Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 9 сəуірдегі
№ 319 бұйрығына
3-қосымша
«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
көрсетілетін қызмет стандарты
1. Жалпы ережелер
1. «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 көрсетілетін қызмет (бұдан
əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігі (бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.
3. 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.
2. Мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі
4. 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.
5. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: қағаз түрінде.
6. 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.
Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру нысаны: қағаз түрінде.
7. Мемлекеттік қызмет тегін көрсетіледі.
8. 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.
9. 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:
Ескерту. 9-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық экономика министрінің 07.06.2016
№ 242 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң
қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

10. Көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартының 9-тармағында көзделген тізбеге сəйкес құжаттардың толық
емес топтамасын жəне (немесе) қолданылу мерзімі өтіп кеткен құжаттарды
ұсынған жағдайда көрсетілетін қызметті беруші өтінішті қабылдаудан бас
тартады.
Ескерту. 10-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің
07.06.2016 № 242 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша көрсетілетін
қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды адамдарының
шешімдеріне əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі
10. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша көрсетілетін
қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының
шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану: шағым көрсетілетін
қызметті беруші басшысының атына не тиісті жергілікті атқарушы орган
басшысының атына осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13-

тармағында көрсетілген мекенжайлар бойынша беріледі.
Шағымдар жазбаша нысанда пошта арқылы немесе көрсетілетін қызметті
берушінің немесе тиісті жергілікті атқарушы органның кеңсесі арқылы
қолма-қол қабылданады.
Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға
жауап алу мерзімі жəне орны көрсетіле отырып, шағымды көрсетілетін
қызметті берушінің немесе облыстардың, республикалық маңызы бар
қаланың, астананың тиісті жергілікті атқарушы органының кеңсесінде тіркеу
(мөртаңба, кіріс нөмірі жəне күні) оның қабылданғанын растау болып
табылады.
Көрсетілетін қызметті берушіге немесе облыстардың, республикалық
маңызы бар қаланың, астананың тиісті жергілікті атқарушы органына немесе
көрсетілетін қызметті берушіге келіп түскен көрсетілетін қызметті
алушының шағымы оны тіркеген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде
қаралуға жатады.
Шағымды қараудың нəтижелері туралы дəлелді жауап пошта байланысы
арқылы көрсетілетін қызметті алушыға жіберіледі не көрсетілетін қызметті
берушінің, тиісті жергілікті атқарушы органының кеңсесінде қолма-қол
беріледі.
Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда
көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын
бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органға шағым бере алады.
Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі
уəкілетті органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының
шағымы оны тіркеген күннен бастап он бес жұмыс күні ішінде қаралуға
жатады.
11. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда
көрсетілетін қызметті алушының Қазақстан Республикасының заңнамасында
белгіленген тəртіпте сотқа жүгінуге құқығы бар.
4. Мемлекеттік қызмет көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып,
қойылатын өзге де талаптар
12. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары
www.economy.gov.kz интернет-ресурсында орналастырылған.
13. Көрсетілетін қызметті алушының қашықтықтан қол жеткізу
режимінде мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай
байланыс орталығы арқылы) мемлекеттік қызметті көрсетудің тəртібі мен
мəртебесі туралы ақпаратты алу мүмкіндігі бар.
14. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі анықтамалық
қызметтердің байланыс телефондары көрсетілетін қызметті берушінің
www.economy.gov.kz.интернет-ресурсында орналастырылған. Мемлекеттік
қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы:
(1414).

«Мемлекеттік тұрғын үй қорынан
берілетін тұрғын үйге немесе жеке
тұрғын үй қорынан жергілікті
атқарушы орган жалдаған тұрғын
үйге мұқтаж азаматтарды есепке алу
жəне кезекке қою, сондай-ақ
жергілікті атқарушы органдардың
тұрғын үй беру туралы шешім
қабылдауы» мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына
қосымша
Нысан
___________Астана жəне Алматы
қалаларының, аудандардың жəне
облыстық маңызы бар қалалардың
жергілікті атқарушы органының
атауы
_____________________________
мекенжайы бойынша тұратын
азамат(ша)_________________________
(тегі, аты, əкесінің аты, бар болса)
Өтініш
Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің
07.06.2016 № 242 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Маған, Сізден 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 беруді сұраймын.
Менде жəне менімен тұрақты тұратын отбасы мүшелерінде осы елді
мекенде тұрақты пайдалануда коммуналдық тұрғын үй қорынан берілетін
тұрғын үйдің бар немесе жоқ екенін тексеруге қарсы емеспін.
Қосымша: ________________________
_____________________________
(күні, қолы)
«Мемлекеттік тұрғын үй қорынан
берілетін тұрғын үйге немесе жеке
тұрғын үй қорынан жергілікті
атқарушы орган жалдаған тұрғын
үйге мұқтаж азаматтарды есепке

алу жəне кезекке қою, сондай-ақ
жергілікті атқарушы органдардың
тұрғын үй беру туралы шешім
қабылдауы» мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына
2-қосымша
Нысан
_____________________________________
(тегі, аты, əкесінің аты (бұдан əрі –
Т.А.Ə.)
_____________________________________
(көрсетілетін қызметті
алушының мекенжайы)
Құжаттарды қабылдаудан
бас тарту туралы қолхат
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 cəуірдегі
Қазақстан Республикасы Заңының 20-бабының 2-тармағын басшылыққа ала
отырып, Астана жəне Алматы қалаларының, аудандардың жəне облыстық
маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органы (мекенжайы
көрсетілсін) мемлекеттік қызмет көрсетуге (мемлекеттік қызметтің атауы
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына сəйкес көрсетілсін)
құжаттарды қабылдаудан Сіздің мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартында көзделген тізбеге сəйкес құжаттардың толық топтамасын
ұсынбауыңызға байланысты бас тартады, атап айтқанда:
Жоқ құжаттардың атауы:
1) _______________________________________;
2) _______________________________________;
3) _______________________________________.
Осы қолхат əр тарапқа бір-бірден 2 данада жасалды.
Т.А.Ə. (мемлекеттік қызметті беруші) (қолы)
Орындаушы: Т.А.Ə. _____________________
Телефоны ____________
Алдым: Т.А.Ə./көрсетілетін қызметті алушының қолы
20 __ жылғы «___» _________

