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Сарыағаш қаласы

город Сарыагаш

Сарыағаш ауданы бойынша аз қамтамасыз етілген отбасыларға
(азаматтарға) тұрғын үй көмегiн көрсетудiң мөлшерi мен тәртiбiн бекiту
туралы
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және
өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан
Республикасының Заңының 6 бабына, «Тұрғын үй қатынастары туралы» 1997
жылғы 16 сәуiрдегi Қазақстан Республикасының Заңының 97 бабының 2
тармағына, Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2009 жылғы 30 желтоқсандағы
№2314 қаулысымен бекiтiлген Тұрғын үй көмегiн көрсету ережесiне және
Қазақстан
Республикасы
Үкiметiнiң
2009
жылғы
14
сәуiрдегi
№512 қаулысымен бекітілген Әлеуметтiк тұрғыдан қорғалатын азаматтарға
телекоммуникация қызметтерiн көрсеткенi үшiн абоненттiк төлемақы тарифiнiң
көтерiлуiне өтемақы төлеудiң ережесіне сәйкес, Сарыағаш ауданы мәслихаты
ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Сарыағаш ауданы бойынша аз қамтамасыз етілген отбасыларға
(азаматтарға) тұрғын үй көмегін көрсетудің мөлшері мен тәртібі
осы шешімнің 1- қосымшасына сәйкес бекітілсін.
2. Осы шешімнің 2 - қосымшасына сәйкес Сарыағаш аудандық
мәслихатының кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.
3. «Сарыағаш ауданы мәслихат аппараты» мемлекеттік мекемесі Қазақстан
Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:
1) осы шешімнің «Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі Түркістан
облысының Әділет департаменті» Республикалық мемлекеттік мекемесінде
тіркелуін;
2) ресми жарияланғаннан кейін осы шешімді Сарыағаш ауданы
мәслихатының интернет-ресурсына орналастыруын қамтамасыз етсін.
4. Осы шешім алғаш рет ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік
күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Аудандық мәслихат
сессиясының төрағасы
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Аудандық мәслихат хатшысы
міндетін уақытша атқарушы

Е. Туребеков
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