ЖОБА
Алға аудандық мәслихатының 2017 жылғы 26 қыркүйектегі № 116
«Алға ауданында тұрғын үй көмегін көрсету мөлшерін және тәртібін
айқындау туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін–өзі басқару
туралы» Заңының 6 бабына, Қазақстан Республикасының 2016 жылғы
6 сәуірдегі «Құқықтық актілер туралы» Заңының 50 бабына сәйкес, Алға
аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Алға аудандық мәслихатының 2017 жылғы 26 қыркүйектегі № 116
«Алға ауданында тұрғын үй көмегін көрсету мөлшерін және тәртібін
айқындау туралы» (нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу
Тізілімінде № 5676 болып тіркелген, 2017 жылғы 20 қазанда Қазақстан
Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі
эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер
енгізілсін:
көрсетілген шешіммен бекітілген Алға ауданында тұрғын үй көмегін
көрсету мөлшерінде және тәртібінде:
4,5,6 тармақтар мынадай жаңа редакцияда жазылсын:
«4. Тұрғын үй көмегі өтініш берген айдан бастап ағымдағы тоқсанға
тағайындалады. Тұрғын үй көмегiн алуға үмiткер отбасының (азаматтың)
жиынтық табысын есептеу тәртiбi Қазақстан Республикасы Индустрия және
инфрақұрылымдық даму министрінің 2020 жылғы 24 сәуірдегі № 226
«Тұрғын үй көмегін алуға үмiткер отбасының (Қазақстан Республикасы
азаматының) жиынтық табысын есептеу тәртiбiн бекіту туралы»
(нормативтiк құқықтық актiлердi мемлекеттiк тiркеу Тiзiлiмiнде № 20498
болып тiркелген) бұйрығына сәйкес уәкiлеттi органмен отбасының
(азаматтың) жиынтық табысы тұрғын үй көмегiн тағайындауға өтiнiш берген
тоқсанның алдындағы тоқсанға есептеледi.»;
«5. Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету
нәтижелерін
беру
Қазақстан
Республикасы
Индустрия
және
инфрақұрылымдық даму министрінің міндетін атқарушы 2020 жылғы 16
қазандағы № 539 «Тұрғын үй көмегін тағайындау» мемлекеттік қызмет
көрсету жөніндегі қағидаларды бекіту туралы» (нормативтiк құқықтық
актiлердi мемлекеттiк тiркеу Тiзiлiмiнде № 21500 болып тiркелген)
бұйрығына сәйкес жүзеге асырылады.»;
«6. Мемлекеттік корпорация өтінішті ақпараттық жүйе арқылы
қабылдайды және оны тұрғын үй көмегін тағайындауды жүзеге асыратын
уәкілетті органға жібереді.».
2. «Алға аудандық мәслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесі
заңнамада белгіленген тәртіппен:
1) осы шешімді Ақтөбе облысының Әділет департаментінде
мемлекеттік тіркеуді;

2) осы шешімді оны ресми жариялағаннан кейін Алға аудандық
мәслихатының интернет – ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.
3. Осы шешім оның алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап
қолданысқа енгізіледі.
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