше-влакын кугыжа-
ныш кучемыштын законодательный 
(представительный) ден исполни-
тельный органыштым организоват-
лыме общий принцип-влак нерген» 
Федеральный закон дене» мутым-
влакым «Россий Федерацийын субъ-
ектлаштыже публичный кучемым ор-
ганизоватлыме общий принцип-влак 
нерген» Федеральный закон дене» 
мутым-влак дене вашталташ.

2. 9 лончын 4 ужашыштыже «сай-
лалтше-влак кокла деч» мут-влакым 
«палемдыме числа деч» мут-влак 
дене вашталташ.

3. 11 лончын 3  ужашыштыже:
икымше абзацыште «Федеральный 

закон дене келшышын Марий Эл Ре-
спубликын Конституцийыштыже вес  
семын палемдыме огыл гын» мут-
влакым «Федеральный законышто 
вес  семын палемдыме огыл гын» 
мут-влак дене вашталташ;

кокымшо абзацыште «Федераль-
ный закон дене келшышын Марий Эл 
Республикын Конституцийыштыже 
вес  семын палемдыме огыл гын, сай-
лалтше депутат-влак кокла гыч» мут-
влакым «Федеральный законышто 
вес  семын палемдыме огыл гын, 

Марèé Эл Республèкын посна законодательныé 
актлашкыже вашталтышым пуртымо нерген

Марèé Эл Республèкын ЗАКОНЖО
Марий Эл Республикын Кугыжаныш Погынжо

2022 ий 30 июньышто луктын

2. 2 лончын 1 пунктшын «б» подпун-
ктшым тыгай редакций дене возаш:

«б) тыгай сделке-влакын чумыр 
суммышт Марий Эл Республик Ку-
гыжаныш Погын депутатын да тудын 
ватыжын (марийжын) сделкым ыш-
тыме деч ончычсо пытартыш кум ий 
жапысе чумыр доходыштым эртен 
кая гын, мланде участкым, вер гыч ве-
рыш кусараш лийдыме вес  объектым, 
транспорт средствым, ак кагазым 
(организаций-влакын уставной (скла-
дочный) капиталыштышт участво-
ватлыме ужашым, пайым), цифровой 
финанс  активым, цифровой валютым 
налме шотышто шкенжын, ватыжын 
(марийжын) да (але) ийготыш шу-
дымо йочаже-влакын ыштыме кажне 
сделке шотышто шкенжын роскотшо, 
тыгак ватыжын (марийжын) да ийго-

тыш шудымо икшывыже-влакын ро-
скотышт нерген, тыгак тугай средст-
вам налме источник нерген, могайже 
кўшеш нине сделкым ыштыме;».

3. 7 лончын 4.1 ужашыжын икымше 
абзацыштыже «, акцийым (организа-
ций-влакын уставной (складочный) 
капиталыштышт участвоватлыме 
ужашым, пайым)» мут-влакым «(ор-
ганизаций-влакын уставной (скла-
дочный) капиталыштышт участво-
ватлыме ужашым, пайым), цифровой 
финанс  активым, цифровой валю-
тым» мут-влак дене вашталташ.

4. 9 лончын 1 ужашыжын «г» пункт-
шым тыгай редакций дене возаш:

«г) тыгай сделке-влакын чумыр 
суммышт Марий Эл Республик Ку-
гыжаныш Погын депутатын да тудын 
ватыжын (марийжын) сделкым ыш-

тыме деч ончычсо пытартыш кум ий 
жапысе чумыр доходыштым эртен 
кая гын, мланде участкым, вер гыч ве-
рыш кусараш лийдыме вес  объектым, 
транспорт средствым, ак кагазым 
(организаций-влакын уставной (скла-
дочный) капиталыштышт участво-
ватлыме ужашым, пайым), цифровой 
финанс  активым, цифровой валютым 
налме шотышто сделке-влак нерген 
информаций.».

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

Марèé Эл Республèкым  
Вуéлатышын пашажым жаплан 

шуктышо Ю.ЗАЙЦЕВ

Йошкар-Ола
2022 ий 5 июль
26-З №

Умбакыже 6-шо лашт.
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депутат-влакын палемдыме чотышт 
деч» мут-влак дене вашталташ.

4. 15 лончын 5 ужашыштыже «сай-
лалтше-влак кокла деч» мут-влакым 
«палемдыме числа деч» мут-влак 
дене вашталташ.

3 лончо. «Марий Эл Республикы-
се судья-влакын квалификационный 
коллегийыштын членже – общест-
венностьын представительже-вла-
кым шогалтыме радам нерген» Ма-
рий Эл Республикын 2002 ий 21 
июньысо 20-З №-ан Законжын (Ма-
рий Эл Республикын Иктыш чумырен 
лукмо законодательствыже, 2002, 7 №, 
230 ст.; 2004, 1 №, 6 ст.; 2005, 8 №, 335 
ст.; 2007, 1 № (I ужаш), 4 ст.; 2008, 9 № 
(III ужаш), 464 ст.; «Марий Эл офици-
альный» портал (portal.mari.ru/pravo), 
2012 ий 25 октябрь, 24102012010068 
№; 2019 ий 10 июнь 10062019010019 
№) 5 лончышкыжо тыгай ваштал-
тышым пурташ:

«сайлалтше-влак кокла деч» мут-
влакым «палемдыме числа деч» мут-
влак дене вашталташ.

4 лончо. «Марий Эл Республикын 
Адвокат палатыж пеленысе квали-
фикационный комиссийын соста-

вышкыже Марий Эл Республикын 
Кугыжаныш Погынжо деч предста-
витель-влакым сайлыме радам нер-
ген» Марий Эл Республикын 2003  ий 
6 мартысе 8-З №-ан Законышкыжо 
(Марий Эл Республикын Иктыш чу-
мырен лукмо законодательствыже, 
2003, 4 №, 117 ст.; 2005, 8 №, 335 ст.; 
«Марий Эл официальный» портал 
(portal.mari.ru/pravo), 2019 ий 10 июнь, 
10062019010018 №) тыгай ваштал-
тышым пурташ:

1. 5 лончын 1 пунктыштыжо «сай-
лалтше-влак кокла деч» мут-влакым 
«палемдыме числа деч» мут-влак 
дене вашталташ.

2. 6 лончын 3  пунктыштыжо «сай-
лалтше-влак кокла деч» мут-влакым 
«палемдыме числа деч» мут-влак 
дене вашталташ.

5 лончо. «Марий Эл Республикын 
республиканский бюджетшын про-
ектше да Марий Эл Республикын 
республиканский бюджетшым шук-
тымо нерген талукаш отчёт шотышто 
публичный колыштмашым эртарыме 
радам нерген» Марий Эл Республи-
кын 2013  ий 1 августысо 25-З №-ан 
Законышкыжо («Марий Эл офици-

альный» портал (portal.mari.ru/pravo), 
2013  ий 2 август, 01082013010025 №; 
2020 ий 2 ноябрь, 02112020010040 №) 
тыгай вашталтышым пурташ:

преамбулышто «Россий Федера-
цийын субъектше-влакын кугыжаныш 
кучемыштын законодательный (пред-
ставительный) ден исполнительный 
органыштым организоватлыме об-
щий принцип-влак нерген» 1999 ий 
6 октябрьысе 184-ФЗ №-ан Феде-
ральный законын 26.13  лончыжын 6 
пунктшо дене» мут-влакым «Россий 
Федерацийын субъектлаштыже пу-
бличный кучемым организоватлыме 
общий принцип-влак нерген» 2021 
ий 21 декабрьысе 414-ФЗ №-ан Фе-
деральный законын 58 лончыжын 8 
ужашыж дене» мутым-влак дене ва-
шталташ.

6 лончо. Тиде Закон, 5 лончыж деч 
посна, тудын официально савыктыме 
кече гыч вийыш пура.

Тиде Законын 5 лончыжо 2023  ий  
1 январь гыч вийыш пура.

Марèé Эл Республèкым  
Вуéлатышын пашажым жаплан 

шуктышо Ю.ЗАЙЦЕВ

Йошкар-Ола
2022 ий 5 июль
25-З №

Марèé Эл Республèкын посна законодательныé 
актлашкыже вашталтышым пуртымо нерген

1 лончо. «Марий Эл Республикын 
Правительствыж нерген» Марий Эл 
Республикын 2001 ий 18 сентябрьы-
се 23-З №-ан Законышкыжо (Марий 
Эл Республикын Иктыш чумырен лук-
мо законодательствыже, 2001, 10 №, 
385 ст.; 2004, 1 №, 1 ст.; 2005, 1 № (I 
ужаш), 11 ст., 7 №, 280 ст.; 2006, 6 №, 
226 ст.; 2009, 4 № (I ужаш), 134 ст.; 
2010, 6 №, 281 ст.; 2011, 7 №, 349 ст.; 
«Марий Эл официальный» портал 
(portal.mari.ru/pravo), 2012 ий 21 март, 
21032012010005 №, 2012 ий 31 июль, 
30072012010037 №; 2013  ий 27 фев-
раль, 26022013010003  №, 2013  ий 2 
август, 01082013010023  №; 2014 ий 
29 декабрь, 29122014010069 №; 2018 
ий 27 февраль, 27022018010006 №) 
тыгай вашталтышым пурташ:

1. Преамбулым тыгай редакций 
дене возаш:

«Тиде Закон «Россий Федерацийын 
субъектлаштыже публичный кучемым 
организоватлыме общий принцип-
влак нерген» 2021 ий 21 декабрьысе 
414-ФЗ №-ан Федеральный зако-

нын 31-33  лончыж-влак да  Марий 
Эл Республикын Конституцийжын 
84 лончыж дене келшышын, Марий 
Эл Республикын Правительствыжын 
статусшым, компетенцийжым, струк-
туржым да Правительствым форми-
роватлыме радамым, тыгак Марий Эл 
Республикыште кугыжаныш кучемын 
моло органже да верысе самоуправ-
лений орган-влак дене тудын кылым 
кучымыжым рашемден палемда.».

2. 1 лончышто:
1) 2 ужашым тыгай редакций дене 

возаш:
«2. Правительстве Марий Эл Ре-

спубликын территорийыштыже Рос-
сий Федерацийын Конституцийжым, 
федеральный конституционный за-
кон, федеральный закон-влакым да 
Россий Федерацийын моло нор-
мативный правовой актше-влакым, 
Марий Эл Республикын Конститу-
цийжым, Марий Эл Республикын за-
конжо-влакым да Марий Эл Респу-
бликын моло нормативный правовой 
актшым шукташ йєным ышта.»;

2) 3  ужашыште «Россий Федера-
ций ден Марий Эл Республикын за-
конодательствышт дене келшышын 
кугыжаныш кучемын федеральный 
органже-влакын да Марий Эл Ре-
спубликым Вуйлатышын, Марий Эл 
Республикын Кугыжаныш Погынжын 
компетенцийышкышт пурышо-влак 
деч посна» мут-влакым кора‰даш.

3. 7 лончын кумшо абзацшым ты-
гай редакций дене возаш:

«Марий Эл Республик Кугыжаныш 
Погынын сайлалтше депутатше-вла-
кын чотышт деч ик кумшо деч ша-
гал огыл ужаш депутат-влакын под-
писатлыме темлымаш почеш Марий 
Эл Республикын Кугыжаныш Погын-
жо Правительстве членым отстав-
кыш колтымо нерген негызлыме йо-
дышым шынден кертеш. Марий Эл 
Республикым Вуйлатыше Правитель-
ствын членжым отставкыш колтымо 
нерген пунчалым огеш лук гын, тудо 
шке пунчалжым негызлышаш. Марий 
Эл Республик Кугыжаныш Погынын 
сайлалтше депутатше-влак кокла гыч 
кок кумшо деч шагал огыл ужашыже 
Марий Эл Республикым Вуйлатышын 
негызлымыжым сайлан огеш шотло 
гын, тидыже Правительствын член-
жым отставкыш колтымашке шукта.».

4. 8 лончыш тыгай содержани-
ян кокымшо предложенийым еша-

Марèé Эл Республèкыште южо законодательныé 
актыш вашталтышым пуртымо нерген

Марèé Эл Республèкын ЗАКОНЖО
Марий Эл Республикын Кугыжаныш Погынжо

2022 ий 27 октябрьыште луктын
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раш: «Правительствын шке полно-
мочийжым пытарыме нерген пунчал 
Марий Эл Республикым Вуйлатышын 
должностьыш шогалме кечын Ма-
рий Эл Республикым Вуйлатышын 
Указше семын возалтеш.».

5. 11 лончышто:
1) икымше ужашыште «республик» 

мутым «Марий Эл Республик» мут-
влак дене вашталташ;

2) кумшо ужашым тыгай редакций 
дене возаш:

«Правительствын полномочийже 
пытымылан але Марий Эл Республик 
кугыжаныш кучемын Правительстве 
членын вуйлатыме исполнительный 
органжым пытарымылан кєра ай-
лыме должностьышт деч утаралтше 
да нунын пенсийыш лекме ийготыш 
шумо але шке полномочийым шукты-
мо жапыште пашам ыштен кертды-
ме лиймышт годым, Правительстве 
член-влаклан ик гана пуалтше посо-
бий кум тылзаш окса содержаний ку-
гыт дене тўлалтеш.».

6. 12 лончын 1 ужашыштыже «Ма-
рий Эл Республикын Конституций-
же,» мут-влак деч вара «федераль-
ный конституционный закон-влак,» 
мут-влакым ешараш.

7. 13  лончын нылымше абзацыш-
тыже «целевой программе-влакым 
формироватла» мут-влакым «Марий 
Эл Республикын кугыжаныш про-
граммыже-влакым пе‰гыдемда» мут-
влак дене вашталташ.

8. 14 лончын 2 ужашыжын визымше 
абзацышкыже «, тыгак федеральный 
закон-влак да Россий Федерацийын 
моло нормативный правовой актше-
влак дене келшышын Марий Эл Ре-
спубликын управленийышкыже пуал-
тше федеральный собственностьым 
виктара» мут-влакым ешараш.

9. 16 лончышто:
1) 1 ужашыште:
икымше абзацым вийым йомда-

рышылан шотлаш;
кокымшо абзацыште «Марий Эл 

Республикын кугыжаныш кучемжын 
исполнительный органже-влак» мут-
влакым «Марий Эл Республикын 
министерствыже, комитетше, депар-
таментше-влак да исполнительный 
кучемын моло органже» мут-влак 
дене вашталташ;

2) 2 ужашыште «, отдел-влак» му-
тым кора‰даш;

3) 3  ужашыште «, отдел-влак» му-
тым кора‰даш;

4) 4 ужашыште «, отдел-влак» му-
тым кора‰даш;

5) 5 ужашыште «, отдел-влак» да 
«, отдел-влакын начальникышт» мут-
влакым кора‰даш;

6) 7 ужашын икымше абзацыштыже 
«, отделлаште» мутым кора‰даш.

10. 17 лончышто:
1) 2 ужашым тыгай редакций дене 

возаш:
2. Марий Эл Республикым Вуйла-

тышын кўштымыж почеш Правитель-
стве налог-влакым (сбор-влакым) 
палемдыме нерген, нуным кучылташ 
тў‰алме але кучылтмым чарныме 
нерген, налог ставке-влакым (сбор 
ставке-влакым), налогым (сборым) 
тўлымє радам да жапым вашталтыме, 
налог шотышто льготым (сбор шо-
тышто льготым) палемдыме (шєры-
мє) да (але) нуным кучылтмо негыз 
ден радамым палемдыме (шєрымє) 
нерген йодышла дене законопро-
ект-влаклан, Марий Эл Республикын 
законжо-влакын тугай проектыштлан 
заключенийым возен пуа, могайыш-
тым шукташ финанс  йєным ышташ 
кайыше роскот Марий Эл Республи-
кын республиканский бюджетшын 
средстваж кўшеш петырымашке 
шукта.»;

2) тыгай содержаниян 5 ужашым 
ешараш:

«5. Марий Эл Республик Кугыжа-
ныш Погынын ончымо Марий Эл 
Республик закон-влакын моло про-
ектышт, Марий Эл Республик Кугы-
жаныш Погынын пунчалже-влакын 
проектышт шотышто Марий Эл Ре-
спубликым Вуйлатышын позицийже 
дене Марий Эл Республикын минис-
трже – Марий Эл Республикым Вуй-
латышын полномочный представи-
тельже палдара.»;

3) 5 ужашым 6 ужашлан шотлаш.
11. 19 лончын кумшо абзацшым 

тыгай редакций дене возаш:
«кўшнє ончыктымо акт-влакын Рос-

сий Федерацийын Конституцийже, 
федеральный конституционный за-
кон, федеральный закон-влак да Рос-
сий Федерацийын моло норматив-
ный правовой актше-влак, Марий Эл 
Республикын Конституцийже, Марий 
Эл Республикын законжо-влак да 
Марий Эл Республикын моло норма-
тивный правовой актше дене келшен 
толдымышт годым верысе самоу-
правлений органлан, верысе самоу-
правленийын должностной е‰жылан 
нунын лукмо правовой акт-влакым 
Россий Федерацийын законодатель-
ствыж дене келыштараш темла.».

2 лончо. «Марий Эл Республикы-
ште ялозанлык кўлешлыкан млан-
дын оборотышто улмо сферыште 
кылым тєрлымє нерген» Марий Эл 
Республикын 2003  ий 4 декабрьы-
се 48-З №-ан Законжын (Марий Эл 
Республикын Иктыш чумырен лук-
мо законодательствыже, 2004, 1 №, 
3  ст., 11 №, 316 ст.; 2005, 7 №, 280 
ст.; 2006, 1 № (II ужаш), 12 ст.; 2007, 
5 №, 213  ст.; 2008, 5 № (I ужаш), 236 

ст.; 2009, 5 №, 217 ст.; 2010, 4 №, 
163  ст.; 2011, 6 №, 307 ст., 11 №, 572 
ст.; «Марий Эл официальный» пор-
тал (portal.mari.ru/pravo), 2012 ий 21 
март, 21032012010018 №; 2014 ий 29 
апрель, 28042014010015 №, 2014 ий 
31 октябрь, 31102014010043  №; 2015 
ий 6 май, 05052015010019 №, 2015 
ий 25 сентябрь, 25092015010038 №; 
2016 ий 6 октябрь, 05102016010033  
№; 2018 ий 25 сентябрь, 
25092018010043  №; 2021 ий 24 сен-
тябрь, 24092021010046 №) 1 лончыш-
кыжо тыгай вашталтышым пурташ:

1 пунктын кокымшо абзацышты-
же «могайыштыже вер гыч верыш 
кусараш лийдыме погын объектше-
влак верланеныт» мут-влак деч вара 
«(тугай илыме пєрт-влак деч посна, 
могайыштым кресаньык (фермер) 
озанлык-влакын шке пашам шукты-
шашлан кучылтмо мланде участкы-
лаште чо‰аш, пужен уэмдаш да кучы-
лташ лиеш)» мут-влакым ешараш.

3 лончо. «Марий Эл Республикын 
верысе самоуправлений органже-
влаклан ялозанлык производствылан 
полшен шогымо шотышто посна ку-
гыжаныш полномочийым пуымо нер-
ген» Марий Эл Республикын 2008 ий 
21 октябрьысе 57-З №-ан Законыш-
кыжо (Марий Эл Республикын Иктыш 
чумырен лукмо законодательствыже, 
2008, 11 №, 537 ст.; 2010, 6 №, 290 
ст.; 2012, 1 № (I ужаш), 4 ст.; «Ма-
рий Эл официальный» портал (portal.
mari.ru/pravo), 2012 ий 25 октябрь, 
24102012010066 №; 2015 ий 26 
апрель, 25092015010035 №; 2016 ий 
5 декабрь, 05122016010049 №; 2017 
ий 26 апрель, 25042017010018 №; 
2021 ий 3  декабрь, 03122021010056 
№) тыгай вашталтышым пурташ:

преамбулышто «Россий Федера-
цийын субъектше-влакын законо-
дательный (представительный) ден 
исполнительный кугыжаныш кучем 
органыштым организоватлыме об-
щий принцип-влак нерген 1999 ий 6 
октябрьысе 184-ФЗ №-ан» мут-вла-
кым «Россий Федерацийын субъ-
ектлаштыже публичный кучемым ор-
ганизоватлыме общий принцип-влак 
нерген» 2021 ий 21 декабрьысе 414-
ФЗ №-ан» мут-влак дене вашталташ.

4 лончо. «Марий Эл Республикы-
ште граждан-влакын тазалыкыштым 
аралыме нерген» Марий Эл Респу-
бликын 2012 ий 21 мартысе 8-З №-ан 
Законжын («Марий Эл официальный» 
портал (portal.mari.ru/pravo), 2012 ий 
21 март, 21032012010008 №, 2012 ий 
29 декабрь, 29122012010086 №; 2014 
ий 25 февраль, 24022014010007 №; 
2015 ий 2 март, 02032015010009 №; 

Умбакыже 8-ше лашт.
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2016 ий 26 апрель, 25042016010016 
№; 2017 ий 7 март, 07032017010008 
№; 2018 ий 8 май, 08052018010018 №; 
2019 ий 22 февраль, 22022019010003  
№; 2020 ий 2 ноябрь, 02112020010048 
№) 5 лончышкыжо тыгай ваштал-
тышым пурташ:

2 ужашын икымше абзацыштыже 
«Россий Федерацийын субъектше-
влакын законодательный (предста-
вительный) ден исполнительный 
кугыжаныш кучем органыштым ор-
ганизоватлыме общий принцип-влак 
нерген» 1999 ий 6 октябрьысе 184-
ФЗ №-ан Федеральный закон дене» 
мут-влакым «Россий Федерацийын 
субъектлаштыже публичный кучемым 
организоватлыме общий принцип-
влак нерген» 2021 ий 21 декабрьысе 
414-ФЗ №-ан Федеральный закон 
дене» мут-влак дене вашталташ.

5 лончо. «Марий Эл Республикым 
Вуйлатышын – Марий Эл Республик 
Правительствын Председательжын 
пашаж шотышто социальный га-
рантий нерген» Марий Эл Респу-
бликын 2013  ий 23  октябрьысе 
38-З №-ан Законышкыжо («Марий 
Эл официальный» портал (portal.
mari.ru/pravo), 2013  ий 24 октябрь, 
23102013010038 №; 2014 ий 29 де-
кабрь, 29122014010069 №) тыгай  
вашталтышым пурташ:

1. 4 лончын икымше ужашышты-
же «Россий Федерацийын субъект-
ше-влакын законодательный (пред-
ставительный) ден исполнительный 
кугыжаныш кучем органыштым ор-
ганизоватлыме общий принцип-влак 
нерген» 1999 ий 6 октябрьысе 184-
ФЗ №-ан Федеральный законын 19 
лончыжын 1 пунктшын «б», «г», «ж», 
«з», «и», «л» подпунктшо-влак дене 
келшышын» мут-влакым «Россий 
Федерацийын субъектлаштыже пу-
бличный кучемым организоватлыме 
общий принцип-влак нерген» 2021 
ий 21 декабрьысе 414-ФЗ №-ан Фе-
деральный законын 28 лончыжын 
1 ужашыжын 3, 4, 7-9 пунктшо-влак 
дене келшышын» мут-влак дене ва-
шталташ.

2. 6 лончым тыгай редакций дене 
возаш:

«6 лончо. Марий Эл Республикын 
кўшыл должностной е‰жын полномо-
чийым шуктымым чарнымыж (тидын 
шотыштак срок деч ончыч чарнымыж) 
да тудын пенсийыш лекме ийготыш 

шумыж але шке полномочийжым ту-
дын шуктен шогымо жапыште пашам 
ыштен кертдыме лиймыж годым Ма-
рий Эл Республикым Вуйлатышылан, 
«Россий Федерацийын субъектлаш-
тыже публичный кучемым организо-
ватлыме общий принцип-влак нер-
ген» 2021 ий 21 декабрьысе 414-ФЗ 
№-ан Федеральный законын 28 лон-
чыжын 1 ужашыжын 3, 4, 7-9 пунктшо-
влак дене келшышын полномочийым 
срок деч ончыч шуктымым чарныме 
случай деч посна, ик гана пуалтше 
пособий кум тылзаш окса содержа-
ний кугыт дене тўлалтеш.».

6 лончо. «Йырым-йырысе сре-
дам аралыме шотышто посна кы-
лым тєрлымє нерген» Марий Эл Ре-
спубликын 2014 ий 24 февральысе 
5-З №-ан Законышкыжо («Марий 
Эл официальный» портал (portal.
mari.ru/pravo), 2014 ий 25 февраль, 
24022014010005 №, 2014 ий 2 де-
кабрь, 01122014010057 №, 2015 ий 
17 июнь, 17062015010031 №; 2018 ий 
28 декабрь, 28122018010066 №; 2021 
ий 24 декабрь, 24122021010063  №) 
тыгай вашталтышым пурташ:

1. 3  лончын визымше абзацшым 
тыгай редакций дене возаш:

«Йырым-йырысе средам аралыме 
шотышто Россий Федерацийын Кон-
ституцийыштыже, «Россий Федера-
цийын субъектлаштыже публичный 
кучемым организоватлыме общий 
принцип-влак нерген» 2021 ий 21 де-
кабрьысе 414-ФЗ №-ан Федераль-
ный законышто, моло федеральный 
законышто, Марий Эл Республикын 
Конституцийыштыже да Марий Эл 
Республикын законлаштыже палем-
ден ончыктымо моло полномочийым 
шуктымаш.».

2. 4 лончын кудымшо абзацшым 
тыгай редакций дене возаш:

«Россий Федерацийын субъектла-
штыже публичный кучемым орга-
низоватлыме общий принцип-влак 
нерген» 2021 ий 21 декабрьысе 414-
ФЗ №-ан Федеральный закон моло 
федеральный закон, Марий Эл Ре-
спубликын Конституцийже да Марий 
Эл Республикын законжо-влак дене 
келшышын, йырым-йырысе средам 
аралыме шотышто моло полномо-
чийым шукта.».

7 лончо. «Посна категорий гра-
ждан ден должностной е‰-влакын 
доход, роскот нерген, пого да пого 

шотан обязательстве нерген све-
денийым пуымо шотышто южо йо-
дышым тєрлымє нерген» Марий Эл 
Республикын 2019 ий 5 декабрьысе 
53-З №-ан Законышкыжо («Марий 
Эл официальный» портал (portal.
mari.ru/pravo), 2019 ий 5 декабрь, 
05122019010053  №; 2021 ий 5 май, 
05052021010011 №) тыгай ваштал-
тышым пурташ:

1. 9 лончын 2 ужашыжын кумшо 
абзацыштыже «,акций-влак (органи-
заций-влакын уставной (складочный) 
капиталыштышт участвоватлыме 
ужаш, пай-влак)» мут-влакым «(ор-
ганизаций-влакын уставной (скла-
дочный) капиталыштышт участво-
ватлыме ужаш, пай-влак), цифровой 
финанс  актив-влак, цифровой валю-
то» мут-влак дене вашталташ.

2. 12 лончын 2 ужашыжын кумшо 
абзацыштыже «,акций-влак (органи-
заций-влакын уставной (складочный) 
капиталыштышт участвоватлыме 
ужаш, пай-влак)» мут-влакым «(ор-
ганизаций-влакын уставной (скла-
дочный) капиталыштышт участво-
ватлыме ужаш, пай-влак), цифровой 
финанс  актив-влак, цифровой валю-
то» мут-влак дене вашталташ.

3. 15 лончын 2 ужашыжын кумшо 
абзацыштыже «,акций-влак (органи-
заций-влакын уставной (складочный) 
капиталыштышт участвоватлыме 
ужаш, пай-влак)» мут-влакым «(ор-
ганизаций-влакын уставной (скла-
дочный) капиталыштышт участво-
ватлыме ужаш, пай-влак), цифровой 
финанс  актив-влак, цифровой валю-
то» мут-влак дене вашталташ.

4. 2-шо приложенийыште «,акций-
влак (организаций-влакын уставной 
(складочный) капиталыштышт участ-
воватлыме ужаш, пай-влак)» мут-вла-
кым «(организаций-влакын уставной 
(складочный) капиталыштышт участ-
воватлыме ужаш, пай-влак), цифро-
вой финанс  актив-влак, цифровой 
валюто» мут-влак дене вашталташ.».

8 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
29-З №


