МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТІҢ ТӨЛҚҰЖАТЫ
Қызметтің атауы

«Жер учаскесінің нысаналы мақсатын өзгертуге шешім
беру»
Қызметті көрсететін мемлекеттік Мемлекеттік қызметті облыстардың, Астана жəне
орган
Алматы қалаларының, аудандардың жəне облыстық
маңызы бар қалалардың, аудандық маңызы бар
қалалардың, поселкенің, ауылдың, ауылдық округтің
жергілікті атқарушы органдары (бұдан əрі көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.
Өтініштерді
қабылдауды
жəне Құжаттарды қабылдау жəне мемлекеттік көрсетілетін
нəтижелерін беруді жүзеге асыратын қызмет
нəтижелерін
беру:
мекеме
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік
корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғам
(бұдан
əрі
Мемлекеттік
корпорация);
3) www.egov.kz «электрондық үкімет» веб-порталы
(бұдан əрі - портал) арқылы жүзеге асырылады.
Қызметтіалушылар
жеке жəне заңды тұлғалар
Қызметтіңқұны
Қызметкөрсетумерзімі

Мемлекеттік қызметтің көрсетілетін
нысаны
Жұмыс кестесі

тегін
Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:
1) көрсетілетін қызметті берушіге, Мемлекеттік
корпорацияға немесе порталға құжаттар пакеті
тапсырылған күннен бастап - 30 (отыз) күнтізбелік
күнге дейін;
көрсетілген қызметті беруші көрсетілген қызметті
алушыдан құжаттарды алған сəттен бастап екі жұмыс
күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын
тексереді.
Ұсынылған құжаттардың толық еместігі анықталған
жағдайда көрсетілген қызметтерді беруші белгіленген
мерзімде өтінішті одан əрі қатыстырудан дəлелді
жазбаша бас тарту береді.
Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде
құжаттарды қабылдау күні мемлекеттік қызмет көрсету
мерзіміне кірмейді;
2) құжаттар пакетін тапсыру үшін күтудің жол
берілетін ең ұзақ уақыты - 15 (он бес) минут;
3) құжаттарды алу кезінде кезек күтудің жол
берілетін ең ұзақ уақыты - 15 (он бес) минут.
электрондық (ішінара автоматтандырылған) жəне
(немесе) қағаз түрінде.
Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті берушінің - 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-ге дейін.
Өтініштер қабылдау жəне мемлекеттік көрсетілген
қызмет нəтижелерін беру сағат 9.00-ден бастап 17.30-ға

Қажеттіқұжаттар

дейін түскі үзіліспен сағат 13.00-ден бастап 14.30-ға
дейін жүзеге асырылады.
Мемлекеттік қызмет алдын ала жазылусыз жəне
жеделдетіп қызмет көрсетусіз, жер учаскесінің
орналасқан жері бойынша кезек күту тəртібінде
көрсетіледі;
2) Мемлекеттік корпорацияның - Қазақстан
Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес жексенбі
жəне мереке күндерін қоспағанда, жұмыс кестесіне
сəйкес дүйсенбіден бастап сенбіні қоса алғанда, жұмыс
кестесіне сəйкес түскі үзіліссіз сағат 9.00-ден 20.00-ге
дейін;
мемлекеттік қызмет жеделдетіп қызмет көрсетусіз,
«электрондық кезек» тəртібінде көрсетіледі, жер
учаскесінің тұрған жері бойынша, портал арқылы
электрондық кезекті броньдауға болады;
3) порталдың - жөндеу жұмыстарын жүргізуге
байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда тəулік
бойы (көрсетілген қызметті алушы жұмыс уақыты
аяқталғаннан кейін, демалыс жəне мереке күндері
өтініш жасаған жағдайда Қазақстан Республикасының
еңбек заңнамасына сəйкес өтініштерді қабылдау жəне
мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру келесі
жұмыс күні жүзеге асырылады).
Көрсетілетін қызметті алушы (не: заңды тұлғаның
өкілеттілігін растайтын құжат бойынша, жеке тұлғаның
нотариалды расталған сенімхат бойынша уəкілетті
өкілі):
көрсетілетін қызметті берушіге, Мемлекеттік
корпорацияға жүгінген кезде мемлекеттік қызмет
көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:
1) осы стандартқа 1-қосымшаға сəйкес нысан
бойынша өтініш;
2) жеке басты куəландыратын құжат (жеке басты
сəйкестендіру үшін талап етіледі);
3) жер учаскесін сатып алу қажет болған жағдайда,
жер учаскесінің кадастрлық (бағалау) құнының актісі;
порталға:
1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына
1-қосымшаға сəйкес электрондық өтінім;
2) жер учаскесін сатып алу қажет болған жағдайда,
жер учаскесінің кадастрлық (бағалау) құнының актісі құжаттың электрондық көшірмесі.
Жеке басты куəландыру құжаты туралы
мəліметтерді, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта
тіркеу) туралы, жер учаскесіне ауыртпалықтың
жоқтығы туралы, жер учаскесіне сəйкестендіру жəне
құқық белгілеу құжаты туралы мəліметтерді
көрсетілетін қызметті беруші жəне (немесе)
Мемлекеттік корпорацияның жұмыскері тиісті
мемлекеттік ақпараттық жүйелерден «электрондық
үкімет» шлюзі арқылы алады.

Көрсетілетін қызметті беруші жəне Мемлекеттік
корпорацияның жұмыскері егер Қазақстан
Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе,
көрсетілетін қызметті алушыдан мемлекеттік қызметтер
көрсету кезінде ақпараттық жүйелерде қамтылған,
заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді
пайдалануға келісімін алады.
Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті
құжаттарды тапсырған кезде:
Көрсетілетін қызметті берушіге - қағаз
тасығыштағы өтініштің қабылданғанын растау оның
көшірмесінде құжаттар пакетін қабылдау күні мен
уақыты көрсетіле отырып, кеңседе тіркелгені туралы
белгі болып табылады.
Мемлекеттік корпорацияға - көрсетілетін қызметті
алушыға тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы
қолхат беріледі;
порталға - «жеке кабинетке» мемлекеттік қызмет
көрсетуге сұратудың қабылданғаны туралы мəртебе
жіберіледі, сондай-ақ мемлекеттік көрсетілген қызмет
нəтижесін алу күні мен уақыты көрсетілген хабарлама
жолданады.
Мемлекеттік корпорацияда дайын құжаттарды беру
жеке басты куəландыратын құжат (не: уəкілеттілігін
растайтын құжат бойынша заңды тұлғаның; нотариалды
расталған сенімхат бойынша жеке тұлғаның өкілетті
өкілі) ұсынылған кезде қолхаттың негізінде жүзеге
асырылады.
Мемлекеттік корпорация бір ай бойы нəтижені
сақтауды қамтамасыз етеді, содан кейін одан əрі сақтау
үшін көрсетілетін қызметті алушыға береді.
Көрсетілетін қызметті алушы бір ай өткеннен кейін
жүгінген кезде Мемлекеттік корпорацияның сұратуы
бойынша көрсетілетін қызметті беруші дайын
құжаттарды көрсетілетін қызметті алушыға беру үшін
Мемлекеттік корпорацияға жібереді.
Мемлекеттікқызметтіңнəтижесі Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі - жер
учаскесінің нысаналы мақсатын өзгертуге шешім.

