МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТІҢ ТӨЛҚҰЖАТЫ
Қызметтің атауы

«Сауда-саттықты (конкурстарды, аукциондарды) өткізуді
талап етпейтін мемлекет меншігіндегі жер учаскелеріне
құқықтарды алу»

Қызметті
мемлекеттік орган

көрсететін Мемлекеттік қызметті облыстардың, Астана және Алматы
қалаларының, аудандардың, облыстық маңызы бар
қалалардың, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердің,
ауылдардың, ауылдық округтердің жергілікті атқарушы
органдары (бұдан әрі - көрсетілетін қызметті берушілер)
көрсетеді.
Өтініштерді қабылдауды және Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету
нәтижелерін беруді жүзеге нәтижелерін беру көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі
асыратын мекеме
арқылы жүзеге асырылады.
Қызметтіалушылар
жеке және заңды тұлғалар
Қызметтіңқұны
Қызметкөрсетумерзімі

Мемлекеттік қызметтің
көрсетілетін нысаны
Жұмыс кестесі

Қажеттіқұжаттар

тегiн
Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:
1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын
тапсырған күннен бастап - 30 (отыз) жұмыс күні,
көрсетілген мерзімге жерге орналастыру жобасын әзірлеу
кезеңі кірмейді;
құжаттардың толық топтамасын ұсынбаған кезде
өтінішті қараудан бас тарту - 2 (екі) жұмыс күні;
2) құжаттар топтамасын тапсыру үшін күтудің жол
берілетін ең ұзақ уақыты - 15 (он бес) минут;
3) қызмет көрсетудің жол берілетін ең ұзақ уақыты - 15
(он бес) минут.
қағаз түрінде
Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті беруші - Қазақстан
Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс
және мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден бастап жұманы
қоса алғанда, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен
сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;
өтініштер қабылдау және мемлекеттік көрсетілген
қызметтің нәтижесін беру сағат 13.00-ден бастап 14.30-ға
дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден бастап 17.30-ға дейін;
мемлекеттік қызмет алдын ала жазылусыз және
жеделдетіп қызмет көрсетусіз кезек күту тәртібінде
көрсетіледі.
Көрсетілетін қызметті алушы (не оның өкілеттілігін
растайтын құжат бойынша заңды тұлғаның уәкілетті өкілі,
нотариалды расталған сенімхат бойынша жеке тұлғаның
уәкілетті өкілі) жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсету
үшін қажетті құжаттардың тізбесі:
1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына
қосымшаға сәйкес, нысан бойынша өтініш;
2) жеке басты куәландыратын құжат (тұлғаның жеке
басын сәйкестендіру үшін талап етіледі).

Көрсетілетін қызметті беруші тиісті мемлекеттік
ақпараттық жүйелерден «электрондық үкімет» шлюзі
арқылы жеке басты куәландыратын құжаттар, заңды
тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы
мәліметтерді алады.
Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше
көзделмесе, көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік
қызметтер көрсету кезінде ақпараттық жүйелерде
қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын
мәліметтерді пайдалануға келісімін береді.
Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті
құжаттарды тапсырған кездегі құжаттар топтамасының
қабылданған күні мен уақыты көрсетіліп, кеңседе тіркелгені
туралы белгі соғылған көшірме өтініштің қабылданғанын
растау болып табылады
Мемлекеттікқызметтіңн Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі: жер учаскесіне
әтижесі
құқық беру туралы шешім немесе осы стандарттың 10тармағындағы көрсетілген жағдайларда мемлекеттік қызметті
көрсетуден бас тарту.

