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Статья 1   

«ГIалгIай Республике дешарах долча», ГIалгIай Республика 2014 шера 

3 февралерча, №5-РЗ йолча Закона (газет «ГIалгIайче», 2014, 6 феврале; 

2015, 5 февреле; Официальни бокъон хоама интернет-портал 

(www.pravo.gov.ru), 2015, 14 декабре; 2016, 2 июне, 29 декабре;            

2018, 4 сентябре; 2019, 4 июле) юкъехьо Iобелгалдаь хувцамаш: 

1) 3 статье: 

а) 2 даькъа 10 пункте дош «могадаьраш» хувца «дIа тIа дитараш»; 

б) тIатохар де ер чулоацам болча 3
1
 статьяйца: 

«3
1
. ГIалгIай Республика кхоачашдара паччахьалкхен Iаьдала, дешара 

хьакъехьа урхалдара органаша барта хьу, дешара хьакъехьа  урхал деш 

йолча, муниципальни районий а муниципальни городской округий а 

(моттигерча администрацей) керте латтараш а (моттигерча 

администрацешта керте латтарий заместителаш, структурни подразделеней 

даржашкара нах е моттигерча администрацей отраслевой органий 

кулгалхой) даржашка дIаоттабеш.»; 

2) 11 статье: 

а) тIатохар де ер чулоацам болча 3
1
 статьяйца: 

«3
1
. Цхьан дезале даха а дахаш, даха моттиг юкъара а йолаш долча 

берий, совлен  бокъо я, керртерча юкъарча дешара программайх ишколе 

дахалехьа дола дешар, юххьанцара юкъара дешар   Iомадеи  цар вежарий а 
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(е йижарий) а дешаш болча паччахьалкхени муниципальнии дешара 

организацешка деша дIаотта.»; 

б) 4 - 6 доакъош укх  редакце дIаязде: 

«4. Паччахьалкхен а муниципальни а дешара организаце бер дIа ца 

эцаш духьале яр могаду, цкъаьннагIа санна, цига мукъа моттигаш ца 

хилара бахьан долаш, укх 67 статьяй 5, 6 доакъоша а Федеральни закона  

88 статьяс белгалъяь моттигаш ца лаьрхIача. Нагахьа санна паччахьалкхен 

а муниципальни дешара организаце моттигаш ца хилча, бера даьшта-

ноаношта (законни викалашта), кхыча дешара организаце дIаоттадара дош 

дашха ловш хилча, ГIалгIай Республика кхоачашдара паччахьалкхен 

Iаьдала, дешара хьакъехьа паччахьалкхен урхал дара йолча органага е 

мотигерча шедоалдара орагана дешара хьакъехьа урхал дара органага хоам 

бу. 

4
1
. Деша дахалехьа йолча программайх, деша дахалехьа йола 

программаш кхоачашъеча паччахьалкхен е муниципальни а дешара 

организаце дIаэцар кхоачашду, дешара хьакъехьа паччахьалкхен урхал 

дара йолча органа е мотигерча шедоалдара органа дешара хьакъехьа урхал 

дара йолча, ГIалгIай Республика паччахьалкхен Iаьдала кхоачашдара 

органо, Федеральни закона 98 статьяй 14 даькъе белгалъяь региональни 

хоам бара системах пайда эцаш, дешара хьакъехьа урхал деча  моттигерча 

шедоалдара органо дIахьожадича. 

5. ГIалгIай Республика паччахьалкхен е муниципальни  дешара 

организаце, юкъара а юкъера юкъара а къаьстта дешара дола предметаш 

Iомадара дIаэцара духьа къоастам бар е профильни Iоамабар мегийташ да, 

ГIалгIай Республика паччахьалкхен Iаьдала, дешара хьакъехьа 

паччахьалкхен урхалдара кхоачашдара органо оттаяьча моттигашка а 

аргIах а. 

6. Дешара организацешка юкъара а юкъера юкъара а дешар деша  

гражданаш дIаэцара  конкурс е индивидуальни къоастам беш е дIа-хьа 

овттабеш, совнагIа физически культураи спортеи даькъе 

предпрофессиональни интегрированни дешара программашца е искусствай 

даькъе юкъара а юкъера юкъара а дешара  программашца интегрированни 

Iомабар кхоачашду, искусства къаьсттача тайпанца е спортаца къахьега 

говзал йолаш хилча, нагахьа санна спортаца къахьегара аьттон мах              

а хоадабий, иштта аргIа йолча спорта тайпанца къахьегара духьале ца 

хилча.»; 

3) 14 статьяйна тIатохар де ер чулоацам болча 4, 5 доакъошца: 

«4. Юкъара тIакхоаче дола, деша дахалехьа дола дешар берашта 

далара а царна Iунал дара а декхарашта, берий даьшта-ноаношта (законни 

викалашта) паччахьалкхен е муниципальни дешара организацешка 

моттигаш ялара аргIанца хилара керртерча хувцамий кIийленех, хоам беш 

пайда эц, ГIалгIай Республике деша дахалехьа дола дешар тIакхоаче 

хилара, берашта доал дареи Iунал дареи системах, цунца деша дахалехьа 
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дола дешар тIакхоаче хилара, берашта доал дареи Iунал дареи куц юкъе        

а долаш. 

5. ГIалгIай Республике деша дахалехьа дола дешар тIакхоаче хилара 

система вIашагIйоллари лелаяри, цу даькъе берий даьшка-ноаношака 

(законни викалашка), белгалъяьча системера хоамаш далар кхоачашду 

Федеральни законаца нийса.; 

4) 22 статье: 

 а) тIатохар де ер чулоацам болча 1
1
 даькъаца: 

«1
1
. Дешара организацей кулгалхой а цар заместителий а уж 

юрташка, балха поселкашка (городий куц долча поселкашка) бахаш а болх 

беш хилча  бокъо я, Федеральни закона 47 статьяй 8 даькъо  педагогически 

болхлошта белгалдаь социальни новкъостал хьаэца. ГIалгIай Республика 

дешара организацей кулгалхошта а цар заместителашта а, муниципальни 

дешара организацей кулгалхошта, белгалъяьча дешара организацей 

структурни подразделеней кулгалхошта а цар заместителашта а белгалдаь 

социальни новкъостал дарца бувзам бола расходаш меттаоттаяра борам, 

хьалаши аргIеи дIаоттаю, ГIалгIай Республика законодательствос.»; 

б) 2 даькъе таьрахь «2)» хувца «2.» таьрахьаца. 

 

Статья 2 

 Ер Закон низаца чIоагIденна болх бе долалу, ер официально 

кепатехача дийнахьа  денз. 

 

 

  

ГIалгIай  Республика 

          Мехкда                                                    Келаматнаькъан М.М. 

 

    г. Магас 
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