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Статья 1 

«Культурах  долча»,  1998  шера  12  августерча,  №11-РЗ  йолча  

ГIалгIай Республика Закона  (газет «ГIалгIайче», 1998, 28  августе,  2002,  

17 декабре; 2006, 18 марте; газет «Сердало», 2011, 15  январе; газет 

«ГIалгIайче», 2012, 8  ноябре; 2015, 5  марте; Официальни бокъон  хоама  

интернет-портал (www.pravo.gov.ru), 2015, 14 декабре), газет 

«ГIалгIайче», 2016, 8  июне; Официальни бокъон  хоама  интернет-

портал (www.pravo.gov.ru), 2017, 7  декабре)  юкъехьо  хувцамаш,  ер 

чулоацам  болча  статьяшца  тIатохар  деш: 

 «Статья 35
1
. Культура организацеша услугаш яра дикала      

кортамукъа мах хоадабар  

 

 1. Культура организацеша услугаш яра дикала кортамукъа мах 

хоадабар я, юкъарлено тIахьожам бара кепех  цаI,  из  дIахьу  гражданашта  

культура  услугаш яра дикалах бола хоам дIабала  а  иштта  цар къахьегама  

дикал  совъяккхара  декхарашта  а. 

 2. Культура организацеша услугаш яра дикала кортамукъа мах 

хоадабарца  да, услугаш яра  хьалаш  критерейх,  культура  организацех  

бола  хоам  гуш  а  тIакхоаче  а  хилар;  культура  болхлой  дикача  дагара  

а  дог-безаме  а  хилар; заIапхой  еча  услугашта  раьза  хилари  услугашта  

уж тIакхоаче  хилари. Литератураи  искусстваи  произведенеш  хьаяра,  

кхоачашъяра, гойтареи  интерпретаци  яра  даькъе,  культура организацеша 
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услугаш яра дикала кортамукъа мах хоадабарца  белгалду, услугаш  яр  

дийлла  хилара, культура  организацех  бола  хоам  тIакхоаче  а  болаш,  

заIапхошта  услугаш  тIакхоаче  хилар. 

 3. Культура организацеша услугаш яра дикала кортамукъа мах 

хоадабар  дIахьош,   пайда эц, культура организацейх болча,  юкъара 

тIакхоаче лоаттабеш  болча  хоамах.  

4. Культура организацеша услугаш яра дикала кортамукъа мах 

хоадабар  дIахьош  дац, литератураи  искусстваи  произведенеш  хьаяра,  

кхоачашъяра,  гойтареи  интерпретаци  яреи  даькъе. 

 5. Культура организацеша услугаш яра дикала кортамукъа мах 

хоадабара   хьалаш  Iалашдара  духьа: 

 1) ГIалгIай Республика Юкъарлен палато, ГIалгIай Республика  

паччахьалкхен  Iаьдала  органаша  дехарах,  белгалдаь   дехар   хьаийца  

цхьа бутт боалача ханачухь вIашагIъйолл, гражданий бокъонаши лоIамаши 

кхоачашде вIашагIъехкача юкъарлен организацей, заIапхой юкъарлен 

объединеней, ветераний юкъарлен организацей викалех латта, ГIалгIай 

Республика  доазон тIа йолча, ГIалгIай Республика учредитель йолча, 

культура  организацеша, (муниципальни культура организацеша, шоай  

хьакъехьа услугаш яра дикала кортамукъа мах хоадабар, моттигерча  

шедоалдара  органаш  йолча  вIашагIехкача  юкъарлен  советаша  дIахьош  

хилар  ца лаьрхIача), иштта культура  даькъе  услугаш  еча,  паччахьалкхен  

йоацача культура организацеша, Российски  Федераце  бюджетни  система,  

аргIа  йолча  бюджета  средстваех  кхоачо  еча,  цар  оттам дIа а чIоагIбу. 

ГIалгIай Республика Юкъарлен палато ГIалгIай Республика бюджета 

ассигнованийх культура  услугаш  еча  кльтура организацеша еча, услугий 

дикала мах кортамукъа хоадабара йола юкъарлен совет. ГIалгIай 

Республика Юкъарлен палата хоам бу, ГIалгIай Республика паччахьалкхен 

Iаьдала органага, из орган йолча вIашагIъеллача, культура  организацеша 

еча  услугий дикала кортамукъа мах хоадабара юкъарлен совета оттамах. 

 2) муниципальни образованей юкъарлен палаташ (советаш) 

муниципальни  районий  а  городской  округий  а   моттигерча  шедоалдара  

органий дехарах бокъо йолаш я, гражданий бокъонаши лоIамаши 

кхоачашде вIашагIъехкача юкъарлен организацей, заIапхой юкъарлен 

объединеней викалех  латта,  аргIа  йолча  муниципальни  образованей  

доазон  тIа  йолча, муниципальни  образованей  бюджеташкара  луча  

бюджетни ассигнованейх къахьегача, муниципальни культура  

организацеша,  кхыча  организацеша  еча  услугий  дикала кортамукъа  мах  

хоадабара  юкъарлен  советаш  вIашагIйохка  а  цар  оттам  дIачIоагIбе  а. 

Муниципальни образованей юкъарлен палаташ (советаш) муниципальни  

районий  а  городской  округий  а   моттигерча  шедоалдара  органашка,  цу  

органашка  вIашагIъехкача,  культура  организацеша  услугаш  яра  дикала  

кортамукъа  мах  хоадабара  юкъарлен  советий  оттамах  хоам  дIабу,  

моттигерча  шедоалдара  органашка.  
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 6. Культура организацеша услугаш яра дикала кортамукъа мах 

хоадабара юкъарлен совета  оттам (дIахо – кортамукъа мах хоадабара 

юкъарлен совет) дIачIоагIбу кхаь шера лаьрхIа. Кортамукъа дикала мах 

хоадабара юкъарлен совет кердача хан-юкъа вIашагIйоллаш, цун оттамах 

кхаьннел кIезигах дола дакъа хувца деза. Кортамукъа дикала мах 

хоадабара юкъарлен совете хила йиш яц паччахьалкхен Iаьдала  а  

моттигерча  шедоалдара  органий  викалаш,  культурни   даькъе къахьегача  

юкъарлен обьединеней викалаш, иштта цу  белгалдаьча  даькъе  къахьегача 

организацей кулгалхой (цар заместителаш) а болхлой а. Цу моттиге 

кортамукъа дикала мах хоадабара юкъарлен совето, ший балха юкъеоз 

культура даькъе къахьегача юкъарлен объединеней, юкъарлен палата 

викалаш, цу тайпара мах хоадабара чаккхенаш тахка а вIашагIтоха а. 

Кортамукъа дикала мах хоадабара юкъарлен совета пхеннел кIезигах 

доакъашхо хила йиш яц. Кортамукъа дикала мах хоадабара  юкъарлен 

совета доакъашхоша шоай къахьегам кхоачашбу юкъарлен боараме.  

 7. Кортамукъа дикала мах хоадабарах  бола,  аргIа  йолча   юкъарлен 

совета къахьегамах бола хоам, из ше вIашагIеллача Iаьдала органо, 

моттигерча  шедоалдара  органо, чуоттабе беза, аргIа йолча официальни 

сайта чу, хоамбара-телекоммуникационни  сете «Интернет»   (дIахо – сеть   

«Интернет»).   

 8. Кортамукъа дикала мах хоадабара юкъарлен советах йола 

положени дIачIоагIъю, ше йолча из юкъарлен совет вIашагIъеллача 

паччахьалкхен Iаьдала органо   е  моттигерча  шедоалдара  органо. 

9. Культурни  организацеша услугаш яра  дикала  кортамукъа мах 

хоадабар кхоачашду, дикала кортамукъа мах хоадабара юкъарлен 

советаша, шера цкъаннел дукхагIа а доацаш,  кхаь шера  цкъаннел кIезигах 

а доацаш, цхьан организаце хьакъехьа. 

10. Дикала  кортамукъа мах хоадабара  юкъарлен советаша: 

1) кортамукъа мах хоадабар шоай хьакъехьа дIахьоча культура 

организацей перечнеш  белгалъю; 

2) дакъа лоац ГIалгIай Республика  паччахьалкхен  Iаьдала 

органашца, е  моттигерча  шедоалдара  органашца   балхаш, услугаш эцара, 

иштта паччахьалкхен, муниципальни   контрактий , культура организацеша 

услугий дикалах бола хоам гулбара а вIашагIтохаш тахкара а  организацеца 

(дIахо – оператор),  оттадеш долча документий проекташ  тохкаш; 

3)  кхоачашду,   культура  организацеша услугаш яра  кортамукъама 

мах хоадабар, оператора хьабеннача хоама терко еш; 

4) ший аргIах культура организацеша ГIалгIай Республика   

кхоачашдара Iаьдала уполномоченни органе  дIалу, культура организацеша 

услугаш яра дикала кортамукъа  мах хоадабара  чаккхенаш, иштта цар  

къахьегама дикал совъяккхарах хетараш а; 

11. Культура организацеша услугаш яра балхаш дIахьош, услугаш 

яра дикалах бола  хоам  гулбеш,  тохкаш паччахьалкхен  контракташ 

оттаяр кхоачашду, паччахьалкхен муниципальни  хьакъехьа эцарашта 
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кхоачо е товараш, балхаш, услугаш ярах долча Российски Федераце  

контрактни системах долча законодательствоца нийса. ГIалгIай 

Республика социальни  Iалашон  даькъе   уполномоченни йолча  органаша, 

паччахьалкхен контракташ оттаяра чаккхенаш тIа социальни Iалашон 

организацеша еча услугий дикалах бола хоам гулбара а тахкара а 

бехктокхаме оператор белгалвара соцам  кепе берзабу, иштта ца хилча  

даргдоацача моттигашка оператора дIалу  юкъара  тIакхоаче бола, цу 

организацей къахьегамах бола, паччахьалкхен ведомственни статистически 

отчетностаца  нийса вIашагIтоха хоам (нагахь санна из хоам организацен  

официальни сайта тIа  ца халча). 

12. ГIалгIай Республика кхоачашдара Iаьдала ше-ший аргIах   

культурни даькъе уполномоченни йолча органага, ше-ший аргIах, культура   

организацеша услугаш яра кортамукъа мах хоадабара  бола  хьабенна хоам,  

белгалъяьча органо цхьа бутт  боалача  ханачухь ца  техкача  йиш яц, из  

дIалоархI социальни Iалашон организацей къахьегам тоабеча, цар  

кулгалхой  къахьегама мах  хоадабеча а.  

13. Культура организацеша услугаш яра дикала,  кортамукъа мах 

хоадабара чаккхенех бола хоам, ГIалгIай Республика  паччахьалкхен 

Iаьдала  органаша,  моттигерча  шедоалдара   органаша  чуоттабу, шоай 

официальни сайташ чу а паччахьалкхен муниципальни  учрежденейх бола  

хоам чуоттабара йолча официальни сайта чу, сете «Интернете». 

14. Культура  организацеша  услугаш  яра  дикала мах  кортамукъа  

хоадабарах  болча  оттам,  цу  даькъе из  санна  болча  хоамах  дIадеха,  цаI  

дола  дIадехараш,  уж  паччахьалкхен а  муниципальни   а  учрежденейх  

бола  хоам сете «Интернете»  чуоттабара  аргIа  белгалъяьй  федеральни  

законодательствас. 

15. Паччахьалкхен а муниципальни а культура организацей 

кулгалхой бехктокхаме ба,  культурни  организацеша еча услугий дикала  

мах кортамукъа хоадабеш  гучадаьнна  кхоачабоацараш дIадахара,  балха  

законодательстваца нийса. Культура  организацей кулгалхошца оттадаьча 

договораш тIа,  кулгалхой  къахьегама  овсарлен  гойтамашца  дIа а техе 

белгалду,  культурни   организацеша еча услугий дикала мах  кортамукъа 

хоадабара чаккхенаши, из мах хоадабеш гучадаьха кхоачамбоацараши 

дIадахара план кхоачашъяри. 

16.  Культура организацеша еча услугий кортамукъа мах хоадабара 

чаккхенаш дIалоархI, ГIалгIай Республика   лакхехьарча  даржерча  сага, 

(ГIалгIай Республика паччахьалкхен кхоачашдара Iаьдала лакхехьарча 

органа  кулгалхочун  а), ГIалгIай Республика  кхоачашдара  Iаьдала 

органий  кулгалхой а,   моттигерча  шедоалдара  органий  кулгалхой  

къахьегама  овсарлен  мах  хоадабеш. 
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Статья 35
2
. Культура   организацеш хоама   йийлла     хилар  

 

Культура  организацеша  кхоачо  ю,  ер  хоам  гуччахь  а  тIакхоаче  а  

хилийтара: 

1) культура  организаци  хьаяь  ха,  цун  учредитель,  учредителаш,  

культура  организаци  а  цун  филиалаш  а  йола  моттиг  (нагахьа  санна  

яле),  къахьегама  оттам, балха  график,  бувзам  оттабе  телефонаш  а  

электронии  почта  адресаш  а; 

2) культура  организацен  структура  а  урхалдара   органаш  а; 

3) культура  организацено еча   услугий  тайпаш; 

4) услугаш яра  рузкъан-технически  кхоачо; 

5) культура  организацен  устава  копи; 

6) культура организацен,  Российски Федераце  законодательствас  

дIачIоагIъяьча  аргIанца  нийса  йолча  плана копи, е  бюджетни смета 

(луча  услугий  боарамах  бола  хоам); 

7) маьхах  услугаш  яра  аргIах  долча  документа копи; 

8) культура  организацен соцамах  лу,  кепатоха  хоам,   Российски 

Федераце  законодательстваца  нийса  баланза баргбоаца,  кепатоха  беза 

хоам; 

9) кхыбола, кхоачашдара Iаьдала уполномоченни федеральни  органо   

белгалбу, культура  организацеша  еча  услугий  дикала  мах  кортамукъа  

хоадабара ца  хилча  баргбоаца  хоам. 

2. Укх  статьяй 1 даькъе  белгалбаь  хоам  чуоттабу, ГIалгIай 

Республика паччахьалкхен Iаьдала органий, моттигерча  шедоалдара  

органий  а   культура организацей  а  официальни  сайташка,  сете  

«Интернет», цун чулоацамах а дIабалара  кепах а  долча, кхоачашдара 

Iаьдала уполномоченни федеральни  органо  оттадаьча,  дIадехарашца  

нийса. 

3. ГIалгIай Республика   пачахьалкхен Iаьдала   органаша, моттигерча  

шедоалдара  органаша, культура организацеша шоай официальни сайташка 

«Интернет» сете кхоачо ю, культура  организацеша   ю  услугаш дIаэцача а 

кхыболча а гражданаша уж услугаш яра дикалах хетараш алара технически 

торо хилийтара. 

 

Статья 2 

Ер Закон низаца чIоагIденна болх бе долалу, ер официально 

кепатехача дийнахьа денз. 

 

ГIалгIай Республика 

         Мехкда                                                                Евкурнаькъан Б.Ю. 

        

                 г. Магас                                             

2018 шера «_03_»__09__       

       № __32-РЗ__     


