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3Акон

|1алг1ай Ресшублика муниципальни образованей моттигерча
!шедоалдара органа!цта а |1алг1ай Республика паччахьалкхен
1аьдала органа[шта а к)къе градостроительни къахьегамах йола

полномочепш д1а-хьа хьо?[(аяра хьакъехьа

[1аийцад
|1алг1ай Республика
)(алкъа |уллама 202| !шера 28 декабре

}кх 3аконо Российски Федераце [радостроительного кодекса 82

статьяйца, <Российски Федераце субьектатпка законодательни
(представительни) паччахь€|-,1кхен 7аьдала кхоача1шдара органа1п
в1агшаг1йохкара }окъарча принципех долча)' 1999 ш1ера 6 октябрериа
]\ъ184_Фз йолча Федералльни закона 26з статьяй б1 пунктаца а <<Российски
Федераце моттигера 1шедо€}лдар в1агшт1ехьадакхара }окъарча принципех
долча), 2003 шера 6 октябрерча .]ч1р131-Фз йолча Федера-гтьни закона
|7 статьяй ( даькъаца а нийса д1а-хьа нийсъто, щадосщоительни даькъе
йола къаьста полномоче1ш, [1алг1ай Республика муницип€ш1ьни
образованей моттигерча 1педош1дара органа1штеи [1алг1ай Ресшублика
паччахьа.]1 кхен | аь дала органа|ште и го къе йо ла к)къ-моттига11|.

€татья 1

1 . [ 1алг1ай Республика паччахь€1лкхен \ аьдала органа1ша кхоача1пъ}о,
градостроительни даькъе йола, |1атлг1ай
образованей моттигерча 1шедо€}лдара органий

Республика муницип€}льни

1) [1алг1ай Республика муниципштьни образованей доазон т1а йола,
капит€ш1ьни г1итшлон обьекта1ш хь€!лъяра' реконструкци яра мукъа баларах
соцам т1аэцатц хилча' нагахьа санна Российски Федераце
[радосщоительни кодекса 51 статьяйца нийс8, }[ моттигерча 1шедо€}лдара

3акон 1 1_о (Ф перерасп' в фадостоительной деят_ти)

1 обелгалъяь полномоче1ш:



органий компетенце д1аенна хилча' .белгалбаь мукъа баларатш

д1ад1аьхА1Р4, цу даькъе г1итпло хь€}лъяра, г1игшло хь€|-]-!ъяра мукъа ба;тара

}окъе хувцама1ш де е г1ишлло:ш яра мукъа 6алара ханаца хувцама1п даРа

духь€ш1е е1ш, цу даькъе [1алг1ай Республика муницип€ш1ьни образованей
моттигерча 1шедоалдара органа1ца, [1а.гтг1ай Республика паччахь€|пкхен

1аьдала органа1па, г1алг1ай Республика муниципа]\ьни образованей

моттигерча 1шедоалдара органа11]а д1аденнача мукъа боларий хьакъехьа

градостроительни даькъе арг1а йола полномоче1ш кхоача1шъеча денга
кхач€|"лехь;

2) капитальни г1итшлон обьектагш эксплуатаце д1аяларах мукъа

д|а6алар е капит€ш|ьни г1и1шлон объектатц эксплуатаце д|аялара мукъа ца
луц] духь€!ле яр' нагахьа санна Российски Федераце [радосщоительного
кодекса 55 статьяс белгал ма АаРРа, моттигерча 1шедо€|лдара органии

компетенце д1аденна хилча' цу даькъе [ 1а-гтг1ай Республика
муницип аль\1и образованей моттигерча 1шедо€ш1дара органа1ша уж хь€!лъяра

паччахь€ш1кхен |аьда;та органа1ца [1алг1ай Республика муницип€|"г1ьни

щадостроительни даькъе иола
кхоача1шъ1о' Российски Федераце
Федераце кхьтйолча боарама бокъон акта1шца а [1алг1ай Республика
боарама бокъон акта1пца анийса.

3.9кх отатьяй 1 даькъе белга_глдаь документа11| кийидар а

д1ач1оаг1дар а кхоача1шА}, |1а_гтг1ай Республика |{равительствас вик€|п

яьча' [ 1алг1ай Республика паччахь€|^пкхен \аьда;та кхоача1цдФа органо
(д1ахо _ уполномоченни орган).

4. }кх 3аконо [ 1алг1ай Республика муницип€}пьни образованей
моттигерча 1шедо€}лдара органа1шта а [ 1алг1ай Республика паччахь€!^]-1кхен

1аьдала органа1птаа а гокъе д1а-хьа хьожаяь полномоче1ш кхоача1шъяра ца
хилча даргдоаца документа1ши хоами д1акхачийта деза' уполномоченни
органага, [1алг1ай Республика муницип€|-гтьни образованей моттигерча

1шедоа-г1дара органа1ша, арг1а йола д1адехар хьакхаьча балха кхоъ ди

до€}лача ханачухь.

(татья 2
1. 9кх 3аконо, [1алг1ай Республика муницип€ш1ьни образованей

моттигерча 1]]едо€!лдара органа1пта а [ 1алг1ай Республика паччахь€|"гткхен

1аьда:та органа1птаа а }окъе полномонетп д1а-хьа ялара оттаяь ха 5 тшу да.
2. }кх 3акона 1 статьяс белгалъяь полномоче1ш кхоача1шъ}о'

республикански бтод>кета средстваех.

мукъа д1абенна хилча'
д1аяларах белгалдаь

капит€ш1ьни г1ишллон объектатш
соцама1ц т1аэцара, [ 1а-гтг1ай

эксп.т1уатаце
Республика

образованей моттигерча 1педо€ш1дара органа|1]а, щадосщоительни даькъе
арг1а йола полномоче1ш кхоача1шъе йолаеча денга кхач€ш1ехь.

2. !кх статьяй 1 даькъе белгалъянза йола, [1алг1ай Республика
муницип€ш1ьни образованей моттигерча 1шедо€ш1дара органии

полномоче1п, цар тшоай ло1амах
[радостроительни кодексаца, Российски
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€татья 3
1. Ёр 3акон низаца ч1оаг1денна болх бе долалу, 2022 шера 1 январе

денз.
2.Рр 3акон ч1оаг1деннача дийнахьа ден3 2022 1пера 1 марте кхачч€}лца

д1аоттаго д1а-хьа да]\ара хан-}окъ.
3. [1а-хьа да]|Фа хан-к)къа, г1алг1ай Республика муницип€|"пьни

образованей моттигерча 1шедо€ш1дара органа1шка, уполномоченни органо
хиланза даргдоаца хувцама1п ду, г1игпло1ш яра мукъа баларша, объектатп
эксплуатаце д1аялара мукъа баларла а долча балхий регламента1шка' и1птта

укх 3аконаца нийса д{а-хьа хьо>т(аяь полномоче1ш кхоача1шъяра ца хилча

даргдоаца документа1ши хоами д|а а лу1ш.

4. }кх 3акона 1 статьяй 1 даькъе белга.г:ъяь полномоче1ц кхоача1пъе

уполномоченни орган йолалу, 2022 шера 1 мартш; т{ехьа а ца йоалатп.

|[алг[ай Республика
Р[ехкда ёл'*''наькъан м.м.

г. 1[агас


