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3  графаште «2010» цифрым» 
«2000» цифр дене вашталташ;

6 графаште «36000 кв.м» мут-вла-
кым «54982 кв.м» мут-влак дене ва-
шталташ;

2) «Салтакъял ял шотан илем» по-
зицийыште:

2 пунктышто:
2 графаште «27 пачеран пєрт» мут-

влакым «18 пачеран пєрт» мут-влак 
дене вашталташ;

6 графаште «1261 кв.м» мут-вла-
кым «951,4 кв.м» мут-влак дене ва-
шталташ;

4 пунктышто:
 2 графаште «18 пачеран пєрт» мут-

влакым «27 пачеран пєрт» мут-влак 
дене вашталташ;

6 графаште «786 кв.м» мут-влакым 

«1261 кв.м» мут-влак дене ваштал-
таш;

3) «Тумньымучаш ял шотан илем» 
позицийыште:

25 пунктын 6 графаштыже «19000 
кв.м» мут-влакым «25466 кв.м» мут-
влак дене вашталташ;

26 пунктын 6 графаште «22000 
кв.м» мут-влакым «23407 кв.м» мут-
влак дене вашталташ;

4) ) «Шўдымарий ял шотан илем» 
позицийыште:

3  пунктын 6 графаштыже «272,3  
кв.м» мут-влакым «283,7 кв.м» мут-
влак дене вашталташ;

13  пунктышто:
3  графам тыгай редакций дене 

возаш:

«Марий Эл Республик, Кужэ‰ер 
район, Руш Кугунур села»;

6 графаштыже «15000 кв.м» мут-
влакым «18666 кв.м» мут-влак дене 
вашталташ;

5) «Кужэ‰ер ола шотан илем» пози-
цийын 2 пунктыштыжо;

2 графам тыгай редакций дене воз-
аш:

«Илыдыме помещений – пєлем»;
3  графаш «, пом III» мут-влакым 

ешараш;
6 графаште «72 кв.м» мут-влакым 

«87,3  кв.м» мут-влак дене ваштал-
таш.

2. 16-ше №-ан приложенийын 
«Советский муниципальный район» 
разделжын «Шнаран ял шотан илем 
позицийжын 1 пунктшын 3  графаш-
тыже «33-шо пєрт» мут-влакым «38-
ше пєрт» мут-влак дене вашталташ.

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

Марèé Эл Республèкым  
Вуéлатыше Ю.ЗАЙЦЕВ

Йошкар-Ола 
2022 ий 31 октябрь 
35-З №

«Марèé Эл Республèкыште мунèцèпальныé 
погым мунèцèпальныé образованèé-влак коклаште 

шеледыме нерген» Марèé Эл Республèкын 
Законышкыжо вашталтышым пуртымо нерген

Марèé Эл Республèкын ЗАКОНЖО
Марий Эл Республикын Кугыжаныш Погынжо

2022 ий 27 октябрьыште луктын

1 лончо. «Марий Эл Республикы-
ште налог да сбор шотышто кылым 
тєрлымє нерген» Марий Эл Респу-
бликын 2011 ий 27 октябрьысе 59-З 
№-ан Законжын (Марий Эл Респу-
бликын Иктыш чумырен лукмо за-
конодательствыже, 2011, 11 №, 565 
ст.; «Марий Эл официальный» пор-
тал (portal.mari.ru/pravo), 2012 ий 21 
март, 21032012010015 №, 2012 ий 30 
май, 28052012010023  №, 2012 ий 25 
октябрь, 24102012010057 №, 2012 
ий 29 декабрь, 27122012010083  №; 
2013  ий 23  апрель, 19042013010010 
№, 2013  ий 24 октябрь, 
23102013010040 №; 2014 ий 25 
февраль, 24022014010004 №, 2014 
ий 30 октябрь, 30102014010041 №; 
2015 ий 17 июнь, 17062015010023  
№, 2015 ий 25 сентябрь, 

25092015010035 №; 2016 ий 26 
апрель, 25042016010018 №, 2016 ий 
6 октябрь, 05102016010029 №, 2016 
ий 25 октябрь, 241022016010044 №, 
2016 ий 20 декабрь, 20122016010053  
№; 2017 ий 7 март, 07032017010007 
№, 2017 ий 28 июль, 28072017010030 
№, 2017 ий 27 октябрь, 
26102017010049 №; 2018 ий 26 фев-
раль, 26022018010003  №, 2018 ий 25 
июнь, 25062018010025 №, 2018 ий 25 
сентябрь, 25092018010040 №, 2018 ий 
2 ноябрь, 01112018010045 №; 2019 
ий 10 июнь 10062019010012 №, 2019 
ий 26 июль, 26072019010024 №, 2019 
ий 6 ноябрь, 05112019010038 №, 
2019 ий 22 ноябрь, 22112019010048 
№; 2020 ий 2 март, 02032020010005 
№, 2020 ий 3  август, 03082020010020 
№, 03082020010026 №, 2020 ий 15 

декабрь, 15122020010053  №; 2021 
ий 1 март, 01032021010006 №, 2021 
ий 24 сентябрь, 24092021010034 №; 
2022 ий 27 июль, 27072022010028 
№) 7 лончышкыжо, тыгай содержа-
ниян 6 пунктым ешарен, ваштал-
тышым пурташ:

«6. Ялозанлык продукцийым ыш-
тен лукшо организаций, кресаньык 
(фермер) озанлык-влак (ялозанлык 
товаропроизводитель-влак) ялозан-
лык продукцийым ыштен налшашлан 
кучылтмо, нунын лўмеш регистриро-
ватлыме грузовой автомобиль, по-
грузчик, шке коштшо косилке, шке 
коштшо опрыскиватель-влак шо-
тышто транспорт налогым тўлымє 
деч утаралтыт.

Тиде пунктын икымше абзацыш-
тыже ончыктымо льгот Россий Фе-
дерацийын Налог кодексшын 3611 
лончыштыжо палемдыме радам по-
чеш пуалтеш.».

2 лончо. Тиде Закон 2023  ий 1 
январь гыч вийыш пура.

Марèé Эл Республèкым  
Вуéлатыше Ю.ЗАЙЦЕВ

Йошкар-Ола 
2022 ий 5 декабрь 
43-З №

«Марèé Эл Республèкыште налог да сбор шотышто 
кылым тєрлымє нерген» Марèé Эл Республèкын 

Законжын 7 лончышкыжо вашталтышым  
пуртымо нерген

Марèé Эл Республèкын ЗАКОНЖО
Марий Эл Республикын Кугыжаныш Погынжо

2022 ий 1 декабрьыште луктын



2023  ий 10  март2 Марий ЭЛМарий ЭЛ

1 лончо. «Марий Эл Республикын 
нормативный правовой актше-влак 
нерген» Марий Эл Республикын 2008 
ий 6 мартысе 5-З №-ан Законышкы-
жо (Марий Эл Республикын Иктыш 
чумырен лукмо законодательствыже, 
2008, 4 № (I ужаш), 193  ст.; 2009, 4 №, 
(I ужаш), 134 ст., 10 №, 419 ст.; 2010, 
6 №, 285 ст.; 2011, 7 №, 349 ст.; «Ма-
рий Эл официальный» портал (portal.
mari.ru/pravo), 2012 ий 21 март, 
21032012010002 №; 2013  ий 23  
апрель, 19042013010011 №; 2014 ий 
1 август, 31072014010023  №; 2015 ий 
31 декабрь, 30122015010060 №; 2017 
ий 27 декабрь, 26122017010065 №; 
2018 ий 25 сентябрь, 25092018010035 
№) тыгай вашталтышым пурташ:

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

«5. Марий Эл Республикын Закон-
жо дене:

а) Марий Эл Республикын Консти-
туцийжын 107 ден 108 лончыж-влак 
дене келшышын, Марий Эл Респуб- 

ликын Конституцийышкыже ваштал-
тыш-влак пурталтыт;

б) Марий Эл Республикын респу-
бликанский бюджетше да тудым шук-
тымо нерген отчёт пе‰гыдемдалтыт;

в) федеральный законышто рашем-
ден ончыктымо полномочий кугыт 
дене келшышын, Марий Эл Республи-
кын территорийыштыже верысе са-
моуправлений органлашке сайлыма-
шым эртарыме радам палемдалтеш;

г) Марий Эл Республикыште стра-
тегический планированийым шукты-
мо радам пе‰гыдемдалтеш;

д) налог да сбор нерген Россий 
Федерацийын законодательствыж 
дене келшышын налог ден сбор-влак 
палемдалтыт, илышыш пурталтыт 
(вийышт пытаралтеш), налог ставке-
влак (сбор ставке-влак), налог, сбор-
влакым тўлымє радам ден жап ра-
шемден палемдалтыт, налог шотышто 
льгот (сбор шотышто льгот) да (але) 
нуным кучылтмо негыз ден радам па-
лемдалтыт (шєралтыт);

е) Марий Эл Республикын тер-

риториальный кугыжаныш бюд-
жетный огыл фондшын бюджетше 
да тудым шуктымо нерген отчёт 
пе‰гыдемдалтыт;

ж) Марий Эл Республикын собст-
венностьшым, тидын шотыштак ор-
ганизаций-влакын уставной (скла-
дочный) капиталыштышт Марий 
Эл Республикын акцийже-влакым 
(участвоватлыме ужашыже, пайже-
влакым) виктарыме да кучылтмо ра-
дам рашемден палемдалтеш;

з) Марий Эл Республикын договор-
жо-влакым ыштымаш да шєрымаш 
пе‰гыдемдалтыт;

Марий Эл Республикын референ-
думжым эртараш палемдыме да эр-
тарыме радам рашемден палемдал-
теш;

Марий Эл Республикын Кугыжаныш 
Погынышкыжо сайлымашым эртары-
ме радам, Марий Эл Республикым 
Вуйлатышым сайлымашым эртарыме 
радам палемдалтыт;

л) Марий Эл Республикын админи-
стративно-территориальный ыштал-
тмыже да тудым вашталтыме радам 
палемдалтыт;

м) верысе самоуправлений ор-
ган-влаклан Марий Эл Республикын 
посна кугыжаныш полномочийже фе-
деральный законышто палемден он-
чыктымо полномочий кугыт дене кел-
шышын пуалтеш;

«Марèé Эл Республèкын норматèвныé правовоé 
актше-влак нерген» Марèé Эл Республèкын 

Законышкыжо вашталтышым пуртымо нерген
Марèé Эл Республèкын ЗАКОНЖО
Марий Эл Республикын Кугыжаныш Погынжо

2022 ий 27 октябрьыште луктын

1 лончо. «Марий Эл Республикын 
калыкшым да территорийжым пўр-
тўс  ден техногенный шотан чрезвы-
чайный ситуаций деч аралыме нер-
ген» Марий Эл Республикын 1996 ий 
17 майысе 339-III №-ан Законжын 
(Марий Эл Республикын Иктыш чу-
мырен лукмо законодательствыже, 
1996, 7 №, 311 ст.; 1999, 10 №, 308 
ст.; 2002, 1 №, 11 ст.; 2005, 1 № (I 
ужаш), 11 ст.; 2006, 1 № (I ужаш), 3  
ст.; 2007, 5 №, 211 ст.; 2009, 4 № (I 
ужаш), 134 ст., 8 №, 346 ст.; 2010, 11 
№, 511 ст.; 2011, 6 №, 308 ст., 11 №, 
558 ст.; «Марий Эл официальный» 
портал (portal.mari.ru/pravo), 2012 ий 
31 июль, 30072012010048 №; 2013  
ий 23  апрель, 19042013010014 №, 
2013  ий 24 октябрь, 23102013010049 
№; 2015 ий 2 март, 02032015010010 
№, 2015 ий 17 июнь, 17062015010032 
№, 2015 ий 25 сентябрь, 
25092015010042 №; 2016 ий 1 март, 
29022016010008 №; 2019 ий 6 но-
ябрь, 05112019010044 №; 2020 ий 11 
сентябрь, 11092020010036 №; 2021 

ий 24 сентябрь, 24092021010050 №; 
2022 ий 18 февраль, 18022022010008 
№) 5 лончышкыжо тыгай ваштал-
тышым пурташ:

латикымше абзацым тыгай редак-
ций дене возаш:

«чрезвычайный ситуацийлан кєра 
азапыш логалше калыкым социально 
аралыме да калыклан психологиче-
ский полышым пуымо, гуманитарный 
акцийым эртарыме шотышто меро-
приятийлам шуктымаш;».

2 лончо. «Марий Эл Республи-
кыште пожарный лўдыкшыдымылык 
шотышто посна кылым тєрлымє нер-
ген» Марий Эл Республикын 2004 ий 
3  декабрьысе 56-З №-ан Законжын 
(Марий Эл Республикын Иктыш чу-
мырен лукмо законодательствыже, 
2005, 1 № (I ужаш), 10 ст.; 2006, 11 
№, 410 ст.; 2007, 1 № (I ужаш), 14 ст.; 
2008, 1 № (I ужаш), 6 ст.; 2010, 4 №, 
166 ст.; 2011, 6 №, 308 ст.; «Марий 
Эл официальный» портал (portal.
mari.ru/pravo), 2015 ий 25 сентябрь, 
25092015010042 №; 2016 ий 1 март, 

29022016010008 №; 2017 ий 4 август, 
04082017010037 №;  2021 ий 5 май, 
05052021010018 №, 2021 ий 24 сен-
тябрь, 24092021010050 №) 3  лончыш-
кыжо тыгай вашталтышым пурташ:

луымшо абзацыште 
«пе‰гыдемдымыш пурышо объектла-
ште» мут-влакым «федеральный тер-
риторийыште, пе‰гыдемдымыш пу-
рышо объектлаште» мут-влак дене 
вашталташ, «Россий Федерацийысе 
калык-влак,» мут-влак деч вара «пе-
тырыме административно-террито-
риальный образований, федераль-
ный территорий-влак,» мут-влакым 
ешараш;

латнылымше абзацыште «Марий Эл 
Республик» мут-влак деч вара «, на-
селённый пунктлаште, тидын шотыш-
так оласе чодыралаште» мут-влакым 
ешараш, «административно-террито-
риальный образованийлаште,» мут-
влак деч вара «федеральный терри-
торийлаште,» мут-влакым ешараш.

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

Марèé Эл Республèкым  
Вуéлатыше Ю.ЗАЙЦЕВ

Йошкар-Ола 
2022 ий 31 октябрь 
36-З №

Марèé Эл Республèкын посна законодательныé 
актлашкыже вашталтышым пуртымо нерген

Марèé Эл Республèкын ЗАКОНЖО
Марий Эл Республикын Кугыжаныш Погынжо

2022 ий 27 октябрьыште луктын



2023  ий 10  март 3Марий ЭЛМарий ЭЛ

н) Россий Федерацийын Конститу-
цийже, федеральный конституцион-
ный закон, федеральный закон-влак, 
Марий Эл Республикын Конститу-
цийже да Марий Эл Республикын за-
конжо-влак дене келшышын Марий 
Эл Республикын веденийышкыже да 
полномочийышкыже пурышо моло 
йодыш-влак тєрлалтыт.».

2. 14 лончын 3  ужашыжым вийым 
йомдарышылан шотлаш.

3. 15 лончын 3  ужашыжым тыгай 
редакций дене возаш:

«3. Марий Эл Республикын Кугы-
жаныш Погынжын законопроектный 
паша программыже Марий Эл Респу-
бликын Конституцийыштыже палем-
дыме законодательный инициативым 
ончыкташ праван улшо субъект-вла-
кын темлымашышт негызеш ыштал-
теш.».

   4. 21 лончын 3  ужашыжын икым-
ше абзацшым тыгай редакций дене 
возаш:

«3. Налог-влакым (сбор-влакым) 
палемдыме нерген, налог-влакым 
(сбор-влакым) вийыш пуртымо але 
нунын вийыштым пытарыме нерген, 
налог ставкым (сбор ставкым), нало-
гым (сборым) тўлымє радам да жап, 
налог шотышто льготым (сбор шо-
тышто льготым) палемдыме (шєры-
мє) да (але) нуным кучылтмо негыз 
ден радамым вашталтыме нерген 
законопроект-влакым, Марий Эл Ре-
спубликын республиканский бюд-
жетшын средстваж кўшеш финанс  
йєным ыштыман роскотыш пуртышо 
моло законопроект-влакым Марий 
Эл Республикын Кугыжаныш Погын-
жо онча:».

5. 22.1 лончышто:
1) 1 ужашын икымше предложе-

нийжым тыгай редакций дене воз-
аш: Марий Эл Республик Кугыжаныш 
Погынын лукмо Марий Эл Республик 
закон-влак Марий Эл Республикым 
Вуйлатышылан подписатлашыже да 
нунын дене калыкым палдарышашлан 
вич кече жапыште колталтыт.»;

2) тыгай содержаниян 2 ден 3  у 
ужаш-влакым ешараш:

«2. Марий Эл Республикым Вуйла-
тышын тудын дене калыкым палда-

рымыж деч ончыч Марий Эл Респу-
бликын законжын Конституций дене 
келшен толмыжым тергыме нерген 
Россий Федераций Президентын за-
просым Россий Федерацийын Кон-
ституционный Судышкыжо ончаш 
пуымыжо тиде йодыш шотышто Рос-
сий Федерацийын Конституционный 
Судшын пунчалым лукмыж марте Ма-
рий Эл Республикын законжо дене 
калыкым палдарышашлан палемды-
ме срок эртыме жапым жаплан чарен 
шогалта да кўшнє ончыктымо пунча-
лым лукмо марте тыгай закон дене 
калыкым палдараш огеш лий. Марий 
Эл Республикын законжо дене калы-
кым Россий Федерацийын Конститу-
ционный Судшын пунчалым лукмыж 
деч ончыч палдарыме годым калы-
кым тыгай палдарымаш правовой по-
следствийыш огеш шукто.

3. Тиде лончын 2 ужашыштыже па-
лемден ончыктымо случай годым Ма-
рий Эл Республикын законжо тудын 
дене калыкым палдарыме деч ончыч 
федеральный конституционный за-
конышто палемдыме радам почеш 
Россий Федерацийын конституций-
же дене келшен толдымылан шот-
лалтын гын, тиде закон дене калы-
кым палдараш огеш лий (Марий Эл 
Республикым Вуйлатыше законеш 
кидым пыштен огыл гын, тиде Закон 
подписатлыме лийын огеш керт), а 
Марий Эл Республикым Вуйлатыше 
тиде законеш пыштыме подписьшым 
мє‰геш ўжыкта да тудым Россий 
Федерацийын Конституцийже дене 
келшен толдымашке шуктышо по-
ложенийлам тушеч кора‰дышашлан 
Марий Эл Республикын Кугыжаныш 
Погынышкыжо пєртылталтеш.»;

3) 2 ден 3  ужашым 4 ден 5 ужашлан 
шотлаш.

6. 22.2 лончын 1 ужашыжым тыгай 
редакций дене возаш:

«1. Марий Эл Республикын нор-
мативный правовой актшым офици-
ально савыктымылан тудын тичмаш 
текстшым Марий Эл Республикын 
«Марийская правда. Официальный 
еженедельник» ден «Марий Эл. Офи-
циальный документым савыктыше 
газет» официальный периодический 

печатный изданийлаштыже икымше 
публикаций але  Марий Эл Респу-
бликын официальный интернет-пор-
талыштыже (марийэл.рф) але «Пра-
вовой информацийын официальный 
интернет-порталыште» (www/pravo.
gov.ru) икымше вера‰дымаш шот-
лалтыт.».

7. 22.3  лончышто:
1) 1 ужашым тыгай редакций дене 

возаш:
«1. Федеральный законышто да 

(але) Марий Эл Республикын Кон-
ституцийыштыже, Марий Эл Респу-
бликын законлаштыже нунын вийыш 
пурымо вес  тўрлє радам ончыктал-
тын огыл гын, Марий Эл Республикын 
Конституцийже, Марий Эл Республи-
кын законжо-влак нуным официально 
савыктыме кече деч вара лу кече эр-
тымек вийыш пурат.»;

2) 3  ден 4 ужашым тыгай редакций 
дене возаш:

«3. Марий Эл Республикын налог 
да сбор нерген законжо-влак Россий 
Федерацийын Налог кодексше дене 
келшышын вийыш пурат.

4. Марий Эл Республикым Вуй-
латышын указлаштыже, Марий Эл 
Республик Правительствын пунчал-
лаштыже, Марий Эл Республикын 
исполнительный кучемжын орган-
же-влакын нормативный правовой 
актлаштышт нунын вийыш пурымо 
вес  тўрлє радам ончыкталтын огыл 
гын, Марий Эл Республикым Вуйла-
тышын указше, Марий Эл Республик 
Правительствын пунчалже-влак, Ма-
рий Эл Республикын исполнительный 
кучемжын органже-влакын норма-
тивный правовой актше-влак нуным 
официально савыктыме кече деч 
вара лу кече эртымек вийыш пурат.»;

3) 5-9 ужаш-влакым вийым йомда-
рышылан штлаш.

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

Марèé Эл Республèкым  
Вуéлатыше Ю.ЗАЙЦЕВ

Йошкар-Ола 
2022 ий 31 октябрь 
37-З №

1 лончо. «Марий Эл Республикы-
се судья-влакын квалификационный 

коллегийыштын общественностьын 
представительже улшо членже-вла-

кым шогалтыме радам нерген» Марий 
Эл Республикын 2002 ий 21 июньысо 
20-З №-ан Законышкыжо (Марий 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 
№; 2022 ий 5 июль, 05072022010025 

«Марèé Эл Республèкысе судья-влакын 
квалèфèкацèонныé коллегèéыштын 

общественностьын представèтельже улшо членже-
влакым шогалтыме радам нерген» Марèé Эл 
Республèкын Законышкыжо вашталтышым  

пуртымо нерген
Марèé Эл Республèкын ЗАКОНЖО
Марий Эл Республикын Кугыжаныш Погынжо

2022 ий 27 октябрьыште луктын

Умбакыже 4-ше лашт
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1 лончо. «Марий Эл Республи-
кыште ийготыш шудымо е‰-влакын 
перныл коштмышт да правона-
рушенийым ыштымышт шотышто 
профилактике нерген» Марий Эл 
Республикын 2005 ий 9 ноябрьы-
се 42-З №-ан Законжын (Марий Эл 
Республикын Иктыш чумырен лук-

мо законодательствыже, 2005, 12 № 
(I ужаш), 445 ст.; 2006, 8 №, 324 ст.; 
2007, 11 № (I ужаш), 505 ст.; 2009, 
8 №, 347 ст.; 2011, 4 №, 177 ст.; 
2012, 1 № (II ужаш), 14 ст.; «Марий 
Эл официальный» портал (portal.
mari.ru/pravo), 2013  ий 3  декабрь, 
03122013010057 №; 2014 ий 25 

февраль, 24022014010008 №; 2016 
ий 6 октябрь, 05102016010038 №; 
2020 ий 3  август, 03082020010028 
№) 3  лончышкыжо тыгай ваштал-
тышым пурташ:

«Общественный объединений» 
мут-влак деч вара «, тидын шотыш-
так йоча-влакын да молодёжьын 
российский движенийышт,» мут-
влакым ешараш.

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

Марèé Эл Республèкым  
Вуéлатыше Ю.ЗАЙЦЕВ

Йошкар-Ола 
2022 ий 31 октябрь 
38-З №

«Марèé Эл Республèкыште èéготыш шудымо е‰-
влакын перныл коштмышт да правонарушенèéым 

ыштымышт шотышто профèлактèке нерген» 
Марèé Эл Республèкын Законжын 3 лончышкыжо 

вашталтышым пуртымо нерген
Марèé Эл Республèкын ЗАКОНЖО
Марий Эл Республикын Кугыжаныш Погынжо

2022 ий 27 октябрьыште луктын

1 лончо. «Марий Эл Республикын 
Рўдє сайлымаш комиссийже нерген» 
Марий Эл Республикын 1998 ий 4 
мартысе 64-З №-ан Законышкыжо 
(Марий Эл Республикын Иктыш чу-
мырен лукмо законодательствыже, 
1998, 3  №, 76 ст.; 2001, 10 №, 400 ст.; 
2003, 1 №, 10 ст.; 2004, 1 №, 1 ст.; 2006, 
4 №, (II ужаш), 144 ст., 6 №, 226 ст.; 
2007, 1 № (I ужаш), 4 ст., 6 №, 288, 289 
ст., 11 № (I ужаш), 502 ст.; 2009, 4 № 
(I ужаш), 136 ст.; 2010, 1 № (I ужаш), 

6 ст., 9 № (I ужаш), 438 ст.; 2011, 6 №, 
301 ст., 7 №, 349 ст., 9 № (I ужаш), 457 
ст.; «Марий Эл официальный» портал 
(portal.mari.ru/pravo), 2012 ий 21 март, 
21032012010005 №, 2012 ий 25 ок-
тябрь, 24102012010056 №, 2012 ий 29 
декабрь, 27122012010084 №; 2013  
ий 27 февраль, 26022013010003  №, 
2013  ий 2 август, 01082013010020 №, 
2013  ий 24 октябрь, 23102013010039 
№; 2014 ий 1 август, 31072014010024 
№; 2015 ий 2 март, 02032015010006 

№, 2015 ий 17 декабрь, 
17122015010054 №, 2015 ий 31 де-
кабрь, 30122015010059 №; 2016 ий 26 
апрель, 25042016010011 №, 2016 ий 
29 декабрь, 29122016010057 №; 2017 
ий 7 март, 07032017010003  №, 2017 ий 
23  май, 23052017010022 №, 2017 ий 5 
декабрь, 04122017010057 №; 2019 ий 
30 декабрь, 30122019010059 №; 2020 
ий 15 декабрь, 15122020010052 №; 
2021 ий 5 июль, 05072021010025 №, 
2021 ий 24 декабрь, 24122021010060 
№) тыгай вашталтышым пурташ:

1. 1 лончын икымше ужашышты-
же «Марий Эл Республикым Вуйла-
тышым мє‰геш ўжыктымє шотышто 
йўклымаш,» мут-влакым кора‰даш.

2. 15 лончын кокымшо ужашыжым 
вийым йомдарышылан шотлаш.

3. 68 лончышто «Марий Эл Рес- 

Марèé Эл Республèкын саéлымаш нерген южо 
законодательныé актышкыже вашталтышым  

пуртымо нерген
Марèé Эл Республèкын ЗАКОНЖО
Марий Эл Республикын Кугыжаныш Погынжо

2022 ий 27 октябрьыште луктын

№) тыгай вашталтышым пурташ:
1. 8 лончыш тыгай содержаниян ко-

кымшо ужашым ешараш:
«Общественностьын представи-

тельже-влак шотышто вакансий по-
чылтмо да кандидат-влакым ойы-
рымо жап нерген увертарымашым 
Марий Эл Республикын Кугыжаныш 
Погынжо «Марийская правда» ден 
«Марий Эл» газетлаште савыкта.».

2. 10 лончыш тыгай содержаниян 
кокымшо-нылымше ужаш-влакым 
ешараш:

«Общественность деч предста-
вительын полномочийжын срок деч 
ончыч пытымыж але тудын колымыж 
годым общественность деч предста-

вительыш кандидат-влакым ойырымо 
паша тиде Законын 6, 7 лончылашты-
же ончыктымо радам почеш шуктал-
теш.

Общественностьын представи-
тельже шотышто вакансий почыл-
тмо да кандидат-влакым ойырымо 
жап нерген увертарымашым Марий 
Эл Республикын Кугыжаныш Погын-
жо «Марийская правда» ден «Марий 
Эл» газетлаште общественность деч 
представительын полномочийжын 
срок деч ончыч пытымыж нерген Ма-
рий Эл Республик Кугыжаныш Погы-
нын пунчалым лукмо але Марий Эл 
Республикысе судья-влакын квали-
фикационный коллегийыштын обще-

ственностьын представительже улшо 
членжын колымыж нерген Марий Эл 
Республикысе судья-влакын квали-
фикационный коллегийыштын увер-
тарымашыжын Марий Эл Республик 
Кугыжаныш Погыныш пурымо кече 
деч вара ик тылзылан почеш кодде 
савыкта.

Общественностьын угыч шогал-
тыме представительжын полно- 
мочий жапше Марий Эл Республи-
кысе судья-влакын квалификацион-
ный коллегийыштын составыштыже 
общественностьын пашам ыштыше 
представительже-влакын полномо- 
чий срокышт дене келшышын ра-
шемдалтеш.».

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

Марèé Эл Республèкым  
Вуéлатыше Ю.ЗАЙЦЕВ

Йошкар-Ола 
2022 ий 31 октябрь 
39-З №

«Марèé Эл Республèкысе судья-влакын 
квалèфèкацèонныé коллегèéыштын 

общественностьын представèтельже улшо членже-
влакым шогалтыме радам нерген» Марèé Эл 
Республèкын Законышкыжо вашталтышым  

пуртымо нерген
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публикым Вуйлатышым мє‰геш 
ўжыктымє шотышто йўклымашын 
результатше нерген,» мут-влакым,  
«, Марий Эл Республикым Вуйла-
тышым мє‰геш ўжыктымє шотышто 
йўклымаш» мут-влакым кора‰даш.

4. 89 лончын кокымшо ужашышты-
же «, Марий Эл Республикым Вуйла-
тышым мє‰геш ўжыктымє шотышто 
йўклымашын результатше нерген» 
мут-влакым кора‰даш.

2 лончо. «Марий Эл Республикы-
ште верысе самоуправлений орган-
лашке сайлыме нерген» Марий Эл 
Республикын 2008 ий 2 декабрьы-
се 70-З №-ан Законжын (Марий Эл 
Республикын Иктыш чумырен лукмо 
законодательствыже, 2009, 1 № (II 
ужаш), 10 ст., 4 № (I ужаш), 136 ст., 5 
№, 212 ст.; 2010, 1 № (I ужаш), 6 ст., 
4 №, 158 ст., 9 № (I ужаш), 440 ст., 11 
№, 503  ст.; 2011, 1 № (II ужаш), 9 ст., 
6 №, 301 ст., 9 № (I ужаш), 457 ст., 11 
№, 563  ст.; «Марий Эл официальный» 
портал (portal.mari.ru/pravo), 2012 ий 
31 июль, 30072012010038 №, 2012 ий 
25 октябрь, 24102012010055 №, 2012 
ий 29 декабрь, 27122012010084 №; 
2013  ий 2 август, 01082013010020 №, 
2013  ий 24 октябрь, 23102013010039 
№, 2013  ий 30 декабрь, 
30122013010059 №; 2014 ий 25 фев-
раль, 24022014010002 №, 2014 ий 29 
апрель, 28042014010016 №, 2014 ий 
23  май, 23052014010019 №, 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 №, 2015 
ий 31 декабрь, 30122015010059 №; 
2016 ий 26 апрель, 25042016010011 
№, 2016  ий 29 декабрь, 
29122016010057 №; 2017 ий 7 март, 
07032017010003  №, 2017 ий 23  май, 
23052017010023  №, 2017 ий 5 де-

кабрь, 04122017010057 №; 2018 ий 
8 май, 08052018010020 №, 2018 ий 25 
июнь, 25062018010021 №, 2018 ий 2 
ноябрь, 01112018010048 №; 2019 ий 1 
апрель, 01042019010007 №, 2019 ий 18 
апрель, 18042019010009 №, 2019 ий 30 
декабрь, 30122019010059 №; 2020 ий 
3  август, 03082020010018 №, 2020 ий 
11 сентябрь, 11092020010032 №, 2020 
ий 15 декабрь, 15122020010052 №; 
2021 ий 5 июль, 05072021010025 №, 
2021 ий 24 декабрь, 24122021010060 
№) 33  лончышкыжо тыгай ваштал-
тышым пурташ:

31 пунктын «б» подпунктышты-
жо «, акций-влак (организаций-вла-
кын уставной (складочный) капи-
талыштышт участвоватлыме ужаш, 
пай-влак)» мут-влакым «(организа-
ций-влакын уставной (складочный) 
капиталыштышт участвоватлыме 
ужаш, пай-влакым), цифровой финанс  
актив-влакым, цифровой валютым» 
мут-влак дене вашалташ.

3 лончо. «Марий Эл Республикын 
Кугыжаныш Погынжын депутатше-
влакым сайлыме нерген» Марий Эл 
Республикын 2008 ий 2 декабрьы-
се 72-З №-ан Законжын (Марий Эл 
Республикын Иктыш чумырен лукмо 
законодательствыже, 2009, 1 № (III 
ужаш), 12 ст., 4 № (I ужаш), 136 ст., 5 
№, 212 ст.; 2010, 1 № (I ужаш), 6 ст., 4 
№, 158 ст., 9 № (I ужаш), 437 ст., 11 №, 
503  ст.; 2011, 1 № (II ужаш), 9 ст., 6 №, 
301 ст., 9 № (I ужаш), 457 ст., 11 №, 561 
ст.; «Марий Эл официальный» портал 
(portal.mari.ru/pravo), 2012 ий 31 июль, 
30072012010042 №, 2012 ий 25 ок-
тябрь, 24102012010055 №, 2012 ий 29 
декабрь, 27122012010084 №; 2013  ий 
2 август, 01082013010020 №, 2013  ий 
24 октябрь, 23102013010039 №, 2013  
ий 30 декабрь, 30122013010059 №; 
2014 ий 25 февраль, 24022014010002 

№, 2014 ий 29 апрель, 28042014010016 
№, 2014 ий 23  май, 23052014010019 
№, 2014 ий 1 август, 31072014010024 
№; 2015 ий 2 март, 02032015010006 
№, 2015 ий 6 май, 05052015010015 №, 
2015 ий 17 декабрь, 17122015010056 
№, 2015 ий 31 декабрь, 
30122015010059 №; 2016 ий 26 
апрель, 25042016010011 №, 2016  ий 
29 декабрь, 29122016010057 №; 2017 
ий 7 март, 07032017010003  №, 2017 
ий 25 апрель, 25042017010012 №, 
2017 ий 5 декабрь, 04122017010057 
№; 2018 ий 8 май, 08052018010020 №, 
2018 2 ноябрь, 01112018010048 №; 
2019 ий 22 февраль, 22022019010004 
№, 2019 ий 1 апрель, 01042019010006 
№, 2019 ий 18 апрель, 
18042019010009 №, 2019 ий 30 де-
кабрь, 30122019010059 №; 2020 ий 3  
август, 03082020010018 №, 2020 ий 11 
сентябрь, 11092020010032 №, 2020 ий 
15 декабрь, 15122020010052 №; 2021 
ий 5 июль, 05072021010025 №, 2021 
ий 24 декабрь, 24122021010060 №) 
33  лончышкыжо тыгай вашталтышым 
пурташ:

61 пунктын «б» подпунктышты-
жо «, акций-влак (организаций-вла-
кын уставной (складочный) капи-
талыштышт участвоватлыме ужаш, 
пай-влак)» мут-влакым «(организа-
ций-влакын уставной (складочный) 
капиталыштышт участвоватлыме 
ужаш, пай-влакым), цифровой финанс  
актив-влакым, цифровой валютым» 
мут-влак дене вашалташ.

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

Марèé Эл Республèкым  
Вуéлатыше Ю.ЗАЙЦЕВ

Йошкар-Ола 
2022 ий 31 октябрь 
41-З №

1 лончо. «Марий Эл Республикын 
Кугыжаныш Погынжын депутатшын 
статусшо нерген» Марий Эл Респу-
бликын 1994 ий 15 февральысе 43-
III №-ан Законышкыжо (Марий Эл 
Республикын Кугыжаныш Погынжын 
ведомостьшо, 1994, 2 №, 34 ст.; Ма-
рий Эл Республикын Иктыш чумырен 
лукмо законодательствыже, 1996, 12 
№, 365 ст.; 1997, 7 №, 282 ст.; 2000, 
7 №, 191 ст.; 2001, 5 №, 222 ст., 10 №, 
400 ст.; 2002, 1 №, 8 ст., 4 №, 115 ст., 7 

№, 228 ст.; 2003, 1 №, 14 ст., 7 №, 194 
ст.; 2004, 1 №, 6 ст., 4 №, 108 ст., 8 №, 
236 ст.; 2005, 4 №, 148 ст., 8 №, 335 
ст., 12 № (I ужаш), 439 ст.; 2006, 4 № 
(II ужаш), 143  ст., 11 №, 401 ст.; 2007, 
1 № (I ужаш), 4 ст., 3  №, 121 ст., 6 №, 
288 ст., 8 № (I ужаш), 372 ст., 11 № (I 
ужаш), 505 ст.; 2008, 4 № (I ужаш), 192 
ст., 5 № (I ужаш), 232 ст., 11 №, 526 ст.; 
2009, 4 № (I ужаш), 142 ст., 5 №, 222 
ст., 12 № (I ужаш), 491 ст.; 2010, 4 №, 
164 ст., 6 №, 281 ст., 9 № (I ужаш), 444 

ст.; 2011, 7 №, 349 ст., 9 № (I ужаш, 461 
ст.; «Марий Эл официальный» портал 
(portal.mari.ru/pravo), 2012 ий 21 март, 
21032012010012 №, 2012 ий 31 июль, 
30072012010043  №, 2012 ий 29 де-
кабрь, 27122012010088 №; 2013  ий 
27 февраль, 26022013010003  №, 2013  
ий 2 август, 01082013010023  №, 2013  
ий 24 октябрь, 23102013010039 №; 
2014 ий 29 апрель, 28042014010017 
№, 2014 ий 19 август, 18082014010035 
№, 2014 ий 29 декабрь, 
29122014010069 №; 2015 ий 31 де-
кабрь, 30122015010063  №; 2016 ий 1 
март, 29022016010009 №; 2017 ий 7 
март, 07032017010002 №, 2017 ий 4 
август, 04082017010031 №, 2017 ий 3  
октябрь, 03102017010044 №, 2017 ий 
27 декабрь, 26122017010068 №; 2020 

Умбакыже 6-шо лашт.

Марèé Эл Республèкын парламент паша шотышто 
посна законодательныé актлашкыже вашталтышым 
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2022 ий 27 октябрьыште луктын
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ий 15 декабрь, 15122020010058 №; 
2021 ий 5 май, 52021010020 №, 2021 
ий 5 июль, 05072021010025 №, 2021 
ий 24 сентябрь, 24092021010052 №) 
тыгай вашталтышым пурташ:

1. 2 лончын кокымшо ужашышты-
же «профессионально эреак пашам 
ыштыме негызеш» мут-влакым «про-
фессиональный (эреак) пашам ыш-
тыме негызеш (умбакыже – профес-
сиональный негызеш)» мут-влак дене 
вашталташ.

2. 3  лончым тыгай редакций дене 
возаш:

«3  лончо. Марèé Эл Республèкын 
Кугыжаныш Погынжын депутат-
ше-влакын полномочèé жапышт

Федеральный законышто, Марий 
Эл Республикын Конституцийышты-
же палемден ончыктымо случай-влак 
деч посна, Марий Эл Республикын 
Кугыжаныш Погынжын депутатше-
влакын полномочий жапышт – вич ий.

Марий Эл Республикын Кугыжаныш 
Погынжын депутатше-влакын полно-
мочий жапышт нуным сайлыме кече 
гыч тў‰алеш да Марий Эл Республи-
кын у созыв Кугыжаныш Погынжын 
пашам ышташ тў‰алме кечын пыта.

Марий Эл Республикын Кугыжаныш 
Погынжын депутатше-влакын полно-
мочийышт тиде Законын 12 лончыш-
тыжо палемден ончыктымо негыз по-
чеш да радам дене срок деч ончыч 
пытен кертеш.».

3. 5 лончышто:
1) лўмым тыгай редакций дене воз-

аш:
«5 лончо. Депутат паша дене 

кылдалтше посна огранèченèé»;

2) кокымшо ужашыште «профес-
сионально эреак пашам ыштыме 
негызеш» мут-влакым «профессио-
нальный негызеш» мут-влак дене ва-
шталташ;

3) нылымше ужашыште «профес-
сионально эреак пашам ыштыме 
негызеш» мут-влакым «профессио-
нальный негызеш» мут-влак дене ва-
шталташ;

4) тыгай содержаниян визымше 
ужашым ешараш;

«Россий Федерацийын субъектла-
штыже публичный кучемым орга-
низоватлыме общий принцип-влак 
нерген» 2021 ий 21 декабрьысе 414-
ФЗ №-ан Федеральный законын 19 
лончыжын 1 ужашыж дене келшышын, 
Марий Эл Республикын Кугыжаныш 
Погынжын депутатше шкенжын ста-
тусшым депутат полномочийым шук-
тымо дене кылдалтдыме пашаште ку-
чылташ праван огыл.».

4. 6 лончышто:
1) кокымшо ужашыште «профес-

сионально эреак пашам ыштыме 
негызеш» мут-влакым «профессио-
нальный негызеш» мут-влак дене ва-
шталташ;

2) кумшо ужашыште «професси-
онально эреак пашам ыштыме не-
гызеш» мут-влакым «профессио-
нальный негызеш» мут-влак дене 
вашталташ;

3) нылымше ужашым тыгай редак-
ций дене возаш:

«Марий Эл Республикын Кугыжа-
ныш Погынжын депутатше депутат 
пашам профессиональный негызеш 
але тў‰ паша деч кўрылтде шукты-
мыжым ончыде, Марий Эл Республи-
кын тугай кугыжаныш должностьшым 
айла, могайже Марий Эл Республи-
кын кугыжаныш должностьшо-влакын 
реестрышкышт пурталтшаш.»;

нылымше ужашым тыгай редакций 
дене возаш:

«Марий Эл Республикын Кугыжа-
ныш Погыныштыжо депутат ман-
датым шеледымашке пуртымо де-
путат-влакын кажне спискыштын 
составыштыже сайлалтше икте деч 
шагал огыл депутатлан депутат па-
шам профессиональный негызеш ту-
дын возен пуымо йодмашыж почеш 
шукташ права пуалтеш;

5) кудымшо ужашым вийым йомда-
рышылан шотлаш;

6) шымше ужашыште «профес-
сионально эреак пашам ыштыме 
негызеш» мут-влакым «профессио-
нальный негызеш» мут-влак дене ва-
шталташ;

5. 7 лончын индешымше ужашыш-
тыже «Избирательный права да Рос-
сий Федерацийын гражданже-вла-
кын референдумышто участвоватлаш 
правашт шотышто тў‰ гарантий 
нерген» 2002 ий 12 июньысо 67-
ФЗ №-ан Федеральный закон дене» 
мут-влакым «избирательный права 
да Россий Федерацийын граждан-
же-влакын референдумышто участ-
воватлаш правашт шотышто тў‰ га-
рантийым палемдыше федеральный 
закон» мут-влак дене вашталташ.

6. 9 лончышто;
1) нылымше ужашыште «профес-

сионально эреак пашам ыштыме 
негызеш» мут-влакым «профессио-
нальный негызеш» мут-влак дене ва-
шталташ;

2) кудымшо ужашым вийым йомда-
рышылан шотлаш;

3) шымше – индешымше ужаш-
влакым тыгай редакций дене возаш:

«Марий Эл Республикын Кугыжа-
ныш Погынжын депутатшын сай-
лыше-влак дене вашлиймашыже 
погынымаш, митинг, демонстраций, 
ошкылын эртымаш да пикетирований 

нерген Россий Федерацийын законо-
дательствыж дене келшышын эрта-
ралтеш.

Марий Эл Республикын испол-
нительный кучемжын Марий Эл 
Республикын Правительствыжын 
уполномочитлыме органже, верысе 
самоуправлений орган-влак Марий 
Эл Республикын Кугыжаныш По-
гынжын депутатше-влакын сайлы-
ше-влак дене вашлиймашым эрта-
рышашлан лўмын ойырымо верым 
рашемден палемдат, тыгак Марий Эл 
Республикын Кугыжаныш Погынжын 
депутатше-влакын сайлыше-влак 
дене вашлиймашым эртарышашлан 
Марий Эл Республикын исполни-
тельный кучем орган, верысе само-
управлений орган-влакын пуымо 
помещений-влакын переченьыштым 
да нуным пуымо радамым рашемден 
палемдат.

Марий Эл Республикын Кугыжаныш 
Погынжын депутатшын сайлыше-
влак дене вашлиймашым организо-
ватлаш але тудым эртараш чаракым 
ыштымаш Россий Федерацийын за-
конодательствыж дене келшышын 
административный шот дене мутым 
кучымашке шукта.».

7. 12 лончым тыгай редакций дене 
возаш:

12 лончо. Марèé Эл Республè-
кын Кугыжаныш Погынжын депу-
татшын полномочèéжын срок деч 
ончыч пытымыже

Марий Эл Республикын Кугыжаныш 
Погынжын депутатшын полномочий-
же тыгай случай годым срок деч он-
чыч пыта:

1) тудын колымыж годым;
2) шке полномочийым пытарыме 

нерген йодмашым возен пуымыж го-
дым;

3) тудым судын шке верч мутым ку-
чен кертдымылан але тичмашын огыл 
мутым кучен кертшылан шотлымыж 
годым;

4) тудым судын увер деч посна 
йомшылан але колышылан шотлен 
увертарымыж годым;

5) тудын шотышто судын титаклы-
ман приговоржын законный вийыш 
пурымыж годым;

6) тудын Россий Федераций деч 
єрдыжкє эрелан илаш кайымыж го-
дым;

7) Марий Эл Республикын Кугыжа-
ныш Погынжын полномочийжын срок 
деч ончыч пытымыж годым;

8) Россий Федерацийын граждан-
ствыжын пытымыж годым але йот 
государствын гражданствыжын (под-
данствыжын) але илаш видшын ул-
мыж годым але Россий Федерацийын 
гражданинжын йот кугыжанышын 
территорийыштыже эреак илаш пра-
важым пе‰гыдемден ончыктышо 
моло документын улмыж годым;

9) келшен толшо сайлымаште кан-

Марèé Эл Республèкын парламент паша шотышто 
посна законодательныé актлашкыже вашталтышым 

пуртымо нерген
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дидат семын регистрироватлалтме 
жапыште депутатын Россий Феде-
рацийын территорийже деч єрдыжтє 
верланыше банклаште счётым (вкла-
дым) почмыж але тыгай счётын (вкла-
дын) улмыжым, иностранный финанс  
инструментше-влакын улмо да (але) 
нунын дене пайдаланыме фактым па-
лен налме годым;

10) «Россий Федерацийын субъ-
ектлаштыже публичный кучемым 
организоватлыме общий принцип-
влак нерген» 2021 ий 21 декабрьысе 
414-ФЗ №-ан Федеральный законын 
5 лончыжын 4 ужашыштыже, 19 лон-
чыжын 2, 3-7, 16, 18 ужашлаштыже 
палемден ончыктымо требованийым 
шуктыдымо годым;

11) коррупций ваштареш кучедал-
ме нерген Россий Федерацийын за-
конодательствыштыже палемдыме 
органиченийым, чарымашым, обязан-
ностьым ик гана веле огыл шуктыды-
мо годым.

Депутат полномочийым срок деч 
ончыч пытарыме нерген Марий Эл 
Республик Кугыжаныш Погынын пун-
чалже депутат полномочийым срок 
деч ончыч пытарышашлан негыз 
лекме кече гыч але кўшнє ончыктымо 
негыз лекмым Марий Эл Республик 
Кугыжаныш Погынын пален налме 
кече деч вара 30 кече гыч, тыгай не-
гыз Марий Эл Республик Кугыжаныш 
Погынын сессийже-влак кокласе жа-
пыште лектын гын, тыгай негыз лекме 
кече деч вара кум тылзылан почеш 
кодде лукталтеш.

Тиде лончын икымше ужашыжын 11 
пунктыштыжо палемден ончыктымо 
случай годым Марий Эл Республик 
Кугыжаныш Погын депутатын полно-
мочийжым Марий Эл Республикын 
Кугыжаныш Погынжо Марий Эл Ре-
спубликын Кугыжаныш Погынжын до-
ход нерген, пого да пого шотан обя- 
зательстве нерген сведенийын (ты-
гай сведенийым Марий Эл Республик 
Кугыжаныш Погынын депутатше-влак 
пуат) чын улмыжым контрольышто ку-
чышо комиссийжын пунчалже негы-
зеш луктеш, ты комиссий коррупций 
ваштареш кучедалме нерген Россий 
Федерацийын законодательствыш-
тыже палемдыме ограниченийым, ча-
рымашым, обязанностьым депутатын 
ик гана веле огыл пудыртымо фактым 
пален налын гын.

Коррупций ваштареш кучедалме 
нерген Россий Федерацийын зако-
нодательствыштыже палемдыме ог-
раниченийым, чарымашым, обязан-
ностьым депутатын ик гана веле огыл 
пудыртымыжлан Марий Эл Респу-
блик Кугыжаныш Погын депутатын 
коррупций ваштареш кучедалме нер-
ген Россий Федерацийын законода-
тельствыштыже палемдыме ограни-
ченийым, чарымашым, обязанностьым 
полномочий срок жапыште кок гана 

деч шагал огыл пудыртымыжо шот-
лалтеш.».

8. 13  лончын икымше ужашышты-
же «Россий Федерацийын субъект-
ше-влакын законодательный (пред-
ставительный) ден исполнительный 
кугыжаныш кучем органыштым ор-
ганизоватлыме общий принцип-влак 
нерген» Федеральный закон дене» 
мут-влакым «Россий Федерацийын 
субъектлаштыже публичный кучемым 
организоватлыме общий принцип-
влак нерген» 2021 ий 21 декабрьысе 
414-ФЗ №-ан Федеральный законын 
19 лончыжын 7 ужашыж дене» мут-
влак дене вашталташ.

9. 13.1 лончышто «Марий Эл Респу-
блик Кугыжаныш Погынын Марий Эл 
Республикын кугыжаныш должность-
шым айлыше депутатше-влаклан» 
мут-влакым «Россий Федерацийын 
субъектлаштыже публичный кучемым 
организоватлыме общий принцип-
влак нерген» 2021 ий 21 декабрьысе 
414-ФЗ №-ан Федеральный законын 
5 лончыжын 4 ужашыж дене кел-
шышын, Марий Эл Республик Кугы-
жаныш Погынын депутатше-влаклан» 
мут-влак дене вашталташ.

10. 13.2 лончын икымше ужашыш-
тыже «Депутат ыштышаш» мут-вла-
кым «Россий Федерацийын субъ-
ектлаштыже публичный кучемым 
организоватлыме общий принцип-
влак нерген» 2021 ий 21 декабрьысе 
414-ФЗ №-ан Федеральный законын 
19 лончыжын 15 ужашыж дене кел-
шышын, Марий Эл Республик Кугы-
жаныш Погынын депутатше ышты-
шаш» мут-влак дене вашталташ.

11. Тыгай содержаниян 13.3  лон-
чым ешараш:

«13.3  лончо. Коррупцèонныé 
правонарушенèéым ышташ тара-
тышашлан ыштыме обращенèé 
нерген Марèé Эл Республèк Кугы-
жаныш Погынын депутатын шèж-
тарен увертарымыже

«Россий Федерацийын субъектла-
штыже публичный кучемым органи-
зоватлыме общий принцип-влак нер-
ген» 2021 ий 21 декабрьысе 414-ФЗ 
№-ан Федеральный законын 19 лон-
чыжын 16 ужашыж дене келшышын, 
Марий Эл Республик Кугыжаныш 
Погынын депутатше тудым коррупци-
онный праворнарушенийым ышташ 
таратышашлан е‰-влакын тудын дек 
обратитлалтме чыла случай нерген 
Марий Эл Республик Кугыжаныш 
Погынын доход нерген, пого да пого 
шотан обязательстве нерген сведе-
нийын (тудыжым Марий Эл Республик 
Кугыжаныш Погынын депутатше-влак 
пуат) чын улмыжым терген шогышо 
комиссийышкыже да прокуратур ор-
ганлашке келшен толшо обращений 
лийме кече гыч вич кечылан почеш 
кодде шижтарен увертарышаш. 

Марий Эл Республик Кугыжаныш 
Погынын доход нерген, пого да пого 
шотан обязательстве нерген све-
денийын (тудыжым Марий Эл Ре-
спублик Кугыжаныш Погынын де-
путатше-влак пуат) чын улмыжым 
терген шогышо комиссийыш кор-
рупционный правонарушенийым 
ышташ тудым таратышашлан Марий 
Эл Республик Кугыжаныш Погынын 
депутатше дек обратитлалтме факт 
нерген шижтарен увертарымаш про-
извольный формо почеш возен пуал-
теш да депутатын подписьше дене 
пе‰гыдемдалтеш, шижтарен уверта-
рымашым возымо кече ончыкталтеш.

Шижтарен увертарымаште корруп-
ционный правонарушенийым ышташ 
таратышашлан Марий Эл Республик 
Кугыжаныш Погынын депутатше дек 
обратитлалтме кече, вер да жап нер-
ген информаций, коррупционный 
правонарушенийым ышташ Марий 
Эл Республик Кугыжаныш Погынын 
депутатым таратыше е‰ нерген, кор-
рупционный правонарушенийым ыш-
таш таратыме йєн да обстоятельстве 
нерген, обращенийын содержанийже 
нерген, тыгак тиде лончын икымше 
ужашыштыже палемден ончыктымо 
семын прокуратур органлашке йод-
маш дене лекме нерген сведений 
лийшаш.

Марий Эл Республик Кугыжаныш 
Погынын депутатын служебный ко-
мандировкышто, отпускышто улмыж 
годым, тыгак жаплан пашам ыштен 
кертдыме жапыште шижтарен увер-
тарымаш Марий Эл Республик Кугы-
жаныш Погынын доход нерген, пого 
да пого шотан обязательстве нерген 
сведенийын (тудыжым Марий Эл Ре-
спублик Кугыжаныш Погынын депу-
татше-влак пуат) чын улмыжым тер-
ген шогышо комиссийыш палемдыме 
жапыште электронный образ (рекви-
зит-влакым арален коден, сканирова-
ний але фотографирований йєн дене 
электронный формыш савырыман, 
кагаз носителеш ямдылыме доку-
мент) семын колталтеш, вараже шиж-
тарен увертарымашын подлинникше 
командировко, отпуск, жаплан пашам 
ыштен кертдыме лийме жап пытыме 
кече деч вара ик паша кечылан по-
чеш кодде пуалтеш.».

12. Тыгай содержаниян 13.4 лон-
чым ешараш:

«13.4 лончо. Марèé Эл Республèк 
Кугыжаныш Погын депутатын 
посна огранèченèéым, чарыма-
шым пудыртымылан да обязан-
ностьым шуктыдымылан мутым 
кучымыжо

 «Россий Федерацийын субъектла-
штыже публичный кучемым орга-
низоватлыме общий принцип-влак 

Умбакыже 8-ше лашт.
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нерген» 2021 ий 21 декабрьысе 414-
ФЗ №-ан Федеральный законын 19 
лончыжын 1, 15 да 19 ужашлаштыже 
палемден ончыктымо ограниченийым, 
чарымашым Марий Эл Республик Ку-
гыжаныш Погын депутатын пудырты-
мыж да обязанностьым шуктыдымыж 
годым, тыгак доход нерген, пого да 
пого шотан обязательстве нерген чын 
огыл але тичмаш огыл сведенийым 
пуымыж годым депутат шотышто му-
тым кучымо тыгай мере-влак кокла 
гыч иктыже кучылталтын кертеш:

1) шижтарымаш;
2) Марий Эл Республик Кугыжаныш 

Погынышто депутат полномочийым 
пытарыме деч посна айлыме долж-
ность деч утарымаш да Марий Эл 
Республик Кугыжаныш Погынын де-
путатше шотышто тудын полномочий 
срокшо пытыме марте мутым кучаш 
шогалтыме мерым кучылтмо нерген 
пунчалым лукмо тат гыч Марий Эл 
Республик Кугыжаныш Погынышто 
должностьым айлаш права деч посна 
кодымаш;

полномочий срокшо пытыме мар-
те Марий Эл Республик Кугыжаныш 
Погынышто должностьым айлаш ча-
рымаш.

Марий Эл Республик Кугыжаныш 
Погынын должностьшо-влак семын 
Марий Эл Республик Кугыжаныш 
Погын Председательын, Марий Эл 
Республик Кугыжаныш Погын Пред-
седательын икымше алмаштышыжын, 
Марий Эл Республик Кугыжаныш По-
гын Председательын алмаштышы-
же-влакын, Марий Эл Республик 
Кугыжаныш Погын комитетын про-
фессиональный негызеш пашам ыш-
тыше членжын, Марий Эл Республик 
Кугыжаныш Погын комитетын пред-
седательжын, Марий Эл Республик 
Кугыжаныш Погын комитет предсе-
дательын алмаштышыжын, Марий Эл 
Республик Кугыжаныш Погын коми-
тет секретарьын должностьыштым 
умылыман.

Марий Эл Республик Кугыжаныш 
Погын депутат шотышто тиде лончын 
икымше ужашыштыже ончыктымо 
мутым кучымо мере-влак кокла гыч 
иктыжым кучылтмо нерген пунчалым 
Марий Эл Республикын Кугыжаныш 
Погынжо Марий Эл Республик Кугы-
жаныш Погынын Регламентыштыже 
палемден ончыктымо радам почеш 

доход нерген, пого да пого шотан 
обязательстве нерген сведенийын 
(тудым Марий Эл Республик Кугыжа-
ныш Погынын депутатше-влак пуат) 
чын улмыжым тергыме шотышто 
комитетшын тугай пунчалже негы-
зеш луктеш, могайыштыже Марий 
Эл Республик Кугыжаныш Погынын 
депутатшын «Россий Федерацийын 
субъектлаштыже публичный кучемым 
организоватлыме общий принцип-
влак нерген» 2021 ий 21 декабрьысе 
414-ФЗ №-ан Федеральный зако-
нышто палемдыме ограниченийым, 
чарымашым, обязанностьым шукты-
дымо фактым пален налме.

Мутым кучаш шогалтыме мерым 
рашемдыме годым Марий Эл Респу-
блик Кугыжаныш Погын депутатын 
ыштыме нарушенийын ойыртемже, 
тудын нелытше, тудым ыштыме об-
стоятельстве, Марий Эл Республик 
Кугыжаныш Погын депутатын огра-
ниченийым, чарымашым да обязан-
ностьым шуктымыжо, тыгак Марий Эл 
Республик Кугыжаныш Погын депу-
татын шке полномочийым шуктымыж 
шотышто тылеч ончычсо результат 
шотыш налалтыт. Тиде лончышто 
мутым кучымо шотышто палемдыме 
мере Марий Эл Республик Кугыжа-
ныш Погын депутатын нарушенийым 
ыштымыж нерген информацийын 
Марий Эл Республикын Кугыжаныш 
Погынышкыжо пурымо кече гыч куд 
тылзылан почеш кодде да тудым ыш-
тыме кече гыч кум ийлан почеш код-
де кучылталтеш.

Марий Эл Республик Кугыжаныш 
Погынын депутатше шотышто шижта-
рыме семын мутым кучаш шогалтыме 
мерым кучылтмо нерген информа-
ций Марий Эл Республик Кугыжаныш 
Погынын официальный сайтыштыже 
вера‰двлтшаш.».

13. 28 лончын нылымше ужашыш-
тыже «профессионально эреак па-
шам ыштыме негызеш» мут-влакым 
«профессиональный негызеш» мут-
влак дене вашталташ.

14. 31 лончышто «профессиональ-
но эреак пашам ыштыме негызеш» 
мут-влакым «профессиональный не-
гызеш» мут-влак дене вашталташ.

15. 32 лончышто «профессиональ-
но эреак пашам ыштыме негызеш» 
мут-влакым «профессиональный не-
гызеш» мут-влак дене вашталташ.

16. 32.2 лончышто:
1) лўмыштє «профессионально 

эреак пашам ыштыме негызеш» мут-
влакым «профессиональный негы-
зеш» мут-влак дене вашталташ;

2) икымше ужашыште «професси-
онально эреак пашам ыштыме не-
гызеш» мут-влакым «ик але тылеч 
шукырак созыв жапыште професси-
ональный негызеш пашам ыштыше» 
мут-влак дене вашталташ;

3) кумшо ужашыштыже «профес-
сионально эреак пашам ыштыме 
негызеш» мут-влакым «профессио-
нальный негызеш» мут-влак дене ва-
шталташ.

17. 32.3  лончын нылымше ужа-
шыштыже «тиде Законын 12 лон-
чыжын икымше ужашыжын «г» пун-
ктыштыжо ончыктымо случай годым» 
мут-влакым «нунын шотышто суд-
влакын титаклыман приговорыштын 
законный вийыш пурымыштлан кєра» 
мут-влак дене вашталташ.

18. 33  лончышто:
1) икымше ужашыште «профес-

сионально эреак пашам ыштыме 
негызеш» мут-влакым «профессио-
нальный негызеш» мут-влак дене ва-
шталташ;

2) нылымше ужашыште: «профес-
сионально эреак пашам ыштыме 
негызеш» мут-влакым «профессио-
нальный негызеш» мут-влак дене ва-
шталташ;

«але тудын органлаштыже» мут-
влакым кора‰даш.

19. 34 лончышто «профессиональ-
но эреак пашам ыштыме негызеш» 
мут-влакым «профессиональный не-
гызеш» мут-влак дене вашталташ.

20. 38 лончышто «профессиональ-
но эреак пашам ыштыме негызеш» 
мут-влакым «профессиональный не-
гызеш» мут-влак дене вашталташ.

21. 40.1 лончышто «Россий Федера-
цийын субъектлаштыже кугыжаныш 
кучемын законодательный (предста-
вительный) ден исполнительный ор-
ганыштым организоватлыме общий 
принцип-влак нерген» Федеральный 
законын 2.1 лончыжын 4 пунктшо» 
мут-влакым «Россий Федерацийын 
субъектлаштыже публичный кучемым 
организоватлыме общий принцип-
влак нерген» 2021 ий 21 декабрьысе 
414-ФЗ №-ан Федеральный законын 
5 лончыжын 5 ужашыже» мут-влак 
дене вашталташ.

Мучашыже лèеш

Марèé Эл Республèкын парламент паша шотышто 
посна законодательныé актлашкыже вашталтышым 

пуртымо нерген


