МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТІҢ ТӨЛҚҰЖАТЫ
Қызметтің атауы
Қызметті көрсететін мемлекеттік орган

«Сəулет-жоспарлау тапсырмасын беру»

Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Астана жəне
Алматы қалаларының, аудандардың жəне
облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті
атқарушы органдары (бұдан əрі – көрсетілетін
қызметті беруші) көрсетеді.
Өтініштерді қабылдауды жəне нəтижелерін Құжаттарды қабылдау жəне мемлекеттік қызметті
беруді жүзеге асыратын мекеме
көрсету нəтижелерін беру:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) «Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік
корпорация» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы (бұдан əрі – Мемлекеттік корпорация);
3) www.egov.kz «электрондық үкімет» вебпорталы (бұдан əрі – портал) арқылы жүзеге
асырылады.
Қызметтіалушылар
жеке жəне заңды тұлғаларға
Қызметтіңқұны
тегiн
Қызметкөрсетумерзімі
Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:
1) Техникалық жəне (немесе) технологиялық
жағынан күрделі емес жобалар бойынша
өтініштерді қарау мерзімі, мерзімі 2 (екі) жұмыс
күнінен аспайтын дəлелді бас тарту жағдайларын
қоспағанда, өтініш берген күннен бастап 15 (он
бес) жұмыс күнінен аспайды.
Техникалық жəне (немесе) технологиялық
жағынан күрделі жобалар бойынша өтініштерді
қарау мерзімі, мерзімі 2 (екі) жұмыс күнінен
аспайтын дəлелді бас тарту жағдайларын
қоспағанда, өтініш берген күннен бастап 17 (он
жеті) жұмыс күнінен аспайды.
Мемлекеттік қызметтің көрсетілетін нысаны электрондық (ішінара автоматтандырылған) жəне
(немесе) қағаз түрінде.
Жұмыс кестесі
Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті берушінің – Қазақстан
Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес
демалыс жəне мереке күндерін қоспағанда,
дүйсенбі – жұманы қоса алғанда сағат 13.00-ден
14.30-ға дейін түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.30ға дейін.
Өтініштерді кабылдау жəне мемлекеттік
қызмет көрсетудің нəтижелерін беру сағат 13.00ден 14.30-ға дейін түскі үзіліспен сағат 9.00-ден
17.30-ға дейін жүргізіледі. Қабылдау алдын ала
жазылусыз жəне жеделдетіп қызмет көрсетусіз
кезек күту тəртібімен жүргізіледі;
2) Мемлекеттік корпорацияның – Қазақстан
Ресбубликасының еңбек заңнамасына сəйкес
жексенбі жəне мереке күндерін қоспағанда,

Қажеттіқұжаттар

дүйсенбі – сенбіні қоса алғанда белгіленген жұмыс
кестесіне сəйкес үзіліссіз сағат 9.00-ден 20.00-ге
дейін.
Қабылдау «электрондық» кезек күту
тəртібімен, жеделдетіп қызмет көрсетусіз,
жылжымайтын мүлік орналасқан жер бойынша
жүзеге асырылады. Электрондық кезекті портал
арқылы брондауға болады.
3) портал – жөндеу жұмыстарын жүргізуге
байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда
тəулік бойы (Қазақстан Республикасының еңбек
заңнамасына сəйкес көрсетілетін қызметті алушы
жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс жəне
мереке күндері өтініш білдірген кезде өтініштерді
қабылдау жəне мемлекеттік қызметтер көрсету
нəтижелері келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).
Көрсетілетін қызметті алушыға (не уəкілетті өкілі:
құзыретін растайтын құжат бойынша заңды тұлға;
нотариалды куəландырылған сенімхат бойынша
жеке тұлға) өтініші бойынша көрсетілетін
мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті
құжаттардың тізбесі:
1) көрсетілетін қызметті берушіге:
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартына 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша
өтініш;
жеке басын куəландыратын құжат (көрсетілетін
қызметті алушының жеке басын сəйкестендіру
үшін);
тапсырыс беруші бекіткен жобалауға арналған
тапсырманың көшірмесі;
жер учаскесіне құқық беретін құжаттың
көшірмесі немесе жергілікті атқарушы органның
реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта
жабдықтау) туралы шешімінің көшірмесі;
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартының 3-қосымшаға сəйкес техникалық
шарттарға арналған сауалнама парағы;
топографиялық түсірілім.
2) мемлекеттік корпорацияға:
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартына 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша
өтініш;
жеке басын куəландыратын құжат (көрсетілетін
қызметті алушының жеке басын сəйкестендіру
үшін);
тапсырыс беруші бекіткен жобалауға арналған
тапсырма;
жер учаскесіне құқық беретін құжаттың
көшірмесі немесе жергілікті атқарушы органның
реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта
жабдықтау) туралы шешімі;

Мемлекеттікқызметтіңнəтижесі

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартының 3-қосымшаға сəйкес нысан
бойынша техникалық шарттарға арналған
сауалнама парағы (бұдан əрі – сауалнама парағы);
топографиялық түсірілім.
3) порталға өтініш берген кезде:
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартына 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша
өтініш;
жер учаскесіне құқық беретін құжаттың
көшірмесі немесе жергілікті атқарушы органның
реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта
жабдықтау) туралы шешімінің электрондық
көшірмесі;
тапсырыс беруші бекіткен, жобалауға арналған
тапсырманың электрондық көшірмесі;
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартының 3-қосымшаға сəйкес техникалық
шарттарға арналған сауалнама парағының
электронды көшірмесі;
топографиялық түсірілімнің электронды
көшірмесі.
Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі: осы
мемлекеттік қызмет көрсету стандартының 1қосымшасына сəйкес жəне келесі бастапқы
материалдарды:
техникалық шарттарды;
сыртқы инженерлік желілер трассаларының
схемаларын;
егжей-тегжейлі жоспарлау жобасының
көшірмесін;
тік жоспарлау белгілерін;
жолдар мен көшелердің көлденең қималарын
қоса берумен сəулет-жоспарлау тапсырмасын беру.

