Мемлекеттік қызметтің төлқұжаты
Қызметтің атауы
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Мемлекеттік қызметтің
көрсетілетін нысаны
Жұмыс кестесі

Қажетті құжаттар

Мемлекеттік қызметтің нəтижесі

Мемлекеттік кəсіпорынның немесе мемлекеттік мекеменің
тұрғын үй қорынан тұрғын үйге мұқтаж азаматтарға тұрақты
пайдалануында коммуналдық тұрғын үй қорынан берілген
тұрғын үйдің немесе жергілікті атқарушы орган жеке тұрғын
үй қорынан жалдаған тұрғын үйдің болуы (болмауы) туралы
анықтама беру
Мемлекеттік қызметті облыстардың, Астана жəне Алматы
қалаларының, аудандардың жəне облыстық маңызы бар
қалалардың жергілікті атқарушы органдары (бұдан əрі –
көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.
Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік көрсетілетін қызметтің
нəтижесін беру мемлекеттік қызметті көрсетілетін қызметті
берушінің кеңсесі арқылы жүзеге асырылады.
Жеке тұлғалар
Тегін
Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі:
1) құжаттар топтамасын тапсырған сəттен бастап –
күнтізбелік 10 (он) күн;
2) құжаттар топтамасын тапсыру үшін күтудің рұқcат
етілетін ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут;
3) қызмет көрсетудің рұқсат етілетін ең ұзақ уақыты – 20
(жиырма) минут.
Қағаз түрінде
Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі – Қазақстан
Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес демалыс жəне
мереке күндерін қоспағанда, сағат 13.00-ден 14.00-ге дейін
түскі үзіліспен, дүйсенбі – жұма аралығында сағат 9.00-ден
18.30-ге дейін көрсетіледі.
Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік көрсетілетін
қызметтің нəтижесін беру сағат 13.00-ден 14.00-ге дейін
түскі үзіліспен 09-00-дан 17.30-ге дейін көрсетіледі.
Мемлекеттік қызметті көрсетілетін қызметті берушінің
кеңсесі алдын ала жазылусыз жəне жеделдетіп қызмет
көрсетусіз кезек күту тəртібімен көрсетеді.
Көрсетілетін қызметті алушы (не сенімхат бойынша оның
өкілі) өтініш берген кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін
қажетті құжаттардың тізбесі:
1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына
қосымшаға сəйкес нысан бойынша өтініш;
2) көрсетілетін қызметті алушының жəне оның отбасы
мүшелерінің жеке басын куəландыратын құжат немесе
паспорт (көрсетілетін қызметті алушының жеке басын
сəйкестендіру үшін түпнұсқасы ұсынылады);
3) жұмыс орнынан анықтаманы;
4) мекенжай анықтамасы ұсынылады.
Көрсетілетін қызметті алушы қажетті құжаттарды берген
кезде тиісті құжаттар қабылданғаны туралы қолхат беріледі.
Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі – мемлекеттік

кəсіпорынның немесе мемлекеттік мекеменің тұрғын үй
қорынан тұрғын үйге мұқтаж азаматтарға тұрақты
пайдалануында коммуналдық тұрғын үй қорынан берілген
тұрғын үйдің немесе жергілікті атқарушы орган жеке тұрғын
үй қорынан жалдаған тұрғын үйдің болуы (болмауы) туралы
анықтама беру.

