жоба
Ақтөбе облыстық мәслихатының
ШЕШІМІ
Ақтөбе қаласы

№

2021 жылғы «___» _______

Облыстық мәслихаттың 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №349 «Ақтөбе
облысының қалалары мен елді мекендерінің аумақтарында жасыл
екпелерді күтіп-ұстаудың және қорғаудың Қағидаларын,
абаттандырудың Қағидаларын бекіту туралы» шешіміне өзгерістер
енгізу туралы
ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Облыстық мәслихаттың 2015 жылғы 11 желтоқсандағы
№349 «Ақтөбе облысының қалалары мен елді мекендерінің аумақтарында
жасыл екпелерді күтіп-ұстаудың және қорғаудың Қағидаларын,
абаттандырудың Қағидаларын бекіту туралы» (нормативтік құқықтық
актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №4686 тіркелген) шешіміне
келесідей өзгерістер енгізілсін:
шешімнің кіріспесінде «2007 жылғы 09 қаңтардағы Қазақстан
Республикасының Экологиялық Кодексінің 19-бабының 5) тармақшасына,»
деген сөздер алып тасталсын;
көрсетілген шешіммен бекітілген, Ақтөбе облысының қалалары мен
елді мекендерінің аумақтарын абаттандырудың Қағидаларында:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Осы Ақтөбе облысының қалалары мен елді мекендерінің
аумақтарын абаттандырудың Қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) Қазақстан
Республикасының Азаматтық кодексіне (Ерекше бөлім), Қазақстан
Республикасының Жер кодексіне, Қазақстан Республикасының Экологиялық
кодексіне,
«Әкімшілік
құқық
бұзушылық
туралы»
Қазақстан
Республикасының Кодексінің 505-бабына, Қазақстан Республикасының
«Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс
қызметі туралы» (бұдан әрі – Заң), «Қазақстан Республикасындағы жергілікті
мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» заңдарына және өзге де
нормативтік құқықтық актілерге сәйкес әзірленді.»;
34-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«34. Құрылыстарды және (немесе) жылжымайтын объектілерді
жөндеуді жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалар құрылыс қоқысын өз
бетінше арнайы орындарға немесе Қазақстан Республикасының Экологиялық
Кодексіне сәйкес қоқыс шығаруды жүзеге асыратын ұйыммен шарт бойынша
шығаруы тиіс.»;
35-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«35. Үй иелерінің аумағында Қазақстан Республикасы Ұлттық
экономика министрінің 2015 жылғы 3 наурыздағы №183 бұйрығымен
бекітілген
«Коммуналдық
мақсаттағы
объектілерге
қойылатын
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларының
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде

2

№10796 болып тіркелген) 22- тармағының
және
Қазақстан
Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а 2020 жылғы 25
желтоқсандағы №ҚР ДСМ-331/202 187 бұйрығымен бекітілген «Өндіріс
және
тұтыну
қалдықтарын
жинауға,
пайдалануға,
қолдануға,
залалсыздандыруға, тасымалдауға, сақтауға және көмуге қойылатын
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларының
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №21934
болып тіркелген) 55, 56, 57 және 58-тармақтарының талаптарына сәйкес
мамандандырылған көлік үшін ыңғайлы кірме жолдармен контейнерлерді
орналастыруға арналған арнайы алаңдар болады.»;
2. «Ақтөбе облыстық мәслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесі
заңнамада белгіленген тәртіппен:
1) осы шешімді Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде
мемлекеттік тіркеуді;
2) осы шешімді ресми жарияланғаннан кейін оны Ақтөбе облысы
мәслихатының интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.
3. Осы шешімнің орындалуын бақылау облыс әкімінің жетекшілік
ететін орынбасарына жүктелсін.
4. Осы шешім оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін
күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Облыстық
мәслихаттың хатшысы

Жоба ұсынушы:
«Ақтөбе облысының құрылыс,
сәулет және қала құрылысы
басқармасы» ММ басшысы
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