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Мемлекеттік қызметтің
көрсетілетін нысаны
Жұмыс кестесі

Жергілікті өкілді органдардың шешімдері бойынша мұқтаж
азаматтардың жекелеген санаттарына əлеуметтік көмек
тағайындау
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 нəтижесін беру:
1) көрсетілетін қызметті беруші;
2) кент, ауыл, ауылдық округ əкімі (бұдан əрі –
ауылдық округ əкімі);
3) мүгедектер мен əлеуметтік маңызды аурулары бар
адамдар – www.egov.kz «электрондық үкімет» веб-порталы
(бұдан əрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.
Жеке тұлғалар
Тегін
Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:
1) құжаттардың топтамасын көрсетілетін қызметті
берушіге немесе ауылдық округ əкіміне тапсырған сəттен
бастап, сондай-ақ порталға жүгінген кезде – 8 (сегіз) жұмыс
күні;
Əлеуметтік көмек көрсету үшін құжаттар жетіспеген
не олардың бүлінуіне, жоғалуына байланысты өтініш
берушінің қажетті құжаттарды ұсыну мүмкіндігі болмаған
жағдайларда – 20 (жиырма) жұмыс күні;
2) құжаттардың топтамасын тапсыру үшін күтудің
рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 30 минут;
3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің
рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 30 минут.
Электрондық (ішінара автоматтандырылған) жəне (немесе)
қағаз түрінде
Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті берушіде – www.mzsr.gov.kz
интернет-ресурсында,
«Мемлекеттік
көрсетілетін
қызметтер» бөлімінде орналастырылған;
2)
ауылдық
округ
əкімінде
–
Қазақстан
Республикасының Еңбек кодексіне сəйкес демалыс жəне
мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден бастап жұманы қоса
алғанда, сағат 13.00-ден 14.00-ге дейін түскі үзіліспен сағат
9.00-ден 18.00-ге дейін.
Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету
нəтижесін беру: сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін түскі
үзіліспен сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін.
Мемлекеттік қызмет алдын ала жазылусыз жəне
жеделдетіп қызмет көрсетусіз кезек тəртібінде көрсетіледі;
3) порталда –жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты
техникалық үзілістерді қоспағанда, тəулік бойы (Қазақстан
Республикасының Еңбек кодексіне сəйкес жұмыс уақыты

Қажетті құжаттар

Мемлекеттік қызметтің нəтижесі

аяқталғаннан кейін, демалыс жəне мереке күндері жүгінген
кезде өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету
нəтижесін беру келесі жұмыс күнінде жүзеге асырылады).
Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметті
көрсету үшін жүгінген кезде əлеуметтік көмек тағайындау
үшін қажетті дербес деректерді жинауға жəне өңдеуге
келісетіні көрсетілген еркін нысандағы өтінішті жəне
мынадай құжаттарды ұсынады:
көрсетілетін қызметті берушіге немесе ауылдық округ
əкіміне:
1) жеке басты куəландыратын құжат;
2) тұрғылықты тұратын жері бойынша тіркелгенін
растайтын құжат;
3) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына
1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша өтініш берушінің
отбасы құрамы туралы мəліметтер;
4) адамның (отбасы мүшелерінің) табыстары туралы
мəліметтер;
5) өмірлік қиын жағдайдың туындағанын растайтын
акт жəне/немесе құжат.
Салыстырып тексеру үшін құжаттар түпнұсқаларда
жəне көшірмелерде ұсынылады, содан кейін құжаттардың
түпнұсқалары көрсетілетін қызметті алушыға қайтарылады.
Порталға:
мемлекеттік қызметті көрсету үшін – осы мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сəйкес
жергілікті өкілді органдардың шешімдері бойынша мұқтаж
азаматтардың жекелеген санаттарына əлеуметтік көмек
тағайындау үшін өтініш;
мемлекеттік қызметті көрсету туралы ақпарат алу
үшін – көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен
куəландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау
салу.
Электрондық өтініште көрсетілген жеке басты
куəландыратын құжаттың, тұрғылықты тұратын жері
бойынша тіркелгенін растайтын құжаттың, мүгедектікті
растайтын құжаттың, адамда əлеуметтік маңызды аурудың
бар-жоғын растайтын құжаттың мəліметтерін көрсетілетін
қызметті алушы «электрондық үкімет» шлюзі арқылы тиісті
мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.
Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті
құжаттарды тапсырған кезде:
көрсетілетін қызметті берушіде немесе ауылдық
округ əкімінде –тіркелген күні мен мемлекеттік қызметті
алатын күні, құжаттарды қабылдаған адамның тегі мен атыжөні көрсетілген өтініштің үзбелі талоны беріледі;
портал арқылы – көрсетілетін қызметті алушының «жеке
кабинетінде» мемлекеттік қызмет көрсету үшін сұрау
салудың қабылданғаны туралы статус көрінеді.
Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі: əлеуметтік көмек
тағайындау туралы хабарлама.

