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Г1АЛГ1АЙ   РЕСПУБЛИКА 

 

ЗАКОН  

 

Г1алг1ай Республика моттигерча шедоалдара органашта, даьй 

тIабоаца дийнаташ леладара эшараш вIаштIехьдахара даькъе 

къаьстта паччахьалкхен полномочеш дIаялара хьакъехьа 

 

 

 ТIаийцад 

    ГIалгIай Республика  

    Халкъа Гуллама                                             2020 шера 26 марте 

 

 Ер Закон вIашагIделлад Российски Федераце Конституцена, 

«Российски Федераце субъектий паччахьалкхен Iаьдала законодательни 

(представительни) а кхоачашдара а органаш вIашагIтохара юкъарча 

принципех долча» 1999 шера 6 октябрерча №184-ФЗ Федеральни закона, 

«Российски Федераце моттигера шедоалдар вIашагIтохара юкъарча 

принципех долча» 2003 шера 6 октябрерча №131-ФЗ йолча Федеральни 

закона, «Дийнаташ леладара бехьтокхаме хилар а Российски Федераце 

къаьсттача законодательни акташта хувцамаш юкъедахьарах а долча» 2018 

шера 27 декабрерча Федеральни закона а нийса. 

 

 Статья 1. Укх Законо дIа-хьа нийсдара предмет 

 

 Укх Законо ГIалгIай Республика муниципальни районий а городской 

округий а моттигерча шедоалдара органашка (дIахо – моттигера 

шедоалдара органаш),  дIалу ГIалгIай Республика къаьстта полномочеш 

коарача, даьй доал доацаш дисача дийнаташта лазараш ца хилийтара а 

дIадахара а муниципальни районий а городской округий а доазонаш тIа уж 

хьа а лувцаш, царна дарбаш деш, дагардеш, Iунал деши пайда эцаши 

леладара (дIахо – къаьстта паччахьалкхен полномочеш). 
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Статья 2. Моттигерча шедоалдара органашка дIалуш йола 

къаьстта паччахьалкхен полномочеш 

 

 Къаьсттача паччахьалкхен полномочешца да: 

 1) даьй боацаш дисса коа тIара дийнаташ хьалувцар; 

 2) даьй боацаш дисса коа тIара дийнаташ дIа-хьа дигар; 

 3) ветеринарни говзанча, даьй боацаш диссача коа тIарча дийнаташка 

хьажар а царна са яр а; 

 4) даьй боацаш дисса коа тIара дийнаташ, ханна уж леладеча чудитар 

а кхабар а; 

 5)  коа тIара дийнаташ даьшка дIадалар, уж ца хилча – лоIам болча 

нахага е дийнаташта лаьрхIача приюте дIадалар; 

 6) даьй боацаш дисса коа тIара дийнаташ даIар е царна стерилизаци 

яр; 

 7) даьй боацаш дисса коа тIара дийнаташ кхолхадар (эвтанази яр); 

 8) къаьстта паччахьалкхен полномочеш кхоачашъеча хана, боацаш 

диссача коа тIарча дийнатий декъашта утилизаци яр, хIалакдар; 

 9) даьй боацаш дисса коа тIара дийнаташ, деIача е стерилизаци йича, 

шоаш хьалийцача, дахаш хиннача дIахецар, берий, спортивни майдай, 

дешара организацей, унахцIенон организацей а юкъарлеи кхача баара 

моттигий а доазонел арахьа. 

 

Статья 3. Къаьстта паччахьалкхен полномочеш дIаялара хан-

юкъ 

 

 Моттигерча шедоалдара органашка къаьстта паччахьалкхен 

полномочеш дIалу хоадаяь ха а йоацаш. 

 

Статья 4. Моттигерча шедоалдара  органаша къаьста 

паччахьалкхен полномочеш кхоачашъеча хана 

йола бокъонаши декхараши 

 

 1. Моттигерча шедоалдара органий къаьста паччахьалкхен 

полномочеш кхоачашъеш бокъо я: 

 1) къаьста паччахьалкхен полномочеш кхоачашъяра дешаех ГIалгIай 

Республика кхоачашдара Iаьдала органашкара методически новкъостал 

хьаэца; 

 2) къаьста паччахьалкхен полномочеш кхоачашъяра дешаех 

муниципальни бокъон акташ тIаэца; 

 3) къаьста паччахьалкхен полномочеш кхоачашъяра финансови 

кхоачо хьаэца, республикански бюджетера моттигерча бюджеташта луча 

субвенцейх; 

 4) къаьста паччахьалкхен полномочеш кхоачашъеш совнагIа шоай 

финансови кхоачонех а рузкъах а пайда эца. 
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 2. Къаьстта паччахьалкхен полномочеш кхоачашъеш моттигера 

шедоалдара органаш декхарийла я: 

 1) къаьстта паччахьалкхен полномочеш кхоачашъе, Российски 

Федераце боарама бокъон акташца, укх Законаца а ГIалгIай Республика 

кхыйолча боарама акташца а нийса; 

 2) къаьста паччахьалкхен полномочеш кхоачашъяра хьакъоастадаь 

субвенцешта учет яр а целевои овсареи пайда эцара кхоачо а еш; 

 3) ГIалгIай Республика кхоачашдара Iаьдала ветеринаре даькъе 

йолча уполномоченни органага (дIахо – ГIалгIай Республика кхоачашдара 

Iаьдала уполномоченни орган), дIадийха, къаьста паччахьалкхен 

полномочеш кхоачашъе республикански бюджетера хьаденна пайда 

ийцача средстваех бола хоами отчеташи дIаялар; 

 4) къаьста паччахьалкхен полномочеш кхоачашъеча хана 

карахдувлийта кхоачамбоацараш дIадаха аьнна, ГIалгIай Республика 

кхоачашдара Iаьдала уполномоченни органо йоазонца хьаденнараш 

кхоачашдар; 

 5) къаьста полномочеш а кхыдола декхараш а кхоачашдеча хана 

Российски Федераце а ГIалгIай Республика а законодательствос 

белгалдаьхараш кхоачашдар. 

 

Статья 5. Къаьста паччахьалкхен полномочеш кхоачашъеча 

хана ГIалгIай Республика кхоачашдара Iаьдала 

органий бокъонаши декхараши 

 

 1. ГIалгIай Республика Правительства бокъо я, моттигерча 

шедоалдара органаша къаьста полномочеш кхоачашъяра хьакъехьа, 

кхоачашйинза яргъйоаца боарама бокъон акташ тIаэца а уж кхоачашъяра 

тIахьожам лоаттабе а. 

 2. ГIалгIай Республика кхоачашдара Iаьдала органа, моттигерча 

шедоалдара органаша къаьста полномочеш кхоачашъеча хана бокъо я: 

 1) моттигерча шедоалдара органашкара ца хилча баргбоаца хоам 

хьабеха а къаьста паччахьалкхен полномочеш кхоачашъеш 

республикански бюджетера средстваех пайда эцарах отчет хьаеха а; 

 2) Российски Федераце, ГIалгIай Республика  законодательствос  

белгалъяь кхыйола бокъонаш кхоачашъе. 

 3. ГIалгIай Республика кхоачашдара Iаьдала уполномоченни орган, 

моттигерча шедоалдара органаш къаьста паччахьалкхен полномочеш 

кхоачашъеш декхарийла я: 

 1) моттигерча шедоалдара органашта къаьста паччахьалкхен 

полномочеш кхоачашъяра дешаех методически новкъостал де; 

 2) моттигерча шедоалдара органашта къаьста паччахьалкхен 

полномочеш кхоачашъяра дешаш дашха; 

 3) моттигерча шедоалдара органаша къаьста паччахьалкхен 

полномочеш кхоачашъяра тIахьожам лоаттабе; 
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 4) Российски Федераце а ГIалгIай Республика а законодательстваца 

нийса кхыдола декхараш кхоачашде. 

 4. ГIалгIай Республика кхоачашдара Iаьдала уполномоченни органо 

тIахьожам лоаттабу. къаьста паччахьалкхен полномочеш кхоачашъяра 

тохкамаш деш, ца хилча даргдоаца документаши хоами хьабехаш, къаьста 

паччахьалкхен полномочеш кхоачашъярах, болх беча законодательствос 

оттаяьча кхыйолча  кепашца а. 

 

Статья 6. Къаьста  паччахьалкхен полномочеш кхоачашъяра 

финансови Iалашо яр 

 

 1. Моттигерча шедоалдара органашта къаьста паччахьалкхен 

полномочеш кхоачашъяра ца хилча даргдоаца финансови средстваш 

белгалдоах, аргIанарча финансови шера а планови хан-юкъа а субвенцей 

кепе. 

 2. Моттигерча шедоалдара органашта къаьста паччахьалкхен 

полномочеш кхоачашъяра дIалуш дола субвенцеш далара а расходаш яра а 

аргIа белгалъю, ГIалгIай Республика Правительствос. 

 3. Моттигерча бюджеташта къаьста паччахьалкхен полномочеш 

кхоачашъяра декхарашта, шера дIалуча субвенцей боарам белгалбу, 

моттигерча бюджеташта къаьста паччахьалкхен полномочеш кхоачашъяра 

шера луча субвенцей боарама расчет яра Методикаца нийса, даьй боацаш 

дола дийнаташка хьажара мероприятеш вIашагIтохара, ГIалгIай 

Республика укх Закона тIатохарца нийса. 

 4. Моттигерча шедоалдара органашта дийхка да, къаьста 

паччахьалкхен полномочеш кхоачашъе дIаденна финансови средстваех, 

кхыдола декхарашта пайда эцалга. 

 5. Нагахьа санна, къаьста паччахьалкхен полномочеш кхоачашъеча 

хана, болх беш дола законодательство толхадаь моттиг гучаяьккхача, 

ГIалгIай Республика кхоачашдара Iаьдала уполномоченни органа бокъо я, 

цу тайпара толхадаьраш дIадахарах де дезараш йоазонца д1адала, 

моттигерча шедоалдара органаша кхоачашданза даргдоацаш. 

 

Статья 7. Къаьста  паччахьалкхен полномочеш кхоачашъелга 

соцадара хьалаши аргIеи 

 

 1. Моттигерча шедоалдара органаша къаьста паччахьалкхен 

полномочеш кхоачашъелга соцаду укх хьалашка: 

 1) нагахьа санна федеральни закон, ГIалгIай Республика закон низаца 

чIоагIдалар бахьан долаш, къаьста паччахьалкхен полномочеш 

кхоачашъелга аьттув бехкаш хилча; 

 2) моттигерча шедоалдара органаша, къаьста паччахьалкхен 

полномочеш кхоачаш ца еш, кхоачашъе хьакъ долча боараме кхоачаш ца 

еш йита моттиг хилча; 
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 3) Российски Федераце а ГIалгIай Республика а законодательствас 

белгалъяь,  кхыйола  кIийленаш хилча. 

 2. Моттигерча шедоалдара органаша къаьста паччахьалкхен 

полномочеш кхоачашъелга соцаду ГIалгIай Республика законаца. 

 

Статья 8. Моттигерча шедоалдара органий бехктокхам 

 

1. Моттигера шедоалдара органаш, моттигерча шедоалдрара органий 

даржашкара нах, ГIалгIай Республика укх Законо дIаенна къаьста 

паччахьалкхен полномочеш кхоачаш ца ярах е хьакъ долча боараме 

кхоачаш ца ярах, бехктокхаме овтт болх беча законодательстваца нийса. 

 

Статья 9. Ер Закон низаца чIоагIдалар 

 

1. Ер Закон низаца чIоагIденна болх бе долалу. ер официально 

кепатеха итт ди чакхдаьннача дийнахьа денз. 

 

 

 

ГIалгIай Республика 

         Мехкда                                           Келаматнаькъан М.М. 
      

         г. Магас 

2020 шера   «_02_» _04_  

         №_8-РЗ_ 

 


