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1 лончо. «Марий Эл Республи-
кым Вуйлатышым сайлыме нерген»  
Марий Эл Республикын 2012 ий 22 
июньысо 30-З №-ан Законышкы-
жо («Марий Эл официальный» пор-
тал (portal.mari.ru/pravo), 2012 ий 25 
июнь, 22062012010030 №, 2012 ий 29 
декабрь, 29122012010084 №; 2013  
ий 27 февраль, 26022013010002 №, 
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 
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 23  май, 
23052017010020 № 2017 ий 5 де-
кабрь, 04122017010057 №; 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 №, 
2021 ий 24 декабрь, 24122021010060 
№; 2022 ий 24 май, 24052022010010 
№) тыгай вашталтышым пурташ:

1. 5 лончышто:
1) 5 пунктышто:
а) «б» подпунктыш «преступле-

ний,» мут деч вара «тыгак кўшнє он-
чыктымо тугай преступлений-влакым 
ыштымылан судитлалтше, могайыш-
тлан судимостьым кора‰дыме але 
шєрымє, – судимостьым кора‰дыме 
але шєрымє кече гыч вич ий эртыме 
марте» мут-влакым ешараш;

б) «б1» подпунктыш «1272 лончын 
икымше ужашыже,» мут-влак деч 
вара «133  лончын кокымшо ужашы-
же, 134 лончын икымше ужашыже,» 

мут-влакым ешараш, «преступлений» 
мут деч вара «тыгак кўшнє ончыкты-
мо тугай преступлений-влакым ыш-
тымылан судитлалтше, могайыштлан 
судимостьым кора‰дыме але шєры-
мє» мут-влакым ешараш;

2) 51 пунктышто «а2» мут-влакым 
«а2», «б» да» мут-влак дене ваштал-
таш.

2. 71 лончышто «сайлыше-влакын 
илышыштлан да (але) тазалыкыш-
тлан лўдыкшє улмо годым» мут-вла-
кым кора‰даш.

3. 9 лончышто:
1) 1 пунктын икымше предложе-

нийышкыже «але шкем шке ойырымо 
радам дене» мут-влакым ешараш;

2) 3  пунктым тыгай редакций дене 
возаш:

«3. Федеральный закон дене кел-
шышын, Россий Федерацийын субъ-
ектшын кўшыл должностной е‰жын 
должностьшым айлыше да тиде 
должность деч Россий Федераций 
Президентын кора‰дыме Россий 
Федераций гражданин тудым долж-
ность деч кора‰дыме нерген Россий 
Федераций Президентын указшын 
вийыш пурымо кече гыч шотлалтше 
вич ий жапыште Марий Эл Респу-
бликым Вуйлатышын должностьыш-
кыжо кандидатлан ойыралтын огеш 
керт. Тиде пунктышто ончыктымо 
срок Марий Эл Республикым Вуй-
латышым сайлымашым эртараш па-
лемдыме кече деч ончыч пытышаш.»;

3) 5 пунктышто «Россий Федера-
цийын субъектше-влакын кугыжа-
ныш кучемыштын законодательный 
(представительный) ден исполни-
тельный органыштым организоват-
лыме общий принцип-влак нерген» 
1999 ий 6 октябрьысе 184-ФЗ №-ан 
Федеральный законын (умбакыже – 
«Россий Федерацийын субъектше-
влакын кугыжаныш кучемыштын за-
конодательный (представительный) 
ден исполнительный органыштым 
организоватлыме общий принцип-
влак нерген» Федеральный закон) 19 
лончыжын 1 пунктшын «в» подпункт- 

шо негызеш» 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 2 пунктшо негызеш» мут-
влак дене вашталташ.

4. 17 лончыш тыгай содержаниян 
«11» пунктым ешараш:

«11. Сайлыше-влакын спискышт 
Россий Федерацийын Рўдє сайлы-
маш комиссийжын палемдыме ра-
дам почеш да жапыште, Рўдє сай-
лымаш комиссийын требованийжым 
шотыш налын, электронный вид дене 
ямдылалтын, рашемдалтын да кучыл-
талтын кертеш.

Сайлыше-влакын спискыштым 
электронный вид дене ямдылыме, 
рашемдыме да кучылтмо годым ту-
дын копийже сайлыше-влакын спи-
скыштым йўклымє жап (йўклымє 
пытартыш кечын) пытыме деч вара 
вигак кагазеш печатлыме йєн дене 
ямдылалтеш да тудо участковый 
сайлымаш комиссийын председа-
тельжын, секретарьжын подписьышт 
да участковый сайлымаш комис-
сийын печатьше дене ўшандарен 
пе‰гыдемдалтеш. Тиде копий шкен-
жын юридический вийже дене сай-
лыше-влакын электронный вид дене 
ямдылыме спискышт дене иктєр 
значениян. Тыгай копий сайлымаш 
документацийым аралыме шотышто 
Федеральный закон, тиде Закон 
дене келшышын рашемден палем-
дыме радам почеш аралалтеш.».

5. 22 лончым тыгай редакций дене 
возаш:

«22 лончо. Саéлымаш комèс-
сèéын совещательныé éўк пра-
ван членже-влакым шогалтыме 
радам да нунын полномочèé жа-
пышт

Сайлымаш комиссийын совеща-
тельный йўк праван членже-влакым 
шогалтыме радам да нунын полно-
мочий жапышт Федеральный зако-
нын 29 лончыж дене келшышын па-
лемдалтыт».

6. 28 лончышто:
1) 1 пунктыш «кўшыл сайлымаш 

комиссий-влакын членышт» мут-
влак деч вара «решатлыше йўк пра-
ван» мут-влакым ешараш;

«Марèé Эл Республèкым Вуéлатышым саéлыме  
нерген»  Марèé Эл Республèкын Законышкыжо  

вашталтышым пуртымо нерген
Марèé Эл Республèкын Законжо

Марий Эл Республикын Кугыжаныш Погынжо  
2022 ий 30 майыште луктын

Умбакыже 2-шо лашт.
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2) 7 пунктым тыгай редакций дене 
возаш:

«7. Марий Эл Республикым Вуйла-
тышым сайлымашым эртарыме го-
дым эскерышым регистрироватлыме 
кандидат, регистрироватлыме канди-
датым ойырышо сайлымаш объеди-
нений, тыгак Россий Федерацийын 
Общественный палатыже, Марий Эл 
Республикын Общественный пала-
тыже (умбакыже – общественный 
контрольын субъектше-влак) ойы-
рен кертыт. Сайлымаш объединений, 
регистрироватлыме кандидат, об-
щественный контрольын субъектше 
кажне участковый сайлымаш комис-
сийыш, территориальный сайлымаш 
комиссийыш кумыт деч шуко огыл 
эскерышым (тиде Законын 641 лон-
чыжын 1 але 2 пунктыштыжо йўклы-
машым икмыняр кече жапыште эрта-
рыме нерген пунчалым лукмо годым 
йўклымашын кажне кечыжлан кумыт 
деч шуко огыл эскерышым шогал-
тыме шот дене) шогалташ праван 
улыт, нунышт йўклымє помещенийы-
ште, йўклымашын итогшо нерген 
протокол-влакым налме, тыгай про-
токолласе данныйым иктыш ушымо 
да келшен толшо территорийыште 
йўклымашын итогшо нерген про-
токолым возымо помещенийлаште 
черет дене эскераш праван улыт. 
Ик е‰ымак эскерышылан ик сайлы-
маш комиссийыш гына шогалташ 
лиеш. Федеральный закон дене кел-
шышын, Марий Эл Республикым Вуй-
латышым сайлымашым эртарыме 
годым Россий Федерацийын Марий 
Эл Республикын кугыжаныш кучем 
органышкыже сайлымаште активный 
сайлымаш праван улшо гражданин-
же эскерыше лийын кертеш. Феде-
ральный закон дене келшышын, сай-
лыман должностной е‰, депутат-влак, 
Россий Федерацийын субъектше-
влакын кўшыл должностной е‰ышт, 
верысе администраций-влакын вуй-
латышышт, тыгай должностной е‰-
влакын лачшымак подчиненийыш-
тышт улшо е‰, судья, прокурор-влак, 
комиссий-влакын решатлыше йўк 
праван членышт, комиссий-влакын 
тугай членышт деч посна, могайыш-
тын полномочийыштым Федераль-
ный законын 29 лончыжын 7 пунктшо 
дене келшышын жаплан чарен шо-
галтыме,  эскерышылан шогалталтын 
огыт керт.»;

3) 81 пунктыш «участковый сайлы-
маш комиссий-влак» мут-влак деч 
вара «ден территориальный сай-

лымаш комиссий-влак» мут-влакым 
ешараш;

4) 9 пунктыш «участковый сай-
лымаш комиссийыш» мут-влак деч 
вара «, территориальный сайлымаш 
комиссийыш» мут-влакым ешараш;

5) 11 пунктын «а» подпунктышкы-
жо «сайлыше-влак,» мут деч вара 
«тидын шотыштак электронный вид 
дене ямдылыме» мут-влакым еша-
раш.

7. 33  лончышто:
1) лўмым  тыгай редакций дене 

возаш:
«33  лончо. Кандèдат-влакым 

оéырымо условèé. Кандèдатлан 
шкем шке оéырымаш»;

2) 1 пунктым тыгай редакций дене 
возаш:

«1. Марий Эл Республикым Вуй-
латышым сайлымашым эртараш 
палемдыме нерген пунчалым офи-
циально савыктыме (савыктыме) 
кече деч вара кандидатым шкем шке 
ойырымо але кандидатым сайлымаш 
объединенийын ойырымо радам по-
чеш ойырымаш.»;

3) тыгай содержаниян 11 пунктым 
ешараш:

«11. Кандидатым шкем шке ойы-
рымо радам почеш ойырымаш ти-
дын нерген Рўдє сайлымаш комис-
сийыш тиде лончын 7 пунктшо дене 
келшышын шижтарен увертарыме да 
вараже муниципальный образова-
ний-влакын представительный орга-
ныштын депутатыштын подписьыш-
тым да (але) Марий Эл Республикын 
территорийыштыже улшо муници-
пальный образований-влакын муни-
ципальный сайлымашлаште сайлал-
тше вуйлатышыштын подписьыштым 
тиде Законын 34 лончыж дене кел-
шышын погымо, тыгак кандидатын 
шкем шке ойырымыжым тиде За-
конын 341 лончыж дене келшышын 
поддержатлыме шот дене сайлыше-
влакын подписьыштым погымо йєн 
дене шукталтеш.»;

4) 7 пунктышто «тиде лончын 8 ден 
9 пунктшо-влак» мут-влакым «тиде 
лончын 8, 9, 91 да 12 пунктшо-влак» 
мут-влак дене вашталташ;

5) 8 пунктышто «Кандидат» мутым 
«Сайлымаш объединенийын ойыры-
мо кандидат» мут-влак дене ваштал-
таш;

6) 9 пунктышто:
а) икымше абзацым тыгай редак-

ций дене возаш:
«9. Марий Эл Республикым Вуй-

латышым сайлымашым эртараш па-

лемдыме нерген пунчалым офици-
ально савыктыме (савыктыме) кече 
гыч 25 кечылан почеш кодде, шкем 
шке ойырымо радам дене ойырал-
тше кандидат, а сайлымаш объеди-
ненийын ойырымо кандидат тиде 
лончын 8 пунктыштыжо ончыктымо 
документ-влак дене пырля ик жа-
пыштак Рўдє сайлымаш комиссийыш 
пуа:»;

б) «а» подпунктыш «налогым 
тўлышє (улмо годым)» мут-влак деч 
вара «, индивидуальный лицевой 
счётын страховой номерже» мут-
влакым ешараш;

в) «б» подпунктышто «тиде Закон 
пеленысе 1-ше №-ан приложений 
дене келшышын, Федеральный за-
конышто палемдыме формо почеш» 
мут-влакым «Федеральный закон 
пеленысе 1-ше приложенийыште 
ончыктымо формо почеш» мут-влак 
дене вашталташ;

7) 91 пунктын «б» подпунктышкыжо 
«, акций-влак» мутым кора‰даш, «ор-
ганизаций),» мут деч вара «цифро-
вой финанс  актив, цифровой валю-
то,» мут-влакым ешараш;

8) 13  пунктым тыгай редакций 
дене возаш:

«13. Кандидат ик сайлымаш объ-
единенийыште гына баллотироват-
лалташ кєнен кертеш. Шкем шке 
ойырымо радам почеш ойыралтше 
кандидат тиде сайлымаштак сайлы-
маш объединений деч ойыралташ 
кєнен огеш керт. Сайлымаш объе-
динений велым ойыралташ кєнышє 
кандидат тиде сайлымаштак шкем 
шке ойырымо радам почеш ойырал-
тын огеш керт.»;

9) тыгай содержаниян 131 пунктым 
ешараш:

«131. Варарак пуымо шижтарен 
увертарымашым налме кече деч ва-
расе кечын верысе жап дене 18 ша-
гат деч почеш кодде, кандидат бал-
лотироватлалташ кєнымыж нерген 
ондак пуымо йодмашыжым мє‰геш 
налме нерген йодмашым огеш пу 
гын, тыгай годым тиде лончын 13  
пунктыштыжо палемдыме требова-
нийым пудыртымо годым тугай ойы-
рымаш чынлан шотлалтеш, могайже 
нерген Рўдє сайлымаш комиссийлан 
ондак шижтарен увертарыме.».

8. 34 лончышто:
1) 1 пунктышто «Кандидатым ойы-

рымым поддержатлыме шот дене» 
мут-влакым «Кандидатын шкем шке 
ойырымыжым, кандидатым сайлы-
маш объединенийын ойырымыжым 
поддержатлыме шот дене» мут-влак 
дене вашталташ;

2) 6 пунктышто икымше предложе-
нийыш «але шкем шке ойырымо ра-
дам дене» мут-влакым ешараш;

«Марèé Эл Республèкым Вуéлатышым саéлыме  
нерген»  Марèé Эл Республèкын Законышкыжо  

вашталтышым пуртымо нерген
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3) 9 пунктыш «сайлымаш объеди-
ненийын лўмжым ончыктен» мут-влак 
деч вара «але шкем шке ойырымо 
радам почеш» мут-влакым ешараш.

9. Тыгай содержаниян 341 лончым 
ешараш:

«341 лончо. Кандèдатын шкем 
шке оéырымыжым поддержат-
лыме шот дене саéлыше-влакын 
подпèсьыштым погымаш

1. Шкем шке ойырымо радам 
дене ойыралтше кандидат муни-
ципальный образований-влакын 
представительный органыштын де-
путатыштын да (але) Марий Эл Ре-
спубликын территорийыштыже улшо 
муниципальный образований-вла-
кын муниципальный сайлымашлаште 
сайлалтше вуйлатышыштын поддер-
жкыштым налме деч посна шкенжым 
поддержатлыме шот дене кандида-
тым регистрироватлышашлан сай-
лыше-влакын подписьыштым Фе-
деральный законын 16 лончыжын 10 
пунктшо дене келшышын, Марий Эл 
Республикын территорийыштыже 
регистрироватлыме сайлыше-вла-
кын чотышт деч 1 процентше чот 
дене сайлыше-влакын подписьыш-
тым погышаш.

Рўдє сайлымаш комиссий канди-
датлан кандидатым регистрироват-
лаш сайлыше-влакын подписьыштын 
кўлшє чотышт нерген, тыгак кандида-
тым регистрироватлышашлаш сай-
лыше-влакын пуалтшаш подпись-
ыштын лийын кертше эн кугу чотшо 
нерген извещенийым возен пуа. 
Извещений кандидатлан тиде Зако-
нын 33  лончыжын 14 пунктыштыжо 
ончыктымо пе‰гыдемдымаш дене ик 
жапыштак пуалтеш.

2. Кандидатын шкем шке ойыры-
мыжым поддержатлыме шот дене 
сайлыше-влакын подписьыштым 
погышашлан подписной лист-влак 
(умбакыже – подписной лист-влак) 
келшен толшо кандидатын сайлы-
маш фондшын средстваж кўшеш 
ямдылалтыт. Кандидатын шкем шке 
ойырымыжым поддержатлыме шот 
дене избиратель-влакын подпись-
ышт подписной лист-влакым ямды-
лымылан тўлымє кече гыч погалтыт.

3. Подпись-влак Марий Эл Респу-
бликым Вуйлатышым сайлымаште 
активный сайлымаш праван улшо 
сайлыше-влак коклаште гына погал-
тыт. Федеральный закон дене кел-
шышын, кугыжаныш кучем орган, ве-
рысе самоуправлений орган, могай 
собственность форман улмым ончы-
де, организаций, учреждений-влакын 
управлений органышт, сайлымаш 
комиссий-влакын решатлыше йўк 
праван членышт сайлыше-влакын 

подписьыштым погымаште, тыгак 
подписьым погымо годым сайлыше-
влаклан подписьым єкымеш шын-
дыкташ да подписьым шындымылан 
вознагражденийым тўлаш огеш лий. 
Сайлыше-влакын пашам ыштыме 
верлаштышт, пашадарым, пенсийым, 
пособийым, стипендийым, моло со-
циальный выплатым пуымо верла-
ште, тыгак поро кумыл полышым 
пуымо годым подписьым погаш ча-
ралтеш. Тиде пунктын положенийла-
жым пудыртен погымо подпись-влак 
чын огыллан шотлалтыт.

4. Сайлыше-влакын подписьыш-
тым Россий Федерацийын подпись-
ым погымо жаплан 18 ийым темыше 
да судын пунчалже дене шке верч 
мутым кучен кертдымылан шотлы-
дымо гражданинже погаш праван. 
Кандидат сайлыше-влакын подпись-
ыштым погышо е‰ дене подписьым 
погымо нерген договорым ышташ 
праван. Тиде пашадар кандидатын 
сайлымаш фондшын средстваж гыч 
гына тўлалтеш.

5. Подписной лист-влак Феде-
ральный закон пеленысе 10-шо при-
ложенийыште ончыктымо формо по-
чеш ямдылалтыт да оформитлалтыт.

6.  Подписной листын Федераль-
ный законын 10-шо приложенийыш-
тыже палемдыме формыж негызеш 
Рўдє сайлымаш комиссий Марий 
Эл Республикым Вуйлатышын долж-
ностьшын лўмжым, Марий Эл Ре-
спубликын лўмжым ончыктымо ужа-
шыште подписной листеш возымо 
образецым пе‰гыдемда.

7. Подписной листыште дан-
ныйжым ончыктыман кандидатын 
судимостьшо лийын але уло гын, 
подписной листыште кандидатын су-
димостьшо нерген сведений ешарен 
ончыкталтеш. Тиде Законын 33  лон-
чыжын 9 пунктшын «а» подпунктшо 
дене келшышын, кандидат баллоти-
роватлалташ кєнымыж нерген йод-
машыште политический партийыште 
але моло общественный объедине-
нийыште шогымыжым да тиде по-
литический партийыште але тиде 
общественный объединенийыште 
налын шогымо статусшым ончыктен 
гын, тидын нерген сведений подпис-
ной листыште ончыкталтеш.

Кандидат иностранный агентын 
функцийжым шуктышо физический  
е‰лан шотлалтеш, але  иностранный 
агентын функцийжым шуктышо е‰ 
дене аффилированный кандидатлан 
шотлалтеш гын, тидын нерген сведе-
ний подписной листыште ончыктал-
тшаш.

8. Сайлыше подписной листыште 
шкенжын подписьшым шында да ту-

дым шындыме кечым ончыкта, тыгак 
фамилийжым, лўмжым, ачалўмжым, 
шочмо ийжым (йўклымє кечылан 
18 ияш-влак шочмо кечым да тыл-
зым ешарен ончыктат), илыме ве-
рын адресшым, паспортым але гра-
жданинын паспортшым алмаштыше 
документын серийжым, номержым 
ончыктат. Тидыже, сайлышын илы-
ме вержын фактический ойыртем-
жым шотыш налын, тудым ик семы-
нак умылаш чаракым огеш ыште гын, 
илыме верын адресыштыже Феде-
ральный законын 2 лончыжын 5 под-
пунктыштыжо иктаж-могай реквизит 
(Россий Федерацийын субъектшын, 
районын, олан, моло населённый пун-
ктын, уремын лўмыштым, пєртын але 
пачерын номержым) ончыктыдеат 
кодаш лиеш. Подписной листыште 
фамилийжым, лўмжым, ачалўмжым 
ончыктышо да подписьым шындыше, 
тудым шындыме кечым ончыктышо 
сайлыше нерген данныйым под-
писной листыш сайлышын йодмыж 
почеш кандидатым поддержатлы-
ме шот дене подписьым погышо е‰ 
пуртен кертеш. Кўшнє ончыктымо 
данный-влак кид дене возен гына 
пурталтыт, тидын годым карандашым 
кучылташ огеш лий. Фамилийым, 
лўмым, ачалўмым, подписьым да ту-
дым шындыме кечым сайлыше шке 
воза. Сайлыше инвалид улеш да 
тидлан кєра подписной листыште 
фамилийжым, лўмжым, ачалўмжым, 
подписьым да подписьым шынды-
ме кечым шкевуя возен огеш керт 
гын, тудо тидлан сайлымаш комис-
сийын членже, кандидат, кандидатын 
финанс  йодыш дене уполномочит-
лыме представительже, ўшанъе‰же 
огыл улшо вес  сайлышын полышыж 
дене пайдаланаш праван. Тидын го-
дым сайлышылын полышым пуышо 
е‰ын фамилийже, лўмжє, ачалўмжє, 
паспортын але гражданинын па-
спортшым алмаштыше документын 
серийже ден номерже подписьым 
шындыме графаште ончыкталтшаш 
улыт. Сайлыше тўрлє кандидатын 
шкем шке ойырымыжым поддержат-
лыме шот дене  подписьым шындаш 
праван, но ик кандидатымак поддер-
жатлыме шот дене ик гана гына под-
письым шындаш праван.

9. Кажне подписной лист сайлы-
ше-влакын подписьыштым погышо 
е‰ын подписьше дене ўшандарен 
пе‰гыдемдалтшаш. Подписной ли-
стым ўшандарен пе‰гыдемдыме 
годым сайлыше-влакын подпись-
ыштым погышо е‰ фамилийжым, 
лўмжым да ачалўмжым, шочмо 
кечыжым, илыме вержын адрес-

Умбакыже 4-ше лашт.
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шым, паспортын але гражданинын 
паспортшым алмаштыше докумен-
тын серийжым, номержым да тудым 
пуымо кечым, тудым пуышо органын 
лўмжым але кодшым шкеак возен 
ончыкта, тыгак подписьшым шында 
да тудым шындыме кечым ончыкта. 
Тидыже, сайлыше-влакын подпись-
ыштым погышо е‰ын илыме вержын 
фактический ойыртемжым шотыш 
налын, тудым ик семынак умылаш 
чаракым огеш ыште гын, илыме ве-
рын адресыштыже Федеральный за-
конын 2 лончыжын 5 подпунктышты-
жо ончыктымо иктаж-могай реквизит 
(Россий Федерацийын субъектшын, 
районын, олан, моло населённый пун-
ктын, уремын лўмыштым, пєртын але 
пачерын номержым) ончыктыдеат 
кодаш лиеш. 

10. Кандидатын шкем шке ойы-
рымыжым поддержатлыме шот 
дене сайлыше-влакын подпись-
ыштым шындыман кажне подпис-
ной листым кандидат ўшандарен 
пе‰гыдемдышаш. Подписной ли-
стым ўшандарен пе‰гыдемдыме го-
дым кандидат шкенжын фамилийже, 
лўмжє, ачалўмжє ваштареш подпись-
ым шкеак шында да тудым шындыме 
кечым ончыкта.

11. Сайлыше-влакын подписьыш-
тым поген пытарыме деч вара кан-
дидат сайлыше-влакын погымо под-
письыштын чумыр чотшым шотлен 
рашемда да подписьым погымо итог 
нерген протоколым Рўдє сайлымаш 
комиссийын палемдыме формо по-
чеш воза. Протоколеш кандидат ки-
дым пышта.

12. Кандидатым регистрироватлаш 
кўлшє моло документ-влак дене ик 
жапыштак Рўдє сайлымаш комис-
сийыш пуымо подписной лист-влак 
папкыла (кажне папкыште 100 ла-
штык деч уто огыл) брошюр семын 
ургымо, папке кєргысє лист-влак 
тў‰алтыш гыч мучаш марте нумеро-
ватлыме лийшаш улыт да подписной 
листлаште избиратель-влакын под-
письышт лийшаш.

Подписной лист-влак дене пырля 
Рўдє сайлымаш комиссийыш под-
письым погымо итог нерген кагазеш 
да машина лудын кертме вид дене 
Рўдє сайлымаш комиссийын палем-
дыме формо почеш возен пуалтеш.

Кандидат сайлыше-влакын под-
письыштым погышо е‰-влакын спи-
скыштым Рўдє сайлымаш комис-
сийын палемдыме формо почеш 
ямдылышаш да Рўдє сайлымаш 

комиссийыш пуышаш. Спискыште 
сайлыше-влакын подписьыштым по-
гышо кажне е‰ нерген сведений он-
чыкталтеш: фамилий, лўм да ачалўм, 
илыме верын адресше, паспортын 
але гражданинын паспортшым ал-
маштыше документын серийже, но-
мерже да тудым пуымо кече, тудым 
пуышо органын лўмжє але кодшо, 
тыгак сайлыше-влакын подпись-
ыштым погышо е‰ын подписьше 
шындалтеш. Сайлыше-влакын под-
письыштым погышо е‰-влак нерген 
сведений да тыгай е‰-влакын под-
письышт кўшнє ончыктымо спискы-
ште нотариально пе‰гыдемдалтыт. 
Рўдє сайлымаш комиссийыш тыгак 
сайлыше-влакын подписьыштым 
погышо е‰-влакын спискышт ма-
шина лудын кертме вид дене Рўдє 
сайлымаш комиссийын палемдыме 
формо почеш возен пуалтеш. Чыла 
подписьым шкем шке ойырымо йєн 
дене ойыралтше кандидат шке кан-
дидатуржым поддержатлыме шот 
дене поген гын, сайлыше-влакын 
подписьыштым погышо е‰-влакын 
подписьышт огеш пуалт.

13. Сайлыше-влакын кандидатым 
регистрироватлышашлан пуалтше 
подписьыштын чотшо кандидатым 
регистрироватлышашлан кўлшє 
подпись-влакын чотыштым 10 про-
цент деч шукылан огыл эртен каен 
кертеш.».

10. 35 лончышто:
1) 1 пунктышто:
а) икымше абзацыште «сайлымаш 

объединенийын ойырымо» мут-вла-
кым кора‰даш;

б) тыгай содержаниян «е»-«и» под-
пункт-влакым ешараш:

«е) сайлыше-влакын кандидатын 
шкем шке ойырымыжым поддер-
жатлыме шот дене погымо подпись-
ыштым шындыман, тиде Законын 
341 лончыжын 12 пунктшо дене кел-
шышын возымо подписной лист-влак 
(кандидатым шкем шке ойырымо ра-
дам почеш ойырымо годым);

ж) сайлыше-влакын подписьыш-
тым погымо итог нерген кагазеш да 
машина лудын кертме вид дене Рўдє 
сайлымаш комиссийын палемдыме 
формо почеш возымо протокол (кан-
дидатым шкем шке ойырымо радам 
почеш ойырымо годым);

з) сайлыше-влакын подписьыштым 
погышо е‰-влакын тиде Законын 341 
лончыжын 12 пунктыштыжо ончык-
тымо требований дене келшышын 
ямдылыме спискышт (кандидатым 

шкем шке ойырымо радам почеш 
ойырымо годым);

и) подписной лист-влакым ям-
дылымылан тўлымє фактым 
пе‰гыдемден ончыктышо документ 
(кандидатым шкем шке ойырымо ра-
дам почеш ойырымо годым).»;

2) 5 пунктым тыгай редакций дене 
возаш:

«5. Кандидатым регистрироватлы-
шашлан документ-влакым налме го-
дым Рўдє сайлымаш комиссий кан-
дидатлан пуымо документ-влакым 
налмым пе‰гыдемден ончыктышо 
документым пуа, туштыжо сайлымаш 
документ-влакым налме кече да жап 
ончыкталтыт. Тиде документыште 
тыгак кандидатым поддержатлыман 
налме лист-влакын чотышт ончык-
талтеш. Тидын годым Рўдє сайлы-
маш комиссий кандидатым поддер-
жатлыме кажне листым, шкенжын 
печатьшым шынден, ўшандарен 
пе‰гыдемда, кандидатым поддер-
жатлыман пуымо лист-влакын чо-
тыштын кандидатым поддержатлыме 
листыште подписьыштым шындыме 
е‰-влакын спискыштышт ончыктымо 
чот дене келшен толмыжым терга.

Кандидатым шкем шке ойыры-
мо радам почеш ойырымо годым 
пуымо документ-влакым налмым 
пе‰гыдемден ончыктышо докумен-
тыште сайлыше-влакын кандидатын 
шкем шке ойырымыжым поддержат-
лыме шот дене погымо подписян 
налме подписной лист-влакын чо-
тышт да сайлыше-влакын подпись-
ыштын ончыктымо чотышт ешарен 
ончыкталтыт. Тидын годым Рўдє 
сайлымаш комиссий подписной ли-
стан кажне папкым, печатьшым шын-
ден, ўшандарен пе‰гыдемда, пуымо 
подписной лист-влакын чотыштын 
сайлыше-влакын подписьыштым по-
гымо итог нерген протоколышто он-
чыктымо чот дене келшен толмыжым 
терга.

Документ-влакым тиде лончын 2 
пунктыштыжо ончыктымо срок пыты-
ме деч ончыч кондымо годым Рўдє 
сайлымаш комиссий кандидатлан 
шкенжын айлыме помещенийыш 
пурашыже чаракым ышташ але кан-
дидатым регистрироватлаш кўлшє 
документ-влакым тудын деч налаш 
тореш лияш праван огыл.»;

3) 6 пунктышто «тудым регио-
нальный кугыжаныш периодический 
печатный изданийыште савыкта 
але вера‰да» мут-влакым «тудым 
вера‰да» мут-влак дене вашталташ.

11. 36 лончышто:
1) 1 пунктыш тыгай содержаниян 

кокымшо у предложенийым ешараш: 
«Кандидат сайлыше-влакын канди-
датын шкем шке ойырымыжым под-

«Марèé Эл Республèкым Вуéлатышым саéлыме  
нерген»  Марèé Эл Республèкын Законышкыжо  

вашталтышым пуртымо нерген
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держатлыме шот дене погымо под-
письыштым шындыман подписной 
лист-влакым пуэн гын, Рўдє сайлы-
маш комиссий подписьым погымо 
радам шукталтмым, подписной лист-
влакым возымым, нине подписной 
листлаште сайлыше-влак нерген 
сведенийын да сайлыше-влакын 
подписьыштын чын улмыштым тер-
га.»;

2) 2 пунктын икымше абзацшым 
тыгай редакций дене возаш:

«2. Рўдє сайлымаш комиссий йод-
маш дене, тидын шотыштак кандидат 
нерген тиде Закон дене келшышын 
пуымо сведенийын, тыгак Россий 
Федерацийын сенаторжын полно-
мочийжым пуышашлан кандидатын 
представитлыме кандидатур-влак 
нерген сведенийын чын улмыштым 
тергышашлан, тиде Законын 33  лон-
чыжын 93  пунктыштыжо палемден 
ончыктымо требований шукталтмым 
тергыме нерген представлений дене 
келшен толшо тугай органыш, учре-
жденийыш да организацийыш лек-
теш, могайышт 10 кече жапыште, а 
тиде Законын 33  лончыжын 9 пункт-
шын «б» подпунктшо дене келшышын 
пуымо сведений да тиде Законын 33  
лончыжын 93  пунктыштыжо палемден 
ончыктымо требованийым шукты-
мо шотышто сведенийым тергымын 
результатше нерген 20 кече жапыш-
те увертарышаш улыт. Рўдє сайлы-
маш комиссий йўклымє кече деч 10 
да тылеч шагалрак кече ончыч йод-
маш дене лектеш гын, келшен тол-
шо орган, учреждений да организа-
ций-влак тергымашын результатше 
нерген Рўдє сайлымаш комиссийын 
палемдыме жапыште увертарышаш 
улыт. Кандидат-влак нерген све-
денийын чын улмыжым ведомство-
влак коклаште электронный кылым 
кучен шогымо единый системым да 
(але) «Выборы» ГАС-ым кучылтмо 
негызеш тергыме годым тыгай тер-
гымашын результатыштыже келшен 
толшо органын (учрежденийын, ор-
ганизацийын) вия‰дыме квалифици-
рованный электронный подписьше 
шындалтшаш.»;

3) тыгай содержаниян 23  пунктым 
ешараш:

«23. Кандидатын иностранный 
агентын функцийжым шуктышо фи-
зический лицалан але иностранный 
агентын функцийжым шуктымо дене 
аффилированный е‰лан шотлал-
тмыже але шотлалтдымыж нерген 
сведенийым тергымашым эртары-
ме годым Рўдє сайлымаш комиссий, 
Федеральный закон дене келшышын, 
исполнительный кучемын коммер-
ческий огыл организаций-влакым 

регистрироватлыме сферыште ку-
гыжаныш политикым ямдылыме да 
шуктымо, нормативно-правовой йєн 
дене тєрлен шогымо функцийым 
шуктышо федеральный органыш-
кыже йодмаш дене лектеш. Испол-
нительный кучемын коммерческий 
огыл организаций-влакым регистри-
роватлыме сферыште кугыжаныш 
политикым ямдылыме да шуктымо, 
нормативно-правовой йєн дене тєр-
лен шогымо функцийым шуктышо 
федеральный орган тергымашын 
результатше нерген Рўдє сайлымаш 
комиссийыш 10 кече жапыште увер-
тарышаш, а Рўдє сайлымаш комис-
сийын представленийже йўклымє 
кече деч 10 кече але тылеч шагалрак 
кече ончыч пурымо годым Рўдє сай-
лымаш комиссийын палемдыме жа-
пыште увертарышаш.»;

4) 3  пунктым тыгай редакций дене 
возаш:

«3. Кандидатым ойырымо радам 
шукталтмым, кандидатым поддержат-
лыме листлаште шындыме подпись-
влакын чын улмыштым тергышашлан, 
тыгак сайлыше-влакын подпись-
ыштым погымо радам шукталтмым, 
подписной лист-влакым возымым, 
избиратель-влак нерген сведенийын 
да нине подписной листлаште сай-
лыше-влакын улшо подписьыштын 
чын улмыштым тергышашлан Рўдє 
сайлымаш комиссий Рўдє сайлымаш 
комиссийын, ўлыл сайлымаш комис-
сий-влакын членышт да нунын ап-
паратыштын пашае‰ышт кокла гыч 
шке пунчалже дене пашаче группо-
влакым ышта.

Федеральный закон дене кел-
шышын, тыгай тергымашке ўлыл 
сайлымаш комиссий-влакын чле-
нышт, элкєргє паша орган, юстиций 
учреждений, военный комиссариат, 
Россий Федерацийын гражданже-
влакым Россий Федераций кєргыш-
тє лийме верышт да илыме верышт 
шот дене регистрационный учётыш 
налше орган-влакын, тыгак моло ку-
гыжаныш орган-влакын специали-
стышт кокла гыч улшо эксперт-влак 
ушалтын кертыт. Эксперт-влакын за-
ключенийышт подписной листлаште 
сайлыше-влак нерген сведенийым 
да нунын подписьыштым чынлан да 
(але) чын огыллан шотлышашлан не-
гызлан шотлалтын кертеш. Эксперт-
влакын заключенийышт подписной 
лист-влакым тергыме ведомостьла-
ште але моло документыште возен 
ончыкталтеш.

Подписной листлаште сайлыше-
влак нерген улшо сведенийын, тидын 
шотыштак сайлыше, референдумын 
участникше-влакын регистрыштын 

чын улмыжым рашемдышашлан «Вы-
боры» ГАС кучылталтеш.».

5) тыгай содержаниян 91-99 прункт-
влакым ешараш:

«91. Кандидатын шкем шке ойы-
рымыжым поддержатлыме шот дене 
сайлыше-влакын подписьыштым 
тергымашым эртарыме годым под-
писной листлаште подписьыштым 
шындыше, кандидатым регистриро-
ватлышашлан кўлшє сайлыше-вла-
кын подписьыштын да сайлыше-влак 
нерген келшен толшо сведенийын 20 
деч шагал огыл процентше тергал-
тшаш. Тергышашлан сайлыше-вла-
кын кажне кандидатын шкем шке 
ойырымыжым поддержатлышашлан 
погымо икгай чотан подписьышт 
ойырен налалтеш. Кандидатын шкем 
шке ойырымыжым поддержатлыме 
шот дене сайлыше-влакын подпись-
ыштым тергышашлан ойырен нал-
ме чот Рўдє сайлымаш комиссийын 
пунчалыштыже рашемден ончыктал-
теш. Ойыркален тергымашым эр-
тарышашлан подписной лист-влак 
случайно ойырен налме (шеревам 
кучымо) йєн дене ойыркален налал-
тыт. Ойыркален налмаш Рўдє сай-
лымаш комиссийыште подписной 
лист-влакым налмым пе‰гыдемден 
ончыктышо документым кандидат-
лан пуымо деч вара вигак эртарал-
теш. Ойыркален налмашым эрта-
рыме процедурым Рўдє сайлымаш 
комиссий рашемден палемда.

Сайлыше-влакын подписьыштым 
ойыркален налме да тергыме годым 
сайлыше-влакын регистрацийлан 
кўлшє чотан подписьыштым пуышо 
кеч-могай кандидат, тудын уполно-
мочитлыме представительже але 
ўшан е‰же лияш праван улыт. Сай-
лыше-влакын палемдыме чотан под-
письыштым пуышо кандидатлан кел-
шен толшо тергымашым эртарыме 
нерген увертарышаш улыт.

Сайлыше-влакын тергышашлан 
ойыркален налме подписной лист-
лаште улшо чыла подписьышт да 
сайлыше-влак нерген сведений тер-
галтшаш.

92. Тиде лончын 3  пунктыштыжо 
ончыктымо пашаче группын членже-
влак тергымашым эртарыме годым 
подписной лист-влакым тергыме ве-
домостьым возат, тудын формыжым 
Рўдє сайлымаш комиссий тиде За-
кон дене келшышын рашемден па-
лемда. Федеральный закон дене 
келшышын, сайлыше-влакын подпис-
ной листлаште улшо подписьыштым 
да сайлыше-влак нерген нунылан 
келшен толшо сведенийым тергы-

Умбакыже 6-шо лашт.
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мын результатше почеш сайлышын 
подписьше чынлан але чын огыллан 
шотлалтын кертеш.

93. Подписной лист-влакым Рўдє 
сайлымаш комиссийыш пуымо деч 
ончыч кора‰дымым (удыралмым) 
подписной лист-влакым ўшандарен 
пе‰гыдемдыше е‰-влак лўмынак 
палемден ончыктеныт гын, тыгай го-
дым сайлыше-влакын подписной ли-
стлаште улшо, но тыгай е‰-влакын 
кора‰дыме (удыралме) подписьышт 
огыт тергалт да учётыш огыт налалт.

94. Федеральный закон дене кел-
шышын, тергымашым эртарыме го-
дым ик кандидатынак шкем шке 
ойырымыжым поддержатлыме шот 
дене ик сайлышынак икмыняр под-
письшым подписной листыште вере-
штме годым сайлышын ик подпись-
ше гына чынлан, а сайлыше-влакын 
моло подписьышт чын огыллан шот-
лалтеш.

95. Федеральный закон дене кел-
шышын, ик е‰ лўм дене вес  е‰ын 
шындыме  подписьше сайлыше-вла-
кын подписьыштым тергыме пашаш 
тиде лончын 3  пунктшо дене кел-
шышын ушымо экспертын заключе-
нийже негызеш чын огыллан шот-
лалтеш.

96. Сайлыше-влакын подписьыш-
тым чын огыллан шотлышашлан не-
гыз Федеральный законын 38 лон-
чыштыжо палемден ончыкталтеш.

97. Подписной листыште Феде-
ральный законын, тиде Законын тре-
бованийышт дене келшен толдымын 
возымо строкаште (возымо строка-
лаште), Федеральный законын 38 
лончыжын 64 пунктшын «з», «и», «м» 
да «о» подпунктлаштыже палемден 
ончыктымо случай-влак деч посна, 
тиде строкаште (тиде строкалаше) 
шындыме подпись гына шотыш огеш 
налалт.

98. Сайлыше але подписной ли-
стым пе‰гыдемдыше е‰ дене лўмын 
кутырен келшыме годым, подписной 
листым возымаште улшо тєрлаты-
машым да амыртымым нуным Фе-
деральный законын 38 лончыжын 
64 пунктшын «з», «и», «м» да «о» под-
пунктшо-влак дене келшышын чын 
огыллан шотлымо огыл гын, нуно 
сайлышын подписьшым чын огыллан 
шотлымо негызлан шотлалтын огыт 
керт. Подписной листыште сайлыше 
нерген сведенийыште мут-влакым 
да жапым кўчыкемден ончыктымо 
да нуно тыгай сведенийым чын умы-
лаш чаракым огыт ыште гын, тидыже 

сайлышын подписьшым чын огыллан 
шотлышашлан негызлан шотлалтын 
огеш керт.

99. Кажне кандидат шотышто под-
писной лист-влакым терген пытары-
меке,  иктешлыше протокол возал- 
теш, тушан пашаче группым вуйла-
тыше – Рўдє сайлымаш комиссийын 
решатлыше йўк праван членже ден 
Рўдє сайлымаш комиссийын пред-
седательже пунчалым лукшашлан 
подписьым шындат. Протоколышто 
сайлыше-влакын палемдыме, шын-
дыме да тергыме подписьыштын 
чотшо, тыгак чын огыллан шотлымо 
подписьыштын чотшо да (але) тугай 
чын огыллан шотлымо подпись-вла-
кын чотышт ончыкталтеш, могайыш-
тым тыгайлан шотлымо негыз (амал) 
ончыкталтеш. Протоколын копийже 
кандидатлан Рўдє сайлымаш комис-
сийын тугай заседанийже деч ончыч 
кок сутка деч почеш кодде пуалтеш, 
могайыштыже тиде кандидатым ре-
гистрироватлыме нерген йодыш он-
чалтшаш.

Рўдє сайлымаш комиссийын под-
писной лист-влакым тергымыже Фе-
деральный закон дене келшышын 
тиде Законын 37 лончыжын 2 пункт-
шын «д2» ден «д3» подпунктлаштыже 
ончыктымо семын мутым кучымашке 
шуктымо годым кандидат Рўдє сай-
лымаш комиссийыште подписной 
лист-влакым тергыме ведомость-
влакын пашаче группым вуйлатышын 
ўшандарен пе‰гыдемдыме иктешлы-
ше протоколын копийжым ик жапыш-
так налаш праван. Тиде копийышты-
же сайлыше-влакын подписьыштым 
чын огыллан шотлымо негыз (амал) 
ончыкталтыт да (але) сайлыше-вла-
кын подписьыштым чын огыллан 
шотлымаште тугай папке, подпис-
ной лист-влакын номерышт да под-
писной листлаште строкашт ончык-
талтеш, могайыштышт кажне тыгай 
подпись шындалтын, тыгак тугай 
официальный документ-влакын ко-
пийышт пуалтеш, могайже негызеш 
келшен толшо подпись-влакым чын 
огыллан да (але) ўшандарыдымылан 
шотлымо. Иктешлыше протокол кан-
дидатым регистрироватлыме нерген 
але кандидатым регистрироватлаш 
тореш лийме нерген Рўдє сайлымаш 
комиссийын пунчалже пелен пыш-
талтеш. Пунчалым лукмо деч вара 
протоколыш вашталтышым пурташ 
огеш лий. Рўдє сайлымаш комис-
сийын кўшнє ончыктымо пунчалым 
лукмыж деч вара подписной лист-
влакым уэш тергымашым Федераль-

ный законын 76 лончыжын 6 пунктшо 
дене келшышын суд але сайлымаш 
комиссий тергалтшаш подпись-влак 
шотышто гына эртарен кертыт.»;

6) 10 пунктын кокымшо абзацшым 
тыгай редакций дене возаш:

«Рўдє сайлымаш комиссийын кан-
дидатым регистрироватлыме нерген 
йодыш ончалтшаш заседанийжым 
эртарыме кече деч ик кечылан по-
чеш кодде, келшен толшо кандидат 
шкеж нерген сведений улман, Рўдє 
сайлымаш комиссийыш тиде Зако-
нын 33  лончыжын 9 пунктшын «а» 
ден «б» подпунктшо-влак, 91 пунктшо, 
35 лончыжын 1 пунктшын «в» ден «г» 
подпунктшо-влак дене келшышын 
пуымо документлашке, тыгак кан-
дидатым ойырымо да тудым реги-
стрироватлыме нерген шижтарен 
увертарышашлан Рўдє сайлымаш 
комиссийыш пуымо моло докумен-
тыш (сайлыше-влакын подписьыш-
тым шындыман подписной лист-влак 
да сайлыше-влакын подписьыштым 
погышо е‰-влакын спискышт деч 
посна) кўшнє ончыктымо документ-
влакым Федеральный законын, тиде 
Законын требованийышт дене кел-
шышым ыштышашлан, тидын шо-
тыштак нуным оформитлышашлан, 
келшен толшо кандидат рашемды-
машым да ешартышым пурташ пра-
ван.».

12. 37 лончышто:
1) 1 пунктышто «келшен толшо 

сайлымаш объединенийын канди-
датым ойырымо факт» мут-влак деч 
вара «але кандидатым шкем шке 
ойырымо радам почеш ойырымо» 
мут-влакым ешараш;

2) 11 пунктым тыгай редакций дене 
возаш:

«11. Тиде Законын 33  лончыжын 9, 
91 да 12 пунктлаштыже ончыктымо 
документ-влакын, кандидатым ойы-
рымо да регистрироватлыме нерген 
шижтарен увертарышашлан Рўдє 
сайлымаш комиссийыш пуымо, тиде 
Законышто палемден ончыктымо 
моло документ-влакын улмышт, тиде 
Законын 34 лончыж дене келшышын,  
муниципальный образований-вла-
кын представительный органыштын 
депутатыштын да (але) муниципаль-
ный образований-влакын муници-
пальный сайлымашлаште сайлалтше 
вуйлатышыштын шындыме кўлеш 
наре чотан подписьыштын улмыж 
годым, тыгак кандидатын шкем шке 
ойырымыжым поддержатлыме шот 
дене сайлыше-влакын погымо кўлеш 
наре чотан подписьышт улмо годым 
(кандидатым шкем шке ойырымо ра-
дам дене ойырымо годым) кандида-
тым Рўдє сайлымаш комиссий реги-
стрироватла.»;

«Марèé Эл Республèкым Вуéлатышым саéлыме  
нерген»  Марèé Эл Республèкын Законышкыжо  

вашталтышым пуртымо нерген
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3) 2 пунктышто:
а) «б» подпунктым тыгай редакций 

дене возаш:
«б) сайлымаш объединенийын 

ойырымо кандидат-влаклан – кан-
дидатым ойырымо шотышто «По-
литический партий-влак нерген» 
Федеральный законышто палемден 
ончыктымо требованийын шукталт-
дымыже;»;

б) тыгай содержаниян «д1» – «д3» 
пункт-влакым ешараш:

«д1) шкем шке ойырымо радам 
дене ойыралтше кандидатым реги-
стрироватлышашлан избиратель-
влакын поген пуымо подписьышт 
коклаште, федеральный законышто 
вес  семын палемден ончыктымо 
огыл гын (кандидатым шкем шке 
ойырымо радам дене ойырымо го-
дым) избиратель-влакын 5 процент 
подписьыштым тугай верлаште по-
гымо гын, могайыштыже сайлыше-
влакын подписьыштым закон дене 
келшышын погаш чарыме;

«д2) федеральный законышто вес  
семын палемден ончыктымо огыл 
гын (кандидатым шкем шке ойыры-
мо радам дене ойырымо годым) тер-
гышашлан ойырен налме подпись-
влакын чумыр чотышт деч 5 да тылеч 
шукырак процент чын огыл да (але) 
ўшандарыдыме подписьым мумаш;

«д3) шкем шке ойырымо радам 
почеш ойырымо (кандидатым шкем 
шке ойырымо радам дене ойырымо 
годым) кандидатым регистрироват-
лышашлан сайлыше-влакын пуымо 
чын подписьыштын ситыдымыже;».

13. 40 лончын 5 пунктышкыжо ты-
гай содержаниян кокымшо у пред-
ложенийым ешараш: «Федераль-
ный законын 38 лончыжын 30 але 
31 пунктыштыжо, тиде Законын 42 
лончыжын 1 ден 2 пунктлаштыже 
палемден ончыктымо случайлаште 
кандидатын тудым регистрироват-
лыме деч ончыч колымыж годым, але 
тиде Законышто палемден ончыкты-
мо жапыште кандидатым регистри-
роватлышашлан пуаш кўлмє, тиде 
Законышто палемден ончыктымо 
документ-влак кокла гыч иктыжы-
мат пуыдымо годым Рўдє сайлымаш 
комиссий кандидатым кандидатын 
статусшым йомдарышылан шотлымо 
нерген пунчалым луктеш.».

14. 47 лончыш тыгай содержаниян 
94 пунктым ешараш:

«94. Агитационный материалыште 
иностранный агентын функцийжым 
шуктышо физический лицан але ту-
гай физический лицан, могайже нер-
ген информацийым иностранный 
агентын функцийжым шуктышо мас-
совый информацийын иностранный 

средствыже-влакын реестрышкышт 
пуртымо, ойлымыжо пурталтме го-
дым, тудын ойлымо шомакше деч он-
чыч ты шомакын тыгай физический 
лицан ойлымыжлан шотлалтмыж 
нерген информаций пуалтшаш. Ты-
гай информаций раш койшо (раш 
колаш лийме) лийшаш да агита-
ционный материалын кумдыкшын 
(йо‰гытшын) 15 деч шагал огыл 
процентшым айлышаш. Агитацион-
ный материалыште тыгай шомакым 
кучылтмо годым кандидат агитаци-
онный материалым радиовещаний 
организацийыш, периодический пе-
чатный изданийын редакцийышкыже, 
Рўдє сайлымаш комиссийыш палем-
дыме радам почеш пуымыж годым 
агитационный материалыште ино-
странный агентын функцийжым шук-
тышо физический лицан але тугай 
физический лица-влакын, могайышт 
нерген информацийым иностранный 
агентын функцийжым шуктышо мас-
совый информацийын иностранный 
средствыже-влакын реестрышкышт 
пуртымо, могай шомакыштым кучыл-
тмо нерген информацийым пуа.».

15. 49 лончышто:
1) 6 пунктыш «, сетевой изданийла-

ште агитационный материал-влакым 
вера‰дыме шотышто услуго» мут-
влакым ешараш;

2) тыгай содержаниян 121 пунктым 
ешараш;

«121. Телерадиовещаний пашам 
шуктышо организаций-влакын ка-
наллаштышт, периодический печат-
ный изданийлаште шарышаш аги-
тационный материалын копийже 
агитационный материалым кўшнє 
ончыктымо организацийыш, перио-
дический печатный изданийын ре-
дакцийышкыже колтымо (пуымо) деч 
вара да тудым шараш тў‰алме деч 
ончыч регистрироватлыме кандидат 
Рўдє сайлымаш комиссийыш кел-
шен толшо агитационный материа-
лыште могай кандидатын информа-
цийже улмо нерген информацийым 
пуа (агитационный материалыште 
кандидатын изображенийжым кучы-
лтмо годым).».

16. 51 лончын 13  пунктышкыжо ты-
гай содержаниян нылымше предло-
женийым ешараш: «Периодический 
печатный изданийлаште вера‰дыме 
тугай агитационный материаллаште, 
могайыштышт Федеральный зако-
нын 48 лончыжын 95 пунктыштыжо, 
тиде Законын 47 лончыжын 94 пун-
ктыштыжо ончыктымо шомак кучы-
лталтын гын, Федеральный законын 
48 лончыжын 95 пунктшо, тиде Зако-
нын 47 лончыжын 94 пунктшо дене 
келшышын, тидын нерген информа-
ций вера‰далтшаш.».

 17. 53  лончышто:
1) 2 пунктын кокымшо предложе-

нийжым тыгай редакций дене возаш: 
«Иностранный агентын функцийжым 
шуктышо физический лицалан шот-
лалтше кандидатын, иностранный 
агентын функцийжым шуктышо е‰ 
дене аффилированный кандидатын 
чыла агитационный материалышты-
же, тыгак тугай агитационный ма-
териаллаште, могайыштышт Феде-
ральный законын 48 лончыжын 95 
пунктыштыжо, тиде Законын 47 лон-
чыжын 94 пунктыштыжо ончыктымо 
шомак-влак кучылталтыныт, Феде-
ральный законын 48 лончыжын 94 
ден 95 пунктшо-влак, тиде Законын 
47 лончыжын 93  ден 94 пунктшо-влак 
дене келшышын, тидын нерген ин-
формаций лийшаш.»;

2) 5 пунктышто «9 ден 93  пункт-
влак» мут-влакым «9, 93  да 94 пункт-
влак» мут-влак дене вашталташ.

18. 56 лончышто:
1) 2 пунктышто:
а) «а» подпунктышто «10 процент» 

мут-влакым «25 процент» мут-влак 
дене, «15 процент» мут-влакым «30 
процент» мут-влак дене вашталташ;

б) «в» подпунктышто «1,5 процент 
да 7 процент» мут-влакым «10 про-
цент да 25 процент» мут-влак дене 
вашталташ;

2) 3  пунктышто «30 миллион» мут-
влакым «50 миллион» мут-влак дене 
вашталташ;

3) 7 пунктыш тыгай содержаниян 
«а1» подпунктым ешараш:

«а1) кандидатын шкем шке ойыры-
мыжым поддержатлыме шот дене 
сайлыше-влакын подписьыштым 
погымашке виктаралтше организа-
ционно-технический мероприятий-
влакым шукташ, тидын шотыштак  
сайлыше-влакын подписьыштым 
погышашлан ушымо е‰-влакын па-
шаштлан тўлаш (кандидатым шкем 
шке ойырымо радам дене ойырымо 
годым) финанс  йєным ыштымаш;»;

4) 9 пунктым тыгай редакций дене 
возаш:

«9. Йўклымашым варалан эртараш 
Федеральный законын 38 лончыжын 
33  пунктшо дене келшышын кодымо 
годым тыге варалан кодаш палем-
дыме деч ончыч регистрироватлы-
ме кандидатын сайлымаш фондшын 
оксажым кучылтмо лийын кертше эн 
кугу кугыт 20 процент наре кугытлан 
кугемдалтын кертеш.».

19. 63  лончын 3  пунктыштыжо:
1) «б» подпунктым тыгай редакций 

дене возаш:
«б) кандидатым сайлымаш объе-

динений ойырен гын, – «сайлымаш 

Умбакыже 8-ше лашт.
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объединений ойырен» мут-влак деч 
вара тиде сайлымаш объедине-
нийын лўмжє ончыкталтеш;»;

2) тыгай содержаниян «б1» подпун-
ктым ешараш:

«б1) кандидат шке кандидатуржым 
шкеак ойырен гын, – «шкем шке ойы-
рымаш» мут;».

20. 64 лончын 5 пунктыштыжо:
1) «а» подпунктым тыгай редакций 

дене возаш:
«а) фамилий, лўм, ачалўм. Кок 

да тылеч утларак кандидатын фа-
милийышт, лўмышт да ачалўмышт 
тўрыснек лачеш толыт гын, канди-
дат-влак нерген сведений сайлы-
маш бюллетеньыште кандидат-вла-
кын шочмо кечышт дене келшышын 
вера‰далтеш (эн ончыч кугурак 
ийготан кандидат нерген сведений 
ончыкталтеш). Кандидат сайлымаш 
кампаний жапыште але Марий Эл 
Республикым Вуйлатышым сайлы-
машым эртараш палемдыме нерген 
пунчалым официально савыктыме 
(савыктыме) кече деч ончыч талук 
жапыште фамилийым але лўмым, 
але ачалўмым вашталтен гын, сай-
лымаш бюллетеньыште тыгак тудын 
ончычсо фамилийже, але лўмжє, але 
ачалўмжє ончыкталтыт;»;

2) «е» подпунктым тыгай редакций 
дене возаш:

«е) кандидатым сайлымаш объ-
единений ойырен гын, – «ойырал-
тын» мут возалтеш да тиде Законын 
31 лончыжын 4 пунктшо дене кел-
шышын, келшен толшо политический 
партийын лўмжє ончыкталтеш;»;

3) тыгай содержаниян е1 подпун-
ктым ешараш:

«е1) кандидат шке кандидатуржым 
шке ойырен гын, – «шкем шке ойы-
рымаш» мут ончыкталтеш».

21. 641 лончышто:
1) 2 пунктыш «уровень» мут деч 

вара «, тидын шотыштак Марий Эл 
Республик кєргыштє,» мут-влакым 
ешараш;

2) 5 пунктыш «уровень» мут деч 
вара «, тидын шотыштак Марий Эл 
Республик кєргыштє,» мут-влакым 
ешараш;

3) тыгай содержаниян 51 пунктым 
ешараш:

«51. Йўклымашым тиде лончо дене 
келшышын эртарыме нерген пунча-
лым лукмо годым тиде Законын 66 
лончыжын 19 ден 20 пунктлашкыже 
палемден ончыктымо срок деч он-
чычсо йўклымаш, тиде Законын 68 
лончыжын 17 пунктыштыжо палем-
ден ончыктымо йўклышаш помеще-
ний деч єрдыжтє йўклымаш огыт 
эртаралт».

22. 66 лончышто:
1) 7 пункт:
тыгай содержаниян кумшо у пред-

ложенийым ешараш: «Рўдє сай-
лымаш комиссийын келшен толшо 
пунчалже негызеш паспортын але 
гражданинын паспортшым алмаш-
тыше документын серийже ден но-
мерже сайлыше-влакын спискыш-
кышт тыгай спискым ямдылыме 
годым «Выборы» ГАС полшымо дене 
пурталтын кертыт.»;

тыгай содержаниян предложе-
нийым ешараш: «Сайлыше-влакын 
спискыштым электронный вид дене 
ямдылыме годым электронный гра-
фический подписьым, Россий Фе-
дерацийын Рўдє сайлымаш комис-
сийжын палемдыме требованийым 
шотыш налын, Рўдє сайлымаш ко-
миссийын рашемден палемдыме ра-
дам почеш кучылташ лиеш.»;

2) 15 пунктым тыгай редакций 
дене возаш:

«15. Нуно сайлымаш нерген Рос-
сий Федерацийын законодатель-
ствыжым пудыртат гын, участковый 
сайлымаш комиссийын членже ту-
дын пашаштыже участвоватлыме 
деч вигак кора‰далтеш, а эскерыше 
ден моло е‰ йўклымє помещений 
гыч (тугай помещений гыч, могай-
ыштыже йўклымашын итогшо нер-
ген протокол-влак налалтыт, тыгай 
протоколлаште улшо данный иктыш 
ушалтеш да келшен толшо терри-
торийыште йўклымашын итогшо 
нерген протокол возалтеш) луктын 
колталтыт.  Участковый сайлымаш 
комиссийын членжым тиде комис-
сийын пашаштыже участвоватлыме 
деч кора‰дыме нерген, эскерышым 
але моло е‰ым йўклымє помещений 
гыч (тугай помещений гыч, могай-

ыштыже йўклымашын итогшо нер-
ген протокол-влак налалтыт, тыгай 
протоколлаште улшо данный иктыш 
ушалтеш да келшен толшо терри-
торийыште йўклымашын итогшо 
нерген протокол возалтеш) луктын 
колтымо нерген пунчалым участко-
вый сайлымаш комиссийын (моло 
комиссийын) верланыме верысе суд 
луктеш. Келшен толшо судебный 
пунчалым шукташ правам аралыше 
орган-влак йєным ыштат. Правам 
аралыше орган-влак тыгак йўклы-
мє помещенийыште да сайлымаш 
участкын территорийыштыже гра-
ждан-влакын лўдыкшыдымылыкыш-
тлан да общественный порядкым ку-
чаш федеральный закон-влак дене 
келшышын йєным ыштат.»;

3) 171 пунктышто «, тыгак дистан-
ционный электронный йўклымаш 
йєн дене» мут-влакым кора‰даш.

23. 70 лончыш тыгай содержаниян 
61 пунктым ешараш:

«61. Сайлыше-влакын спискыштым 
тиде лончын 5 ден 6 пунктлаштыже 
палемден ончыктымо электронный 
вид дене ямдылыме, рашемдыме да 
кучылтмо годым данный-влакым ик-
тыш ушымо паша тыгай списке по-
чеш автоматически  шукталтеш.».

24. 77 лончын 3  пунктыштыжо «да 
кандидатым поддержатлыме лист-
влак» мут-влакым «, кандидатым под-
держатлыме лист, сайлыше-влакын 
подписьыштым шындыман подпис-
ной лист-влак (кандидатым шкем 
шке ойырымо радам почеш ойырымо 
годым)» мут-влак дене вашталташ.

25. 1-ше №-ан приложенийым 
вийым йомдарышылан шотлаш.

26. 2-шо №-ан приложенийыште 
«сайлымаш объединенийын ойыры-
мыжым поддержатлем» мут-влакым 
«шкем шке ойырымым але сайлы-
маш объединенийын ойырымыжым 
поддерживатлем» мут-влак дене ва-
шталташ.

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

Марèé Эл Республèкым  
Вуéлатышын пашажым жаплан 

шуктышо Ю.ЗАЙЦЕВ
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