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ГIАЛГIАЙ   РЕСПУБЛИКА 

 

 ЗАКОН 
 

 

ГIалгIай Республика моттигерча шедолдара органашта а ГIалгIай 

Республика  паччахьалкхен Iаьдала органашта а юкъе паччахьалкхен 

доалахье къоастаянза долча лаьттай, юхадекъара полномочеш 

кердаяхара  хьакъехьа 

 

 

ТIаийцад 

ГIалгIай Республика 

Халкъа Гуллама                         2019  шера  30 декабре  

 

 

Статья 1 

Укх Законо «Российски Федераце субъектий законодательни 

(представительни) а паччахьалкхен Iаьдала кхоачашдара органаш 

вIаштIехьаяхара юкъарча принципех долча» 1999 шера 6 октябрерча №184-

ФЗ йолча 26
3
 статьяй 6

1
 пунктаца а, «Российски Федераце Лаьттан кодекс 

болх бе доладарах долча» 2001 шера 25 октябрерча №137-ФЗ йолча 

Федеральни закона 2 статьяй 4 пунктаца а, «Российски Федераце моттигера 

шедоалдар вIаштIехьадаккхара юкъарча принцепех долча». 2003 шера 6 

октябрерча №131-ФЗ йолча Федеральни закона 17 статьяй 1
2
 даькъаца а дIа-

хьа нийсъю ГIалгIай Республика моттигерча шедолдара органашта а ГIалгIай 

Республика  паччахьалкхен Iаьдала органашта а юкъе паччахьалкхен 

доалахье къоастаянза долча лаьттай юхадекъара полномочеш кердаяхарца 

ювзаенна йола  юкъ-моттигаш.  

 

Статья 2 

ДIаоттаде, ГIалгIай Республика  Правительствос ГIалгIай Республика  

моттигерча шедолдара органий полномочеш кхоачашъелга (дIахо-моттигерча 



2 

 

шедолдара органаш), шоай хьакъехьа паччахьалкхен доалахье къоастаянза 

долча лаьттан доакъош дIа-хьа хьожадара даькъе. 

 

Статья 3   

ГIалгIай Республика  Правительствос белгалъю, укх Закона 2 статье 

къоастаяь полномочеш кхоачашъе викал яь, ГIалгIай Республика  

паччахьалкхен Iаьдала кхоачашдара орган.  

 

Статья 4 

Укх Закона 2 статье белгалъяьха полномочеш юха дIа-хьа хьожаю 5 

шера йолча хан-юкъа. 

 

Статья 5  

1. Ер Закон низаца чIоагIденна болх бе доладалале тIаийца, 

полномочеш юха дIа-хьа хьожаярца ювзаенна юкъ-моттигаш дIа-хьа нийсъю 

ГIалгIай Республика  Законаш, пайда эцаш леладу укх Закона духьале ца еча 

даькъе.       

2. 2020 шера 1 январе денз ГIалгIай Республика  муниципальни 

образованей уставаш, моттигерча шедоалдара органий кхыйола укх Закона 1 

статье белгалъяь полномочеш кхоачашъяр дIа-хьа нийсду боарама бокъон 

акташ болх беш я. укх Закона цунца нийса тIаийцача ГIалгIай Республика  

паччахьалкхен Iаьдала органий боарама бокъон акташта духьале ца еча 

даькъе. 

 

Статья 6  

Ер Закон кхоачашдарца бувзам бола расходни декхарашта лаьрхIа  

финансови Iалашо ю, ГIалгIай Республика  бюджета средстваех.  

 

Статья 7 

Ер Закон низаца чIоагIденна болх бе долалу 2020 шера 1 январе денз. 
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