Мемлекеттік қызметтің төлқұжаты
Қызметтің атауы
Қызметті көрсететін мемлекеттік
орган
Өтініштерді қабылдауды және
нәтижелерін беруді жүзеге
асыратын мекеме
Қызметті алушылар
Қызметтің құны
Қызмет көрсету мерзімі

Мемлекеттік қызметтің
көрсетілетін нысаны
Жұмыс кестесі

Қажетті құжаттар

«Бизнестің жол картасы - 2020» бизнесті қолдау мен
дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде мемлекеттік
гранттар беру
Мемлекеттік қызметті облыстардың, Астана және Алматы
қалаларының жергілікті атқарушы органдары (бұдан әрі –
көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.
Өтініштерді қабылдау мен мемлекеттік қызметті көрсету
нәтижелерін беруді облыстардың, Астана және Алматы
қалаларының, облыстық және аудандық маңызы бар
қалалардың, қаладағы аудандардың жергілікті атқарушы
органдарының кеңсесі жүзеге асырады.
Жеке және заңды тұлғаларға
ақысыз негізде
1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын
тапсырған күннен бастап – 48 (қырық сегіз) жұмыс күні
ішінде;
2) құжаттар топтамасын тапсыру үшін рұқсат етілетін ең
ұзақ күту уақыты – 30 (отыз) минут;
3) рұқсат етілетін ең ұзақ қызмет көрсету уақыты – 20
(жиырма) минут.
қағаз түрінде
Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес
көрсетілетін қызметті берушінің белгіленген жұмыс кестесі
бойынша демалыс және мереке күндерін қоспағанда,
дүйсенбі – жұма аралығында сағат 13.00-ден 14.00, 14.30,
15.00-ге дейінгі түскі үзіліспен сағат 8.30, 9.00-ден 18.00,
18.30, 19.00-ге дейін.
Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік көрсетілетін
қызметтің нәтижесін беру сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі
түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін жүзеге
асырылады.
Көрсетілетін қызметті алушының (не сенімхат бойынша
оның өкілінің) жүгінуі кезінде мемлекеттік қызметті көрсету
үшін қажетті құжаттар тізбесі:
осы стандартқа қосымшаға сәйкес гранттар беру бойынша
конкурстық іріктеуге қатысуға өтінім;
заңды тұлғаны (дара кәсіпкерді) мемлекеттік тіркеу туралы
куәліктің көшірмесі;
өтініш берілген күнге дейін күнтізбелік 30 күн бұрын
берілген бюджетке төленетін міндетті төлемдер бойынша
берешектің жоқ екені туралы анықтама;
өтінім берілген кездегі жалдамалы жұмыскерлердің орташа
саны туралы басшының қолымен және өтініш берушінің
мөрімен (болған жағдайда) расталған анықтама;
бизнес-жоба;
Бағдарлама және/немесе Жұмыспен қамту 2020
бағдарламасының шеңберінде кәсіпкердің оқудан өткенін
растайтын құжаттың көшірмесі;

Мемлекеттік қызметтің нәтижесі

кәсіпкердің ағымдағы шотында ақша қаражатының бар екені
туралы банк шотынан үзінді көшірме немесе жылжымалы
және/немесе жылжымайтын мүліктің бағалау құнын
растайтын құжаттар;
кәсіпкердің атынан өтінім беру құқығына сенімхат, сенім
білдірілген адам төлқұжатының көшірмесі (заңды тұлғаның
атынан – заңды тұлға растаған).
Көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінде құжаттарды
қабылдаған адамның тегі мен аты-жөнін көрсете отырып
тіркеу (мөртаңба, кіріс нөмірі және күні) құжаттардың
қабылданғанын растау болып табылады.
9-1. Көрсетілетін қызметті беруші мынадай:
1) көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік көрсетілетін
қызметті алу үшін ұсынған құжаттарының және (немесе)
олардағы деректердің (мәліметтердің) дұрыс еместігін
анықтау;
2) көрсетілетін қызметті алушының және (немесе)
мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті ұсынылған
материалдардың, объектілердің, деректердің және
мәліметтердің Қазақстан Республикасының нормативтік
құқықтық актілерінде белгіленген талаптарға сәйкес келмеуі
негіздері бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас
тартады.
Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі: грант беру туралы
шарт не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының
9-1-тармағында көзделген жағдайларда және негіздер
бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы
дәлелді жауап.

