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ГIАЛГIАЙ   РЕСПУБЛИКА 

 

ЗАКОН 

 

ГIалгIай Республика паччахьалкхен 1аьдала органий къахьегамах 

болча хоама тIакхьоаче хилара хьакъехьа 

 

 

ТIаийцад 

ГIалгIай Республика 

Халкъа Гуллама                            2019 шера 31 октябре 

 

 

Укх Законо дIа-хьа нийсду, ГIалгIай Республика паччахьалкхен 

Iаьдала органий къахьегамах бола хоам, хоамах пайда эцараш тIакхоаче 

хиларах дола къаьста дешаш «Паччахьалкхен органий а моттигерча 

шедоалдара органий а къахьегамах бола хоам тIакхоаче хилара кхоачо ярах 

долча» Федеральни законаца нийса (дIахо-Федеральни закон). 

 

Статья 1. Укх Закона дIа-хьа нийсдара  декхараш а предмет а 

 

1. Укх Закона декхар да гражданий, организацей, юкъарлен 

объединеней ГIалгIай Республика паччахьалкхен Iаьдала органий  

къахьегама-с болча хама тIакхачара хьалаш Iалашдар (дIахо иштта-

паччахьалкхен органаш). 

2. Укх Законо дIа-хьа нийсдеча предметех да гражданаш, 

организацеш, юкъарлен объединенеш ГIалгIай Республика  паччахьалкхен 

Iаьдала органий къахьегамах болча хоама тIакхоаче хиларах йола юкъ-

моттигаш лораяр. 
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 Статья 2. ГIалгIай Республика паччахьалкхен Iаьдала органий 

къахьегамах болча хоама тIакхоаче хиларах дола 

ГIалгIай Республика  законодательство        

 

1. ГIалгIай Республика паччахьалкхен Iаьдала органий къахьегамах 

болча хоама тIакхоаче хиларах дола, ГIалгIай Республика  

законодательствона  ларде этта да, Российски Федераце  Конституци, 

«Паччахьалкхен органий а моттигерча шедоалдара органий а къахьегамах 

бола хоам тIакхоаче хилара кхоачо ярах дола» 2009 шера 9 февралера              

№8-ФЗ йола Федеральни закон (дIахо - «Паччахьалкхен органий а 

моттигерча шедоалдара органий а къахьегамах бола тIакхоаче хилара 

кхоачо ярах дола» Федеральни закон), кхыдола федеральни законаш а 

боарама бокъон акташ а, ГIалгIай Республика  Конституци а,  

законодательство латташ да укх Законах, ГIалгIай Республика  кхыйолча, 

укх даькъе бакъон юкъ-моттигаш лораечабоарама бокъон актех.  

2. Укх Закона пайда эцаш дола керттера кхетамаш пайда эцаш 

леладу «Паччахьалкхен органий а моттигерча шедоалдара органий а 

къахьегамах бола хоам тIакхоаче хилара кхоачо ярах долча» Федеральни 

законе пайда эца маIан долаш.  

 

Статья 3. Укх Законо болх бар  

     

1. Укх Законо дер дIа-хьа дарж, хоамах пайда эцараш ГIалгIай 

Республика  паччахьалкхен Iаьдала органий къахьегамах болча хоама 

тIакхачара бувзам болча юкъ-моттигашка.   

2. Нагахьа санна Российски Федераце субъекташа леладара 

предметех долча ГIалгIай Республика  законошца а кхыйолча боарама 

бокъон акташца а, белгалдаь дале, паччахьалкхен Iаьдала органий 

къахьегамах бола хоам дIабалара башхало хилча, укх Закона положенейх 

пайда эц, цу законаша а ГIалгIай Республика  кхыйолча боарама бокъон 

акташа а белгалъяьча башхалоний терко еш. 

3. Укх Законо дер дIа-хьа дарж, паччахьалкхен Iаьдала органаша  

дуккханешка хоам бара средстваша дIабехарах, шоай къахьегамах бола  

къаьста хоам дIабаларца, Российски Федераце дуккханешка хоам бара 

средстваех долча законодательствос дIа-хьа нийсданза долча даькъе.  

4. Укх Законо дер дIа-хьа даржац: 

1) паччахьалкхен Iаьдала органаша чакхдоахаш долча, персональни 

даннешта тIакхачара кхоачо ярца бувзам болча юкъ-моттигашца;   

2) паччахьалкхен органаша гражданий дехараш тахкара аргIа; 

3) паччахьалкхен органо, Российски Федераце паччахьалкхен 

Iаьдала органашка, Российски Федераце субъектий паччахьалкхен Iаьдала 

органашка, кхыйолча паччахьалкхен Iаьдала органашка, моттигерча 

шедоалдара органашка, белгалъяьча органаша шоай полномочеш 

кхоачашъярца бувзам бола хоам дIабалара аргIа. 
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 Статья 4. ГIалгIай Республика  паччахьалкхен органий 

къахьегамах болча хоама тIакхача аьттув Iалашбар 

 

1. Паччахьалкхен органий къахьегамах болча хоама тIакхачара 

Iалашо яр кхоачашду, паччахьалкхен органаша, шоай полномочей боараме 

оттаяьча аргIах, «Паччахьалкхен органий а моттигерча шедоалдара 

органий а къахьегамах бола хоам тIакхоаче хилара кхоачо ярах долча» 

Федеральни законо дIадехараш лорадеш. 

2. Паччахьалкхен органий къахьегамах бола хоам чуоттабу, юкъара 

пайда эцача хоам бара системе, цу даькъе хоам-бара-

телекоммуникационни сете «Интернет», иштта белгалъяь органаш чуйолча 

фусамашка а цу декхарашта къоастаяьча моттигашка а «Паччахьалкхен 

органий а моттигерча шедоалдара органий а къахьегамах бола хоам 

тIакхоаче хиларах долча» Федеральни законо оттаяьча аргIах. 

3. Хоамах пайда эцарашта паччахьалкхен органий къахьегамах 

бола, ГIалгIай Республика  библиотечни а архивни а фондашка бола хоам 

бовзар кхоачашду библиотечни а архивни а хьакъехьа долча Российски 

Федераце законодательствос а оттаяьча аргIанца нийса, царца нийса 

тIаийцача боарама бокъон акташца нийса, иштта ГIалгIай Республика  

библиотечнии архивнии гIулакхех долча законодательствос а оттаяьча 

аргIанца а цунца нийса тIаийцача паччахьалкхен органий боарама бокъон 

акташца а. 

4. Паччахьалкхен органаша, шоай къахьегамах бола хоам тIакхоаче 

хилар вIаштIехьдаккхара декхарашта белгалъю аргIа йола подразделенеш е 

уполномоченни даржера нах. Белгалъяьча подразделеней а даржерча наьха  

а бокъонаши декхараши дIаоттаду паччахьалкхен органий регламенташца 

а (е) аргIа йолча паччахьалкхен органий къахьегам дIа-хьа нийсбара йолча 

боарама бокъон акташца. 

 

 Статья 5. ГIалгIай Республика паччахьалкхен органий 

къахьегамах хоам дIабалара кеп  

 

1. ГIалгIай Республике кхоачо ю паччахьалкхен органий 

къахьегамах бола хоам дIабалара, «Паччахьалкхен органии моттигерча 

шедоалдара органии къахьегамах бола хоам тIакхоаче хилийтара кхоачо 

ярах долча» Федеральни законо, кхыдолача федеральни законаша а 

Российски Федераце кхыйолча боарама бокъон акташа белгал ма дарра   

йолча кепашца.   

2. ГIалгIай Республика  паччахьалкхен органий къахьегамах бола 

хоам, къамаьла кепе а документированни хоама кепе а балар могаду, цу 

даькъе экстронни документа кепе а. 

3. Паччахьалкхен органий къахьегамах бола, юкъара тIакхоаче бола 

хоам, паччахьалкхен органаша дIалу, боарам боацаш дукхача наха лаьрх1а, 

«Интернет» сете  чу а оттабеш, дийллача  данней кепе. 



4 
 

4. Паччахьалкхен органий къахьегамах бола хоам йоазон  кепе дlалу, 

хоамах пайда эцачар йоазон  кепе дIабийхача, нагахьа санна цар  

къахьегамах бола хоам д1абалара кхыдола  куц  дIадехарца белгалдаь а  

паччахьалкхен органо технологически  кхоачашде аьттув а  бале. 

5. Нагахьа  санна паччахьалкхен органий къахьегамах бола хоам, 

дIабехача кепе д1абала аьттув ца  хилча, из дIалу паччахьалкхен органе  

болча кхоачон  боараме. 

Хоамах пайда  эцачунга хоам дIабе  беза, дIабехача кепе хоам  

дIабала аьттув  ца хиларах, хоамах пайда эцачо дIабехача кепе  

дIакхачийта тар ца  далара бахьан а  довзийташ. 

6. Хоамах пайда эцарашта, паччахьалкхен органий  къахьегамах бола 

хоам дIалу къамаьла боараме,  уж  тIаэцача хана. Белгалбаь хоам дIалу  

справочни   службай телефонашца е  даржашкарча  наьха телефонашца,  из 

дIабала викал  яьча  паччахьалкхен органо.  

 

Статья 6. ГIалгIай  Республика паччахьалкхен  органий 

                  къахьегамах болча, «Интернет» сете чуоттабеча   

                  хоамий перечень 

 

1. Паччахьалкхен органаша шоай къахьегамах бола хоам  чуоттабе 

пайда эц, «Интернет» сетах, цига шоай официальни сайташ хьа  а еш, 

электронни почта адресаш белгал а  доахаш,  цига гIолла  хоам   хьабеха а 

хьабийха хоам хьаэца а аьттув хургболаш. 

2. Паччахьалкхен органий  официальни сайтах пайда эцара 

технологически, программни а  лингвистически а  кхоачонах  дIадехараш, 

шоай  полномочей боараме  дIаоттаду белгалъяьча органаша. 

3. ГIалгIай Республика Халкъа Гуллама къахьегамах болча хоама 

перечень, иштта цун  къахьегамах болча,  «Интернет» сете  чуоттабеча 

хоама тIакхоаче хиларах а дар  дIачIоагIду ГIалгIай Республика  Халкъа 

Гуллама  соцамца.  

4. ГIалгIай Республика Мехкдаь къахьегамах болча хоама перечень а   

«Интернет» сете  хоам чуоттабара аргIа а дIачIоагIъю ГIалгIай Республика 

Мехкдаь  указаца. 

5. ГIалгIай Республика Правительства, моттигерча  шедоалдара 

органий  къахьегамах бола, «Интернет» сете чуоттабеча  хоамий перечнеш 

а цунна  тIакхоаче хилара аргIа а дIачIогIъю ГIалгIай Республика 

Правительства соцамца. 

6. Паччахьалкхен  кхыйолча органий къахьегамах  болча  хоама  

перечнеш а цунна  тIакхачара аргIа  а  дIачIоагIъю паччахьалкхен 

органаша. 

7. ГIалгIай Республика Хоржамий  комиссен къахьегамах болча, 

«Интернет» сете чуоттабеча хоама перечень а цунна  тIакхачара аргIа  а 

д1ач1оаг1ъю, ГIалгIай Республика Хоржамий  комиссен  соцамца. 

8. ГIалгIай Республике гIолларча сага  бокъонех волча  

Уполномоченне  къахьегамах бола, «Интернет» сете  чуоттабеча хоама 
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перечень дIачIоагIъю, ГIалгIай Республика гIолларча  сага  бокъонех волча 

Уполномоченне  амалтаца. 

9. ГIалгIай Республика гIолларча предпринимателий  бокъонех волча  

Уполномоченне  къахьегамах бола, «Интернет» сете  чуоттабеча хоамех 

йола перечень дIачIоагIъю, ГIалгIай Республике гIолларча,  

предпринимателий бокъонаш лораяра  волча Уполномоченне  амалтаца. 

10. Паччахьалкхен  органий къахьегамах болча хоамий перечень 

дIачIоагIъеча хана, хоам Интернет» сете чуоттабара хан-йовкъаш 

белгалъю,  дийллача данней кепе  чуоттабу хоам ца  лаьрх1ача, из  

кердабаккхара  хан-йовкъаш, цунца хоамах пайда  эцараша шоай  

бокъонаши законни лоIамаши  ханнахьа кхоачашде а  лораде а аьттув 

хургболаш,  иштта белгалбаь хоам  чуоттабара кхыдола дIадехараш. 

 

Статья 7. Паччахьалкхен  коллегиальни органий  кхечатенашка 

а иштта ГIалгIай Республика паччахьалкхен органий                         

коллегиальни  органий кхетаченашка а хилар 

 

Паччахьалкхен коллегиальни органаша кхоачо ю, гражданаш 

(физически лицаш), цу даькъе организацей (юридически лицай),    

юкъарлен  объединеней, Российски Федераце паччахьалкхен Iаьдала  

органий, Российски Федераце субъектий паччахьалкхен  Iаьдала  органий, 

паччахьалкхен органий а  моттигерча  шедоалдара органий  а викалаш 

шоай кхетаченашка  хилийтара,  хIаьта  кхыйолча паччахьалкхен органаша 

– шоай  коллегиальни органий  кхетаченашка хилар.  Белгалбаь нах цу  

кхетаченашка  хилар  кхоачашду, паччахьалкхен органий  регламенташца е  

ГIалгIай Республика боарама бокъон акташца нийса.  

 

Статья 8. ГIалгIай Республика паччахьалкхен  органий 

                  къахьегамах бола хоам  хьабаларах мах баккхар 

      

         1. ГIалгIай Республика паччахьалкхен  органий къахьегамах бола 

хоам  хьабаларах мах боаккх,  нагахьа санна, из  хьабийха  хилча, 

хьабийхача а  хьаийцача а  хоама боарам, федеральни законодательствос  

мах боацаш дIабала белгалбаьча  боарамал  совнагIа  хилча. Мах  баккхара 

аргIа дIаоттаю федеральни  законодательствос. 

2. Нагахьа санна укх статьяй 1  даькъо белгалъяча моттиге,  хоамах 

пайда эцачо мах дIалу,  хьадехача документий  а (е)  материалий а копеш 

хьадарах, иштта уж почте гIолла дIадахьийтарах хиннача расходашта а. 

3. Паччахьалкхен  Iаьдала органий  къахьегамах бола хоам 

дIабаларах хьаийца ахчаш, ГIалгIай Республика  республикански бюджете 

дIадахьийта деза. 

4. Хоам дIабеннача  паччахьалкхен  органо,  цу тIа  нийса доаца  

сведенеш хилча, из деккарийла я,  мах боацаш, хоамах  пайда эцачун  

йоазон  заявленех, из оттаме  хиларах кхоачамбоацараш дIадаха. 
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Статья 9. ГIалгIай  Республика  паччахьалкхен Iаьдала органий  

къахьегамах бола хоам тIакхоаче хилийтара 

тIахьожам лоаттабар  

 

1. ГIалгIай Республика паччахьалкхен Iаьдала органий  къахьегамах 

бола хоам, тIакхоаче хилийтара тIахьожам лоаттабар кхоачашду 

паччахьалкхен органий  кулгалхоша. 

2. ГIалгIай Республика паччахьалкхен Iаьдала органий  къахьегамах 

бола хоам тIакхоаче хилийтара, тIахьожам лоаттабара аргIа дIаоттаю, 

паччахьалкхен органий боарама  бакъон акташца. 

 

Статья 10. ГIалгIай Республика паччахьалкхен органий                    

къахьегамах болча хоама тIакхачара бокъо  

толхаярах   бола  бехктокхам  

 

ГIалгIай Республика паччахьалкхен органий даржера нах,  

паччахьалкхен граждански служащеш,  паччахьалкхен органий  

къахьегамах болча хоама тIакхачара бокъо  толхаярах  бехке хилча,  

бехктокхаме  овтт Российски Федераце законодательстваца нийса. 

 

Статья 11. Ер Закон низаца  чIоагIдалара аргIа    

 

Ер Закон низаца  чIоагIденна болх бе  долалу, ер официально 

кепатеха итт ди  чаккхдаьннача дийнахьа денз. 

 

 

 

Г1алг1ай Республика 

           Мехкда                                              Келаматнаькъан М.М. 

 

            г. Магас 

2019 шера «_05_»__11__ 

           №__37-РЗ__ 

 

 

                        

 

   

 

 

 

 


