Қазақстан Республикасының «Тұрғын үй қатынастары туралы» Заңына
сәйкес, аз қамтылған отбасыларға тұрғын үй көмегі көрсетіледі.
Тұрғын үй көмегін көрсету ережесінің үлгісі бойынша Қазақстан
Республикасы Үкіметі бекіткен 2009 жылдың 30 желтоқсанындағы №2314
Қаулысына сәйкес, тұрғын үй көмегін көрсетудің тәртібі мен мөлшерін
жергілікті уәкілетті органдар анықтайды.
Тұрғын үй көмегі коммуналдық қызметтер тұтынуға нормалар шегінде ақы
төлеу сомасы мен отбасының осы мақсаттарға жұмсаған шығыстарының шекті
шығын деңгейінің арасындағы айырма ретінде айқындалады.
Коммуналдық
қызметтерге
арналған
тарифтердің
жоғарылауына
байланысты, халықтың әлеуметтік жағынан әлжуаз топтарын топтарын
толығырақ қамту мақсатында тұрғын үй көмегін көрсету ережесіне өзгерістер
мен толықтырулар енгізілді.
Мемлекеттік көрсетілетін қызмет Батыс Қазақстан облысының қала және
аудандарының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімдерімен
(бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) Қазақстан Республикасы Ұлттық
экономика министрінің 2015 жылы 9 сәуірдегі №319 «Тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылық саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттарын
бекіту туралы» бұйрығымен бекітілген «Тұрғын үй көмегін тағайындау»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына сәйкес көрсетіледі.
Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижелерін беру:
1) ХҚКО;
2) «электрондық үкіметтің www.egov.kz веб-порталы арқылы жүзеге
асырылады.
Мемлекеттік
қызметті
көрсету
нысаны:
электрондық
(ішінара
автоматтандырылған) және (немесе) қағаз түрінде.
Мемлекеттік қызмет жеке тұлғаларға тегін көрсетіледі.
Көрсетілетін қызметті алушы (не нотариалды куәландырылған сенімхат
бойынша оның өкілі) өтініш берген кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін
қажетті құжаттардың тізбесі:
1) ХҚКО-ға:
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес
нысан бойынша өтініш;
өтініш берушінің жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі
(көрсетілетін қызметті алушының жеке басын сәйкестендіру үшін түпнұсқасы);
отбасының кірісін растайтын құжаттар (тиісті мемлекеттік ақпараттық
жүйелерден алынған мәліметтерді қоспағанда);
тұрғын үйді (тұрғын ғимаратты) күтіп-ұстауға арналған ай сайынғы
жарналардың мөлшері туралы шоттар;
коммуналдық қызметтерді тұтынуға арналған шоттар;
телекоммуникация қызметтері үшін түбіртек-шот немесе байланыс
қызметтерін көрсетуге арналған шарттың көшірмесі;
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1. Тұрғын үй көмегі кімге тағайындалатынын айтыңызшы.

23.06.2017 ЭҚАБЖ МО (7.19.2 нұсқасы) Копия электронного документа. Положительный результат проверки ЭЦП.

жеке тұрғын үй қорынан жергілікті атқарушы орган жалдаған тұрғын үйді
пайдаланғаны үшін жергілікті атқарушы орган берген жалдау ақысының
мөлшері туралы шот;
2) порталда:
көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған электрондық
құжат нысанындағы сұрау салу;
отбасының табысын растайтын құжаттардың электрондық көшірмесі;
тұрғын үйді (тұрғын ғимаратты) күтіп-ұстауға арналған ай сайынғы
жарналардың мөлшері туралы шоттардың электрондық көшірмесі;
коммуналдық қызметтерді тұтынуға арналған шоттардың электрондық
көшірмесі;
телекоммуникация қызметтері үшін түбіртек-шоттың немесе байланыс
қызметтерін көрсетуге арналған шарттың электрондық көшірмесі;
жеке тұрғын үй қорынан жергілікті атқарушы орган жалдаған тұрғын үйді
пайдаланғаны үшін жергілікті атқарушы орган берген жалдау ақысының
мөлшері туралы шоттың электрондық көшірмесі.

