SZARAJAT
Kiuńdia 6.01.2005 jiłda (ałtynczy kiuńdia burunhu ajda eki miń bieszinczi jiłda).
ułusłarnyn azłychłar ücziuń da ummałar ücziuń tiek jerli tillary ücziuń
Dz.u. kiuńdia 31.01.2005 jiłda (otuz burunhu kiuńdia burunhu ajda eki miń bieszinczi jiłda)
1 (burunhu) ajiryłmach
Kień resimlar
Burunhu jergia (Art.1). Szarajat jomachłejt jumuszłarny bajłahan bachmachłarbe da
öśmiakbie öziuńlugiuń ułusnun da ummałarnyn kulturasyn ałejde bachmahyna öśmiagiń jerli
tillarnyń, ałejde kyłych iszlat’miak tiuźlugiuń tiursiuńlaryń iszanmachsyz nińdi ummałardan ałar
czyhadłar ałejde machtamejt saruw da bilmiak kieńdiaruwcziularniń enjannyn erklańmiaklarniń da
birliklarniń öźiuńluk erklańmiaginiń terytoryjanyn bu iszlargia.
Ekińczi jergia (Art.2).1. Ułusnun azłychbe, sahyszinda szarajatnyn, indialat’ biolak jerlikli
esawnyn, kajsyłary tiugial etiad’lar kawszurmach była aszartahy bajławłaryn:
1) bart azrach sanawły kałmachły ülusztiań Esaw Bijlikniń;
2) kieńsilik była ajyryłhan kałdychły jerliklardiań tilbie, kulturabe hiem adiet’larbie;
3) tawułłunat bachma öź tiliń, kulturany da adiet’laryń;
4) bart any historijały birgieliginiń öź ułusunun da bart jarysy anyn sioźlamiaginia da
abramahyna;
5) anyn awałhy dorłary bołdułar jerlaryńdia haligi Esaw Bijlikniń artych nieczik juź (100) jił;
6) öźlaszat’ ułusbe odżachłanhan öź bijligińdia.
2.Ułusłarnyn azłychłary była ińdialadler aszaharty azłychłar:
1) achurusłu;
2) czech;
3) letuwały;
4) niemicz;
5) armiańły;
6) urusłu;
7) słowak;
8) ukrain;
9) rabbanły.
3. Azłyhy była ummanyn, sahyszynda szarajatnyn, bart biolak esawnyn jerlilarniń, kajsy tiugial
etiat’ aszaharty bajławłaryn:
1) bart azrach sanawły tioźlugiu ülasztiań ułusnun Esaw Bijliginiń;
2) kieńsilik była öźgialaniat’ kałdych jerlilardiań tilbie hiem adiet’larbie;
3) tawułłejt bachmachka öź tilni, kulturany hiem adiet’larni;
4) bart any ortakłyhynyn historyjały ummanyn da bart jary anyn sioźlamiaginia da abramahyna;
5) anyn awałhy dorłary bołdułar jerlaryńdia haligi Esaw Bijlikniń artych nieczik juź ił;
6) öźlaszat' odżachłanhan ummałarbe öź bijliklardia.
4.Ummałarnyn azłychłary była ińdialad’ler aszaharty azłychłar:
1) karajły;
2) łemkojły;
3) romły (kara elli)
4) tatarły.
Ücziuńcziu jergia (Art.3). Nietiekli szarajatta barat sioź:
1) azłychłar ücziuń – sahyszłanat bu ułusłar da ummałar azłychłar była, kajsyłar ücziuń
sioźlamiak ekińczi jergiadia;
2) tili ücziuń azłychłarnyn—sahyszłanat anyn ücziuń öź til ułusnun da ummanyn, kajsyłary ücziuń
sioźlamiak ekińczi jergiadia azłychłarnyn.

Diortiuńcziu jergia (Art.4). 1. Har bir kiszi tijiszli azłychka bołałat emin kiuwiuńlańmia
tijiszlimie oł kiszi kibik jome azłychka, a sajłamach andi hiem fajdałanmach bajłanhan bu
sajłamachbe bu kiertilikni tartmyt andan nietikli tanuwczu iszlar.
2. Bir kiszidie bołałmyt bołma bajłanhan, öńgiariak niczek buńjaty była szarajatnyn,
bildirmiak dieria öź tijiszlik ücziuń azłychka hiem bildirmia öź czyhyszmahyn, azłychnyn tiliń hiem
diniń.
3. Birkiszidie borczłu tiuwiul bildirmia öź tijiszligiń bume ołme azłychka.
4. Kiszilar tijiszli azłychka bołaładłar fajdałanma erkliliktiań da azatłychtan czychkan
szarajattan birlej da birdiań ekinczi kiplawczularbie öź azłychtan.
Bieszinczi jergia (Art.5). 1. Tyjmajałanat iszlamia iszlarni ki kyłynhej asymilacja
azłychnyn kiszilarni, egier iszlaniat’ ałarnyn klaksiź.
2. Tyjmajałanat kyłma iszlarni ki ałyszma sanyn ułusłarnyn hiem ummałarnyn jerlardia
tirilmiszkiań azłychłar była.
Ałtynczy jergia (Art.6). 1. Tyjmajałanat dyskrymicja, kajsy czyhat tijiszliktiań azłychka.
2. Erklaniuwcziu odżachłar borczłu kiotiurmia kołajły resimlar ki:
1) pohuwłama tołu da duhuru tieńszilik ekonomikanyn, dżymatnyn, politykanyn da kulturanyn
tirligińdia arasynda kiszilarniń tijiszli azłychka da arasyna kiszilarniń tijiszli artychłychka;
2) abramachka kiszilarni, kajsyłaryn tijat’ dyskryminacija, duszmanłych tiek chokiumluk, egier bu
kyłynat kiszilarbia anyn ücziuń ki ałar tijiszli azłychka;
3) kiplamia sioźlamiak arasyna kulturałarnyn.
2 (ekińczi) ajiryłmach
Tilniń kułłanmahy azłychłarnyn
Jedińczi jergia (Art.7). 1. Kiszilar tijiszlilar azłychka bołaładłar kałłanma jazmachka oź
adłaryn da uruw atyn sajyn jazyszłyhybe azłychnyn tilibie, ałejde jazmachka jazyszłaryda cywil
turusznun da jazyszłarynda öźlaszniń..
2. Adłary da uruw atyn tijiszli kiszilar azłychka jazhan tiuwiul łacinski otijotłarba kierakli
iszlamia transliteracja.
3. Tijiszli Ministeri jumuszłarynyn administracijanyn aszkara iszlarynia anłanmahy była
tijiszli Ministerbe diń jumuszłarynyn ałejde ułusłarnyn da ummanyn azłychłaryna kajamłych jazar
nieczik kyłma transliteracja, kajsy ücziuń sioź 2. pasuchta, kiorgiuziup jazyszłaryn azłychłarnyn
tillaryńdia etiuwcziu jergialar.
Siegizińczi jergia (Art.8). Kiszilar tijiszlilar azłychka bołaładłar :
awłach sioźlamia azłychnyn tilibie öź tirliktia da aszkara;
czekmia da ałyszmachka biluwlarni azłychnyn tilińdia;
aszkartma azłychnyn tilińdia janba biluwlarni;
üwriatiuw azłychnyn tiliń tiek tilińdia azłychnyn.
Tohuzunczu jergia (Art.9). 1. Aharahy ałyna dżymatnyn, janasza bijlik tilińdia, jarejt
kułłanma bołuszłuch tilbie, azłychnyn tilibie.
2. Bołuszłuch tilibie jarejt kyłłałama jałhyz dżymatłarda, kajsyłarynda san tiriluwcziular
dżymatnyn tijiszli azłychka, kajsysyn tili bołur kyłłanhan nieczik bołuszłuch tili, tirilat’ anda azrach
tiuwiul nieczik 20 % (jegirmi) barłary tiriluwcziulardiań da kajsyłary mieriaślagiańlar
Wakilliklaryńdia Jazyszłarynda Dzymatnyn, kajsysynda kyłłanhan bołuszłuhu til, indialgiań
irachrach „Wakillikligi Jazyszłarybe”.
3. Bołałmach kyłłanma bołuszłuhu tilni bielgilejt’, ki kiszilar tijiszli azłychka,
tiugiańmialadohon 5. pasuchta, bołaładrar:
1) cziuwiuriulmia odżahyna dżymatnyn bołuszłuch tildia jazmach była jemiasia sioź była;
2) kabuł et’mia, czyhysz kioria, karuw ałejde bołuszłuch tildia jazmach była hiem sioź była;
1)
2)
3)
4)

4. Jarawłu kijirmia kołmachny bołuszłuch tildia. Kijirmiak kołmachny bołuszłuch tildia jet’mit’
jochłuch, kajsyndan czyhat ki kołmach kałyr bachmahan.
5. Karuw biermiak kyłynat har for bijlik tilińdia.
6. Bir kiszidie bołałmyt kajiryłma kyłmachtan kiertilik kiora jumuszcha hiem bujruchka
czyharhan bijlik tilińdia, egier kieriakli tierkriak any kyłma, ki bołałhej tierkriak iszlagiań.
7. Safek bahynmach bołat jazmach kioria kyłhan bijlik tilińdia.
Onunczu jergia (Art.10). 1. Jazmach Wakilligi Jazyszłarha kyłat juriutiuwcziu Wakilligiń
Jazyszłarnyn tijiszli ministeri diń jumuszłarynyn ałejde ułusłarnyn da ummanyn azłychłaryna,
czyhysz była kieniaszi dżymatynyn.
2. Czyhysz, kajsy ücziuń ajtmach 1. pasuchta, borczu bołma kicziligińdia birgiań wakilligi
tijiwcziu sany tiriluwcziularniń dżymatnyn, bunda san tiriwcziularni tijiszlilar azłychka, kajsyłarnyn
til bołur kułłanhan nieczik bołuszłuch tili, dahy da tudżurmahy kieniaszniń biermia kabuł kijirmia
bołuszłuch tilni fordan kiorgiuźmiakbie azłychnyn tiliń, kajsy bołur bołuszłuch tilbie.
3. Tiugiatmiak ałnyna jazmachny Wakilligi Jazyszłarha tijiszli ministeri diń jumuszłarynyn
ałejde ułusłarnyn da dżymatnyn azłychłaryna czyhysz, kajsy ücziuń sioźlamiak 1 pasuchta. Tijiszli
ministeri diń jumuszłaryny ałejde ułusłarnyn da ummanyn azłychłaryna bołałyr ajama tawusmachny
jazmachny Wakilligi Jazyszłarha, egier czyhysz tiugial et’mit’kieriaklaryń jazhan 2. pasuchta.
4. Tijiszli ministeri diń jumuszłarynyn ałejde ułusłarnyn da ummanyn azłychłaryna ajajejt
tiugiatmiagiń jazmachnyn Wakilligi Jazyszłarha, egier san tiriluwcziularińdiań dżymatnyn tijiszli
azłychka, tili kajsynyn bołur kułłanhan nieczik bołuszłuch tili azrach 20% barłary
tiriluwcziularińdiań bu dżymatnyn.
5. Ajamachka tiugiatmiagiń jazmachnyn Wakilligi Jazyszłarha kieniaszi dżymatnyn bołałyr
ijmia sarnaw administracijały tioriagia.
6. Tijiszli ministeri diń jumuszłarynyn ałejde ułusłarnyn da ummanyn azłychłaryna
czyhyszyna kieniasz dzymatnyn jyłys etiat’ dżymatny Wakilligińdiań Jazyszłarnyn.
7. Tijiszli ministeri diń jumuszłarynyn ałejde ułusłarnyn da ummanyn azłychłaryna machtar,
anłanmach była tjiszli ministeribe jumuszłarnyn askar administracijanyn, jołunda kajamłyknyn,
kyłych kiońdiarmiakni Wakilligi Jazyszłaryn ałejde kiorgiuźluk czyhysznyn, kajsynda sioźlamiak 1.
pasuchta, kiorgiuziadohon kicziligińdia biergiań jaratadohon birdiań identyfikacyja dżymatny
(indiuw województwany, indiuw powiatny, indiuw dżymatny) ałajde biluw, kajsy ücziuń
sioźlamiak 2. pasuchta.
kyłmachnyn kioriumlar
Onbirynczi jergia. (Art.11). 1. Dzymatta jazhan Wakilligi Jazyszłarha iszlewczilargia
wakilligińdia dżymatnyn, bołuszłuhu birliklardia dżymatnyn ałejde dżymatynyn birliklaryńdia da
budżetnyn iszlamiaklardia szahat aczyłma üśtiaw tanyszłych bołuszłuch tilni biliuwcziular ücziuń
bu dżymatta. Kadaha biermia üśtiaw ałajde anyn bijikligiń machtejdłer riesimlar tijiszli kadahałaryn
tiolawlaryńniń iszlewczilarniń öźerkiańmiakniń.
2. Biluw bołuszłuch tilni jachasłanat dyplom, hiem ekińczi kahytłar.
3. Tijiszli ministeri diń jumuszłarynyn ałejde ułusłarnyn da ummanyn azłychłaryna
machtejd, anłamach była tijiszli ministeribe jumuszłarynyn jaratyw da öśtiurmiakkia jołunda
kajamłyknyn, jachasłanat dyplomłarny, hiem ekińczi kahytłarny, kajsyłar ücziuń sioźlamiak 2.
pasuchta, kiorgiuziup bar tiliń azłychłarnyn.
Onekińczi jergia. (Art.12). 1.Üśtiawlu adiet’li adłar tilińdia azłychłarnyn jarejt atałma
janasza:
1) kień kułłanhan adłarybe szaharłarnyn, sałałarnyn hiem fizjograficzny obiektłarnyn,
2) adłarybe oramłarnyn
– tutżuruwczu esaw tilińdia bunjat była boj riesimlarniń.
2. Üśtiawlu adłar, kajsyłar ücziuń sioźlamiak 1. pasuch, jarejt adłama anczach jerlardia
dżymatłarnyn jazyłhan kieczińmiakkia tijiszli ministeribe diń jumuszłarynyn ałejde ułusłarnyn da

ummanyn azłychłaryna dżymatnyn. Jazyszłaryna, kajsy jerlaryńdia kułłanat ińdiawlar azłychłarnyn
tilińdia, ińdialgiań irachrach „dżymatłarnyn Jazyszłarbe”. Jazmachny Jazyszłaryna dżymatnyn kyłat
tijiszli ministeri diń jumuszłąrnyn ałejde ułusłarnyn da ummanyn azłychłaryna czyhyszyna
dżymatnyn kieniaszinia, kajsy jerlaryńdia kułłanadłer, bahadohon 7. pasuchny hiem 1-7. pasuhyn
13. jergianiń.
3. Üśtiawlu adłar, kajsyłary ücziuń sioźlamiak 1. pasuchta, bołałmyt bajłanma wachtłarha
1933-1945 jirłarynyn, ińdialgiańlar chanłych była Ücziuńcziu Niemiczniń Rzeszanyn hiem Baw
Socjalistłarnyn Kieniaszczilarniń Respublikałary.
4. Üśtiawlu adłar, kajsyłary ücziuń sioźlamiak 1. pasuchta, jarejt kijirmia biutiuń jeryńdia
dżymatnyn ałajde özgia da orunłarda.
5. Üśtiawlu adłar, kajsyłary ücziuń sioźlamiak 1. pasuchta, syjindarhanłar adłardan son esaw
tilińdia da bołałmadłar jazyłma ajyrycz.
6. Tudżurmahy üśtiawlu adnyn tilińdia azłychnyn jazyłat sajin jazmachłarha kibik tilniń
azłychłarnyn.
7. Üśtiawlu ady szaharnyn hiem sałanyn, ałejde ekińczi fizjograficzny obiektłarnyn
azłychnyn tilińdia bołałat bołma tudżurhan czyhysz była dżymatnyn kieniaszi była, egier:
1) san tiriluwcziular bu dżymatnyn tijiszli azłychłarha azrach tiuwiul 20% barłary
tiriwcziulardiań bu dżymatta, hiem egier ornunda tirilgiań, tudżuruwmach była, üśtiawlu ad
orunha azłychnyn tilińdia ajtyndy konsultacijałarda, resimlańgiań machtałhan jergiadia 5a
szar. 2 szarajatta kiuńdia 8.03.1990 jiłda oźwakilligi dżymatnyn (Dz.U. 2001 jiłda Nr. 142,
poz. 1591, kieczriak ałyszchan 1), egier artych nieczik jarymy tiriliwcziulardiań bu orundan
aładłar ülusz konsultacijałarda.
2) czyhysz kieniaszi dżymatnyn kabuł et’kiań Komisijabe Adłarnyn Orunłarnyn hiem özgia
orunłarnyn aczchan szarajat była kiuńdia 29.08.2003 j. kień kułłanhan adłar ücziuń hiem
özgia orunłarnyn (Dz. U. Nr. 166, poz. 1612).
8. Tudżurma üśtiawlu adłaryn oramłarnyn azłychnyn tildia kajam etiad’lar riesimlar
szarajatnyn, kajsy ücziuń ajtyłat 7. pasuch, pkt 1.
Onücziuńcziu jergia. (Art.13). 1. Dżymatnyn kieniaszi kiorgiuziat’ czyhysz, kajsy ücziuń
sioź art. 12. jergia 7. pasuchta, baszłamahyndan tiriwczilarniń dżymatnyn tijiszli azłychłarha hiem
oź baszłamachtan. Egier czyhysz tijiwcziu adyn orunnun tirilmiszniń, kieniaszi dżymatnyn borczłu
burunrach kieniszmia bu jumuszta tirywcziularbie bu urunnun kyłcha była machtahan 5a. jergia 2.
pasuch, szarajatnyn oźerklianmiak ücziuń dżymatnyn.
2. Kieniaszi dżymatnyn kiorgiuziat’ czyhysz, kajsy ücziuń sioźlamiak 12. jergia 7. pasuch,
tijiszli ministerina diń jumuszłarynyn ałejde ułusłarnyn da ummanyn azłychłaryna bułuszłuhu była
wojewodanyn.
3. Czyhysz, kajsy ücziuń sioźlamiak 12. jergia 7. pasuch, borczłu tutuwłama:
1) tudżurmahy kieniasziniń dżymatnyn kijirmiagińdia üśtiawlu adnyn orunha hiem
fizjograficzny obiektłarha;
2) durhu adamahy kień kułłahan orunnun hiem fizjograficzny obiektłarnyn esaw tilińdia;
3) egier fizjograficzny obiekt bołsa bahyszy kiońdiarmiakniń województwołarnyn,
jerlaryńdia kajsyłarnyn obiekt tabułat;
4) sahyszłahan adamahy üśtiawlu adnyn tilińdia azłychnyn;
5) sioźlaszmiagi jetmiekniń kieniaszmachnyn, kajsyłary ücziuń ajtmach jergia11 da. 12
jerigia7. pasuch, 1. pkt.;
6) biluw tijmiak ücziuń finansły kijirmiakni ałyszynmachny.
4. Kołmach kabułet’mia bahysz szirinlik etiat’ tiugial etilgiań egier ajtmahan bahysz ücziuń,
kajsyłary ücziuń sioźlamiak 3. pasuch, wachtynda otuz (30) kiuń kiuńgia dieria czychmachtan
bahysz kabułet’mia.
5. Borczłu wojewodanyn symarłama tijiszli ministerinia diń jumuszłarunyn ałejde
ułusłarnyn da ummanyn azłychłaryna czyhysz, kajsy ücziuń sioźlamiak jergia 12. 7. pasuch,
kieczriak tiuwiul nieczik kieńsi 30 (otuz) kiuńdia kiuńdiań kabułet’kiań any, czyhara biermia öź

bahyszyn. Tijiszli ministeri diń jumuszłarynyn ałejde ułusłarnyn da ummanyn azłychłaryna
symarłejt Komisyjaha Adłaryn Orunłarnyn da Fizjograficzny obiektłarnyn czyhysz bahyszmachka.
Komisija Adłaryn Orunłarnyn da Fizjograficzny obiaktłarnyn kiorgiuziat’ tijiszli ministerinia diń
jumuszłarnyn ałejde ułusłarnyn da ummanyn azłychłaryna oź bahyszyn, ortałamach była tijiszli
ministeriniń admistracijały jumuszłarnyn aszkar, fordan tanysztyrmachtanson czyhysz była.
6. Üśtiawlu ady orunnun hiem fizjograficzny obiektnyn tilińdia azłychnyn sanałat
tudżurhan, egier kałdyrhan jazhan Jazyszyna dżymatłarnyn.
7. Jazmach, kajsy ücziuń sioźlamiak ust.6, tawusłejt tijiszli ministeri diń jumuszłąrynyn
ałejde ułusłarnyn da ummanyn azłychłaryna, kabuł et’miaktiańson jachszy bahysz Komisijanyn
Adłary Orunłarnyn da Fizjograficzny obiektłarnyn.
8. Tijiszli ministeri diń jumuszłarynyn ałejde ułusłarnyn da ummanyn azłychłaryna ajamar
jazmachny Jazyszyna dżymatłarnyn üśtiawlu ad orunnun hiem fizjograficzny obietłarnyn tilińdia
azłychnyn hiem jyłys etiar adyn bu Jazyszłardan, egier bołur bajłanhan adyna wachtyndan 19331945, łakabłahan chanłych była Ücziuńcziu Niemiczniń Rzeszabe hiem Baw Socjalisłarnyn
Kieniaszczilarniń Respublikałarnyn.
9. Ajamachka tawusma jazmachny, kajsy ücziuń sioźlamiak 6. pasuch, da jyłys etmiak,
kajsy ücziuń sioźlamiak 8. pasuch, kieniaszinia dżymatnyn jumuszłuchłejt sarnaw
administracijanyn tioriagia.
10. Tijiszli ministeri diń jumuszłarynyn ałejde ułusłarnyn da ummanyn azłychłaryna,
anłanmahy była tijiszli ministeribe administracijały jumuszłarnyn machtar, jołunda kajamłych była,
örniaklar kieniasziń dżymatnyn:
1) jazmachka dżymatny Jazyszyna dżymatłarnyn;
2) tudżurmach ücziuń üśtiawlu adamach ücziuń orunnu hiem fizjograficzny obiektłarnyn
tilińdia azłychnyn
– ałyp sanamachka kiczilikli jazmach biluwniu syjyndyrhanłarny Jazyszynda dżymatłarnyn.
11. Tijiszli ministeri diń jumuszłarynyn ałejde ułusłarnyn da ummanyn azłychłaryna,
anłanmach była tijiszli ministeribe administracijały jumuszłarnyn , machtamar, jołunda, kajamłyk
była, kyłych kieczińmiakni Jazyszłarny dżymatnyn ałajde kiczilikli jazmach biluwiuń syjidyrhan bu
Jazyszta, kiorgiuziadohon machtamahyn województwonyn da powiatnyn, kajsyłary jerlaryńdia
tabułat bu dżymat, ady dżymatnyn, kień kułłanhan adyn orunnun hiem fizjograficzny obiektnyn
jemiasia üśtiawlu adyn azłychnyn tilińdia.
12. Tijiszli ministeri transport jumuszłarynyn, anłamach była tijiszli ministeribe diń
jumuszłarynyn ałejde ułusłarnyn da ummanyn azłychłaryna da tijiszli ministeribe administracijały
jumuszłarnyn, machtar, jołunda kajamłyknyn, kicziliklarni tijiwcziu tochtatmachny bielgilar üśniu
da łuchotłar üśniu üśtiawlu adłarny tilińdia azłychłarnyn, kiorgiużiadohon kicziligińdia ułłułuch da
styl otijotłarynyn adłaryn esaw tilińdia da tilińdia azłychłarnyn.
Ondiortiuńcziu jergia. (Art.14). San była tiriliwczularniń dżymatnyn tijiszli azłychka,
kajsy ücziuń sioźlamiak 9. jergia 2. pasuch, 10.jergia 4 pasuch da, 12. jergia 7. pasuch pkt 1, tijiszli
anłama san tudżurhan bijliktiań nieczik jet’miek sondrahy ummały taraturłuchnun.
Onbieszińczi jergia. (Art.15). 1. Kyjasłar bajłahan kiońdiarmiakbie da fajdałanmabe
jeryńdia dżymatnyn bołuszłuch tilni ałejde kyjasłar bajłahan kieczińmiagi była üśtiawlu adłarnyn,
kajsyłary ücziuń 12 jergia.1pasuch, tilińdia azłychnyn eltiat’, , bahadohon ust. 2, dżymatnyn
biudżeti.
2. Kyjasłar bajłahan ałyszmach była biluwlu łuchotłarny , czyhadohonłarny tudżurmachtan
üśtiawlu adłaryndan orunnun hiem fizjologiczny obiektłarnyn azłychnyn tilińdia, eltiat’ budżety
bijlikniń.
Onałtynczy jergia. (Art.16). Tijiszli ministeri diń jumuszłarynyn ałejde ułusłarnyn da
ummanyn azłychłaryna bujurat kiocziurmiakni bu szarajatny azłychłarnyn tillarrinia.

Ajiryłmach ücziuńcziu ( 3)
Jaratuw da kultura
Onjedińczi jergia. (Art.17). Iszlat’miak bołałmychny kiszilarniń tijiszli azłychłarha
üwriatiuwgia tiliń azłychnyn hiem tilińdia azłychnyn, ałejde bołałmychny bu kiszilarni
üwriatiuwgia historyjany da kulturany azłychnyn kyłynat anduw była da bunjat była szarajatta
kiuńdia 7.09. 1991 j. Jarytuw ücziuń (Dz. U. 2004 jiłdan Nr. 256, poz. 2572, Nr.273, poz.2703 i
Nr.281, poz. 2781)
Onsiegizińczi jergia. (Art.18). 1. Erklaniuwcziu odżachłar askara borczłu kiotiurmia
jaraszły ekmieklik niszan była tajandyr była iszlarni kunuszturhan abrawha, bachmachka da
öśmiakkia öźlaszmiakni kulturasyn azłychłarnyn.
2. Ekmieklik była, kajsyłary ücziuń sioźlamiak ust. 1. bołałat kiczilik była niszanły achcza
hiem ekińczilikkia:
1) isz kulturanyn odżachłary, artystłarnyn katyłhanyma da jaratmachnyn azłychłarnyn tiek
artystłarnyn kierakliginia kajsy astry kierakli azłychnyn kulturaha;
2) biermiak achcza , kajsy jumuszłejt bachmachka öźlaszmiakniń kulturanyn azłychnyn;
3) bitiszlamiak bitiklarni, jazyszłarny da bastyrmachłarny tilińdia azłychłarnyn hiem esaw
tilińdia, bastyrhan tiek ekińczi technikanyn jazmahynda remieź da awazyn;
4) tajanmach telewizijanyn programałaryn da radio audycyjałarny iszlamiak azłychłarba;
5) abramach orunłarny bajłahan kulturabe azłychłarnyn;
6) czyrachczy kajamłyk;
7) kieczit’miak bitikligińlarni tiek kahytłarny kulturanyn tirligiń da artystłaczy azłychłarnyn;
8) adieplamiak ułanłarny da egit’ elanni iszlat’miak kiopsiu formałarda;
9) anłatma biluwniu azłychłar ücziuń;
10) ekińczi programałar, kajsy iszlatiadlar niszanłar, kajsyłary ücziuń sioźlamiak ust. 1, tiek
tajandyładłar üśtiamiakni jerlilikli azłychłarnyn.
3. Dotacjałar, kajsyłary ücziuń sioźlamiak ust. 2, aczyłmachkanłar ülusztia bijlikniń budżetynda,
kajsybe dysponentbe bart tijiszli ministeri diń jumuszłarynyn ałejde ułusłarnyn da ummanyn
azłychłaryna, bołaładłar oczahałama aczchan konkursnu. Tijiszli ministeri diń jumuszłarynyn ałejde
ułusłarnyn da ummanyn azłychłaryna har jił aszkartat anduwłarny kieczińmiakni jumuszłarda
tijiwcziu szochałdamachny dotacijałarny, kajsyłar ücziuń sioźlamiak ust. 2. Resimlar jergialardia.
14-18 szarajatnyn kiuńdiań 24.04.2003 j. iszlar ücziuń askaranyn da wolontariacjałar ücziuń (Dz. U.
Nr 96, poz. 873 tiek 2004 j. Nr. 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, kiorialejt’
jaraszły.
4. Ekmiekliklarbie, kajsyłary ücziuń sioźlamiak ust. 1, bołaładłar bołma dahy tirjaklar
symarłahanłar budżettan birlikniń öźwakillikniń terytoryjanyn odżachłychłarha hiem
instytucijałarha, iszlawcziulargia saruwłarny kunłuch etiawcziular abramachka, bachmachka da
öśmiakkia kulturanyn öźlaszmiagiń azłychnyn.
5. Dotacijałar, kajsyłary ücziuń sioźlamiak ust. 2, bołaładłar kabuł et’mia odżachłałar
azłychłarnyn hiem kiensilikli anłanmach azłychłarnyn kulturaha kulturanyn instytucijałar. Resim
jergia. 73 pasuch. 4 szarajatnyn kiuńdiań 26.11 1998 j. askara achczałarnyn (Dz. U. Z 2003 j. Nr 15,
poz. 148,.anłatuwłanat kołajcza.
Ajiryłmach diortiuńcziu ( 4)
Jerli tili
Ontohuzunczu jergia. (Art.19). 1. Jerli tili sahyszynda szerajatnyn, sajyn Europanyn
Kahytbe Tillarniń jerli hiem Azłychłarnyn, sanałat til, kajsy:
1) adiet’larbia kułłanat bu bijlikniń jerlilary była, kajsyłardan tirylat’ azrach bary ułustan
biutiuń bijliktia;
2) ajyryłhan bijlikli tildiań, kirmit’ bu til dialekłarha bijlik tilgia, tillarynia migrantłarnyn.
2. Jerli tilbie zahyszynda szarajatnyn ińdialat’ tili kaszubłarnyn. Resimlar jergia. 7-15 jazyłat
kołajcza, anyn ücziuń ki sanny tirywcziular dżymatnyn, kajsyłary ücziuń sioźlamiak art. 14, tijiszli

anłama san kiszi sioźlejd’ler jerli tilbie, wakilliklagiej tudżurhan nieczik jetmiek sondrahysy
ummały jazmach.
Egirmińczi jergia. (Art.20). 1.Iszlat’miak szarajatny dunjanyn sioźlejdohonłarny tilbie,
kajsy ücziuń sioźlamiak art. 19 üwriańmiakkia bu tilni hiem bu tildia iszlaniat’ ałej da nieczik
machtamahan szarajatta ajtchan jergia. 17.
2. Borczu erklaniuwcziu odżachłarnyn kiotiurmia kołajły ekmiekliklar niszan była
tajandyrma iszlarni ki bachchej da öśkiej til, kajsy ücziuń sioźlamiak. 19 jergia.. Resimlar.18 jergia.
2 da 3 pasuch tiek. 5 pasuch bamahanat kołajcze.
3. Ekmiekliklarbie, kajsyłary ücziuń sioźlamiak ust.2, bołaładłer dahy ekmiekliklar
symarhanłar budżettan oźwakilliktiań terytoryjanyn odżachłarha hiem instytucijałarha,
iszlakmiakczylar saruwłarny jumuszczułar bachmachka da öśmiaginia tilniń, kajsy ücziuń
sioźlamiak 19.jergiadia.
Ajyryłmach bieszinczi ( 5)
Odżachłary jumuszłarha azłychłaryn ułusłarnyn da ummałarny
Egirmi burunhu jergia (Art.21). 1.Odżach była enjannyn wakilligiń jumuszłar była
kuczmachłarnyn szarajatbe bart tijiszli ministeri diń jumuszłarynyn ałejde ułusłarnyn da ummanyn
azłychłaryna.
2. Tijiszli ministeri diń jumuszłarynyn ałejde ułusłarnyn da ummanyn azłychłaryna kicziliktia:
1) jałczitat iszlat’miachkia tiuźlukniu da kieriaklamiaklarni azłychłarnyn baszłab iszlarni
azłychłarha da tiuziumia programałar tijiwcziu:
2) bachmachka da öśmiakkia öźlasziń, kulturany da tilni azłychnyn, biutiuń inandyrmahybe
jerlilikniń itegracijasyn kiszilarniń tijiszli azłychłarha,
3) iszlat’miak resimni ki bar kiszilar bołhej birlej abajłamahanłar bahynmadohon nińdi
ułuscha ałar tijiszli;
4) birdiań iszlejt’ tijiszli odżachłarbe, kajsyłary jaratmydłar biurialt’mia bołałmychłaryn
azłychłarnyn;
5) iszlatiat’ inczkialamiak da tijmiaklarni bołałmychłarnyn da ummałychnyn azłychłarnyn,
ałejde iszlat’miak resimni, kajsy ücziuń sioźlamiak pkt 1 lit. B;
6) ummałatat biluwlarni azłychłar ücziuń tiek ałarnyn kulturanyn, ałejde baszłejt
tińt’miaklar tirylmiagi ücziuń azłychłarnyn, ałejde bartme dyskryminacija, kajsy ücziuń
sioźlamiak 6 jergia. 1 pasuch, anyn symahyn tiek nieczikligiń da strategijany ki
bołmahej bundi iszlar;
7) kiotiurat’ iszlarni abramachka da öśmiakkia tilni, kajsy ücziuń sioźlamiak 19 jergia.
Egirmi ekińczi jergia. (Art.22). 1. Saruwłaryna wojewodanyn tijiszli:
1) jarasztyrma jeryńdia województwanyn kajamny odżach enjannyn erklamiagiń,
iszlamiaklawczułarnyn saruwłarny azłychłarha;
2) kiotiurulmiak iszlamiaklarni ki kyłynhej szarajat azłychłarnyn da uturu iszlargia ki
bołmahej kietiargiań szarajatłary da bołmahej dyskryminacija kiszilarniń tijiszli
azłychłarha;
3) kiotiurulmiak iszlamiaklarni czieszmiakkia soruwłarny azłychłarnyn;
4) kiotiurulmiak iszlamiaklarni ki kabułet’kiejlar szarajat kiszilar, kajsyłary sioźlejdler tildia,
kajsy ücziuń sioźlamiak. 19 jergia.
2. Niszan była iszlamiakkia saruwłarny, kajsyłary ücziuń sioźlamiak ust. 1, wojewoda
iszlejt’ birdiań odżachłarbe oźwakillikniń terytoryjanyn da dżymatły odżachłarbe, kiczilik
była odżachłarbe azłychłarnyn, tiek bahyszyłat programałarny azłychłarha, ałejde
bachmachka da öśmiakkia tilni, kajsy üczuń sioźlamiak 19 jergia, iszlat’kiań jeryńdia bu
województwonun.

3. Wojewoda bołałat resimliamia tutuwczunu jumuszchałarha azłychnyn ummałarnyn da
ułusnun 35 jergia kiora szarajatnyn kiuńdiań 5.06.1998 j. enjannyn erklańmiakniń
wojwództwoda (Dz. U. Z 2001 j. Nr 80. poz. 872, kieczragi ałyszmachbe) bielgilimiagiań
wachtcha.
Egirmi ücziuńcziu jergia. (Art.23). 1. Jaratyłmat Ortakły Komisyja Erklańniń da
Azłychnyn Ummanyn da Ułusnun nieczik odżach bahysz-kieniaszczi Prezesnyn Kieniasziniń
Ministerłarnyn, indialgiań irachrach „ Ortakły Komisyjabe”.
2. Saruwłarha „Ortakły Komisyjanyn” tijiszli:
1) ajtmachłama bahyszny jumuszłarda iszlat’miakni tiuźluk da kieriaklarynia azłychłarnyn, ałejde
kyjasłamych kyłychny iszlat’miak bu tiużluklarni tiek jazmachny kieniaszlarni resimdia
iszlarniń ki bołhej inandyrhan iszlat’miak tiuźlukniuń da kieriaklikniń azłychłarnyn;
2) bahyszłamach programałarny kunłuch etiuwcziular jaratmachka bajławłarny bołuszuwczułarny
bachmachka da öśmiakkia öziulugiuń kulturanyn azłychnyn tiek bachmachka da öśmiakkia
toprach tilni;
3) bahyszłamach sahyszłarnyn tiuźluklu jazyszłaryn tijuwczu jumuszun azłychnyn;
4) bahyszłamach bijikligiń da anduwłarnyn ülaszmiakni ekmieklarni bielgilagiań bijlikniń
budżetta tajandyrmachka iszlarni kiemlagiań abramachka, bachmachka da öśmiakkia jerli tilni;
5) kiotiurmiak iszlarni ki bołmahej dyskryminacyja kiszilarniń tijiszli azłychka;
3. Niszanba iszlat’miakni öź saruwłarny Ortakły Komisyja:
1) iszlejt’ birdiań odżachłarbe administracijanyn erkiajmiakniń da oź erkiajniń terytoryjanyn tiek
klamiakli odżachłarbe dżymatnyn;
2) bołałat burułma instytucijałrha üwriat’kiań ortałaryna tiek odżachłarha dżymatnyn kiczilikbie
sorma bahysz, jumusznu, ekspertyzany hiem biluwniu;
3) bołałat ińdiamia iszlamiakkia oź iszlaryńdia wakilliklarni oź tansychnyn terytoryjanyn
odżachłaryn dżymatnyn üwriat’kiań ortałaryn.
Egirmi diortiuńcziu jergia. (Art.24). 1.Katłamyna Ortakły Komisyjaha kiriad’lar:
1) kiszilar odżachłarnyn administracijanyn erkiajmiakniń:
a) tijiszli ministerinyn diń jumuszłarynyn ałejde ułusłarnyn da ummanyn azłychłaryna,
b) tijiszli ministerinyn jumuszłaryna askara administracijanyn,
c) tijiszli ministerinyn jumuszłaryna kulturanyn da abramachka ułusnun kałdyhyna,
d) tijiszli ministerinyn jumuszłarynyn jarytuwnun da adieplamiakniń,
e) tijiszli ministerinyn jumuszłarynyn askara achczałychnyn,
f) tijiszli ministerinyn jumuszłarynyn iszniń,
g) ministerinyn rastłychnyn,
h) tijiszli ministerinyn jumuszłarynyn icztiaginiń,
i) tijiszli ministerinyn jumuszłarynyn emińlikniń dżymatnyn,
j) tijiszli ministerinyn jumuszłarynyn artyn Resimniń,
k) Baszłych Prezesny wakilligi statycznynyn,
l) Kieniaszi Abramachnyn Sahynczyn Czengiaszmiakniń da Syzławłaryn,
m) Aharahy Kancelaryjanyn Prezesnyn Kieniaszi Ministerłarnyn;
2) kiszilar azłychłarnyn sanda:
a) eki kiszi azłychnyn achurusnun,
b) bir kiszi azłychnyn czechnyn,
c) eki kiszi azłychnyn letuwanyn,
d) eki kiszi azłychnyn niemiczniń,
e) bir kiszi azłychnyn armiannyn,
f) bir kiszi azłychnyn urusnun,
g) bir kiszi azłychnyn słowaknyn,
h) eki kiszi azłychnyn ukrainanyn,
i) bir kiszi azłychnyn rabbannyn,

j) bir kiszi azłychnyn karajłarnyn,
k) eki kiszi azłychnyn łemkownun,
l) eki kiszi azłychnyn romanyn,
m) bir kiszi azłychnyn tatarłarnyn;
3) eki kiszi dżymatnyn kajsyłary sioźlejd’ler tildia, kajsy ücziuń sioźlamiak .19 jergia;
4) jazywczy Ortakły Komisijanyn, kajsy bart iszczibie wakillikniń, kajsy jumuszczuchłejt
tijiszli ministeriny diń jumuszłarynyn ałejde ułusłarnyn da ummanyn azłychłaryna.
2. Prezes Kieniaszczyniń Ministerłarnyn indiatiat’ da jebieriat’ buwunłarny Ortakły
Komisijanyn czyhysz była tijiszli ministerinyn diń jumuszłarynyn ałejde ułusłarnyn da ummanyn
azłychłaryna.
3. Tijiszli ministeri diń jumuszłaryna ałejde ułusłarnyn da ummanyn azłychłaryna bildiriat’
odżachłarny, kajsyłary ücziuń sioźlamiak 19 jergiadia, klak ücziuń czichmachka Prezescha
Kieniaszcziniń Ministerłarnyn czyhyszbe, kajsy ücziuń sioźlamiak 2.pasuchta
4. Odżachłar, kajsyłary ücziuń sioźlamiak ust. 1 pkt. 1, aszkartadłer tijiszli ministeriha diń
jumuszłarynyn ałejde ułusłarnyn da ummanyn azłychłaryna öź kandydatłarny bołma buwunłarba
Ortakły Komisijaha wachtynda 90 (tochsan) kiuniuńdia kiuńdiań kabułet’kiań bildirmiakni, kajsy
ücziuń sioźlamiak ust. 3.
5. Indialgiań azłychłar, kajsyłary ücziuń sioźlamiak. 2 jergiadia, tiek dżymat, kajsy sióźlejt’
tildia, kajsy ücziuń sioźlamiak 19 jergiadia, aszkartadłar tijiszli ministeriha diń jumuszłaryna ałejde
ułusłarnyn da ummanyn azłychłaryna öź kandydatłarnyn buwunłarha Ortakły Komisijada, kajsyłary
kijiszli bu azłychka hiem dżymat sioźlawczu tildia, kajsy ücziuń sioźlamiak 19 jergiadia, sanda
machtahan bu azłychka hiem bu dżymatcha nieczik jazhan ust. 1 pasuch 2 hiem 3 pasuch,
wachtynda 90 (tochsan) kiuń kiuńdiań kabułet’kiań biluwniu, kajsy ücziuń sioźlamiak ust.3.
6. Egier wachtynda machtahan ust. 5 kajsyde azłych hiem dżymat, kajsy sioźlejt’ tildia, kajsy
ücziuń sioźlamiak 19 jergiadia, aszkartmas oź kandydatłaryn hiem aszkartyr san kandydatłaryn
öźgia niczik jazhan kołajcza bu azłychka ust. 1 pasuch 2, a dżymatcha ust. 1 pasuch 3, oł fornu
tijiszli ministeri diń jumuszłarynyn ałejde ułusłarnyn da ummanyn azłychłaryna kiorgiuziat’ bu
azłychka hiem dżymatcha bahyszmachka oź kandydatłarny buwunłarha Ortakły Komisijaha,
kajsyłary kijiszli bu azłychny hiem dżymatny. Egier ajtmahan azłychbe hiem dżymatba bahyszyn
wachtynda otuz (30) kiuńdia kiuńdiań kiorgiuźgiań tijiszli ministeribe diń jumuszłaryna ałejde
ułusłaryna da ummanyn azłychłryna kandydatłarny, kieriaklamia bahyszny jaratmejt iszlagiań.
7. Czyhyszta, kajsy ücziuń sioźlamiak ust. 2, tijiszli ministeri diń jumuszłarynyn ałejde
ułusłarnyn da ummanyn azłychłaryna kiorgiuziat’ kandydatłarny buwunłarha Ortakły Komisijanyn
anczach kiszilarni aszkartchan odżachłarbe, kajsyłary ücziuń sioźlamiak ust. 1 pasuch 1, tiek
azłychłarbe hiem dżymatba, kajsy sioźlejt’ tildia, kajsy ücziuń siożlamiak jergia 19, bahadohon ust.
6, ałejde kandydatcha jazywczyha Ortakły Komisijanyn.
Egirmi bieszinczi jergia. (Art. 25). 1.Tijiszli ministeri diń jumuszłarynyn ałejde ułusłarnyn
da ułusnun azłychłaryna czyhat Prezescha Kieniaszcziniń Ministerłarnyn czyhyszbe jebiermiakkia
buwunnu Ortakły Komisijada egier:
1) bowun öź klagibie kajyryłat bawundan Ortakły Komisijadan;
2) odżach hiem azłych hiem dżymat sioźlawcziu tildia, kajsy ücziuń sioźlamiak jergia 19,
kajsysyn kiszi bart buwun, tijiszli ministeriha diń jumuszłarynyn ałejde ułusłarnyn da
ummanyn azłychłaryna, bunjatły czyhyszbe ki jebiermia buwunnu Ortakły Komisijadan;
3) tioria tiorialadi buwunnu awanczyłych-awanczyłych isz üciuń iszlagiań borcztan öź
sahysztan.
2. Buwunłuch Ortakły Komisijada tiugiatilat’ egier buwun ölat’.
3. Egier tiugiatilat’ buwunłuch Ortakły Komisijada hiem czychmach buwunnun, Prezes
Kieniaszcziniń Ministerłarnyn, czyhysz ücziuń tijiszli ministerinyn diń jumuszłarynyn ałejde
ułusłarnyn da ułusnun azłychłaryna, indiejt’ ekińczini buwunnu Ortakły Komisijanyn. Resimlaryń
jergia 24 ust. 2-7 jazyłat kołajcza.

Egirmi ałtynczy jergia. (Art. 26). Kieniaszczy Ministerłarnyn bołałat kijirmia katłamachka
Ortakły Komisijaha, jołunda kajamłyknyn, kiszini admistracijanyn odżahyndan ekińczyni
kiszilardiań, kajsyłary ücziuń jazhan jergia. 24 ust. 1 pasych 1. Indiat’miakkia da jebiermiakkia
buwunnu Ortakły Komisija kioriajt’ jaraszły jazysznyn jergia 24 ust. 2, 3 da7 tiek jergia 25.
Egirmi jedińczy jergia. (Art. 27). 1. Birdiań baszławczułarbe Ortakły Komisijanyn
boładłar kiszi tijiszli ministerinyn diń jumuszłarynyn ałejde ułusłarnyn da ummanyn azłychłaryna
tiek kiszi azłychnyn tiek dżymatnyn sioźlawcziular tildia, kajsy ücziuń sioźlamiak jergia. 19,
sajłahan buwunłarba Ortakły Komisijanyn, kajsy ücziuń sioźlamiak jergia. 24 ust. 1 pasuch 2 da 3.
2. Birdiań baszławczułarbe Ortakły Komisijanyn indiatiat’ da jebieiat’ Prezes Kieniaszczyniń
Ministerłarnyn czihyszcha tijiszli ministerinyn diń jumuszłarynyn ałejde ułusłarnyn da ummanyn
azłychłaryna.
Egirmi siegizińczy jergia. (Art. 28). 1. Isztyryłmachłar Ortakły Komisijanyn boładłar
tiuwiul tansychrach nieczik bir for ałty (6) janhyjha.
2. Isztyrałmachłarny isztyrat birdiań baszławczułarbe, boładohon kiszibie tijiszli
ministerinyn diń jumuszłarynyn ałejde ułusłarnyn da ummanyn azłychłaryna, oź baszławczu była
hiem czihysz była birdiań baszławczu była, bołuwczu kiszibie sioźlawcziu tildia, kajsy ücziuń
sioźlamiak jergia. 19.
3. Niszan była iszlat’mia ortak jumusznu azłychnyn da dżymatnyn sioźlawczu tildia, kajsy
ücziuń sioźlamiak jergia 19, birdiań baszławczu, boładohon azłychnyn da bu dżymatnyn kiszibie,
bołałat ińdiat’mia isztyryłmachłarny, kajsyłarynda ülusz ałyłłar eńdi buwunłar Ortakły
Komisijanyn, kajsyłary ücziuń sioźlamiak jergia. 24 ust.1 pasuch. 2 da 3, jumusz bart tirkinie
ajtchan artychsy buwunłarha Ortakły Komisijanyn birdiań baszławczube.
4. Niszan była iszlat’mia birgi jumusz erkiajniń administracijanyn, birdiań baszławczi,
boładohon kiszibie tijiszli ministerinyn diń jumuszłarynyn ałejde ułusłarnyn da ummanyn
azłychłaryna, bołałat ińdiat’mia isztyryłmachłarny, kajsyłarynda ülusz ałyrłar eńdi buwunłar
Ortakły Komisijanyn, kajsy ücziuń sioźlamiak jergia 24 ust. 1 pasuch 1. Jumusz tirkinie ajtchan
kałhan buwunłarha Ortakły Komisijanyn birdiań baszławczube.
5. Jumuszłar, kajsyłary ücziuń sioźlamiak ust. 3 da 4, ałejde bahyszłar, kajsyłary ücziuń
sioźlamiak jergia 23 ust. 2 ajtchanłar Prezezcha Kieniaszczy Ministerłarnyn birdiań baszławczube.
6. Kiczylikli szarajat isziń Ortakły Komisijanyn machtamłejt, jołunda kiońdiarmiakniń,
Prezes Kieniaszczyniń Ministerłarnyn.
Egirmi tohuzunczu jergia. (Art. 29). 1. Buwunłarha Ortakły Komisijanyn
jumuszłuchet’mit’ tiolaw bołmach ücziuń buwunłarbe Ortakły Komisijanyn.
2. Kiszilargia odżachnyn azłychnyn tiek dżymatnyn sioźlawcziu tildia, kajsy ücziuń
sioźlamiak jergia. 19, ülusz ałat iszlardia Ortakły Komisijanyn jumuszłejt kajtarmach tijmiakni
jołnun da konmachnyn, czinieczik jazhan resimlardia tijiwcziu ułłułuchnu tiek bajławłarnyn
tudżuruwnun tijiszlikni jumuszłuchcziu iszlewcziulargia , kajsyłary iszlejd’ler bijlikli hiem oź
tansychłarnyn jałhyzachka budżetnyn jumuszłuch jołuwczułarha jeryńdia bijlikniń, cziharmachkan
buńjat była jergia. 77, 5) par.2 emgiakniń Kodeksnyn.
Otuzuncziu jergia. (Art. 30). 1. Jumuszłuchnu odżachły-techniczny iszlaryń Ortakły
Komisijanyn inandyrat wakillik jumuszłuchcziu tijiszli ministeriny diń jumuszłarynyn ałejde
ułusłarnyn da ummanyn azłychłaryna.
2. Kujasłar jumuszłachłama Ortakły Komisijanyn jabuładłar bijlikniń budżettan ülusztiań,
kajsybe kajamłykłanat tijiszli ministeri diń jumuszłarynyn ałejde ułusłarnyn da ummanyn
azłychłaryna.
Otuz burunhu jergia. (Art. 31). 1. Odzachłar administracijałarnyn erkiajniń, öź erkiajniń
terytoryjałarnyn tiek odżachłar azłychłarnyn tiek dżymatnyn jumuszłuchławczy tilbie, kajsy ücziuń

sioźlamiak jergia 19, borczłułar symarłama tijiszli ministeriha diń jumuszłarynyn ałejde ułusłarnyn
da ummany azłychłaryna, anyn czyhyszcha, biluwlar kałhan anyn iszlaryńdia bu odżachłarnyn
tijuwczu sytuacyjanyn azłychnyn tiek dżymatnyn zioźlawczu tildia, kajsy ücziuń sioźlamiak jergia
19, hiem iszlat’miakni saruwłarny azłychłarha hiem bachma da öśmiakni tilni, kajsy ücziuń
sioźlamiak jergia 19.
2. Jazmach biluwnu, kajsy ücziuń ust. 1, tijiszli bahyszmachka Ortakły Komisijabe.
3. Tijiszli ministeri diń jumuszłarynyn ałejde ułusłarnyn da ummanyn azłychłaryna
anychłejt, tansychrach tiuwiul nieczik bir for eki jyłha, raport tijiwcziu turusznun azłychłarnyn
Esaw Bijligińdia, kiorgiuziadohon biluwlarni, kajsyłary ücziuń sioźlamiak ust. 1. Raport tijiszli
bahyszmachka Ortakły Komisijabe.
4. Raport birdiań bahyszbe, kajsyłary ücziuń sioźlamiak ust. 3, symarłahanłar Kieniaszinia
Ministerłarnyn, a son – mohormadanson raportnu Kieniaszczibie Ministerłarnyn –
aszkartmachłejdłer Tijiszli ministeribe diń jumuszłarynyn ałejde ułusłarha da ummaha
azłychłarynyn formada elektroniczny.
Otuz ekińczi jergia. (Art. 32). Odżachłary admistracijanyn erkiajniń, öź erkiajniń
terytoryjanyn tiek odżachłar tiuwiul erkiajniń borczłu symarłama wojewodaha, niszan była
bahyszmachka, jazyszłarny tijiszli programałaryn iszlat’miagiańlarni ałarnyn tijiszlikbie jerlaryńdia
wojewódstwonun, tijiwcziu azłychnyn hiem bachmachka da öśmiakniń tilniń, kajsy ücziuń
siożlamiak jergia 19, achczałychkan biutiuńlej hiem ülusztiań aszkara ekmiklikniń.
Ajiryłmach ałtynczy (6)
Ałyszynmachłar resimlardia borczłejdłar, aszuwły resimlar da sonhuczu
Otuz ücziuńcziu jergia. (Art. 33). (ijilgiań).
Otuz diortiuńcziu jergia. (Art. 34). Szarajatta kiuńdiań 7.09.1991 j. jarytuwnun
systemada(Dz. U. 2004 j. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 da Nr 281, poz. 2781) 13 jergiadia
üśtiejt’ ust. 6 da 7 czynłamachta:
„6. Tijiszli ministeri jumuszłarynyn jarytuwnun da adieplamiakniń ałynyr iszlamiaktiań
niszanha inandyrma bołałmachny üwriat’mia üwriatiuwcziularni tiek kabułet’mia üwriatiuw
bitiklarni kieriaklikkia üwriatiuw juwlargia da aszkaranyn orunłaryna, kajsyłary ücziuń sioźlamiak
ust. 1.
7. Tijiszli ministeri jumuszłarynyn jarytuwnun da adieplamiakkia ałynyr iszlamiaktiań
niszanha czekmiakkia biluwniu historyja ücziuń, kultura ücziuń, til ücziuń da adiet’lar ücziuń
dińliklarniń ułusłarnyn da ummanyn azłychłarnyn tiek dżymatnyn sioźlawcziu jerli tildia.’.
Otuz bieszińczi jergia. (Art. 35). Szerajatta kiuńdiań 29.12.1992 j. radio ücziuń da
telewizija ücziuń (Dz. U. 2004 jiłdan Nr 253, poz. 2531) kijirylat’ aszahartahy ałyszmachłar:
1) jergia 21:
a) w ust. 1a üśtialat’ pasuch. 8a czynłamachta:
„8a) tińtmiak kierakligiń azłychnyn ułusnun da ummanyn tiek kiszilarniń sioźlawcziular
jerli tildia, andade emitacija programałarny biluwlarnyn tillaryńdia azłychłarnyn ułusłarnyn
da ummanyn tiek jerli tillarni;”,
b) ust. 2 ijilgiań pasuch 9;
2) jergia. 30 üśtialat’ ust. 4a czynłamachta:
„4a. Indiatadohon programałarnyn kieszilaryń ijynłaryn emitacija iszlawcziular
programałarny tillardia azłychnyn ułusłarnyn da ummanyn tiek jerli tildia, dyrektorłar
ijynłarnyn isztyryrłar kiszilarni, kajsyłary sajłahan dżymatnyn odżachłarbe ułusłarnyn da
ummanyn azłychłarybe tiek dżymatnyn sioźlawcziu jerli tildia.”.

Otuz ałtynczy jergia. (Art. 36). Szarajatta kiuńdiań 4.09.1997 j. kajamdałarda
administracijanyn erkiajniń (Dz. U. 2003 j. Nr 159, poz. 1548, kieczli ałyszmachbe 4))
kijirylat’ aszahartahy ałyszynmach:
1) jergia 5 pasuch 25 kabułetiat’ czynłamach:
„25) dińliklar tiek ułusłarnyn da ummanyn azłychłar;”;
2) jergia30 kabułetiat’ czynłamach :
30 jergia. Kajam dińlikniń tiek ułusłarnyn da ummanyn azłychnyn kuczat jumuszłar:
1) kioralmiaklarni Bijlikniń Katolicki Jegiuwbe tiek öźgia jegiuwlarbie da
dińlikniń bawłarbe;
2) bajłanhan bachmachbe da aczyłmachbe kulturanyn öźlaszniń ułusłarnyn da
ummanyn tiek bachmachbe da aczyłmachbe jerli tilni.”.
Otuz jedińczi jergia. (Art. 37). Szarajtta kiuńdiań 7.10.1999 j. esaw til ücziuń (Dz.
U. Nr 90, poz. 999, kieczriagi ałysztyrmachbe 5) jergia. 2 pasuch 2 kabułetiat czynłamach:
„2) bołałmahyn ułusłarnyn da ummanyn azłychnyn tiek kiszilarniń sioźlawcziular jerli
tilbie.”.
Otuz siegizińczi jergia. (Art. 38). Szarajatta kiuńdiań 29.08.2003 j. bijlikli adłar
ücziuń orunłarny da fizjograficzny orunłarny (Dz. U. Nr 166, poz. 1612) art. 5 ust. 1 po pkt
5 üśtiejt’ pkt „6) czynłamachta:
„6) jazywczi Ortakły Komisijanyn Erkiajniń da Ułusłarnyn da Ummanyn Azłychnyn,
tiuziulmiagiań buńjat była riesimniń jergia 23 szarajatnyn kiuńdiań 6.01.2005 j. ułusnun da
ummanyn azłychłar ücziuń tiek jerli til ücziuń (Dz. U. Nr 17, poz. 141).”
Otuz tohuzunczu jergia. (Art. 39). Tijiszli ministeri diń jumuszłarynyn ałejde
ułusłarnyn da ummanyn azłychłaryna bildiriat’ odżachłarny , kajsyłarynda sioźlamiak jergia.
24 ust. 1 pasuch 1, tiek odżachłaryn azłychłarnyn tiek dżymatłarny sioźlawcziular tildia,
kajsy ücziuń sioźlamiak jergia. 24 ust. 1 pasuch 1, tiek odżachłar azłychłarnyn tiek
dżymatnyn sioźlawcziular tildia, kajsy ücziuń sioźlamiak jergia., 19, klak ücziuń czichma
Prezescha Kieniaszcziniń Ministerłarnyn czyhyszbe, kajsy ücziuń sioźlamiak jergia. 24 ust.
2 wachtynda 60 (ałtymysz) kiuńniuń kiuńdiań aszkartmachnyn szarajatnyn.
Kyrchynczy jergia. (Art. 40). Jumuszłarha kuczchan riesimlarbie szarajatnyn,
kajsyłary kabuł et’kiańlar tudżurmach była borczu Esaw Bijlikniń ratyfikowatit’kiańlar
örtialakli bazłych była jazhan szarjatta szert’lar była öziarada ułusłarnyn, kułłanat
tudżurmachłar bu szert’laryń.
Kyrch burunhu jergia. (Art. 41). Iszlewczilar wakillikniń jumuszłuwczu tijiszli
ministeriny jumuszłarynyn kulturanyn da abramachka ułusnun kałdyhyna inandyrmauczu
kiuńgia dieria aszkartmachny szarajatnyn iszlat’miakni saruwłarny jazmachtan tiuźluklarniń
ułusłarnyn da ummanyn azłychłaryn iszlaniad’lar bu kiuńbie iszlewcziularbia wakillikniń
jumuszłuwczu tijiszli ministeriny diń jumuszłarynyn ałejde ułusłarnyn da ummanyn
azłychłaryna. Riesim jergia. 23 1) jumuszłuhun Kodeksnyn kiorejt’ jaraszły.
Kyrch ekińczi jergia. (Art. 42). 1. Mały wakillikniń jumuszłuwczu tijiszli
ministeriny jumuszłarynyn kulturanyn da abramachka ułusnun kałdyhyn kunłuch
etiuwcziular iszlat’miakkia saruwłarny jazmachtan tiuźluklarniń azłychłarnyn iszlaniad’lar
kiuńdiań aszkartmachnyn szarajatnyn małybe wakillikniń jumuszłuwczu tijiszli ministerinyn
diń jumuszłarynyn ałejde ułusłarnyn da ummanyn azłychłaryna.
2. Finansałarnyn ekmiekliklar syjindyrhan ülusztia 24 budżetnyn bijlikniń kultura da
abrawuch ułusnun kałdyhyn ajyrhan iszlat’miakkia saruwłarny jazmachtan tiuźluklarniń
azłychłarnyn tiek tajandyrmachka czyharma wachtłychłarny jerli tildia kaładłar jyłysztyrhan

kiuńbie aszkartmachnyn szarajatnyn ülusz dieria 43 bijlikniń budżetyn dińliklar tiek
ułusłarnyn da ummanyn azłychłaryna.
Kyrch ücziuńcziu jergia. (Art. 43). Szarajat kiriat’ tirlikkia achierdiań ücz janhyj
kiuńdiań aszkartmachtan, czyharadohon jergia. 36, jergia. 39, jergia. 41 da jergia. 42,
kajsyłary kiriat’ tirlikkia kiuńbie aszkartmachnyn.
1) Ałyszynmach birlikli ińdialgiań bitikniń szarajatnyn kałdyłar aszkartchan Dz. U. 2002 j.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz 984, Nr 153, poz. 1217 da Nr 214, poz.
1806, 2003 j. Nr 80, poz 717 da Nr 162, poz. 1568 tiek 2004 j. Nr. 102, poz. 1055, Nr
116, poz. 1203 da Nr 167, poz. 1759.
2) Ałyszynmach birlikli ińdialgiań bitikniń szarajatnyn kałdyłar aszkartchan Dz. U. 2003 j.
Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 da Nr 189, poz.
1851, z 2004 j. Nr. 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291,
Nr 210, poz.2135 da Nr 273, poz. 2703 tiek 2005 j. Nr 14, poz. 114.
3) Ałyszynmach birlikli ińdialgiań bitikniń szarajatnyn kałdyłar aszkartchan Dz. U. 2001 j.
Nr 128, poz. 1407, 2002 j. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89,
poz.804 da Nr 200, poz. 1688, 2003 j. Nr 52, poz. 450, Nr 137, poz. 1302 da Nr 149,
poz. 1452 tiek 2004 j. Nr 33, poz. 287.
4) Ałysztyrmach birlikli ińdialgiań bitikniń szarajatyn kałdyłar aszkartchan Dz. U. 2003 j.
Nr 162, poz. 1568, da Nr 190, poz. 1864, tiek 2004 j. Nr 19, poz. 177, Nr 69, poz. 624,
Nr 91, poz. 873, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 238, poz. 2390, Nr 240, poz.
2408 da Nr 273, poz. 2702.
5) Ałysztyrmach ińdialgiań szerajatnyn kałdyłar aszkartchan Dz. U. 2000 j. Nr 29, poz.358,
2002 j. Nr 144, poz. 1204, 2003 j. Nr 73, poz. 661 tiek 2004 j. Nr 92, poz.

