
Закон 176-р (О порядке представления  сведений о доходах) 

 

 

 

ГIАЛГIАЙ   РЕСПУБЛИКА 

 

ЗАКОН  

 

 

«Муниципальни даржашка отта ловча гражданаша, муниципальни 

даржашка болча наха шоай пайдаех, расходех, рузкъахи рузкъан кепе 

долча рузкъан декхарехи, иштта ший сесага (маьра) а кхенза долча 

берий а пайдаех, расходех, рузкъахи рузкъан кепе долча декхарехи 

дола сведенеш дIадалара аргIан, белгалдаь сведенеш 

бакъдий а дизза дий а хьажара  аргIан а хьакъехьа долча»,  ГIалгIай 

Республика Закона хувцамаш юкъедахьара хьакъехьа 

 

 

 ТIаийцад     

    ГIалгIай Республика 

    Халкъа Гуллама                                                       2020 шера 26 марте 

 

 Статья 1 

«Муниципальни даржашка отта ловча гражданаша, муниципальни 

даржашка болча наха шоай пайдаех, расходех, рузкъахи рузкъан кепе 

долча рузкъан декхарехи, иштта ший сесага (маьра) а кхенза долча берий а 

пайдаех, расходех, рузкъахи рузкъан кепе долча декхарехи дола сведенеш 

дIадалара аргIан, белгалдаь сведенеш бакъдий а дизза дий а хьажара  

аргIан а хьакъехьа долча», 2017 шера 5 декабрерча №49-РЗ ГIалгIай 

Республика Закона (Официальни бокъон хоама интернет-портал 

(www.pravo.gov.ru), 2017, 7 декабре) юкъехьо Iобелгалдаь хувцамаш:  

1) 1 статье: 

а) 2 даькъа 2 пункте дешаш «муниципальни дарже волча саго» тIехьа  

тIатохар де дешашца «юрта поселене представительни органа депутата 

дарже а волаш массазарча кIийлен тIа доацаш полномочеш кхоачашъю саг 

ца лаьрхIача»; 

 б) 5 даькъа хьалхарча абзаце дешаш «Муниципальни дарже волча 

саго» тIехьа тIатохар де дешашца «юрта поселене представительни органа  

 



2 
 

депутата дарже а волаш, массазарча кIийлен тIа доацаш полномочеш 

кхоачашъю саг ца лаьрхIача»; 

 в) тIатохар де ер чулоацам болча 5
1
 даькъаца: 

 «5
1
. Юрта поселене предстваительни органа  депутата дарже а волаш 

массазарча кIийлен тIа доацаш полномочеш кхоачашъю саг: 

 1) депутаталла хержача, вакантни дола депутата мандат дIаденнача е 

массазарча кIийлен тIа депутата полномочеш соцаяьча дийнахьа денз биъ 

бутт боалача ханага дIалу: 

а) отчетни хан-юкъа шийна хьахиннача пайдаех (депутаталла хержача, 

цунга вакантни дола депутата мандат дIаденнача е массазарча кIийлен тIа 

депутата полномочеш соцаяьча шерал хьалхарча шера 1 январе денз 31 

декабре кхаччалца), массе а тайпарча источникех (цу даькъе ахчан кхоачо 

яр, алапи, пенсеш, пособеш, кхыдола ахчаш) депутаталла хержача, 

вакантни дола депутата мандат цунга дIаденнача е массазарча кIийлен тIа 

депутата полномочеш соцаяьча беттал хьалхарча бетта, цхьоалагIча 

дийнахьа денз, цун ший доалахьа долча рузкъан а рузкъан кепе долча 

декхарех а дола сведенеш; 

б) ший сесага (маьра) а кхенза долча берий а ше депутаталла хержача, 

вакантни дола депутата мандат дIаденнача е массазарча кIийлен тIа 

депутата полномочеш соцаяьча шера хьалхарча шера 1 январе денз 31 

декабре кхаччалца) царна массанахьара хьахиннача пайдаех (цу даькъе 

ахчан кхоачо яр, алапи, пенсеш, пособеш, кхыдола ахчаш), иштта цар 

доалахьен бокъонца долча рузкъах, рузкъан кепе долча декхарех дола 

сведенеш, из депутаталла хержача, цунга вакантни дола депутата мандат 

дIаденнача е массазарча кIийлен тIа депутата полномочеш соцаяьча  беттал  

хьалхарча бетта, цхьоалагIча дийнахьа денз, ший доалахьа долча рузкъан а 

рузкъан кепе долча декхарех а дола сведенеш; 

2) отчетни шера тIехьадоагIача шера 1 апрелал тIехьа а ца доаккхаш, 

сведенеш дIаденнача календарни шерал хьалхарча хIара шера (отчетни 

хан-юкъ), шийна хьахиннача пайдаех, расходех ший доалахьа долча 

рузкъах дола а рузкъан кепе долча декхарех а дола сведенеш дIадала, 

нагахьа санна «Паччахьалкхен даржашка болча а кхыча наьха а расходаш 

цар пайдашта нийса хиларах тIахьожам лоаттабарах долча», 2012 шера 3 

декабрерча №230-ФЗ йолча Федеральни закона 3 статьяй 1 даькъо оттаяьча 

моттигашка дIалу:  

а) отчетни хан-юкъа (1 январе денз 31 декабре кхаччалца), шийна 

хьахиннача пайдаех, массе а тайпарча источникех (цу даькъе ахчан кхоачо 

яр, алапи, пенсеш, пособеш, кхыдола ахчаш) отчетни хан-юкъ чакхйоалача 

хана, цун ший доалахьа долча рузкъан а рузкъан кепе долча декхарех а 

дола сведенеш; 

б) ший сесага (маьра) а кхенза долча берий а отчетни хан-юкъа           

(1 январе денз 31 декабре кхаччалца), шийна хьахиннача пайдаех, массе а 

тайпарча источникех (цу даькъе ахчан кхоачо яр, алапи, пенсеш, пособеш, 
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кхыдола ахчаш) отчетни хан-юкъ чакхйоалача денга цар шоай доалахьа 

долча рузкъан а рузкъан кепе долча декхарех а дола сведенеш; 

в) ший, иштта ший сесага (маьра) а кхенза долча берий а лаьттан 

дакъа, дIа-хьа хьош доацача рузкъан обьект, транспортни средство, 

маьхале каьхаташ, акцеш эцаш хиннача, хIара сделках (организацей дакъа 

лацара доакъош, уставни (вIашагIтехача) капитале пайш хилар), цо ше, цун 

сесаго (мара), кхенза долча цун бераша кхоачашдича, сведенеш дIаденнача 

календарни шера хьалха доагIача календарни шера (отчетни хан-юкъах), 

нагахьа санна, цу тайпарча сделкай юкъара мах, цу сага цун сесага (маьра), 

кхенза долча цун берий, тIеххьарча  отчетни хан-юкъал хьалхарча  кхаь 

шера хиннача пайдан боарам совнагIа хилча, уж сделкаш кхоачашъяь 

средстваш мичара да а;  

3) отчетни шера тIехьадоагIача шера 1 апрелал тIехьа а ца доаккхаш, 

нагахьа санна шоай расходех, шоай дезалий расходех, рузкъах а рузкъан 

кепе долча декхарех а сделкайхдола сведенеш, «Паччахьалкхен даржашка 

болча а кхыча наьха а расходаш, цар пайдашта нийса хиларах тIахьожам 

лоаттабарах долча» 2012 шера 3 декабрерча №230-ФЗ йолча Федеральни 

закона 3 статьяй 1 даькъо белгал ма дарра, кхоачашдаь деце, ГIалгIай 

Республика Мехкдаьга хоам бу, ГIалгIай Республика, коррупционни а 

кхыйола а бокъонаш толхаяр ца хилийтара профилактика яра 

уполномоченни органага хоам дIа а беш, укх Закона тIатохарца нийса 

йолчаь кепе.»; 

г) 6 дакъа укх редакце дIаязде: 

«Муниципальни дарже волча гражданино, муниципальни дарже отта 

ловча гражданино, сведенеш дIалу, ГIалгIай Рупублика муниципальни 

образоване моттигерча шедоалдара органа кадрови службе. 

ГIалгIай Рупублика муниципальни образоване моттигерча шедоалдара 

органо, балха кхо ди доалача юкъа, белгалдаь сведенеш дIадохьийт 

ГIалгIай Республика, коррупционни а кхыйола а бокъонаш толхаяр ца 

хилийтара профилактика яра уполномоченни органага (дIахо - ГIалгIай 

Республика, коррупционни а кхыйола а бокъонаш толхаяр ца хилийтара 

профилактика яра уполномоченни орган), ГIалгIай Республика Мехкдаьга 

хоам дIабала.»; 

д) 9 даькъе дешаш «ГIалгIай Республика Мехкдаь Администраце» 

дIадаха. 

2) 2 статье: 

а) 2 дакъа укх редакце дIаязде: 

«2. Тохкам бар дIахьу ГIалгIай Республика уполномоченни органо, 

цун аргIа йолча структурни подразделене (дIахо иштта-структурни 

подразделени).»; 

б) 4 даькъа хьалхарча абзаце дешаш «ГIалгIай Республика Мехкдаьга 

йоазон кепе дIабенна хоам» хувца дешашца (оттаяьча аргIанца нийса, 

йоазон кепе дIабенна кхоачам балла бола хоам»; 
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в) 10 даькъа хьалхарча абзаце дешашта «ГIалгIай Республика Мехкда» 

тIехьа тIатохар де дешашца «е цо викал ваь даржера саг»; 

г) 14 даькъе дешаш «ГIалгIай Республика Мехкдаь Администраци» 

хувца дешашца «ГIалгIай Республика уполномоченни органа»; 

д) 15 даькъа 4 пункт укх редакце дIаязъе: 

«4) муниципальни дарже волча сага хьакъехьа тохкам барах йола 

материалаш ГIалгIай Республика Мехкдас вIашагIъеллача коррупцена 

духьале яра координаци яра комиссе дIаяларах.»; 

е) 16 даькъе дешаш «кхыча тайпара дисциплинарни бехк бар» хувца 

дешашца «кхыча тайпара бехктокхаме»; 

ж)  тIатохар де ер чулоацам болча 16
1
 даькъаца: 

«16
1
. Муниципальни дарже волча сага полномочеш ханал хьалха 

соцаяр е цунна «Российски Федераце моттигера шедоалдара 

вIаштIехьдаккхарах долча», 2003 шера, 6 октябрерча №131-ФЗ йолча 

Федеральни закона 40 статьяй 7.3-1 даькъо белгалбаьча бехктокхамах 

таIазар дарах бола соцам тIаэц, ГIалгIай Республика аргIа йола соцам 

тIаэца викал яьча, муниципальни образоване моттигерча шедоалдара 

органо, муниципальни боарама актаца белгал ма дарра, ГIалгIай 

Республика Мехкдаьгара заявлени дIакхаьча  ткъаьи итт календарни ди 

чакхдалале, нагахьа санна ГIалгIай Республика Мехкдаьгара заявлени 

дIаялар - муниципальни образоване представительни органа сессешта  

юкъе нийсделча, - ГIалгIай Республика Мехкдаьгара заявлени дIаийцача 

дийнахьа денз кхо бутт боалача хан-юкъа. ТIаийцача соцамах ГIалгIай 

Республика муниципальни образоване, аргIа йола соцам тIаэца викал яьча  

представительни органо, ГIалгIай Республика Мехкдаьга хоам дIабу, из 

соцам тIаийцача дийнахьа денз итт ди чаккхдалале.»; 

3) тIатохар де ер чулоацам болча тIатохарца: 

 

 

«ТIатохар 

ГIалгIай Республика Закона 

«Муниципальни даржашка отта ловча 

гражданаша, муниципальни даржашка 

болча наха шоай пайдаех, расходех, 

рузкъахи рузкъан кепе долча рузкъан декхарехи, 

иштта ший сесага (маьра) а кхенза долча 

берий а пайдаех, расходех, рузкъахи рузкъан 

кепе долча декхарехи дола сведенеш дIадалара 

аргIан, белгалдаь сведенеш бакъдий а дизза 

дий а хьажара аргIан а хьакъехьа долча»   

 

            ГIалгIай Республика Мехкдаьга 

 

                                               _____________________________________ 
                                                           (тайпан цIи, инициалаш) 
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    хьангара______________________________________ 

(Т.ЦI., ЦIИ., ДАЬ ЦIИ. даржа йизза белгало) 

 

 

Хоам бар, хьангара «__»___________20___шера 

 

       Хоам бу ___________ шера аз, са сесаго а (е) кхенза долча бераша  

«Паччахьалкхен даржашка болча а кхыча наьха а расходаш, цар пайдашта 

нийса хиларах тIахьожам лоаттабарах долча», 2012 шера 3 декабрерча 

№230-ФЗ йолча Федеральни закона 3 статьяй 1 даькъо белгалъяь сделкаш 

яь яц». 

 

Хоам дIабенна саг 

 _________                 ___________________ 

            (кулг)             (кулг дашхар) 

«__»_______20___шера 

 

Хоам дIаийца саг 

 _________                 ___________________ 

   (кулг)                             (кулг дашхар)». 

 

«__»_______20___шера 

 

 

Статья 2 

Ер Закон низаца чIоагIденна  болх бе долалу ер официально кепатеха 

итт ди чаккхдаьннача дийнахьа денз.  

 

 

ГIалгIай  Республика 

           Мехкда                                                    Келаматнаькъан М.М. 
     

 

 г. Магас 

2020 шера «_01_»_04_ 

           №_7-РЗ_ 

 
 

 


