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ГIАЛГIАЙ   РЕСПУБЛИКА 

ЗАКОН 

 

ГIалгIай  Республике доазон тIа йисте цхьана 

къахьегара хьакъехьа 

  

ТIаийцад 

ГIалгIай Республика 

Халкъа Гуллама                                             2018  шера  29 ноябре    

 

 

Статья 1. Укх Законо дIа-хьа нийсду предмет 

 

Укх Законо, «Доазон йисте цхьана къахьегара кIийленех долча»                           

2017 шера 26 июлерча №179-ФЗ йолча Федеральни законаца нийса                       

(дIахо – «Доазон йисте цхьана къахьегара кIийленех дола» Федеральни 

закон) белгалъю, доазон йисте цхьана къахьегара даькъе йолча, ГIалгIай 

Республика паччахьалкхен Iаьдала органий полномочеш, дIаоттаю 

ГIалгIай Республика моттигерча шедоалдара органий муниципальни 

образованеша доазон йистера цхьана къахьегарах барт бара аргIа, цу 

тайпара барт бара регистраци яра аргIа.    

 

Статья 2. Укх Законе пайда эца керттера кхетамаш 

  

Укх Законе пайда эцаш леладеча кхетамех пайда эц, «Доазон йисте 

цхьана къахьегара кIийленех долча» Федеральни законо оттадаь маIанаш 

долаш.  
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Статья 3. Доазон йисте цхьана къахьегара даькъе ГIалгIай 

Республика  Мехкдаь полномочеш  

  

Доазон йисте цхьана къахьегара даькъе ГIалгIай Республика  Мехкдаь 

полномочешца да: 

1) доазон йисте цхьана къахьегара  даькъе ГIалгIай Республика лоIам 

бовзийтар, лаларча паччахьалкхений паччахьалкхен – доазон а 

административно – доазон а образованешта, лаларча паччахьалкхений а 

дуненхалкъашта юкъерча организацешца а йолча юкъ – моттигашка;   

2) лаларча паччахьалкхений паччахьалкхен – доазон а 

административно – доазон а образованешца а Российски Федераце 

Правительствос  мукъа белча лаларча паччахьалкхений паччахьалкхен 

Iаьдала органашца а доазон йисте цхьана къахегарах барт бар;  

3) лаларча паччахьалкхений  паччахьалкхен – доазон а 

административно – доазон а образованей, муниципальни образованей 

викалашца, иштта Российски Федараце Правительствос мукъа белча 

лаларча паччахьалкхений паччахьалкхен Iаьдала органашца, доазон йисте 

цхьана къахегара хьакъехьа вIашагIкхетараш, консультацеши кхыйола 

мероприятеши дIаяхьар; 

4) доазон йисте цхьана къахьегара ГIалгIай Республика  

паччахьалкхен Iаьдала уполномоченни орган белгалъяр (дIахо – 

уполномоченни орган); 

5) кхыйола полномочеш Российски Федераце дуненхалкъашта 

юкъерча договорашца, Российски Федераце а ГIалгIай Республика  а 

законодательстваца нийса. 

 

Статья 4. Доазон йисте цхьана къахьегара даькъе ГIалгIай 

Республика  Халкъа Гуллама полномочеш      

 

Доазон йисте цхьана къахьегара даькъе ГIалгIай Республика  Халкъа 

Гуллама полномочешца да: 

1) доазон йисте цхьана къахьегара хьакъехьа дола ГIалгIай 

Республика  законаш тIаэцар;    

2) доазон йисте цхьна къахьегара хьакъехьа дола ГIалгIай 

Республика  законаш кхоачашдара тIахьожам лоаттабар;    

3) лаларча паччахьалкхений паччахьалкхен-доазон административно-

доазон а образованей, муниципальни образованей викалашца, иштта 

Российски Федараце Правительствос мукъа белча лаларча 

паччахьалкхений паччахьалкхен Iаьдала органашца, доазон йисте цхьана 

къахегара хьакъехьа вIашагIкхетараш, консультацеши кхыйола 

мероприятеши дIаяхьар; 

4) лаларча паччахьалкхений паччахьалкхен Iаьдала органашца, 

доазон йисте цхьана къахьегара хьакъехьа барт бар, федеральни 

законодательствос белгалъяьча аргIанца нийса; 
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5) кхыйола полномочеш, Российски Федераце дуненхалкъашта 

юкъерча договорашца, Российски Федераце а ГIалгIай Республика  а 

законодательстваца нийса. 

 

 Статья 5. Доазон йисте цхьана къахьегара хьакъехьа ГIалгIай 

Республика  Правительства полномочеш    

 

Доазон йисте цхьана къахьегара хьакъехьа ГIалгIай Республика  

Правительства полномочешца да: 

1) доазон йисте цхьана къахьегара хьакъехьа ГIалгIай Республика 

лоIам бовзийтар, лаларча паччахьалкхений паччахьалкхен – доазон а 

административно – доазон а образованешца, лаларча паччахьалкхений 

паччахьалкхен Iаьдала органашца  а  дуненхалкъашта юкъерча 

организацешца а йолча юкъ – моттигашка, ший полномочей  боараме;   

2) лаларча паччахьалкхений, паччахьалкхен Iаьдала органашца, 

доазон йисте цхьана къахьегара хьакъехьа барт бар, федеральни 

законодательствос белгалъяча аргIанца нийса. 

3) лаларча паччахьалкхений паччахьалкхен-доазон а 

административно-доазон а образованей, муниципальни образованей 

викалашца, иштта Российски Федараце Правительствос мукъа белча 

лаларча паччахьалкхений паччахьалкхен Iаьдала органашца, доазон йисте 

цхьана къахегара хьакъехьа вIашагIкхетараш, консультацеши кхыйола 

мероприятеши дIаяхьар; 

4) доазон йисте цхьана къахьегара духьа организацеш вIашагIйохкар 

а (е) цар къахьегаме дакъа лацар, иштта Российски Федераце 

дуненхалкъашта юкъерча договорашца нийса доазон йисте цхьана 

къахьегара органаш вIашагIйохкар а (е) цар къахьегаме дакъа лацар; 

5) ГIалгIай Республика муниципальни образованеша доазон йисте 

цхьана къахьегарах барт бара проекташ, укх Законо белгалъяьча аргIанца 

нийса барта яхьар; 

6) ГIалгIай Республика  доазон йисте цхьана къахьегара барт бара 

перечень уполномоченни органо вIашагIйоллара аргIа белгалъяр; 

7) ГIалгIай Республика муниципальни образованеша доазон йисте 

цхьана къахьегарах барт барах йола перечнеш вIашагIйохкара аргIа 

белгалъяр; 

8) доазон йисте цхьана къахьегара даькъе паччахьалкхен политика 

кхоачашъяра а боарама – бокъонца дIа-хьа нийсдара а уполномоченни 

йолча кхоачашдара Iаьдала федеральни органага, ГIалгIай Республика  а 

ГIалгIай Республика муниципальни образованеша а дуненхалкъашта 

юкъереи арараэкономическии бувзамаш кхоачашдара йолча, белгалъяьча, 

кхоачашдара Iаьдала федеральни органо оттаяьча аргIанца нийса, лаларча 

паччахьалкхений доазон йистера цхьана къахьегара субъекташца 

леладарах а доазон йистера цхьана къахьегарах а цу тайпара бувзамаш 

леладарахи хоам дIабар, хIара шера 1 феврале кхачалехьа;                 
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9)  ГIалгIай Республика доазон йистера цхьана къахьегарах а ГIалгIай 

Республика  муниципальни образованеша доазон йисте цхьана къахьегарах  

а барт бара перечнеш, доазон йисте цхьана къахьегара  а паччахьалкхен 

политика  хьаяра  а боарама-бокъон  д1а-хьа нийсдара даькъе йолча  

кхоачашдара Iаьдала федеральни органага хоам дIабар, хIара шера 1 

феврале кхачалехьа;       

10)  кхыйола полномочеш, Российски Федераце дуненхалкъашта 

юкъерча договорашца, Российски Федераце а ГIалгIай Республика  а 

законодательстваца нийса. 

 

Статья 6. Доазон йисте цхьана къахьегара уполномоченни йолча 

органа полномочеш 

 

Доазон йисте цхьана къахьегара уполномоченни йолча органа 

полномочешца да: 

1) лаларча паччахьалкхений паччахьалкхен Iаьдала органашца, 

муниципальни образованешца доазон йисте цхьана къахегарах а, иштта 

Российски Федараце Правительствос мукъа белча, лаларча 

паччахьалкхений паччахьалкхен Iаьдала органашца вIашагIкхетараш, 

консультацеши кхыйола мероприятеши в1ашаг1тохари дIаяхьари; 

2) доазон йисте цхьана къахьегара декхарашта йола, дуненхалкъашта 

юкъера программаш  вIашагIъйохкача а кхоачашъеча а дакъа лацар, 

лаьрххIа цу гIулакха хьаяьча органашка гIолла; 

3) доазон йисте цхьана къахьегара, дуненхалкъашта юкъера 

программаш, доазон йисте цхьана къахьегара дуненхалкъашта юкъерча 

программай проекташ  вIашагIйохкача а кхоачашъеча а дакъа лацар; 

4) ГIалгIай Республика  муниципальни образованей моттигерча 

шедоалдара органашта га-лоадам бар а цу белгалъяьча органий доазон 

йистерча къахьегама даькъе координаци яр а; 

5) ГIалгIай Республика  доазон йисте цхьана къахьегара барт барий 

перечень вIашагIйоллар; 

6) ГIалгIай Республика муниципальни образованеша доазон йисте 

цхьана къахьегара барт бара перечень оттаяр, ГIалгIай Республика  

муниципальни образованей моттигерча шедоалдара органаша доазон йисте 

цхьана къахьегара барт бара а ГIалгIай Республика муниципальни 

образованей моттигерча шедоалдара органашкара хьаийцача барт бара 

кIийлен тIа.    

7) ГIалгIай Республика а ГIалгIай Республика муниципальни 

образованеша а дуненхалкъашта юкъера а арараэкономически а бувзамаш 

леладарах, лаларча паччахьалкхений субъекташца, доазон йистера цхьана 

къахьегара дешаех а цу тайпарча бувзамий чаккхенех а бола хоам гулбар;  

8) ГIалгIай Республика муниципальни образоване керте латтачо, 

дуненхалкъашта юкъера а арараэкономически а бувзамаш лаларча 

паччахьалкхений субъекташца леладара дешаехи уж бувзамаш леладара 
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чаккхенехи, цу муниципальни образоване леладарах уполномоченни 

органага хоам дIабара аргIа оттаяр;          

9) ГIалгIай Республика муниципальни образованей моттигерча 

шедоалдара органашкара ГIалгIай Республика доазон йисте цхьана 

къахьегарах барт барах хетараш гулдар, нагахьа санна цу тайпара барт бар 

кхоачашдаро ГIалгIай Республика муниципальни образоване моттигера 

шедоалдара органаша  дакъа лацар белгалдой а (е) лоIамаш белгалдой а;  

10) ГIалгIай Республика  муниципальни образованеша доазон йисте 

цхьана къахьегарах барт бара регистраци яр, укх Законо белгалъяьча 

аргIанца нийса; 

11) кхыйола полномочеш, Российски Федераце дуненхалкъашта 

юкъарча договорашца, Российски Федераце а ГIалгIай Республика а 

законодательстваца нийса. 

 

Статья 7. Доазон йисте цхьана къахьегара даькъе ГIалгIай 

Республика муниципальни образованей моттигерча 

шедоалдара органий полномочеш 

  

1. Муниципальни образованеша, лаларча паччахьалкхений доазон 

йисте цхьана къахьегара субъекташца дуненхалкъашта юкъера а  

арараэкономически а доазон йисте цхьана къахьегара дешаех бувзамаш 

леладара а ГIалгIай Республика  муниципальни образоване керте латтачо, 

оттаяьча аргIанца нийса хоам бу, уполномоченни органага, хIара шера 15 

январе кхачалехьа. 

2. ГIалгIай Республика муниципальни образоване вIашагIйолл цу 

муниципальни образоване цхьана къахьегара барт бара перечень, ГIалгIай 

Республика  Правительствос белгалъяьча аргIанца нийса. Цу перечна 

юкъехьу ГIалгIай Республика  цу муниципальни образоване доазон йисте 

цхьана къахьегарах оттабаь мел бола барт, цу даькъе шоай низ 

дIабаьннараш а долаш. ГIалгIай Республика  муниципальни образоване 

керте латтачо из тайпа перечень дIайохьийт уполномоченни органе, хIара 

шера 15 январе кхачалехаьа. 

3. ГIалгIай Республика муниципальни образоване доазон йисте 

цхьана къахьегарах йола, кхыйола полномочеш белгалъяьй «Доазон йисте 

цхьана къахьегара кIийленех долча»  Федеральни законо. 

 

Статья 8. ГIалгIай Республика  доазон йисте цхьана къахьегарах 

барт бар оттадара башхалонаш   

 

1.   ГIалгIай Республика  доазон йисте цхьана къахьегарах барт бар 

оттадара аргIа белгалъю «Российски Федераце субъектий дуненхалкъашта 

юкъера а арараэкономически а бувзамашта координаци ярах долча», 1999 

шера 4 январерча Федеральни законо, «Доазон йисте цхьана къахьегарах 

долча» Федеральни законо белгалъяьча башхалоний терко а еш.    



6 
 

2. Нагахьа санна ГIалгIай Республика, доазон йисте цхьана 

къахьегарах бола барт кхоачашбара ГIалгIай Республика  муниципальни 

образованей мотигера шедоалдара органаша дакъа лацар могадой а (е) цар 

лоIамаш белгалдой, белгалдаьча барт бара проект, из оттаяь 10 календарни 

ди доалача юкъа уполномоченни органо дIайохьийт ГIалгIай Республика  

аргIа йолча муниципальни образованей моттигерча шедоалдара органашка, 

хетараш белгалдахара. 

ГIалгIай Республика доазон йисте цхьана къахьегарах барт бар 

оттадарах хетараш, уполномоченни органага дIадала деза, ГIалгIай 

Республика  доазон йисте цхьана къахьегарах барт бара проект дIаийца 30 

календарни ди доалача ханачухь.  

 

Статья 9. ГIалгIай Республика муниципальни образованеша 

доазон йисте цхьана къахьегарах барт бар оттадара 

аргIа  

 

1. ГIалгIай Республика муниципальни образованеша доазон йисте 

цхьана къахьегарах барт бар оттаду, лаларча паччахьалкхений 

муниципальни образованешца (дIахо-доазон йисте цхьана къахьегарах 

барт бар). 

2. Доазон йисте цхьана къахьегарах барт бар оттадар могаду ГIалгIай 

Республика муниципальни образоване е массехк муниципальни 

образованеша, иштта ГIалгIай Республика  муниципальни образованеша а 

Российски Федераце доазон йистерча кхыйолча субъекташца а цхьана. 

3. ГIалгIай Республика муниципальни образованей, моттигерча 

шедоалдара органаша йоазонца хоам бу, уполномоченни органага доазон 

йисте цхьана къахьегар оттадар дувца доладарах, из дош дувца 

доладалехьа 15 денал кIезигах йоаца ха йиссача. 

4. ГIалгIай Республика муниципальни образованей моттигерча 

шедоалдара органаша доазон йисте цхьана къахьегарах барт бар оттаду, 

ГIалгIай Республика Правительстваца барта а дихье, укх Законо 

белгалъяьча аргIанца нийса.   

 

 Статья 10. ГIалгIай Республика муниципальни образованеша, 

доазон йисте цхьана къахьегарах барт бара 

проекташ  барта яхьара аргIа  

 

1. ГIалгIай Республика муниципальни образованей моттигерча 

шедоалдара органаша, доазон йисте цхьана къахьегарах барт бар оттадара 

проекта тIа кулгаш яздалехьа, цу тайпара барт бар оттадар хиланза 

даргцахилар оттаме долга тешал деча документашца а материалашца а 

дIалу, ГIалгIай Республика  Правительстве барта хьоргйолаш.  

2. ГIалгIай Республика Правительствос, уполномоченни органа 

чаккхен кIийлен тIа хоам бу, ГIалгIай Республика муниципальни 
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образованей моттигерча шедоалдара органашка, доазон йисте цхьана 

къахьегарах барт бара проект тахкара чаккхенах, из дIаийцача дийнахьа 

денз 30 календарни ди далалехьа.    

3. Нагахьа санна ГIалгIай Республика Правительстванеи ГIалгIай 

Республика муниципальни образованей моттигера шедоалдара органаштеи 

юкъе, доазон йисте цхьана къахьегарах барт бара проектах барт ца кхете, 

пайда эц ГIалгIай Республика  Правительствос белгалъяьча аргIанца нийса 

барт бара процедурех. 

 

Статья 11. ГIалгIай Республика муниципальни образованеша 

доазон йисте цхьана къахьегарах барт бара 

регистраци яра аргIа    

 

1. Доазон йисте цхьана къахьегарах барт бара регистраци ю 

уполномоченни органо, из хиланза даргдоаца хьал да из  барт бар низаца 

чIоагIдалара.   

2. Регистраци е езача доазон йисте цхьана къахьегарах долча барт 

бар подлинник а цунна тIатохараш  а, цар тIа кулгаш яздаьча дийнахьа 

денз 10 календарни ди доалача юкъа муниципальни образованена керте 

латтачо дIадохьийт уполномоченни органага. 

  Доазон йисте цхьана къахьегарах долча барт барца дIатох, 

муниципальни образоване керте латтачо тешал даь, цу барт бара копи а 

доазон йисте цхьана къахьегарах барт бар, ГIалгIай Республика  

Правительствос барта дахьарах  тешал деча документа копи а. 

  Нагахьа санна, доазон йисте цхьана къахьегарах барт бар, Российски 

Федераце доазон лаларча субъектий муниципальни образованешца цхьана 

оттадаь дале, тIатох, барт бар оттадар, Российски Федераце аргIа йолча 

субъектий паччахьалкхен Iаьдала лакхехьарча кхоачашдара органаша 

барта дихьа хилара тешал деча документа копи. 

3. Нагахьа санна доазон йисте цхьана къахьегарах барт бар ГIалгIай 

Республика массехк муниципальни образованеша оттадаь дале, из 

регистраци е дIадалара декхар оттаду, барт бара тIа кулгаш яздаьча хьалха 

латтача муниципальни образоване керте латтачоа.    

4. Доазон йисте цхьана къахьегара барт бара регистраци ярца да: 

1)  барт бара регистраци яр е регистраци ца еш духьале яр;  

2)  барт бара регистрационни таьрахь  оттадар; 

3) барт бар юкъедахьар, ГIалгIай Республика муниципальни 

образованеша доазон йисте цхьана къахьегара барт бара перечне. 

5. Доазон йисте цхьана къахьегарах барт бара регистраци ю, из 

уполномоченни органо дIаийца 10 календарни ди доалача ханачухь. 

6. Доазон йисте цхьана къахьегарах долча барт бара регистраци ца еш 

духьале яр могаду, нагахьа санна укх Законо оттаяь, барт бар барта 

дахьареи барт бара регистраци яреи  аргIа толхайича. 
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 Регистраци ца еш духьале яьча доазон йисте цхьана къахьегарах дола 

барт бар юха дIалу упономоченни органо, из хьаденнача муниципальни 

образоване керте латтачунга, духьале яра бахьан а довзийташ. 

 7. Доазон йисте цхьана къахьегарах долча барт бара юкъе даь 

хувцамаш а тIатохараш а иштта тIехьагIа тIаийца деррига тIатохараш а 

регистраци е езаш да, укх статьяс оттадаьча дIадехарашца нийса. 

  8. Доазон йисте цхьана къахьегарах долча барт бара подлинник, 

шийна деннача регистрационни таьрахьаца цхьана, цунна регистраци яьча 

дийнахьа денз 5 балха доалача юкъа дIадохьийт, уполномоченни органо, 

барт бар регистраци е хьаденнача муниципальни образоване керте 

латтачунга.     

Нагахьа санна доазон йисте цхьана къахьегарах барт бар ГIалгIай 

Республика массехк муниципальни образованеша оттадаь дале, из 

регистраци е дIадалара декхар оттаду, барт бара тIа кулгаш яздаьча хьалха 

латтача муниципальни образоване керте латтачоа.    

9. Доазон йисте цхьана къахьегарах дола, кулгаш яздаь барт бараш 

кепатоха деза, муниципальни бокъон акташ кепатоха белгалъяьча аргIанца 

нийса.   

 
Статья 3.  Ер  Закон  низаца  чIоагIдалар 

 

Ер Закон низаца чIоагIденна  болх бе долалу, ер официально 

кепатехача дийнахьа  денз. 

 

 

 

ГIалгIай  Республика 

          Мехкда                                                              Евкурнаькъан Ю.Б. 

      

       г. Магас 

2018 шера   «_03_» __12__  

                 №__44-РЗ__ 
 


