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1 лончо. «Марий Эл Республи-
кын референдумжо нерген» Марий 
Эл Республикын 2003  ий 1 июльысо 
21-З №-ан Законышкыжо (Марий Эл 
Республикын Иктыш чумырен лук-
мо законодательствыже, 2003, 8 № (I 
ужаш), 247 ст.; 2006, 4 № (II ужаш), 145 
ст.; 2007, 3  №, 117 ст., 12 № (II ужаш), 
574 ст.; 2008, 11 №, 526 ст.; 2010, 1 
№ (I ужаш), 6 ст., 9 № (I ужаш), 349 
ст., 11 №, 503  ст.; 2011, 1 № (II ужаш), 
9 ст., 9 № (I ужаш), 457 ст., 11 №, 560 
ст.; «Марий Эл официальный» портал 
(portal.mari.ru/pravo), 2012 ий 31 июль, 
30072012010036 №, 2012 ий 25 ок-
тябрь, 24102012010055 №, 2012 ий 29 
декабрь, 29122012010084 №; 2013  ий 
2 август, 01082013010020 №, 2013  ий 
24 октябрь, 23102013010039 №, 2013  
ий 30 декабрь, 30122013010059 №; 
2014 ий 25 февраль, 24022014010002 
№, 2014 ий 29 апрель, 28042014010016 
№, 2014 ий 1 август, 31072014010024 
№, 2014 ий 29 декабрь, 
29122014010059 №; 2015 ий 2 март, 
02032015010006 №, 2015 ий 6 май, 
05052015010015 №, 2015 ий 17 де-
кабрь, 17122015010056 №; 2016 ий 26 
апрель, 25042016010011 №, 2016 ий 1 
июль, 01072016010025 №; 2017 ий 27 
декабрь, 26122017010067 №; 2018 ий 
2 ноябрь, 01112018010048 №; 2019 ий 
1 апрель, 01042019010006 №, 2019 ий 
30 декабрь, 30122019010059 №; 2020 
ий 3  август, 03082020010018 №, 2020 
ий 11 сентябрь, 11092020010032 №, 
2020 ий 15 декабрь, 15122020010052 
№) тыгай вашталтышым пурташ:

1. 3  лончын 7 пунктшым тыгай ре-
дакций дене возаш:

«7. Избирательный права да Россий 
Федерацийын гражданже-влакын ре-
ферендумышто участвоватлаш пра-
вашт шотышто тў‰ гарантий нерген» 
Федеральный закон дене келшышын, 
иностранный граждан, гражданствы-
дыме е‰, иностранный организаций, 
тўнямбал организаций ден тўнямбал 
общественный движений, иностран-
ный агентын функцийжым шуктышо, 
регистрироватлыдыме, иностранный 
агентын функцийжым шуктышо об-
щественный объединений-влак да 

массовый информацийын иностран-
ный агентын функцийжым шуктышо 
иностранный средствыже-влак, тугай 
российский юридический лица-влак, 
могайышт нерген информацийым 
массовый информацийын иностран-
ный средствыже-влакын реестрыш-
кышт пуртымо, могайышт иностран-
ный агентын функцийжым шуктат, 
Марий Эл Республикын референ-
думжым эртарыме шотышто иници-
ативым ончыкташ да референдумым 
эртараш, Марий Эл Республикын ре-
ферендумыштыжо раш пале резуль-
татыш шуаш йєным ыштыме але ча-
ракым ыштыме пашам шукташ, тыгак 
Марий Эл Республикын референдум-
жым эртарыме кампанийыште моло 
формо дене участвоватлаш праван 
огытыл.

2. 17 лончыш тыгай содержаниян 2 
пунктым ешараш:

«2. «Избирательный права да Ро-
сий Федерацийын гражданже-вла-
кын референдумышто участвоват-
лаш правашт шотышто тў‰ гарантий 
нерген» Федеральный закон дене 
келшышын Марий Эл Республикын 
Рўдє сайлымаш комиссийже Россий 
Федерацийын Рўдє сайлымаш ко-
миссийжын палемдыме радам почеш 
исполнительный кучемын массовый 
информаций, массовый коммуника-
ций, информационный технологий 
да связь средстве-влак сферыште 
терген шогымо да эскерыме пашам 
шуктышо федеральный органыш ин-
формационно-телекоммуникацион-
ный сетьлаште, тидын шотыштак «Ин-
тернет» сетьыште, референдум-влак 
нерген Россий Федерацийын зако-
нодательствыжын требованийжым 
пудыртен ямдылыме да (але) шары-
ме агитационный материал-влакым 
Марий Эл Республикын референдум-
жым эртарыме годым референдум-
влак нерген Росий Федерацийын 
законодательствыжым пудыртен ша-
рыме информацийым шараш чарыме 
нерген представлений дене лекташ 
праван.».

3. 32 лончышто:
1) 2 пунктын «в» подпунктыштыжо 

«лукмо да шарыме» мут-влакым «ям-
дылыме да шарыме, тидын шотыштак 
информационно-телекоммуникаци-
онный сетьлаште, тыгак «Интернет» 
сетьыште шарыме» мут-влак дене 
вашталташ;

2) тыгай содержаниян 21 пунктым 
ешараш:

«21. «Избирательный права да Рос-
сий Федерацийын гражданже-вла-
кын референдумышто участвоват-
лаш правашт шотышто тў‰ гарантий 
нерген» Федеральный закон дене 
келшышын, агитационный материал-
влакым ямдылыме да (але) шарыме 
шотышто ойыртемым Россий Феде-
рацийын Рўдє сайлымаш комиссий-
же референдум-влак нерген Россий 
Федерацийын законодательствыжын 
требованийжым шотыш налме негы-
зеш рашемден палемден кертеш.».

4. 33  лончышто:
1) 1 пунктыш «Избирательный 

права да Россий Федерацийын гра-
жданже-влакын референдумышто 
участвоватлаш правашт шотышто тў‰ 
гарантий нерген» Федеральный зако-
нын 631 лончыжын 1 але 2 пунктыш-
тыжо, тиде Законын 521 лончыжын 1 
але 2 пунктыштыжо икмыняр кече 
почела йўклымє нерген ончыктымо 
пунчалым лукмо годым – йўклымє 
икымше кечын верысе жап дене ноль 
шагатыште» мут-влакым ешараш;

2) 2 пунктыш «Избирательный 
права да Россий Федерацийын гра-
жданже-влакын референдумышто 
участвоватлаш правашт шотышто тў‰ 
гарантий нерген» Федеральный зако-
нын 631 лончыжын 1 але 2 пунктыш-
тыжо, тиде Законын 521 лончыжын 1 
але 2 пунктыштыжо икмыняр кече 
почела йўклымє нерген ончыктымо 
пунчалым лукмо годым – йўклымє 
икымше кечын верысе жап дене ноль 
шагатыште» мут-влакым ешараш;

3) 3  пунктым тыгай редакций дене 
возаш:

«3. Йўклымє кечын Марий Эл Ре-
спубликын референдумжын йодыш-
лаж дене агитацийым эртараш ча-
ралтеш.

Икмыняр кече почела йўклымє нер-
ген «Избирательный права да Россий 
Федерацийын гражданже-влакын ре-
ферендумышто участвоватлаш пра-
вашт шотышто тў‰ гарантий нерген» 
Федеральный законын 631 лончыжын 
1 але 2 пунктыштыжо, тиде Законын 
521 лончыжын 1 але 2 пунктыштыжо 

Референдум-влак нерген Марèé Эл Республèкын  
южо законодательныé актышкыже вашталтышым 
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2022 ий 17 февральыште луктын
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ончыктымо пунчалым лукмо случай 
деч посна, йўклымє кече деч ончычсо 
кечын Марий Эл Республикын рефе-
рендумжын йодышлаж дене агита-
цийым эртараш чаралтеш.».

5. 38 лончышто:
1) лўмыштє «лукмо» мутым «ямды-

лыме» мут дене вашталташ;
2) 1 пунктыш «шараш» мут деч он-

чыч «, тидын шотыштак информаци-
онно-телекоммуникационный сеть-
лаште, тыгак «Интернет» сетьыште» 
мут-влакым ешараш;

3) 2 пунктышто «лукмо» мутым «ям-
дылыме» мут дене вашталташ;

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

5) 11 пунктым тыгай редакций дене 
возаш:

«11. Тиде лончын положенийже-
влак, тиде Законын 35 ден 36 лончыж-
влак дене келшышын шарыме агита-
ционный материал-влак деч посна, 
савыктыме, аудиовизуальный да моло 
агитационный материал-влакым, ти-
дын шотыштак информационно-теле-
коммуникационный сетьлаште, тыгак 
«Интернет» сетьыште шарышашлан 
ямдылыме да шарыме агитационный 
материал-влакым, ямдылыме да ша-
рыме шотышто кучылталтыт.».

6. 40 лончын 7 пунктшым тыгай ре-
дакций дене возаш:

«7. Шоя печатный, аудиовизуаль-
ный да моло агитационный мате-
риалым шарыме, печатный, аудио-
визуальный да моло агитационный 
материалым «Избирательный права 
да Россий Федерацийын гражданже-
влакын референдумышто участво-
ватлаш правашт шотышто тў‰ гаран-
тий нерген» Федеральный законын 
требованийжым пудыртен шарыме 
годым, тыгак Марий Эл Республи-
кын референдумжын йодышлаж дене 
агитацийым эртарыме шотышто «Из-
бирательный права да Россий Феде-
рацийын гражданже-влакын рефе-
рендумышто участвоватлаш правашт 
шотышто тў‰ гарантий нерген» Фе-
деральный законышто палемден он-
чыктымо радамым телерадиовеща-
ний организацийын, периодический 
печатный изданийын редакцийжын, 
сетевой изданийын редакцийжын 
пудыртымыж годым Марий Эл Ре-
спубликын референдумжын келшен 
толшо комиссийже права дене кел-
шен толдымо агитационный пашам 
чарен шогалтыме нерген, закон дене 
келшен толдымо агитационный мате-
риал-влакым поген налме нерген да 

телерадиовещаний организацийым, 
периодический печатный изданийын 
редакцийжым, сетевой изданийын 
редакцийжым, нунын должностной 
е‰ыштым, тыгак моло е‰ым Россий 
Федерацийын законодательствыж 
дене келшышын мутым кучаш шо-
галтыме нерген представлений дене 
правам аралыше органлашке, судыш, 
массовый информаций, массовый 
коммуникаций, информационный 
технологий да связь средстве-влак 
сферыште терген да эскерен шогы-
мо шотышто федеральный органыш 
лекшаш.».

7. 41 лончын 12 пунктшым тыгай 
редакций дене возаш:

«12. Марий Эл Республикын рефе-
рендумжылан ямдылалтме да тудым 
эртарыме дене кылдалтше сатум, па-
шам але услугым налме пашам Марий 
Эл Республикын Рўдє сайлымаш ко-
миссийже але тудын пунчалже почеш 
референдумын ўлнє шогышо келшен 
толшо комиссийже-влак «Кугыжаныш 
ден муниципальный кўлешлыклан са-
тум, пашам, услугым налме сферыште 
контракт системе нерген» 2013  ий 5 
апрельысе 44-ФЗ №-ан Федераль-
ный закон дене келшышын шуктат, 
а тугай отношений ужашыште, мо-
гайыштыже кўшнє ончыктымо Фе-
деральный закон огеш кучылталт, – 
Россий Федерацийын гражданский 
кодексше дене келшышын шуктат.».

8. 42 лончышто:
1) 6 пунктын «о» подпунктышкы-

жо «, тугай российский юридический 
лица-влак, могайышт нерген инфор-
мацийым массовый информацийын 
иностранный средствыже-влакын 
реестрышкышт пуртымо, могайышт 
иностранный агентын функцийжым 
шуктат» мут-влакым ешараш;

2) 7 пунктым тыгай редакций дене 
возаш:

«7. Россий Федерацийын гражда-
нинжын Марий Эл Республикын ре-
ферендумжын фондышкыжо шке 
кумылын ыштыме пожертвований-
же оксам связь отделенийыште, кре-
дитный организацийыште гражда-
нин шкежак шке средстваж кўшеш 
паспортым але гражданинын па-
спортшым алмаштыше документым 
ончыктен пыштыме йєн дене шук-
талтеш. Пожертвований оксам пыш-
тыме годым гражданин платёжный 
документыште фамилийжым, лўмжым, 
ачалўмжым, шочмо кечыжым, илыме 
вержын адресшым, паспортын але 
тудым алмаштыше документын се-
рийжым да номержым, гражданстве 
нерген информацийым ончыкта.

Тугай гражданинын, могайже ино-
странный агентын функцийжым 

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

3) 9 пунктын кумшо абзацышкыже 
«чын огыл» мут-влак деч вара «але 
тичмаш огыл» мут-влакым, «тыгай по-
жертвованийын чын огыл улмыжо» 
мут-влак деч вара «але жертвователь 
нерген сведенийын тичмаш огыл ул-
мыжо» мут-влакым ешараш.

9. 55 лончын 81 пунктшын икымше 
абзацыштыже «8 пунктын «а» ден «б» 
подпунктлаштыже» мут-влакым «8 
пунктышто» мут-влак дене, «вер гыч 
верыш нумал коштмо 1 яшлык» мут-
влакым «вер гыч верыш нумал кошт-
мо 2 яшлык» мут-влак дене ваштал-
таш.

2 лончо. «Марий Эл Республикы-
ште верысе референдум да муни-
ципальный образованийын чекшым 
вашталтыме, муниципальный обра-
зованийым пужен ыштыме йодыш-
ла дене йўклымє нерген» Марий Эл 
Республикын 2008 ий 2 декабрьысе 
71-З №-ан Законышкыжо (Марий Эл 
Республикын Иктыш чумырен лукмо 
законодательствыже, 2009, 1 № (II 
ужаш), 11 ст., 4 № (I ужаш), 136 ст.; 
2010, 1 № (I ужаш), 6 ст., 4 №, 158 ст., 
9 № (I ужаш), 441 ст., 11 №, 503  ст.; 
2011, 9 № (I ужаш), 457 ст., 11 №, 562 
ст.; «Марий Эл официальный» портал 
(portal.mari.ru/pravo), 2012 ий 31 июль, 
30072012010039 №, 2012 ий 25 ок-
тябрь, 24102012010055 №, 2012 ий 29 
декабрь, 29122012010084 №; 2013  ий 
2 август, 01082013010020 №; 2014 ий 
25 февраль, 24022014010002 №, 2014 
ий 29 апрель, 28042014010016 №, 
2014 ий 1 август, 31072014010024 №, 
2014 ий 29 декабрь, 29122014010059 
№; 2015 ий 2 март, 02032015010006 
№, 2015 ий 6 май, 05052015010015 №, 
2015 ий 17 декабрь, 17122015010056 
№; 2016 ий 26 апрель, 
25042016010011 №, 2016 ий 1 июль, 
01072016010025 №; 2017 ий 7 март, 
07032017010003  №, 2017 ий 27 де-
кабрь, 26122017010067 №; 2018 ий 2 
ноябрь, 01112018010048 №; 2019 ий 
1 апрель, 01042019010006 №, 2019 ий 
30 декабрь, 30122019010059 №; 2020 
ий 3  август, 03082020010018 №, 2020 
ий 11 сентябрь, 11092020010032 №, 
2020 ий 15 декабрь, 15122020010052 
№; 2021 ий 5 июль, 05072021010025 
№) тыгай вашталтышым пурташ:

1. 5 лончын 3  пунктшым тыгай ре-
дакций дене возаш:

«3. Федеральный закон дене кел-

Референдум-влак нерген Марèé Эл Республèкын  
южо законодательныé актышкыже вашталтышым 

пуртымо нерген
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шышын, иностранный граждан, гра-
жданствыдыме е‰, иностранный ор-
ганизаций, тўнямбал организаций ден 
тўнямбал общественный движений, 
иностранный агентын функцийжым 
шуктышо, регистрироватлыдыме, ино-
странный агентын функцийжым шук-
тышо общественный объединений-
влак да массовый информацийын 
иностранный агентын функцийжым 
шуктышо иностранный средствыже-
влак, тугай российский юридический 
лица-влак, могайышт нерген инфор-
мацийым массовый информацийын 
иностранный средствыже-влакын ре-
естрышкышт пуртымо, могайышт ино-
странный агентын функцийжым шук-
тат, верысе референдумым эртарыме 
шотышто инициативым ончыкташ 
да верысе референдумым эртараш, 
верысе референдумышто раш пале 
результатыш шуаш йєным ыштыме 
але чаракым ыштыме пашам шукташ, 
тыгак верысе референдумым эрта-
рыме кампанийыште моло формо 
дене участвоватлаш праван огытыл. 
Верысе референдумым эртарыме 
кампанийыште кўшнє ончыктымо е‰ 
ден ончыктымо организаций-влакын 
представительыштын иностранный 
(тўнямбал) эскерыше семын участво-
ватлымышт федеральный закон дене 
келшышын тєрлалтеш.».

2. 35 лончын 14 пунктшым тыгай 
редакций дене возаш:

«14. Верысе референдумлан ям-
дылалтме да тудым эртарыме дене 
кылдалтше сатум, пашам але услугым 
налме пашам келшен толшо верысе 
референдумым организоватлыше ко-
миссий але тудын пунчалже почеш 
верысе референдумын ўлнє шогы-
шо келшен толшо комиссийже-влак 
«Кугыжаныш ден муниципальный 
кўлешлыклан сатум, пашам, услугым 
налме сферыште контракт системе 
нерген» 2013  ий 5 апрельысе 44-ФЗ 
№-ан Федеральный закон дене кел-
шышын шуктат, а тугай отношений 
ужашыште, могайыштыже кўшнє он-
чыктымо Федеральный закон огеш 
кучылталт, – Россий Федерацийын 
гражданский кодексше дене кел-
шышын шуктат.».

3. 37 лончын 9 пунктшын «о» под-
пунктышкыжо «, тугай российский 
юридический лица-влак, могайышт 
нерген информацийым массовый 
информацийын иностранный средст-
выже-влакын реестрышкышт пурты-
мо, могайышт иностранный агентын 
функцийжым шуктат» мут-влакым 
ешараш.

4. 40  лончышто:
1) 1 пунктыш тыгай содержаниян 

абзацым ешараш:
Тугай гражданинын, могайже ино-

странный агентын функцийжым 
шуктышо физический лица-влакын 

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

2) 5 пунктын кумшо абзацышкыже 
«чын огыл» мут-влак деч вара «але 
тичмаш огыл» мут-влакым, «тыгай по-
жертвованийын чын огыл улмыжо» 
мут-влак деч вара «але жертвователь 
нерген сведенийын тичмаш огыл ул-
мыжо» мут-влакым ешараш.

5. 46 лончышто:
1) 2 пунктын «в» подпунктыштыжо 

«лукмо да шарыме» мут-влакым «ям-
дылыме да шарыме, тидын шотыштак 
информационно-телекоммуникаци-
онный сетьлаште, тыгак «Интернет» 
сетьыште шарыме» мут-влак дене 
вашталташ;

2) тыгай содержаниян 21 пунктым 
ешараш:

«21. Федеральный закон дене кел-
шышын, агитационный материал-
влакым ямдылыме да (але) шарыме 
шотышто ойыртемым Россий Феде-
рацийын Рўдє сайлымаш комиссий-
же референдум-влак нерген Россий 
Федерацийын законодательствыжын 
требованийжым шотыш налме негы-
зеш рашемден палемден кертеш.».

6. 47 лончышто:
1) 1 пунктыш «, Федеральный зако-

нын 631 лончыжын 1 але 2 пунктыш-
тыжо, тиде Законын 561 лончыжын 1 
але 2 пунктыштыжо икмыняр кече 
почела йўклымє нерген ончыктымо 
пунчалым лукмо годым – йўклымє 
икымше кечын верысе жап дене ноль 
шагатыште» мут-влакым ешараш;

2) 2 пунктыш «, Федеральный зако-
нын 631 лончыжын 1 але 2 пунктыш-
тыжо, тиде Законын 561 лончыжын 1 
але 2 пунктыштыжо икмыняр кече 
почела йўклымє нерген ончыктымо 
пунчалым лукмо годым – йўклымє 
икымше кечын верысе жап дене ноль 
шагатыште» мут-влакым ешараш;

3) 3  пунктым тыгай редакций дене 
возаш:

«3. Йўклымє кечын верысе рефе-
рендумын йодышлаж дене агита-
цийым эртараш чаралтеш.

Икмыняр кече почела йўклымє нер-
ген Федеральный законын 631 лон-
чыжын 1 але 2 пунктыштыжо, тиде 
Законын 561 лончыжын 1 але 2 пун-
ктыштыжо ончыктымо пунчалым лук-
мо случай деч посна йўклымє кече 
деч ончычсо кечын верысе референ-
думын йодышлаж дене агитацийым 
эртараш чаралтеш.».

7. 52 лончышто:
1) лўмыштє «лукмо» мутым «ямды-

лыме» мут дене вашталташ;

2) 1 пунктыш «шараш» мут деч он-
чыч «, тидын шотыштак информаци-
онно-телекоммуникационный сеть-
лаште, тыгак «Интернет» сетьыште» 
мут-влакым ешараш;

3) 3  пунктышто «лукмо» мутым «ям-
дылыме» мут дене вашталташ;

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

5) 11 пунктым тыгай редакций дене 
возаш:

«11. Тиде лончын положенийже-
влак, тиде Законын 49 ден 50 лончыж-
влак дене келшышын шарыме агита-
ционный материал-влак деч посна, 
савыктыме, аудиовизуальный да моло 
агитационный материал-влакым, ти-
дын шотыштак информационно-теле-
коммуникационный сетьлаште, тыгак 
«Интернет» сетьыште шарышашлан 
ямдылыме да шарыме агитационный 
материал-влакым ямдылыме да ша-
рыме шотышто кучылталтыт.».

8. 59 лончын 81 пунктшын икымше 
абзацыштыже «8 пунктын «а» ден «б» 
подпунктлаштыже» мут-влакым «8 
пунктышто» мут-влак дене, «вер гыч 
верыш нумал коштмо 1 яшлык» мут-
влакым «вер гыч верыш нумал кошт-
мо 2 яшлык» мут-влак дене ваштал-
таш.

3 лончо. «Марий Эл Республи-
кым Вуйлатышым мє‰геш ўжыкты-
мє радам нерген» Марий Эл Ре-
спубликын 2012 ий 24 октябрьысе 
54-З №-ан Законышкыжо («Марий 
Эл официальный» портал (portal.
mari.ru/pravo), 2012 ий 25 октябрь, 
24102012010054 №, 2012 ий 29 де-
кабрь, 29122012010084 №; 2013  ий 
2 август, 01082013010020 №, 2013  ий 
30 декабрь, 30122013010059 №; 2014 
ий 25 февраль, 24022014010002 №, 
2014 ий 29 апрель, 28042014010016 
№, 2014 ий 1 август, 31072014010024 
№; 2015 ий 2 март, 02032015010006 
№, 2015 ий 6 май, 05052015010015 №, 
2015 ий 17 декабрь, 17122015010056 
№; 2016 ий 26 апрель, 
25042016010011 №, 2016 ий 1 июль, 
01072016010025 №; 2017 ий 27 де-
кабрь, 26122017010067 №; 2018 ий 2 
ноябрь, 01112018010048 №; 2019 ий 
1 апрель, 01042019010006 №, 2019 ий 
30 декабрь, 30122019010059 №; 2020 
ий 3  август, 03082020010018 № 2020 
ий 11 сентябрь, 11092020010032 №, 
2020 ий 15 декабрь, 15122020010052 
№; 2021 ий 5 июль, 05072021010025 
№) тыгай вашталтышым пурташ:

1. 5 лончын 6 ужашыжым тыгай ре-
дакций дене возаш:

«6. Федеральный закон дене 
келшышын, иностранный граждан,  

Умбакыже 4-ше лашт.
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гражданствыдыме е‰, иностранный 
организаций, тўнямбал организа-
ций ден тўнямбал общественный 
движений, иностранный агентын 
функцийжым шуктышо, регистриро-
ватлыдыме, иностранный агентын 
функцийжым шуктышо обществен-
ный объединений-влак да массовый 
информацийын иностранный агентын 
функцийжым шуктышо иностранный 
средствыже-влак, тугай российский 
юридический лица-влак, могайышт 
нерген информацийым массовый 
информацийын иностранный средст-
выже-влакын реестрышкышт пурты-
мо, могайышт иностранный агентын 
функцийжым шуктат, мє‰геш ўжыкты-
мє шотышто йўклымашым эртарыме 
шумлык инициативым ончыкташ да 
мє‰геш ўжыктымє шотышто йўклы-
машым эртараш, мє‰геш ўжыкты-
мє шотышто йўклымашын раш пале 
результатыш шуаш йєным ыштыме 
але чаракым ыштыме пашам шук-
таш, тыгак Марий Эл Республикым 
Вуйлатышым мє‰геш ўжыктымє про-
цедурышто моло формо дене участ-
воватлаш праван огытыл. Марий Эл 
Республикым Вуйлатышым мє‰геш 
ўжыктымє процедурышто кўшнє он-
чыктымо е‰ ден ончыктымо органи-
заций-влакын представительыштын 
иностранный (тўнямбал) эскерыше 
семын участвоватлымышт федераль-
ный закон дене келшышын тєрлал-
теш.».

2. 30  лончыш тыгай содержаниян  
3  ужашым ешараш:

«3. Федеральный закон дене кел-
шышын, Рўдє сайлымаш комиссий 
Россий Федерацийын Рўдє сайлы-
маш комиссийжын палемдыме ра-
дам почеш исполнительный кучемын 
массовый информаций, массовый 
коммуникаций, иностранный техно-
логий да связь средстве-влак сфе-
рыште терген шогымо да эскерыме 
пашам шуктышо федеральный ор-
ганыш информационно-телеком-
муникационный сетьлаште, тидын 
шотыштак «Интернет» сетьыште ре-
ферендум-влак нерген Россий Фе-
дерацийын законодательствыжын 
требованийжым пудыртен ямдылыме 
да (але) шарыме агитационный мате-
риал-влакым Марий Эл Республикым 
Вуйлатышым мє‰геш ўжыктымє шо-
тышто йўклымашым эртарыме годым 
референдум-влак нерген Россий Фе-
дерацийын законодательствыжым 
пудыртен шарыме информацийым 
шараш чарыме нерген представле-
ний дене лекташ праван.».

3. 39 лончышто:
1) 2 ужашын 3  пунктыштыжо «лук-

мо да шарыме» мут-влакым «ямды-
лыме да шарыме, тидын шотыштак 
информационно-телекоммуникаци-
онный сетьлаште, тыгак «Интернет» 
сетьыште шарыме» мут-влак дене 
вашталташ;

2) тыгай содержаниян 21 ужашым 
ешараш:

«21. Федеральный закон дене кел-
шышын, агитационный материал-
влакым ямдылыме да (але) шарыме 
шотышто ойыртемым Россий Феде-
рацийын Рўдє сайлымаш комиссий-
же референдум-влак нерген Россий 
Федерацийын законодательствыжын 
требованийжым шотыш налме негы-
зеш рашемден палемден кертеш.».

4. 40  лончышто:
1) 1 ужашыш «, Федеральный зако-

нын 631 лончыжын 1 але 2 пунктыш-
тыжо, тиде Законын 531 лончыжын 1 
але 2 пунктыштыжо икмыняр кече 
почела йўклымє нерген ончыктымо 
пунчалым лукмо годым – йўклымє 
икымше кечын верысе жап дене ноль 
шагатыште» мут-влакым ешараш;

2) 2 ужашыш «, Федеральный зако-
нын 631 лончыжын 1 але 2 пунктыш-
тыжо, тиде Законын 531 лончыжын 1 
але 2 пунктыштыжо икмыняр кече 
почела йўклымє нерген ончыктымо 
пунчалым лукмо годым – йўклымє 
икымше кечын верысе жап дене ноль 
шагатыште» мут-влакым ешараш;

3) 3  ужашым тыгай редакций дене 
возаш:

«3. Йўклымє кечын мє‰геш ўжык-
тымє шотышто агитацийым эртараш 
чаралтеш.

Икмыняр кече почела йўклымє нер-
ген Федеральный законын 631 лон-
чыжын 1 але 2 пунктыштыжо, тиде 
Законын 531 лончыжын 1 але 2 пун-
ктыштыжо ончыктымо пунчалым лук-
мо случай деч посна йўклымє кече 
деч ончычсо кечын мє‰геш ўжыкты-
мє шотышто агитацийым эртараш 
чаралтеш.».

5. 45 лончышто:
1) лўмыштє «лукмо» мутым «ямды-

лыме» мут дене вашталташ;
2) 1 ужашыш «шараш» мут деч он-

чыч «, тидын шотыштак информаци-
онно-телекоммуникационный сеть-
лаште, тыгак «Интернет» сетьыште» 
мут-влакым ешараш;

3) 3  ужашыште «лукмо» мутым «ям-
дылыме» мут дене вашталташ;

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

5) 11 ужашым тыгай редакций дене 
возаш:

«11. Тиде лончын положенийже-
влак, тиде Законын 42 ден 43  лончыж-
влак дене келшышын шарыме агита-
ционный материал-влак деч посна, 
савыктыме, аудиовизуальный да моло 
агитационный материал-влакым, ти-
дын шотыштак информационно-теле-
коммуникационный сетьлаште, тыгак 
«Интернет» сетьыште шарышашлан 
ямдылыме да шарыме агитационный 
материал-влакым ямдылыме да ша-
рыме шотышто кучылталтыт.».

6. 46 лончышто:
1) 1 ужашыште «(умбакыже – «Экс-

тремистский паша ваштареш куче-
далме нерген» Федеральный закон)» 
мут-влакым кора‰даш;

2) 9 ужашым тыгай редакций дене 
возаш:

«9. Шоя печатный, аудиовизуальный 
да моло агитационный материалым 
шарыме, печатный, аудиовизуальный 
да моло агитационный Федеральный 
законын требованийжым пудыртен 
шарыме годым, тыгак мє‰геш ўжык-
тымє шотышто агитацийым эртарыме 
шотышто Федеральный законышто 
палемден ончыктымо радамым те-
лерадиовещаний организацийын, 
периодический печатный изданийын 
редакцийжын, сетевой изданийын 
редакцийжын пудыртымыж годым 
мє‰геш ўжыктымє шотышто келшен 
толшо комиссий права дене келшен 
толдымо агитационный пашам чарен 
шогалтыме нерген, закон дене кел-
шен толдымо агитационный мате-
риал-влакым поген налме нерген да 
телерадиовещаний организацийым, 
периодический печатный изданийын 
редакцийжым, сетевой изданийын 
редакцийжым, нунын должностной 
е‰ыштым, тыгак моло е‰ым Россий 
Федерацийын законодательствыж 
дене келшышын мутым кучаш шо-
галтыме представлений дене правам 
аралыше органлашке, судыш, массо-
вый информаций, массовый коммуни-
каций, информационный технологий 
да связь средстве-влак сферыште 
терген да эскерен шогымо шотышто 
федеральный органыш лекшаш.».

7. 47 лончын 12 ужашыжым тыгай 
редакций дене возаш:

«12. Мє‰геш ўжыктымє шотышто 
йўклымашым эртараш ямдылалтме 
да тудым эртарыме дене кылдалтше 
сатум, пашам але услугым налме па-
шам Рўдє сайлымаш комиссий але 
тудын пунчалже почеш мє‰геш ўжык-
тымє шотышто ўлнє шогышо келшен 
толшо комиссий-влак «Кугыжаныш 
ден муниципальный кўлешлыклан са-
тум, пашам, услугым налме сферыште 
контракт системе нерген» 2013  ий 5 
апрельысе 44-ФЗ №-ан Федераль-
ный закон дене келшышын шуктат, 
а тугай отношений ужашыште, мо-
гайыштыже кўшнє ончыктымо Фе-

Референдум-влак нерген Марèé Эл Республèкын  
южо законодательныé актышкыже вашталтышым 

пуртымо нерген
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деральный закон огеш кучылталт, – 
Россий Федерацийын гражданский 
кодексше дене келшышын шуктат.».

8. 48 лончын 5 ужашыжын 14 
пунктышкыжо «, тугай российский 
юридический лица-влак, могайышт 
нерген информацийым массовый 
информацийын иностранный средст-
выже-влакын реестрышкышт пурты-
мо, могайышт иностранный агентын 
функцийжым шуктат» мут-влакым 
ешараш.

9. 50  лончышто:
1) 1 ужашым тыгай редакций дене 

возаш:
«1. Россий Федерацийын гражда-

нинжын мє‰геш ўжыктымє шотышто 
йўклымашын фондышкыжо шке ку-
мылын ыштыме пожертвованийже ок-
сам связь отделенийыште, кредитный 
организацийыште гражданин шкежак 
шке средстваж кўшеш паспортым але 
гражданинын паспортшым алмашты-
ше документым ончыктен пыштыме 
йєн дене шукталтеш. Пожертвований 
оксам пыштыме годым гражданин 
платёжный документыште фами-
лийжым, лўмжым, ачалўмжым, шочмо 
кечыжым, илыме вержын адресшым, 
паспортын але тудым алмаштыше 
документын серийжым да номержым, 
гражданстве нерген информацийым 
ончыкта.

Тугай гражданинын, могайже ино-
странный агентын функцийжым 

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

2) 4 ужашыш тыгай содержаниян 
предложенийым ешараш: «Мє‰геш 
ўжыктымашым эртарыме шотышто 
инициативный группо пожертвова-
нийын чын огыл улмыж нерген але 
жертвователь нерген сведенийын 
тичмаш огыл улмыж нерген инфор-
мацийым жапыштыже налын огыл 
гын, мє‰геш ўжыктымє шотышто 
инициативный группо тугай пожер-
твованийым налмылан мутым огеш 
кучо, могайжылан пыштыме годым 
жертвователь-влак тиде лончын 1 
ден 2 ужашлаштыже палемдыме све-
денийым ончыктеныт да нине све-
денийже чын огыл але тичмаш огыл 
лийын.».

10. 57 лончын 7 ужашыжын икымше 
абзацыштыже «6 ужашын 1 ден 2 пун-
ктлаштыже» мут-влакым «6 ужашыш-
те» мут-влак дене, «вер гыч верыш 
нумал коштмо 1 яшлык» мут-влакым 
«вер гыч верыш нумал коштмо 2 яш-
лык» мут-влак дене вашталташ.

4 лончо. Тиде Закон, тудым офи-
циально савыктыме кече деч вара лу 
кече эртымек, вийыш пура.

«Марий Эл Республикын референ-
думжо нерген» Марий Эл Республи-
кын 2003  ий 1 июльысо 21-З №-ан 
Законжын положенийже-влак (тиде 
Законын редакцийыштыже), «Марий 
Эл Республикыште муниципальный 
образованийын чекшым вашталтыме, 
муниципальный образованийым пу-
жен ыштыме йодышла дене верысе 
референдум да йўклымаш нерген» 
Марий Эл Республикын 2008 ий 2 
декабрьысе 71-З №-ан Законжын 
положенийже-влак (тиде Законын 
редакцийыштыже) да «Марий Эл 
Республикым Вуйлатышым мє‰геш 
ўжыктымє радам нерген» Марий Эл 
Республикын 2012 ий 24 октябрьысе 
54-З №-ан Законжын положенийже-
влак (тиде Законын редакцийышты-
же) тиде Законын вийыш пурымо кече 
деч вара инициативым ончыктыман 
референдум-влакым да Марий Эл 
Республикым Вуйлатышым мє‰геш 
ўжыктымє шотышто йўклымашым эр-
тарымылан кєра лекше правовой кыл 
шотышто кучылталтыт.

Марèé Эл Республèкым  
Вуéлатыше А.ЕВСТИФЕЕВ

Йошкар-Ола
2022 ий 18 февраль
1-З №

1 лончо. Йочам ешыш воспитат-
лаш пуымо годым ик гана пуалтше 
пособийым тўлаш ыштыме да тўлы-
мє шотышто Марий Эл Республикын 
кугыжаныш кучем органже-влаклан 
шукташышт Россий Федерацийын 
федеральный закон дене келшышын 
пуалтше посна кугыжаныш полномо-
чийжым верысе самоуправлений ор-
ган-влак велым шуктымым чарнаш. 
Тыгай полномочийже верысе самоу-
правлений орган-влаклан «Ийготыш 
шудымо граждан-влак шотышто опе-
ке ден попечительстве пашам вик-
тарен колтымо да шуктымо, йочам 
ешыш воспитатлаш пуымо годым 
ик гана пуалтше пособийым тўлаш 
ыштыме да тўлымє шотышто посна 

кугыжаныш полномочийжым верысе 
самоуправлений орган-влаклан пуы-
мо нерген да Марий Эл Республикын 
южо законодательный актшым вийым 
йомдарышылан шотлымо нерген» 
Марий Эл Республикын 2007 ий 25 
октябрьысе 49-З №-ан Законжо дене 
пуалтын.

2 лончо. «Ийготыш шудымо гра-
ждан-влак шотышто опеке ден попе-
чительстве пашам виктарен колтымо 
да шуктымо, йочам ешыш воспитат-
лаш пуымо годым ик гана пуалтше 
пособийым тўлаш ыштыме да тўлымє 
шотышто посна кугыжаныш полно-
мочийжым верысе самоуправлений 
орган-влаклан пуымо да Марий Эл 
Республикын южо законодательный 

актшым вийым йомдарышылан шот-
лымо нерген» Марий Эл Республикын 
2007 ий 25 октябрьысе 49-З №-ан 
Законышкыжо (Марий Эл Республи-
кын Иктыш чумырен лукмо законода-
тельствыже, 2007, 11 № (I ужаш), 493  
ст.; 2008, 1 № (I ужаш), 6 ст.; 2009, 
8 №, 346 ст., 12 № (I ужаш), 499 ст.; 
2010, 6 №, 291 ст, 11 №, 506 ст.; 2011, 
7 №, 349 ст.; 2012, 1 № (I ужаш), 4 ст.; 
(«Марий Эл официальный» портал 
(portal.mari.ru/pravo), 2013  ий 30 де-
кабрь, 30122013010063  №; 2015 ий 
25 сентябрь, 25092015010035 №; №, 
2017 ий 27 декабрь, 26122017010066 
№; 2021 ий 5 июль, 05072021010030 
№) тыгай вашталтышым пурташ:

1. Лўмыштє «, йочам ешыш воспи-
татлаш пуымо годым ик гана пуалтше 
пособийым тўлаш ыштыме да тўлы-
мє» мут-влакым кора‰даш.

2. Преамбулым тыгай редакций 
дене возаш:

«Тиде Закон ийготыш шудымо гра-
ждан-влак шотышто опеке ден по-
печительстве пашам виктарен кол-
тымо да шуктымо шотышто Марий 
Эл Республикын посна кугыжаныш 
полномочийжым (умбакыже – посна 
кугыжаныш полномочий) Марий Эл 

Умбакыже 6-шо лашт.

Йочам ешыш воспèтатлаш пуымо годым èк гана 
пуалтше пособèéым тўлаш ыштыме да тўлымє 

шотышто Марèé Эл Республèкын кугыжаныш кучем 
органже-влаклан шукташышт Россèé Федерацèéын 
федеральныé закон дене келшышын пуалтше посна 

кугыжаныш полномочèéжым верысе самоуправленèé 
орган-влакын шуктымым чарнымышт нерген

Марèé Эл Республèкын ЗАКОНЖО
Марий Эл Республикын Кугыжаныш Погынжо

2022 ий 17 февральыште луктын
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Республикыште муниципальный рай-
он ден ола округласе верысе само- 
управлений орган-влаклан (умбакы-
же – верысе самоуправлений орган-
влак) пуымо радам ден условийым 
рашемден палемдымашке виктарал-
тын.».

3. 1 лончын кумшо абзацшым 
вийым йомдарышылан шотлаш.

4. 3  лончын 3.1 пунктшым вийым 
йомдарышылан шотлаш.

5. 4 лончын 4 пунктшым вийым 
йомдарышылан шотлаш.

6. 5 лончышто:

1) 2 пунктын икымше абзацшым ты-
гай редакций дене возаш:

«2. Посна кугыжаныш полномо-
чийым шукташ кажне муниципальный 
образованийлан субвенцийын ку- 
гытшо тыгай формо почеш шотлен 
лукталтеш:»;

2) 2.1 пунктым тыгай редакций 
дене возаш:

«2.1. Верысе бюджет-влаклан 
субвенций верысе бюджет-влакым 
шуктен толмо пашам кассе гоч об-
служиватлышашлан Федеральный 
казначействын Марий Эл Респуб- 

ликысе управленийыштыже почмо 
счётыш перечислений йєн дене кол-
талтеш.».

7. 5.1 лончышто «Йочам ешыш 
воспитатлаш тиде Закон дене кел-
шышын пуымо годым ик гана пуал-
тше пособийым тўлаш ыштыме да 
тўлымє нерген информаций» мут-
влакым кора‰даш.

8. 8 лончын 1 пунктыштыжо да  
2 пунктшын икымше абзацыштыже 
«кугыжаныш полномочий» мут-вла-
кым «посна кугыжаныш полномочий» 
мут-влак дене вашталташ.

3 лончо. Тиде Закон тудым офи-
циально савыктыме кече гыч вийыш 
пура да 2022 ий 1 январь гыч лекше 
правовой кылым авалта.

Марèé Эл Республèкым  
Вуéлатыше А.ЕВСТИФЕЕВ

Йошкар-Ола
2022 ий 18 февраль
2-З №

Йочам ешыш воспèтатлаш пуымо годым èк гана 
пуалтше пособèéым тўлаш ыштыме да тўлымє 

шотышто Марèé Эл Республèкын кугыжаныш кучем 
органже-влаклан шукташышт Россèé Федерацèéын 
федеральныé закон дене келшышын пуалтше посна 

кугыжаныш полномочèéжым верысе самоуправленèé 
орган-влакын шуктымым чарнымышт нерген

1 лончо. Тèде Законын тєрлымє 
предмет

Тиде Закон алкогольым йўын, на-
ркотик але моло аяр дене а‰ыргыше 
е‰-влаклан полышым пуымо шо-
тышто мероприятийлам организо-
ватлыме да шуктымо дене кылдал-
тше, тидын шотыштак ончыктымо 
е‰-влаклан полышым пуышашлан 
специализироватлыме организаций-
влакым ыштыме дене кылдалтше 
посна отношенийым Марий Эл Ре-
спубликын полномочийже кугыт дене 
келшышын тєрлен шога. 

2 лончо. Алкогольым éўын, 
наркотèк але моло аяр дене 
а‰ыргыше е‰-влаклан полышым 
пуымо шотышто меропрèятèéлам 
органèзоватлыме да шуктымо 
сферыште Марèé Эл Республè-
кын кугыжаныш кучем органже-
влакын полномочèéышт

1. Алкогольым йўын, наркотик але 
моло аяр дене а‰ыргыше е‰-влаклан 
полышым пуымо шотышто мероприя-
тийлам организоватлыме да шуктымо 
сферыште Марий Эл Республикын 
Кугыжаныш Погынжын полномочий 
радамышкыже пурат:

1) Марий Эл Республикын алко-
гольым йўын, наркотик але моло аяр 
дене а‰ыргыше е‰-влаклан полышым 

пуымо шотышто мероприятийлам ор-
ганизоватлыме да шуктымо йодыш-
лам тєрлен шогышо законжо-влакым 
лукмаш;

2) Марий Эл Республикын алко-
гольым йўын, наркотик але моло аяр 
дене а‰ыргыше е‰-влаклан полышым 
пуымо шотышто мероприятийлам ор-
ганизоватлыме да шуктымо йодыш-
лам тєрлен шогышо законжо-влакым 
шотыш налмым да шуктымым терген 
шогымаш.

2. Алкогольым йўын, наркотик але 
моло аяр дене а‰ыргыше е‰-влаклан 
полышым пуымо шотышто меропри-
ятийлам организоватлыме да шукты-
мо сферыште Марий Эл Республи-
кын Правительствыжын полномочий 
радамышкыже пурат:

1) алкогольым йўын, наркотик але 
моло аяр дене а‰ыргыше е‰-влаклан 
полышым пуымо шотышто мероприя-
тийлам организоватлыме да шуктымо 
сферыште Марий Эл Республикын 
исполнительный кучемжын уполно-
мочитлыме органжым рашемден па-
лемдымаш;

2) Марий Эл Республикын алко-
гольым йўын, наркотик але моло 
аяр дене а‰ыргыше е‰-влаклан по-
лышым пуымашке виктаралтше ку-
гыжаныш программыже-влакым 
пе‰гыдемдымаш, тыгак ончыктымо 

сферыште Марий Эл Республикын 
моло нормативный правовой актше-
влакым лукмаш;

3) Россий Федерацийын законо-
дательствыштыже да Марий Эл Ре-
спубликын законодательствыштыже 
палемден ончыктымо моло полномо-
чий.

2. Алкогольым йўын, наркотик але 
моло аяр дене а‰ыргыше е‰-влаклан 
полышым пуымо шотышто мероприя-
тийлам организоватлыме да шуктымо 
сферыште Марий Эл Республикын 
исполнительный кучемжын уполно-
мочитлыме органжын полномочий 
радамышкыже пурат:

1) Марий Эл Республикын алко-
гольым йўын, наркотик але моло аяр 
дене а‰ыргыше е‰-влаклан полышым 
пуымашке виктаралтше кугыжаныш 
программыже-влакым ямдылымаш 
да шуктымаш;

2) ончыктымо сферыште Марий Эл 
Республикын моло нормативный пра-
вовой актше-влакым ямдылымаш да 
шуктымаш.

3  лончо. Алкогольым éўын, 
наркотèк але моло аяр дене 
а‰ыргыше е‰-влаклан полышым 
пуымо шотышто меропрèятèéлам 
органèзоватлымаш да шуктымаш

1. Алкогольым йўын, наркотик але 
моло аяр дене а‰ыргыше е‰-влаклан 
алкогольым йўын, наркотик але моло 
аяр дене а‰ыргыше е‰-влаклан по-
лышым пуышашлан ыштыме специ-
ализироватлыме организацийлаште 
(умбакыже – специализироватлыме 
организаций-влак) полыш пуалтеш. 
Специализироватлыме организаций-
влак бюджетный учреждений формо 
дене ышталтыт.

Алкогольым éўын, наркотèкым але моло аяр дене 
паéдаланен а‰ыргыше е‰-влаклан полышым пуымо 

шотышто меропрèятèéлам органèзоватлыме да 
шуктымо нерген

Марèé Эл Республèкын ЗАКОНЖО
Марий Эл Республикын Кугыжаныш Погынжо

2022 ий 17 февральыште луктын
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2. Алкогольым йўын, наркотик але 
моло аяр дене а‰ыргыше е‰-влаклан 
полышым пуымо шотышто мероприя-
тийлам организоватлыме да шуктымо 
шотышто полномочий, тидын шотыш-
так специализироватлыме организа-
ций-влакым ыштыме шотышто пол-
номочий, Марий Эл Республикыште 
верысе самоуправлений орган-вла-
клан Россий Федерацийыште верысе 
самоуправленийым организоватлыме 
общий принцип-влакым палемден 
ончыктышо федеральный законышто 

рашемдыме радам почеш пуалтын 
кертеш.

4 лончо. Тèде Законым шуктымо 
дене кылдалтше роскотым фè-
нансèроватлымаш

Тиде Законым шуктымо дене кыл-
далтше роскот келшен толшо финанс  
ийлан да плановый жаплан Марий 
Эл Республикын республиканский 
бюджетше нерген законышто тиде 
пашалан палемдыме средства кугыт 
дене келшышын, тыгак моло источник 

кўшеш Россий Федерацийын законо-
дательствыж дене келшышын финан-
сироватлалтеш.

5 лончо. Тèде Законын вèéыш пу-
рымыжо 

Тиде Закон, тудым официально са-
выктыме кече деч вара лу кече эрты-
мек, вийыш пура.

Марèé Эл Республèкым  
Вуéлатыше А.ЕВСТИФЕЕВ

Йошкар-Ола
2022 ий 18 февраль
3-З №

1 лончо. «Марий Эл Республикыш-
те градостроительный паша шотышто 
кылым тєрлымє нерген» Марий Эл 
Республикын 2006 ий 5 октябрьысе 
52-З №-ан Законышкыжо (Марий Эл 
Республикын Иктыш чумырен лукмо 
законодательствыже, 2006, 11 №, 407 
ст.; 2007, 3  №, 121 ст.; 2008, 11 №, 538 
ст.; 2009, 7 №, 302 ст.; 2011, 11 №, 569 
ст.; («Марий Эл официальный» портал 
(portal.mari.ru/pravo), 2014 ий 25 фев-
раль, 24022014010007 №, 2014 ий 19 
август, 18082014010034 №; 2015 ий 
17 июнь, 17062015010030 №; 2016 ий 
6 октябрь, 05102016010037 №; 2017 
ий 4  август, 04082017010040 №; 2018 
ий 8 май, 08052018010019 №, 2018 ий 
28 декабрь, 28122018010069 №; 2021 
ий 5 май, 05052021010019 №, 2021 ий 

5 июль, 05072021010029 №, 2021 ий 
24 сентябрь, 24092021010044 №) ты-
гай вашталтышым пурташ:

1. 4 лончышто:
тыгай содержаниян кандашымше 

абзацым ешараш:
«энергетикын объектше-влак;»;
кандашымше абзацым индешымше 

абзацлан шотлаш.
2. 7 лончыш тыгай содержаниян 1.1 

пунктым ешараш:
«1.1. Марий Эл Республикын терри-

ториальный планирований схемыжын 
проектшым ямдылыме паша Россий 
Федерацийын Градостроительный 
кодексшын 9 лончыжын требова-
нийжым да Марий Эл Республикын 
градостроительный проектирований 
шотышто региональный норматив-

ше-влакым шотыш налме негызеш 
шукталтеш.».

3. 10 лончын 2 пунктшын шым-
ше абзацшым тыгай редакций дене  
возаш:

«пе‰гыде коммунальный шўкшакым 
обрабатыватлыме, утилизироватлы-
ме, э‰гекым кондыдымым ыштыме, 
вера‰дыме объект-влак;».

4. 11 лончын 2 пунктшын нылым-
ше абзацшым тыгай редакций дене  
возаш:

«ола округын генеральный план-
жым ямдылыме годым физический 
культур ден массовый спорт, обра-
зований, здравоохранений, пе‰гыде 
коммунальный шўкшакым обрабаты-
ватлыме, утилизироватлыме, э‰гекым 
кондыдымым ыштыме, вера‰дыме 
объект-влак;».

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

Марèé Эл Республèкым  
Вуéлатыше А.ЕВСТИФЕЕВ

Йошкар-Ола
2022 ий 18 февраль
5-З №

«Марèé Эл Республèкыште градостроèтельныé паша 
шотышто кылым тєрлымє нерген»  

Марèé Эл Республèкын Законышкыжо вашталтышым 
пуртымо нерген

Марèé Эл Республèкын ЗАКОНЖО
Марий Эл Республикын Кугыжаныш Погынжо

2022 ий 17 февральыште луктын

1 лончо. «Ялозанлыклан кугыжа-
ныш полыш нерген» Марий Эл Ре-
спубликын 2004 ий 3  декабрьысе 
54-З №-ан Законышкыжо (Марий 
Эл Республикын Иктыш чумырен 
лукмо законодательствыже, 2005, 
1 № (I ужаш), 8 ст., 4 №, 155 ст., 12 
№ (I ужаш), 438 ст.; 2006, 6 №, 233  
ст.; 2007, 12 № (II ужаш), 579 ст.; 
2009, 4 № (I ужаш), 139 ст., 12 № (I 
ужаш), 495 ст.; 2011, 1 № (II ужаш), 
12 ст., 9 № (I ужаш), 472 ст., 11 №, 
575 ст.; 2012, 1 № (I ужаш), 6 ст.; 
(«Марий Эл официальный» портал 

(portal.mari.ru/pravo), 2012 ий 30 май, 
2805201201000728 №, 2012 ий 25 
июнь, 25062012010032 №, 2012 ий 25 
октябрь, 24102012010066 №; 2014 
ий 25 февраль, 24022014010003  №, 
2014 ий 1 август, 31072014010023  №, 
2014 ий 30 октябрь, 30102014010042 
№, 2014 ий 29 декабрь, 
29122014010069 №; 2015 ий, 6 май, 
05052015010018 №, 2015 ий 25 сен-
тябрь, 25092015010041 №; 2016 ий 5 
декабрь, 051222016010049 №; 2017 
ий 4 август, 04082017010035 №, 2017 
ий 5 декабрь, 04122017010058 №; 

2019 ий 5 декабрь, 05122019010058 
№) тыгай вашталтышым пурташ:

1. 1 лончын кумшо абзацшым тыгай 
редакций дене возаш:

«Ялозанлык товаропроизводитель-
влакын пашае‰ыштлан ик гана пуал-
тше пособий;».

2. 2 лончын икымше ужашыжым ты-
гай редакций дене возаш:

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

1) уполномочитлыме орган – Ма-
рий Эл Республикын исполнитель-
ный кучемжын тугай органже, мо-
гайжылан Марий Эл Республикын 
Правительствыже субсидийым, ик 
гана пуалтше пособийым да ялозан-
лыклан моло кугыжаныш полышым 
пуымо шотышто тиде Закон дене 

«Ялозанлыклан кугыжаныш полыш нерген»  
Марèé Эл Республèкын Законышкыжо вашталтышым 

пуртымо нерген

Марèé Эл Республèкын ЗАКОНЖО
Марий Эл Республикын Кугыжаныш Погынжо

2022 ий 17 февральыште луктын

Умбакыже 8-ше лашт.
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келшышын пашам шукташ полномо-
чийым пуэн;

2) ялозанлык товаропроизводи-
тельын пашае‰же – Россий Федера-
цийын гражданинже:

 тугай профессий, специальность 
але ямдылалтме направлений шо-
тышто, могайыштын переченьыштым 
Марий Эл Республикын Правитель-
ствыже рашемден палемда, кыдалаш 
профессиональный образованиян да 
(але) кўшыл образованиян, тў‰ паша 
вер шотышто раш пале огыл жаплан 
ялозанлык товаропроизводитель 
дене налме профессийже, специаль-
ностьшо, ямдылалтме направлений 
шот дене трудовой договорым кел-
шен толшо образовательный орга-
низацийым тунем лекме деч вара 
ик ий жапыште икымше гана ыш-
тыше але налме профессий, специ-

альность, ямдылалтме направлений 
дене келшышын, тунемын лекме деч 
вара военный службым призыв по-
чеш эртымылан але йоча шочмылан 
кєра талук жапыште пашам ышташ 
тў‰алдыме да налме профессий, 
специальность але ямдылалтме на-
правлений дене келшышын военный 
службым призыв почеш эртыме деч 
вара ик ий жапыште але тиде йоча 
шочмо кече гыч кум ий жапыште 
икымше гана пашам ышташ тў‰алше 
е‰;

ялозанлык товаропроизводитель 
дене тў‰ паша верыште ялозанлы-
кыште тугай пашазе профессий-влак 
кокла гыч иктыж дене трудовой до-
говорым икымше гана ыштыше е‰, 
могайыштын переченьыштым Марий 
Эл Республикын Правительствыже 
рашемден палемда;

3) ялозанлык товаропроизводи-
тельын пашае‰жылан ик гана пуал-
тше пособий – ялозанлыкын кадро-
вый потенциалжым материально 
кумыла‰дышашлан ялозанлык това-
ропроизводительын пашае‰жылан 
пуалтше бюджет окса.».

3. 4 лончын икымше ужашышкыже 
тыгай содержаниян 7 пунктым еша-
раш:

«7) ял туризмлан полыш да тудым 
вия‰дымаш.».

4. Лўмыштє, 14 лончын икымше 
ден кокымшо ужашыштыже «самы-
рык специалистлан» мут-влакым 
«ялозанлык товаропроизводительын 
пашае‰жылан» мут-влак дене ва-
шталташ.

2 лончо. Тиде Закон, тудым офи-
циально савыктыме кече деч вара лу 
кече эртымек, вийыш пура.

Марèé Эл Республèкым  
Вуéлатыше А.ЕВСТИФЕЕВ

Йошкар-Ола
2022 ий 18 февраль
4-З №

«Ялозанлыклан кугыжаныш полыш нерген»  
Марèé Эл Республèкын Законышкыжо вашталтышым 

пуртымо нерген

1 лончо. «Марий Эл Республикы-
ште муниципальный службын долж-
ностьшо-влакын реестрышт нерген» 
Марий Эл Республикын 2002 ий 12 
мартысе 6-З №-ан Законжо (Марий 
Эл Республикын Иктыш чумырен лук-
мо законодательствыже, 2002, 4 №, 
114 ст.; 2005, 4 №, 152 ст.; 2006, 1 № (I 
ужаш), 5 ст., 1 № (II ужаш), 13  ст., 4 № (I 
ужаш), 136 ст., 12 № (I ужаш), 443  ст.; 
2007, 11 № (I ужаш), 505 ст.; 2008, 4 № 
(I ужаш), 191 ст.; 2009, 1 № (I ужаш), 
8 ст.; «Марий Эл официальный» пор-
тал (portal.mari.ru/pravo), 2012 ий 21 
март, 21032012010003  №, 2012 ий 27 
август, 27082012010051 №, 2012 ий 
12 декабрь, 10122012010074 №; 2018 
ий 25 сентябрь, 25092018010034 №) 
пеленысе приложенийыш тыгай ва-
шталтышым пурташ:

1. 1 разделын «Муниципальный 
службын тў‰ должностьшо» подра-
зделыштыже «ола округ» мут-влакым 
кора‰даш.

2. 3  разделын «Муниципальный 
службын кўшыл должностьшо» под- 
разделыштыже «Контрольно шотлы-
шо органын председательже» мут-
влакым кора‰даш.

2 лончо. «Муниципальный служ-
бо шотышто Марий Эл Республикын 
полномочийжым шуктымо нерген» 
Марий Эл Республикын 2007 ий 31 
майысе 25-З №-ан Законышкыжо 
(Марий Эл Республикын Иктыш чу-
мырен лукмо законодательствыже, 
2007, 6 №, 291 ст.; 2008, 1 № (I ужаш), 
6 ст., 4 № (I ужаш), 191, 198 ст., 9 № 
(II ужаш), 455 ст., 11 №, 539 ст.; 2009, 
1 № (III ужаш), 14 ст., 4 № (I ужаш), 
134 ст., 5 №, 213  ст., 8 №, 341 ст.; 
2010, 4 №, 159 ст.; 2011, 6 №, 305 ст., 
9 № (I ужаш), 463  ст., 11 №, 566 ст.; 
«Марий Эл официальный» портал 
(portal.mari.ru/pravo), 2012 ий 21 март, 
21032012010003  №, 2012 ий 30 май, 
28052012010022 №, 2012 ий 31 июль, 
30072012010040 №, 2012 ий 27 август, 

27082012010051 №, 2012 ий 12 де-
кабрь, 10122012010074 №; 2013  ий 27 
февраль, 26022013010003  №, 2013  ий, 
24 октябрь, 23102013010039 №, 2013  
ий 30 декабрь, 30122013010060 №; 
2014 ий  1 август, 31072014010023  №, 
31072014010026 №; 2015 ий 2 март, 
02032015010007 №, 2015 ий 17 июнь, 
17062015010028 №, 2015 ий 25 сен-
тябрь, 25092015010035 №; 2016 ий 1 
март, 290220160100041 №, 2016 ий 6 
октябрь, 05102016010027 №; 2017 ий 
26 апрель, 25042017010014 №, 2017 
ий 4 август, 04082017010031 №, 2017 
ий 27 октябрь, 26102017010048 №, 
2017 ий 27 декабрь, 26122017010065 
№; 2020 ий 2 март, 02032020010003  
№, 2020 ий 3  август, 03082020010015 
№, 2020 ий 2 ноябрь, 02112020010039 
№; 2021 ий 5 июль, 05072021010025 
№) тыгай вашталтышым пурташ:

1. 4 лончышто:
1) 3  пунктышто «, контрольно шот-

лышо органын председательже» мут-
влакым кора‰даш;

2) 7 пунктышто «Ола округысо де-
путат-влакын погынымашыштын ап-
паратшым вуйлатыше» мут-влакым 
«Депутат-влакын погынымашыштын 
аппаратшым вуйлатыше» мут-влак 
дене вашталташ.

Марèé Эл Республèкын посна законодательныé 
актлашкыже вашталтышым пуртымо нерген

Марèé Эл Республèкын ЗАКОНЖО
Марий Эл Республикын Кугыжаныш Погынжо

2022 ий 17 февральыште луктын

Мучашыже лèеш


