Хабарландыру
«Панфилов ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй
инспекциясы бөлімі» мемлекеттік мекемесі, «Тұрғын үй қатынастары туралы» 1997
жылғы 16 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 71-бабының 5-тармағын
негізге ала отырып, коммуналдық тұрғын үй қорынан тұрғын үйге мұқтаж
адамдардың есебінде тұрған Қазақстан Республикасы азаматтарының кезектілік
тізіміне 2017 жылдың 01 сәуіріне дейін түгендеу жұмыстары жүргізетіндігін
хабарлайды.
Жоғарыдағының негізінде кезекте тұрған азаматтар төменде көрсетілген
құжаттарды Панфилов ауданы Жаркент қаласы Головацкий көшесі №129 үй 109
бөлмеге өткізулері қажет:
1) өтініш беруші мен оның отбасы мүшелерінің жеке куәліктерін не
паспорттарын;
2) некеге тұру (бұзу), отбасы мүшелерінің қайтыс болуы, балалардың тууы
туралы (болған жағдайда) куәліктерінің көшірмелерін;
3) аумақтық әділет органының анықтамасын (өтініш берушіде және онымен
тұрақты тұратын отбасы мүшелерінде меншік құқығында оларға тиесілі тұрғын
үйдің жоқ немесе бар екендігі туралы);
4) есепке қойған жағдайда, мемлекеттік кәсіпорынның не мемлекеттік
мекеменің тұрғын үй қорынан тұрғын үйге мұқтаж азаматтар жергілікті атқарушы
органның анықтамасын (өтініш берушіде және үнемі онымен бірге тұратын отбасы
мүшелерінде осы елді мекенде тұрақты пайдалануында коммуналдық тұрғын үй
қорынан берілген тұрғын үйдің бар немесе жоқ екені туралы);
5) азаматтарды тіркеу кітабының көшірмесі не мекенжай анықтамасы, не өтініш
берушінің тұрғылықты тұратын жерi бойынша тiркелгенiн растайтын селолық
және/немесе ауылдық әкiмдердiң анықтамасы;
6) өтініш берушінің отбасы мүшелері деп басқа адамдар танылған жағдайда
алғашқысы оларды өтініш берушінің отбасы мүшелері деп тану туралы сот
шешімін ұсынады;
7) халықтың әлеуметтiк жағынан әлсіз топтарына жататын азаматтар қосымша
өтініш берушінің (отбасының) халықтың әлеуметтiк жағынан әлсіз топтарына
жататынын растайтын құжатты;
8) халықтың әлеуметтік жағынан әлсіз топтарына жататын азаматтар (мүгедек
балалары бар немесе оларды тәрбиелеуші отбасыларды қоспағанда) өтініш
жасаудың алдында отбасының әрбір мүшесіне соңғы он екі ай ішіндегі табысы
туралы мәліметті қосымша ұсынады;
9) мемлекеттік қызметшілер, бюджеттік ұйымдардың қызметкерлері, әскери
қызметшілер, арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлері және мемлекеттік
сайланбалы қызмет атқаратын адамдар жұмыс орнынан (қызметтен) анықтаманы
қосымша ұсынады. Ғарышкерлікке кандидаттар, ғарышкерлер Қазақстан
Республикасының Үкіметі беретін мәртебесін анықтайтын құжаттарын ұсынады.
10) жалғыз тұрғын үйі авариялық жағдайда деп танылған азаматтар осы фактіні
растайтын анықтаманы қосымша ұсынады;

отбасы тұратын тұрғын үй белгіленген санитариялық-эпидемиологиялық
және техникалық талаптарға сай келмеген не жапсарлас, оқшауланбаған тұрғын
үй-жайларда екі және одан да көп отбасы тұрып жатқан не отбасы құрамында
кейбір созылмалы аурулардың ауыр түрлерімен ауыратын науқастар болып, бір үйжайда (пәтерде) олармен бірге тұру мүмкін болмаған жағдайда өтініш берушілер
тиісті уәкілетті органның анықтамасын қосымша ұсынады.
11)

Панфилов ауданының тұрғын
үй-коммуналдық шаруашылығы
және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

