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<[ 1алг1ай Республика доазон т1а щаждана1шта мах боацатш }оридически
новкъост€}л дара цхьадолча де1шаех долча), 2о1-з 1шера 6 итонерна ]ф12-Р3 йолча

[ 1а-глг1ай Республика 3акона (газет <[1алг1айне>>, 20|3, 15 итоне; интернет-

г€вет <<[ 1алг1айче>> (тш:м:м.9аае{а|п9шз1'.*), 2018, 13 итоне) }окъехьо 1обелгалдаь

хувцама1п:
|) 2 статья укх редакце д1аязъе:
<<€татья 2. |рашслана!цта мах боаца1ш юридически новкъостал дара

паччахьалкхен система боарамах, мах боацапш

к)ридически новъостал хьаэца бокъо йолча грапсАаний
категоре!ц

[1алг1ай Республика доазон т1а мах боацагп
хь€юца бокъо йолатш ба:

1) реабилитаци яь нах а политически репрессейх
бола нах а;

2) (,ийлахьа [аьймехка т1ема ветеранатш, Российски Федераце !урпалатш,

€оветски €отоза 1урпалатш, €оциалистически (ъахьегама турп€ш1а1ш кхелха
биосаистий;

3) тпоай дар>кий декхара|ш кхоача1шдетц байнача бокъолораяра болхоех
6иооаистий;

4) грахсдана1ш-нагахьа санна г1иш:ло1ш яра дакъа !окъедилла доакъатшхой
хилча' цар хьакъехьа' цар ахча1ш гокъе а дихьа' |1алг1ай Республика доазон т1а

3акон 10-с (Фказание гражданам бесплатной юр. помоши)
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регистраци а яь къахьега1ш г1итшлотц е1ш волчо' дукха квартирацл йола ц1а
хь€!лдара т\аийца декхарац! кхоач€}1ш ца дича е хила ма деззара кхоача1ш ца
дича;

5) 1в ш|ерага кхоача|1] ха йола бер Аолна даьх-наьнах ца1 мара боаца
граждана1ш' нагахьа санна цу бера законни бокъонатш а ло1аматш лорадара
де1шаех мах боаца1ш }оридически новкъостал цар хьадийхача;

6) 18 шерага кхоача1ш ха йола кхоъ е кхь1 Аукхаг1а бераш: дола
щах(дана1п, нагахьа санна тлу берий законни бокъонагш а ло1ама1п лорадара
де1шаех мах боаца1ц }оридически новкъоста_г: т{аР хьадийхача;

7) берах бола кха.]1нах а 3 тшерага кхачч€ш1ца ха йола бератп дола кх€!пнах а
нагахьа санна болх лу1ш волчо' Российски Федераце |{ъахьегама кодекса
оттабаь те1шам 6алар толхаде1п, 6а;тха договор отта ца де1ц духьа;те йича, ба;тха
т1а меттаоттабара духь€}ле йина, а']\али хьадаккхара' цу даькъе бехказалт
йоллатше а къахьега аьттув боацатп биосарах доаг1 4Р 4, болх лу1ш волчо бокъо
йоацатш даьрех (ца дегш дитарех) сакхетама даь зе меттаоттадарах, берах йолатш

а бер 1одича а лу1ш долча пособена перерасчет ярца а хьадаккхарца а, бер дича
цкъа лу1ш дола пособи, бера 1унал дара х1ара бетта лу пособи, даьйл оттадар а'
къовсар а' алимента1ш хьадахар а бокъонга до€|ладе1п мах боацатп }оридичеси
новкъост€|л хь€}эца;

8) 1{ернобьтльски Аэс хинна авари д1айоаккхача къахьийга нах'
9ернобьтльски Аэс радиаце 1откъам хинна гра)кдана1п' €емипалатински
полигоне ядерни испь!тане1ш еча хинна нах;

9) т1ема латара ветеранатп-(аР бокъонац:и ло1аматпи лорадара
даькъе' предпринимательски къахьегамца бувзам бола къовсама1п ца
лаьрх1лана;

10) 18 шерагара 23 шерага кхаччалца ха йола нах, ух{ керттерча
профессиональни де1пара программайх а (е) болхлой' слу)кащей 1омабара
профессиональни программайх де1]]а1ш болча цар да-нана е царех ца1
мара ца вусса1п кхелхача' нагахьа санна цар
!оридически новкъостал дар д|адийхача' гшоай
ло1 аматши лорадар деха11|;

11) къоаналлах пенои доаг1атш бола гра)кдана1п а и1штта 60 тшу а 55
ш1у а даьнна бола граждана1ш (тпе-тший арг1ах ма1анах а а кхалнах а),
нагахьа санна цар 1поа11|та мах боацатш }оридически новкъостал дар
д|адийхача, 11]оа1шта социальни 1алац:о яра де1шаех а кхьтйолча льготех а
къахьегама бокъона111 а моар1пона1ш а лораярах;

12) лаьца баьхкачара мукъабаьнна нах' 1:]оа1ш мукъабаьнна тши бутт
боалача ханачухь' цар 11]оа1ш 6алха оттабара де1пах мах боацашл
}оридически новкъостал дар д \ адийхана;

13) балха боаца пенсионера1ц' къоаналла пенси доаг1атш бале;
|4) хьалхаг1а бойлахьа долча берагшца, бойлахь диссача берех

болна, даьй-ноаной доал доаца11] диссача берех лоарх1агш бола нах'
кБойлахь диссача бератшта, даьй-ноаной доал доаца1ш диссача бератшта
социально новкъостал дара совнаг[а болча те1памах долча))' |996 шера

!;|оа1шта мах боацатп
бокъонатши законни



)

2| декабрерча .]\ъ159-Фз йолча Федеральни закона 8 статьяс те1шам

баларша, царна ну1е фусам ялара де1]]аех;
15) <Российски Федераше мах боацагш }оридически новкъостал дарах

долча)) Федеральни законаца' кхь|долча федеральни закона1пца а

[ 1алг1ай Республика закона1шца а нийса, мах боацатц }оридически
новкъостал хьаэца бокъо йола, кхьтбола гра)кдана1ш;

2) т\атохар де ер чулоацам болча 2| статьяйца:
<€татья 21. 1![ах боацапш |оридически новкъостал дара моттига!ц

[1алг1ай Республика доазон т1а
новкъостал ду:

мах боацалш }оридически

1) д1а-хьа хьо1ц доацача рузкъанца барт бетш, хувца1ш, д1абоаккха1п'
бакъбоаца1п лоарх1агш, шун бокъон йола паччахьалкхен регистраци е1ш а

цунах кхоача1шдаьр (нагахьа санна квартира' нах нубаха ц1а е цар
доакъо1ш гра)|(данина а цун дезала а ца1 мара йоаца фусам еце);

2) нах нубахана фусама бокъо йолга, лаьрхх1а йола нах иубаха

фусам социальни найма договорах хьаэцар, бойлахь дола берагш а даьй'
ноаной доал доаца1ш дисса берашл, бойлахьа долча берех бола нах нубаха
лаьрх|а йола, лаьрхх1а йолча фусама социальни найма договорах ялара
бокъонцабакъдича' договор д1адаккхар а нах нубахана фусама социальни
договор соцадар а) нах бахача фусамера арабахар (нагахьа санна
квартира' нах нубаха ц1а е цар доакъо1ш гра)кданина а цун дезала а ца1
мара йоаца фусам еце);

3) лаьттан дакъа доалахьа хилара бокъо бакъйича а из лорайина а

массаза а (ха йилланза) пайда эцара бокъо 6акъйияа, и1птта лаьттан
даькъах ноахала1шка йоалаш: дийна мел ва пайда эцара бокъо лорае1ц;

4) къахьегамца бувзам боацашд, кхоабагшвар валарца' хье1шам хинна е

кхь1ча тайлара мога1пала даьнна зе хилар меттаоттаде1ш;
5) лаьца баьхкаиара ц1абаьхкача наха пенсионни кхоачо а

социальни 1алагшо а ярца дувзаденнача де1шаех' мукъабаьнна кхо бутт
боалача ханачухь;

6) судал хьалха (суде доацатш) паччахьалкхен услуга еча органа,
муниципальни услуга еча органа' паччахьалкхен услуга еча органа
даржерча саго, паччахьалкхен услуга еча органа е муниципальни услуга
еча органа дар)!(ерча саго' паччахьалкхен е муниципальни услуга еча
органа дарх{ерча саго' паччахьалкхен е муниципальни слу}|(аще соцама1п
а даьра1ш а (ца де1ц дитаратш) лоткъадар;

7) нагахьа санна лорий услуга1ш яра даькъе потребителий бокъонатп
лораяр кхоача11|деча хана;

8) дукха берагш долча дезалерча' кхен3а долча берий бокъонагши
законни ло 1амагши лорадеча хана;

9) <Российски Федераце мах боацатп }оридически новкъост€[л дарах
долча)), Федеральни законо' кхь1долча федеральни закона1ша а [1а_гтг1ай

Рес публика закон а|1!а а белгалъяьча моттига1пка. ) ;

3) 3 статьяй | даькъа т1атохар де ер чулоацам болча 6 пунктаца:



!

(6) г1алг1ай Республика |[равительствос' в1атшаг1йолла паччахь€ш1кхен

}оридически бторо.>;
4) т1атохар де ер чулоацам болча 5|статьйца:
€татья 5|. ||аччахьалкхен к)ридически бпоро хьаяра а цо къахьегара

а арг1а

1. |рахсдана1шта мах боаца1ш }оридически новкъоста]| дара декхара1шта'
[1алг1ай Республика |{равительства соцамах в1ашлаг1йоллар могаду
паччахь€ш1кхен }оридически бторо. |1аччахьалкхен горидически бторо хьа}о

[ 1алг1ай Республика к€венни учреждене кепе йолатш.

2. [{аччахьалкхен }оридически бторос, ща)кдана1цта мах боацатш

}оридически новкъоста-]] А!, укх 3акона 2 статье белгалбаьча щаждана1цта'
паччахьа.]1кхен мах боаца1ш }оридически новкъостал дара система боараме.>>.

(татья 2
Ёр 3акон ч1оаг1данна бе долал} еР' официально кепатехача дийнахьа

|1алг1ай Республика
; (еламатнаькъан 1![.1[.

денз.

Р1ехкда

г. Р1агас
202| шера (.:

]{у 66 -Р3


