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«Ауылдық елді мекендерде тұратын жəне жұмыс істейтін əлеуметтік
сала мамандарына отын сатып алу бойынша əлеуметтік көмек
тағайындау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
1. Жалпы ережелер
1. «Ауылдық елді мекендерде тұратын жəне жұмыс істейтін əлеуметтік
сала мамандарына отын сатып алу бойынша əлеуметтік көмек тағайындау»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін
қызмет).
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан
Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрлігі (бұдан
əрі – Министрлік) əзірледі.
3. Мемлекеттік қызметті аудандардың жəне облыстық маңызы бар
қалалардың жергілікті атқарушы органдары (бұдан əрі – көрсетілетін
қызметті беруші) көрсетеді.
Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру:
1) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы»
коммерциялық емес акционерлік қоғамы (бұдан əрі – Мемлекеттік
корпорация);
2) көрсетілетін қызметті беруші;
3) тұрғылықты жері бойынша көрсетілетін қызметті беруші болмаған
жағдайда кент, ауыл, ауылдық округ əкімі (бұдан əрі – ауылдық округ əкімі)
арқылы жүзеге асырылады.
2. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі

4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:
1) Мемлекеттік корпорацияға, көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген
кезде – көрсетілетін қызметті беруші құжаттардың топтамасын тіркеген
сəттен бастап – 10 (он) жұмыс күні;
тұрғылықты жері бойынша ауылдық округтің əкіміне құжаттардың
топтамасын тапсырған сəттен бастап – 15 (он бес) жұмыс күні;
Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде қабылдау күні мемлекеттік
қызметті көрсету мерзіміне кірмейді;
2) көрсетілетін қызметті берушіде немесе ауылдық округ əкімінде
құжаттардың топтамасын тапсыру үшін күтудің рұқсат етілген ең ұзақ
уақыты – 30 минут, Мемлекеттік корпорацияда – 15 минут;
3) көрсетілетін қызметті берушіде немесе ауылдық округ əкімінде
көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ
уақыты – 30 минут, Мемлекеттік корпорацияда – 20 минут.
5. Көрсетілетін мемлекеттік қызметті нысаны: қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі: ауылдық елді мекендерде
тұратын жəне жұмыс істейтін əлеуметтік сала мамандарына отын сатып алу
бойынша əлеуметтік көмек тағайындау туралы хабарлама.
Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін ұсыну нысаны: қағаз түрінде.
7. Мемлекеттік қызмет жеке тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін
қызметті алушы) тегін көрсетіледі.
8. Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті беруші – www.mzsr.gov.kz интернетресурсында,
«Мемлекеттік
көрсетілетін
қызметтер»
бөлімінде
орналастырылған;
2) ауылдық округ əкімі – 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 14.00-ге дейін түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін.
Мемлекеттік қызмет алдын ала жазылусыз жəне жеделдетіп қызмет
көрсетусіз кезек тəртібінде көрсетіледі;
3) Мемлекеттік корпорацияда – Қазақстан Республикасының Еңбек
кодексіне сəйкес жексенбі жəне мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден бастап
сенбіні қоса алғанда, жұмыс кестесіне сəйкес түскі үзіліссіз сағат
9.00-ден 20.00-ге дейін.
Қызмет алушының тіркелген жері бойынша, жеделдетіп қызмет
көрсетусіз «электрондық кезек» тəртібінде жүзеге асырылады, электрондық
кезекті портал арқылы броньдауға болады.
9. Көрсетілетін қызметті алушы (немесе нотариат куəландырған
сенімхат бойынша оның өкілі) мемлекеттік көрсетілетін қызмет үшін
жүгінген кезде еркін нысанда жазылған өтінішті жəне мынадай құжаттарды
ұсынады:

көрсетілетін қызметті берушіге, кент, ауыл, ауылдық округ əкіміне не
Мемлекеттік корпорацияға:
1) жеке басты куəландыратын құжат (сəйкестендіру үшін);
2) тұрғылықты тұратын жерi бойынша тіркелгенiн растайтын құжат
(мекенжай анықтамасы не ауыл əкімдерінің анықтамасы);
3) жұмыс орнынан анықтама;
4) екінші деңгейдегі банкте немесе банк операцияларын жүзеге асыруға
тиісті лицензиясы бар ұйымдарда дербес шоты бар екенін растайтын құжат.
Көрсетілген құжаттарда қамтылған ақпарат мемлекеттік ақпараттық
жүйелерде расталған кезде көрсетілетін қызметті алушының жеке басын
куəландыратын, тұрғылықты жері бойынша тіркелгенін растайтын
құжаттарды ұсыну талап етілмейді.
Көрсетілетін қызметті беруші, Мемлекеттік корпорация мемлекеттік
қызметтер көрсету кезінде, егер Қазақстан Республикасының заңдарында
өзгеше көзделмесе, ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын
құпияны құрайтын мəліметтерді пайдалануға көрсетілетін қызметті
алушының жазбаша келісімін алады.
10. Көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартының 9-тармағында көзделген тізбеге сəйкес құжаттардың толық
топтамасын ұсынбаған жағдайда, Мемлекеттік корпорация қызметкері осы
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сəйкес нысан
бойынша құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді.
3. Мемлекеттік қызметтерді көрсету мəселелері бойынша
көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды
адамдарының, Мемлекеттік корпорацияның жəне
(немесе) оның қызметкерлерінің шешімдеріне, əрекеттеріне
(əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі
11. Мемлекеттік қызметтерді көрсету мəселелері бойынша көрсетілетін
қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының,
Мемлекеттік корпорацияның жəне (немесе) оның қызметкерлерінің
шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдануда осы мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандартының 14-тармағында көрсетілген мекенжайлар
бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының, аудандар жəне
облыстық маңызы бар қалалар əкімдерінің (бұдан əрі – əкім) атына шағым
беріледі.
Шағым жазбаша нысанда почта арқылы не көрсетілетін қызметті
берушінің, аудандар жəне облыстық маңызы бар қалалар əкімдіктерінің
(бұдан əрі – əкімдік) кеңсесі арқылы қолма-қол беріледі.
Көрсетілетін қызметті берушінің немесе əкімдіктің кеңсесінде
шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөнін, берілген шағымға жауап
алу мерзімі мен орнын көрсете отырып шағымды тіркеу (мөртаңба, кіріс
нөмірі мен күні), оның қабылданғанын растау болып табылады.

Мемлекеттік корпорация қызметкері дөрекі қызмет көрсеткен
жағдайда, шағым Мемлекеттік корпорация басшысының атына беріледі.
Мемлекеттік корпорация кеңсесіне қолма-қол да, почта арқылы да келіп
түскен шағымды тіркеу (мөртаңба, кіріс нөмірі мен тіркеу күні шағымның
екінші данасына немесе шағымға ілеспе хатқа қойылады), оның
қабылданғанын растау болып табылады.
Көрсетілетін қызметті берушінің немесе əкімнің мекенжайына келіп
түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап
5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға тиіс.
Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда
көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын
бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органға шағыммен жүгінеді.
Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау жəне бақылау
жөніндегі уəкілетті органның мекенжайына келіп түскен көрсетілетін
қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс
күні ішінде қаралуға тиіс.
12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген
жағдайларда, көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының
заңнамасында белгіленген тəртіппен сотқа жүгінеді.
4. Мемлекеттік қызметті, оның ішінде
электрондық нысанда жəне Мемлекеттік корпорация арқылы
көрсетудің ерекшеліктері ескерілген өзге де талаптар
13. Өзіне-өзі қызмет көрсетуді, өз бетінше жүріп-тұруды, бағдарлауды
жүзеге асыру қабілетін немесе мүмкіндігін заңнамада белгіленген тəртіппен
толық немесе ішінара жоғалтқан көрсетілетін қызметті алушылар «1414»,
8 800 080 77 77 Бірыңғай байланыс орталығы арқылы жүгінгенде,
мемлекеттік қызмет көрсету үшін құжаттарды қабылдауды Мемлекеттік
корпорацияның қызметкері тұрғылықты жеріне барып жүргізеді.
14. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары:
1)
Министрліктің
–
www.mzsr.gov.kz
интернет-ресурсында,
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде;
2) Мемлекеттік корпорацияның – www.con.gov.kz интернет-ресурсында
орналастырылған.
15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсетудің
статусы туралы ақпаратты көрсетілетін қызметті берушінің анықтамалық
қызметтері, сондай-ақ «1414» Мемлекеттік қызметтерді көрсету мəселелері
жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға мүмкіндігі бар.
16. Мемлекеттік қызметті көрсету мəселелері жөніндегі анықтамалық
қызметтердің байланыс телефондары – www.con.gov.kz интернет-ресурсында
көрсетілген.

«Ауылдық елді мекендерде тұратын жəне
жұмыс істейтін əлеуметтік сала
мамандарына отын сатып алу бойынша
əлеуметтік көмек тағайындау»
мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына
қосымша
Нысан
____________________________
(көрсетілетін қызметті алушының
тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
не ұйымының атауы)
______________________________
(көрсетілетін қызметті алушының
мекен-жайы)
Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы
қолхат
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы
15 сəуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 20-бабының 2-тармағын
басшылыққа ала отырып, «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік
корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы филиалының № ___
бөлімі мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көзделген тізбеге
сəйкес
Сіздің құжаттардың толық топтамасын, атап айтқанда:
Жоқ құжаттардың атауы:
1) ________________________________________;
2) ________________________________________;
3) ________________________________________
ұсынбағаныңызды ескере отырып, мемлекеттік қызмет көрсетуден бас
тартады.
Осы қолхат əрбір тарапқа бір-бірден 2 данада жасалды.
_______________________________
(Мемлекеттік корпорация қызметкерінің
ТАƏ (қолы)
Орындаушының ТАƏ ________________________
Телефон __________
Алдым: ТАƏ/қызмет алушының қолы
20 ____ жылғы «___» ______________

