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 Статья 1  

 «ГIалгIай Республике дешарах долча» 2014 шера 3 февралерча                   

№5-РЗ йолча ГIалгIай Республика Закона (газет «ГIалгIайче 2014, 6 

феврале; 2015, 5 феврале; Официальни бокъон хоама интернет-портал 

(www.pravo.gov.ru), 2018, 27 феврале) 2015, 14 октябре; 2016, 2 июне, 

29 декабое; 2018, 4 сентябре) юкъехьо Iобелгалдаь хувцамаш: 

1) 21 статье: 

2  дакъа  укх редакце дIаязде: 

«2. Паччахьалкхен а муниципальни а керттера юкъара а юкъара 

юкъера а дешара программаш кхоачашъеча, дешара организацешкара 

дешашбараш, цхьан муниципальни районе чуйоагIача нах бахача 

пункташкара, городской округе чуйоагIача нах бахача пункташкара мах 

боацаш дIа-хьа кхувлалга Iалашду, аргIа йолча дешара организацей 

учредителаша.  Паччахьалкхен а муниципальни а керттера юкъара а 

юкъара юкъера а дешара программаш кхоачашъеча дешара 

организацешкара дешашбараш, тайп-тайпарча муниципальни районашка 

чуйоагIача нах бахача пункташкара, городской округашта юкъе, 

поселенешта а городской округе а юкъе  мах боацаш дIа-хьа кхувлалга 

Iалашду, аргIа йолча дешара  организацей учредителаша,  нагахьа санна 
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белгалъяьча муниципальни района аргIа йола, дешашбараш бахача 

моттигашкара дешара организацеш, транспортни Iалашо елга тIакхоаче ца 

хилча.»;  

2) тIатохар де ер чулоацам болча 3 даькъаца:    

«3. Керттера юкъара а дешара программаш кхоачашъеча  

муниципальни дешара организацен учредитела, цу дешара организаце 

дешаш а болаш, кхыча муниципальни районе городской округе  бахараш 

мах боацаш дIа-хьа кхувларий расходашта компенсаци е еза, ГIалгIай 

Республике законо оттаяьча аргIанца нийса, уж дIалоархI бюджеташта 

юкъерча юкъ-моттигашка.»; 

2)  22 статьяй 2 пункт укх редакце дIаязъе:  

«2) керттера юкъара а юкъара юкъера а дешара программайх,  

дешара организацешка  паччахьалкхен чаккхен  аттестаци дIахьоча, 

кхоачашдара Iаьдала уполномоченни органа соцамах дакъа лоацаш бола 

педагогически болхлой, белгалъяь чаккхен аттестаци дIахьоча юкъа балха 

хана дакъа лоацаш а керттерча балхара мукъа бита а хилча, царна тешам а 

компенсаци а лу, балха законодательствос а  балха  бокъон боарамаш 

долча акташца а отта ма дарра. Керттера юкъара а юкъара юкъера а дешара 

программайх  дешара организацешка,  паччахьалкхен чаккхен  аттестаци 

дIахьоча дакъа лоацаш болча педагогически болхлошта компенсаци лу, 

белгалъяь паччахьалкхен чаккхен  аттестаци  дIахьоча дакъа лацарах. Цу 

тайпара долча компенсаце боарам  а дIадалара аргIа а оттаю, ГIалгIай 

Республика Правительствос, ГIалгIай Республика бюджетера, керттера  

юкъара а юкъара юкъера а дешара программайх,  паччахьалкхен чаккхен  

аттестаци  дIаяхьара декхарашта хьакъоастадаьча ахчаех.». 

 

Статья 2  

Ер Закон низаца чIоагIденна болх бе долалу, ер официально 

кепатехача дийнахьа денз. 
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