МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТІҢ ТӨЛҚҰЖАТЫ
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Өтініштерді қабылдауды жəне
нəтижелерін беруді жүзеге асыратын
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Мемлекеттік қызметтің көрсетілетін
нысаны
Жұмыс кестесі

«Эскизді (эскиздік жобаны) келісуден өткізу»
Мемлекеттік
қызметті
Астана
жəне
Алматы
қалаларының, аудандардың жəне облыстық маңызы бар
қалалардың жергілікті атқарушы органдары (бұдан əрі –
көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.
Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету
нəтижелерін беру көрсетілетін қызметті берушінің
кеңсесі жүзеге асырады.
жеке жəне заңды тұлғаларға
тегiн
Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:
1) Өтінішті қарау жəне техникалық жəне (немесе)
технологиялық жағынан күрделі емес объектілердің
эскизін (эскиздік жобасын) келісу мерзімі, мерзімі 5 (бес)
жұмыс күнінен аспайтын дəлелді бас тарту жағдайларын
қоспағанда, өтініш берген күннен бастап 10 (он) жұмыс
күнінен аспайды.
Өтінішті қарау жəне техникалық жəне (немесе)
технологиялық жағынан күрделі объектілердің эскизін
(эскиздік жобасын) келісу мерзімі, мерзімі 5 (бес) жұмыс
күнінен аспайтын дəлелді бас тарту жағдайларын
қоспағанда, өтініш берген күннен бастап 15 (он бес)
жұмыс күнінен аспайды.
Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызмет
алушыдан құжаттарды алған сəттен бастап екі жұмыс
күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын
тексереді.
Ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі
анықталған жағдайда көрсетілетін қызметті беруші
көрсетілген мерзімде өтінішті қарауды тоқтату туралы
жазбаша дəлелді жауап береді;
2) көрсетілетін қызметті беруші құжаттар топтамасын
тапсыру үшін жол берілетін ең ұзақ күту уақыты – 15 (он
бес) минут;
3) жол берілетін ең ұзақ қызмет көрсету уақыты – 15
(он бес) минут.
қағаз түрінде
Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі –
Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына
сəйкес демалыс жəне мереке күндерін қоспағанда,
дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда, сағат 13.00-ден
14.30-ға дейін түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.30-ға
дейін.
Өтініштерді кабылдау жəне мемлекеттік қызмет
көрсету нəтижелерін беру сағат 13.00-ден 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.
Көрсетілетін қызметті алушыға (не уəкілетті өкілі:
құзыретін растайтын құжат бойынша заңды тұлға;
нотариалды куəландырылған сенімхат бойынша жеке
тұлға) қызметті берушіге өтініш жасаған кезде
мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажет құжаттар
тізбесі:
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартына қосымшаға сəйкес нысан бойынша өтініш;
эскиз (эскиздік жоба);
Сəулет-жоспарлау тапсырмасының көшірмесі;
жеке басын куəландыратын құжат (көрсетілетін
қызметті алушының жеке басын сəйкестендіру үшін).
Өтініштің қабылдануын растау көрсетілетін қызметті
берушідегі құжаттар топтамасының көшірмесіне оның
қабылданған уақыты мен күні көрсетіп отырып,
көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркелгені
туралы белгі.
Мемлекеттікқызметтіңнəтижесі Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі – Эскизді
(эскиздік жобаны) келісуден өткізу немесе осы
стандарттың 10-тармағында көзделген негіздер бойынша
мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы
дəлелді жауап беру.

Қажеттіқұжаттар

