
Қазақстан Республикасы 
Премьер-Министрінің 

      2015 жылғы  « 28  » тамыздағы    
№ 75-ө  өкімімен  

бекітілген 
 
 

 «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне  
сумен жабдықтау және су бұру, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты 

кредиттеу және субсидиялау мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» 2015 жылғы 15 маусымдағы  
Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру мақсатында  

қабылдануы қажет нормативтік құқықтық актілердің тізбесі 
 
 

Р/с 
№ 

Нормативтік 
құқықтық актінің 
немесе құқықтық 

актінің атауы 

Актінің 
нысаны 

Орындау-
ға 

жауапты 
мемлекет

тік 
органдар 

Орындау 
мерзімі 

Жобалар-
ды 

сапалы 
әзірлеу 

және 
уақтылы 

енгізу 
үшін 

жауапты 
тұлға 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Тұрғын үй-
коммуналдық 
шаруашылықты 
жаңғырту және дамыту 
жөніндегі ұйымды 
айқындау туралы 
 

Қазақстан 
Республи-

касы   
Үкіметінің 
қаулысы 

ҚР ҰЭМ 
2015 

жылғы 
тамыз 

Қ. А. 
Өскенбаев 

2. 

«Бюджеттің атқарылуы 
және оған кассалық 
қызмет көрсету 
ережесін бекіту 
туралы» Қазақстан 
Республикасы Қаржы 
министрінің              
2014 жылғы                   
4 желтоқсандағы          
№ 540 бұйрығына 
толықтырулар енгізу 
туралы 

бұйрық 
 

ҚР 
Қаржымині 

2015 
жылғы 
шілде 

Р. Е. 
Дәленов 

http://10.61.43.123/kaz/docs/Z090000216_#z0


 2 
 

1 2 3 4 5 6 

3. 

«Бюджеттік кредит 
берудің орындылығын 
айқындау тәртібі 
туралы ережелерді 
бекіту туралы» 
Қазақстан 
Республикасы 
Экономика және 
бюджеттік жоспарлау 
министрінің               
2009 жылғы                 
16 шілдедегі № 151 
бұйрығына 
толықтырулар енгізу 
туралы 

бұйрық 
 ҚР ҰЭМ 

2015 
жылғы 
тамыз 

Қ. А. 
Өскенбаев 

4. 

«Жеке және заңды 
тұлғаларға халықты 
орталықтандырылмаған 
ауыз сумен және 
шаруашылық-
тұрмыстық сумен 
жабдықтау үшін 
пайдаланылатын 
жерүсті және жерасты 
су объектілеріне 
халықтың 
санитариялық-
эпидемиологиялық 
салауаттылығы 
саласындағы уәкілетті 
орган беретін 
қорытындыны тіркеу 
қағидасын бекіту 
туралы» 
Қазақстан 
Республикасы Ауыл 
шаруашылығы 
министрінің 2012 
жылғы 18 сәуірдегі      
№ 19-02/183 бұйрығына 
өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу 
туралы 

бұйрық 
 ҚР АШМ 

2015 
жылғы 
тамыз 

Е. Н. 
Нысанбаев 
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1 2 3 4 5 6 

5. 

Жылумен, сумен 
жабдықтау және су 
бұру жүйелерін салуды, 
реконструкциялауды 
және жаңғыртуды 
кредиттеу қағидаларын 
бекіту туралы 

бұйрық 
 ҚР ҰЭМ 

2015 
жылғы 
шілде 

Қ. А. 
Өскенбаев 

6. 

Жылумен, сумен 
жабдықтау және су 
бұру жүйелерін салуды, 
реконструкциялауды 
және жаңғыртуды 
субсидиялау 
қағидаларын бекіту 
туралы 

бұйрық 
 ҚР ҰЭМ 

2015 
жылғы 
тамыз 

Қ. А. 
Өскенбаев 

7. 

Сумен жабдықтау және 
су бұру жүйелерінде 
суды  есептеу 
аспаптарын таңдау, 
монтаждау және 
пайдалану қағидаларын 
бекіту туралы 

бұйрық 
 ҚР ҰЭМ 

2015 
жылғы 
тамыз 

Қ. А. 
Өскенбаев 

 
Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы: 
 
ҚР ҰЭМ – Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі; 
ҚР Қаржымині – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі; 
ҚР АШМ – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі. 

 
_____________________________ 

 


