2020 жылғы 7 қыркүйегі
№ 54-479-VI
Сарыағаш аудандық
мәслихатының
2020 жылғы 07 қыркүйектегі
№54-479-VI шешімімен бекітілген
Әлеуметтiк көмек көрсетудiң, оның мөлшерлерiн белгiлеудiң және мұқтаж
азаматтардың жекелеген санаттарының тiзбесiн айқындаудың қағидасы
1. Осы әлеуметтiк кӛмек кӛрсетудiң, оның мӛлшерлерiн белгiлеудiң және мұқтаж
азаматтардың жекелеген санаттарының тiзбесiн айқындаудың қағидасы (бұдан әрі – Қағида)
«Қазақстан Республикасындағы жергiлiктi мемлекеттiк басқару және ӛзiн-ӛзi басқару
туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына және Қазақстан
Республикасы Үкiметiнiң 2013 жылғы 21 мамырдағы №504 «Әлеуметтiк кӛмек кӛрсетудiң,
оның мӛлшерлерiн белгiлеудiң және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тiзбесiн
айқындаудың Үлгiлiк Қағидаларын бекiту туралы» (бұдан әрі-Үлгілік қағидалар) қаулысына
сәйкес әзiрлендi және әлеуметтiк кӛмек кӛрсетудiң, оның мӛлшерлерiн белгiлеудiң және
мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тiзбесiн айқындаудың тәртiбiн белгiлейдi.
2. Әлеуметтiк кӛмек Сарыағаш ауданының аумағында тұрақты тұратын мұқтаж
азаматтардың жекелеген санаттарына кӛрсетiледi.
1. Жалпы ережелер
3. Осы Қағидада қолданылатын негiзгi терминдер мен ұғымдар:
1) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы (бұдан әрі – уәкілетті
ұйым) – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік қызметтерді, табиғи
монополиялар субъектілерінің желілеріне қосуға арналған техникалық шарттарды беру
жӛніндегі қызметтерді және квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қызметтерін кӛрсету,
«бір терезе» қағидаты бойынша мемлекеттік қызметтерді, табиғи монополиялар
субъектілерінің желілеріне қосуға арналған техникалық шарттарды беру жӛніндегі
қызметтерді, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қызметтерін кӛрсетуге ӛтініштер
қабылдау және кӛрсетілетін қызметті алушыға олардың нәтижелерін беру жӛніндегі
жұмысты ұйымдастыру, сондай-ақ электрондық нысанда мемлекеттік қызметтер кӛрсетуді
қамтамасыз ету үшін Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша құрылған,
орналасқан жері бойынша жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеуді жүзеге
асыратын заңды тұлға;
2) атаулы күндер – жалпы халықтық тарихи, рухани, мәдени маңызы бар және
Қазақстан Республикасы тарихының барысына ықпал еткен оқиғалар;
3) арнайы комиссия – ӛмірлік қиын жағдайдың туындауына байланысты әлеуметтік
кӛмек кӛрсетуге үміткер адамның (отбасының) ӛтінішін қарау бойынша Сарыағаш ауданы
әкімінің шешімімен құрылатын комиссия;
4) ең тӛмен күнкӛріс деңгейі – облыстағы статистикалық органдар есептейтін мӛлшері
бойынша ең тӛмен тұтыну себетінің құнына тең, бір адамға қажетті ең тӛмен ақшалай кіріс;
5) мереке күндері – Қазақстан Республикасының ұлттық және мемлекеттік мереке
күндері;
6) отбасының (азаматтың) жан басына шаққандағы орташа табысы – отбасының
жиынтық табысының айына отбасының әрбір мүшесіне келетін үлесі;
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7) ӛмірдегі қиын жағдай – азаматтың тыныс-тіршілігін объективті түрде бұзатын, ол
ӛз бетінше еңсере алмайтын ахуал;
8) уәкілетті орган – жергілікті бюджет есебінен қаржыландырылатын, әлеуметтік
кӛмек кӛрсетуді жүзеге асыратын ауданның халықты әлеуметтік қорғау саласындағы
атқарушы органы;
9) учаскелік комиссия – әлеуметтік кӛмек алуға ӛтініш білдірген адамдардың
(отбасылардың) материалдық жағдайына тексеру жүргізу және қорытындылар дайындау
үшін тиісті әкімшілік-аумақтық бірлік әкімдерінің шешімімен құрылатын комиссия;
10) шекті шама – әлеуметтік кӛмектің бекітілген ең жоғары мӛлшері;
4. Осы Қағиданың мақсаты үшiн әлеуметтiк кӛмек ретiнде Сарыағаш ауданының
әкiмдiгi мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарына (бұдан әрi – алушылар) ӛмiрлiк қиын
жағдай туындаған жағдайда, сондай-ақ атаулы күндер мен мереке күндерiне ақшалай немесе
заттай нысанда кӛрсететiн кӛмек түсiнiледi.
5. «Қазақстан Республикасында мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы» 2005 жылғы
13 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабында және «Ардагерлер туралы» 2020
жылғы 6 мамырдағы Қазақстан Республикасы Заңының 10- бабының 2) тармақшасында, 11бабының 2) тармақшасында, 12-бабының 2) тармақшасында және 13- бабының 2)
тармақшасында кӛрсетілген адамдарға әлеуметтік кӛмек осы қағидада кӛзделген тәртіппен
кӛрсетіледі.
6. Әлеуметтiк кӛмек бiр рет және (немесе) мерзiмдi (ай сайын, тоқсан сайын, жарты
жылдықта 1 рет) кӛрсетiледi.
7. Учаскелiк және арнайы комиссиялар ӛз қызметiн Түркістан облысы әкiмдiгi
бекiтетiн ережелердiң негiзiнде жүзеге асырады.
2. Әлеуметтiк көмек алушылар санаттарының тiзбесiн айқындау және
әлеуметтiк көмектiң мөлшерлерiн белгiлеу тәртiбi
8. Әлеуметтiк кӛмек мынадай санаттағы азаматтарға мереке және атаулы күндерi
кӛрсетіледі:
1) 8 наурыз – Халықаралық әйелдер күні:
«Алтын алқа», «Күміс алқа» алқаларымен наградталған немесе бұрын «Батыр ана»
атағын алған, сондай-ақ I және II дәрежелі «Ана даңқы» ордендерімен наградталған
кӛпбалалы аналарға, біржолғы 2 айлық есептік кӛрсеткіш мӛлшерінде;
2) 7 мамыр – Отан қорғаушы күні:
Ауғанстандағы кеңестік әскери контингентке қызмет кӛрсеткен, жарақат, контузия
алған немесе мертіккен не ұрыс қимылдарын қамтамасыз етуге қатысқаны үшін бұрынғы
КСР Одағының ордендерiмен және медальдарымен наградталған жұмысшылар мен
қызметшiлерге біржолғы әлеуметтік кӛмектің шекті мӛлшері 12 айлық есептік кӛрсеткіш
мӛлшерінде;
1986-1987 жылдары Чернобыль АЭС-iндегi апаттың, сондай-ақ азаматтық немесе
әскери мақсаттағы объектiлердегi басқа да радиациялық апаттар мен авариялардың салдарын
жоюға қатысқан, сондай-ақ ядролық сынақтарға тiкелей қатысқан адамдарға біржолғы 12
айлық есептік кӛрсеткіш мӛлшерінде;
Семей ядролық сынақтар мен оқу-жаттығуларға қатысқан адамдарға, ядролық қаруды
сынаудың салдарынан мүгедек болған адамдарға біржолғы әлеуметтік кӛмектің мӛлшері 12
айлық есептік кӛрсеткіш;
3) 9 мамыр – Жеңіс күні:
Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне, біржолғы 100 айлық есептік
кӛрсеткіш мӛлшерінде;
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Ұлы Отан соғысы жылдарында тылдағы қажырлы еңбегі мен мінсіз әскери қызметі
үшін бұрынғы КСР Одағының ордендерімен және медальдарымен наградталған адамдарға,
сондай-ақ 1941 жылғы 22 маусым – 1945 жылғы 9 мамыр аралығында кемiнде алты ай
жұмыс iстеген (қызмет ӛткерген) және Ұлы Отан соғысы жылдарында тылдағы қажырлы
еңбегi мен мiнсiз әскери қызметі үшін бұрынғы КСР Одағының ордендерiмен және
медальдарымен наградталмаған адамдар біржолғы 5 айлық есептік кӛрсеткіш мӛлшерінде;
Екінші дүниежүзілік соғыс кезеңінде фашистер мен олардың одақтастары құрған
концлагерьлердегі, геттолардағы және басқа да мәжбүрлеп ұстау орындарындағы кәмелетке
толмаған тұтқындарына – біржолғы 5 айлық есептік кӛрсеткіш мӛлшерінде;
Ұлы Отан соғысында қаза тапқан (қайтыс болған, хабар-ошарсыз кеткен)
жауынгерлердің ата-аналарына және екінші рет некеге тұрмаған жесірлеріне; екінші рет
некеге тұрмаған зайыбына (жұбайына) – біржолғы 5 айлық есептік кӛрсеткіш мӛлшерінде;
мерзімді баспасӛз басылымдарына жазылу үшін Ұлы Отан соғысы ардагерлері мен
мүгедектеріне, жартыжылдықта бір рет әлеуметтік кӛмектің шекті мӛлшері 5 айлық есептік
кӛрсеткіш;
Ұлы Отан соғысы ардагерлері мен мүгедектеріне тұрғын үйін жӛндеуге біржолғы
әлеуметтік кӛмектің шекті мӛлшері 100 айлық есептік кӛрсеткіш;
4) 6 шілде – Астана күніне орай:
Үйде арнаулы әлеуметтік қызмет алатын мүмкіндігі шектеулі мүгедек балалар мен
үйде оқытылып тәрбиеленетін мүмкіндігі шектеулі мүгедек балаларға біржолғы 2 айлық
есептік кӛрсеткіш мӛлшерінде;
5) 1 желтоқсан- Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті күніне орай:
үйде арнаулы әлеуметтік күтімге алынған жалғызілікті қарттарға, арнаулы
әлеуметтік күтімге алынған І-ІІ топтағы мүгедектерге біржолғы 2 айлық есептік кӛрсеткіш
мӛлшерінде;
Үйде арнаулы әлеуметтік қызмет алатын 80 және 80 жастан асқан жалғызілікті
қарттарға ай сайын 2 айлық есептік кӛрсеткіш мӛлшерінде.
9. Әлеуметтiк кӛмек мынадай санаттағы азаматтарға ұсынылады:
1) үйде оқытылып тәрбиеленетін мүмкіндігі шектеулі мүгедек балаларға ай сайын
оқу жылына әлеуметтік кӛмек 2 айлық есептік кӛрсеткіш мӛлшерінде;
2) мәжбүрлеп емдеу аяқталғаннан кейін туберкулезге қарсы мамандандырылған
медициналық ұйымнан шығарылған, туберкулезбен ауыратын науқастарға, біржолғы 10
айлық есептік кӛрсеткіш мӛлшерінде;
3) жеке оңалту бағдарламасына сәйкес мүгедектерге арнаулы жүрiп-тұру
құралдарына:
серуендеуге арналған қоларбаға, біржолғы 60 айлық есептік кӛрсеткіш мӛлшерінде;
бӛлмеге арналған қоларбаға, біржолғы 30 айлық есептік кӛрсеткіш мӛлшерінде;
4) зейнеткерлер мен мүгедектерге шипажай немесе оңалту орталықтарына жолдама
үшін, біржолғы 40 айлық есептік кӛрсеткіш мӛлшерінде;
5) Адамның иммун тапшылығы вирусын жұқтыру немес жұқтырылған иммун
тапшылығының синдромы ауруы медицина қызметкерлерінің және тұрмыстық қызмет
кӛрсету саласы қызметкерлерінің кінәсінен болған, олардың ӛміріне немесе денсаулығына
келтірілген зиянды ӛтеуге ӛтемақы, сонымен қатар адамның иммун тапшылығы вирусын
жұқтырған балалары бар отбасыларына, ай сайын ең тӛменгі күнкӛріс деңгейінің 2
еселенген мӛлшерінде;
6) Әлеуметтік және инва такси қызметін ұсынуға Ұлы Отан соғысының ардагерлері
мен мүгедектеріне, жүріп тұруы қиын І-ІІ топтағы мүгедектерге, мүгедек балаларға емдеу
сауықтыру мекемелеріне және қоғамдық орындарға тасымалдау үшін, ай сайын 40 айлық
есептік кӛрсеткіш мӛлшерінде;
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7) Әлеуметтiк кӛмек ӛмiрлiк қиын жағдайға ұшыраған аз қамтамасыз етілген, жан
басына шаққандағы орташа табысы ең тӛмен күнкӛріс деңгейінен тӛмен отбасыларға
(адамдарға), ең тӛмен күнкӛрiс деңгейi мӛлшерінде ұсынылады.
Бұл ретте әлеуметтік кӛмек ай сайын немесе үш айға бір рет тӛленеді.
Әлеуметтік кӛмектің бір жолғы тӛлемі арнайы комиссиямен келісім бойынша
жүргізіледі және әлеуметтік келісім шарт бойынша міндеттемелерді орындауға (жеке
қосалқы шаруашылықты дамытуға, жеке кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыруға)
пайдаланылады.
Арнайы комиссиялар әлеуметтік кӛмек кӛрсету қажеттілігі туралы қорытынды
шығарған кезде осы қағидада белгіленген азаматтарды мұқтаждар санатына жатқызу үшін
негіздемелер тізбесін басшылыққа алады.
10. Табиғи зілзаланың немесе ӛрттің салдарынан ӛмірлік қиын жағдай туындаған
кезде адамдар бір ай мерзім ішінде әлеуметтік кӛмекке ӛтініш білдіру қажет.
11. Азаматтарды ӛмірлік жағдай туындаған кезде мұқтаждар санатына жатқызу үшін
мыналар:
1) Қазақстан Республикасының заңнамасында кӛзделген негіздемелер;
2) табиғи зілзаланың немесе ӛрттің салдарынан азаматқа (отбасына) не оның мүлкіне
зиян келтіру не әлеуметтік мәні бар аурулардың болуы;
3) отбасының (азаматтың) жанбасына шаққандағы орташа табысы ең тӛмен күнкӛріс
деңгейінен аспауы.
12. Алушылардың жекелеген санаттары үшiн атаулы күндер мен мереке күндерiне
әлеуметтiк кӛмектiң мӛлшерi Түркістан облысы әкiмдiгiнiң келiсiмi бойынша бiрыңғай
мӛлшерде белгiленедi.
13. Әрбiр жекелеген жағдайда кӛрсетiлетiн әлеуметтiк кӛмек мӛлшерiн арнайы
комиссия айқындайды және оны әлеуметтiк кӛмек кӛрсету қажеттiлiгi туралы қорытындыда
кӛрсетедi.
3. Әлеуметтiк көмек көрсету тәртiбi
14. Атаулы күндер мен мереке күндеріне әлеуметтік кӛмек алушылардан ӛтініштер
талап етілмей уәкілетті ұйымның не ӛзге де ұйымдардың ұсынымы бойынша Сарыағаш
ауданының әкімдігі бекітетін тізім бойынша кӛрсетіледі.
15. Ӛмірде қиын жағдай туындаған кезде әлеуметтік кӛмек алу үшін ӛтініш беруші
ӛзінің немесе отбасының атынан уәкілетті органға немесе қала, кент, ауылдық округтің
әкіміне ӛтінішке қоса мынадай құжаттармен:
1) жеке басын куәландыратын құжатпен;
2) адамның (отбасы мүшелерінің) табыстары туралы мәліметтермен;
3) ӛмірде қиын жағдайдың туындағанын растайтын актімен және/немесе құжатпен қоса
ӛтініш береді.
Адамның (отбасы мүшелерінің) табысына қарамастан тағайындалатын әлеуметтік
кӛмекті алу үшін адамның (отбасы мүшелерінің) табыстары туралы мәліметтер
ұсынылмайды.
16. Салыстырып тексеру үшін құжаттардың тӛлнұсқалары ұсынылады, содан кейін
құжаттардың тӛлнұсқалары ӛтініш берушіге қайтарылады.
17. Ӛмірлік қиын жағдай туындаған кезде әлеуметтік кӛмек кӛрсетуге ӛтініш келіп
түскен кезде уәкілетті орган немесе кент, ауыл, ауылдық округтің әкімі бір жұмыс күні
ішінде ӛтініш берушінің құжаттарын адамның (отбасының) материалдық жағдайына тексеру
жүргізу үшін учаскелік комиссияға жібереді.
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18. Учаскелік комиссия құжаттарды алған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде ӛтініш
берушіге тексеру жүргізеді, оның нәтижелері бойынша Үлгілік қағидалардың 2, 3қосымшаларына сәйкес нысандар бойынша адамның (отбасының) материалдық жағдайы
туралы акті жасайды, адамның (отбасының) әлеуметтік кӛмекке мұқтаждығы туралы
қорытынды дайындайды және оларды уәкілетті органға немесе қала, кент, ауылдық округ
әкімдеріне жібереді.
Қала, кент, ауылдық округ әкімі учаскелік комиссияның актісі мен қорытындысын
алған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде оларды қоса берілген құжаттармен уәкілетті
органға жібереді.
19. Әлеуметтік кӛмек кӛрсету үшін құжаттар жетіспеген жағдайда уәкілетті орган
әлеуметтік кӛмек кӛрсетуге ұсынылған құжаттарды қарау үшін қажетті мәліметтерді тиісті
органдардан сұратады.
20. Ӛтініш берушінің қажетті құжаттарды олардың бүлінуіне, жоғалуына байланысты
ұсынуға мүмкіндігі болмаған жағдайда уәкілетті орган тиісті мәліметтерді қамтитын ӛзге
уәкілетті органдар мен ұйымдардың деректері негізінде әлеуметтік кӛмек тағайындау туралы
шешім қабылдайды.
21. Уәкілетті орган учаскелік комиссиядан немесе қала, кент, ауылдық округ әкімінен
құжаттар келіп түскен күннен бастап бір жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасының
заңнамасына сәйкес адамның (отбасының) жан басына шаққандағы орташа табысын
есептеуді жүргізеді және құжаттардың толық пакетін арнайы комиссияның қарауына
ұсынады.
22. Арнайы комиссия құжаттар келіп түскен күннен бастап екі жұмыс күні ішінде
әлеуметтік кӛмек кӛрсету қажеттілігі туралы қорытынды шығарады, оң қорытынды болған
кезде әлеуметтік кӛмектің мӛлшерін кӛрсетеді.
23. Уәкілетті орган ӛтініш берушінің әлеуметтік кӛмек алуға қажетті құжаттарын
тіркеген күннен бастап сегіз жұмыс күні ішінде қабылданған құжаттар мен арнайы
комиссияның әлеуметтік кӛмек кӛрсету қажеттілігі туралы қорытындысының негізінде
әлеуметтік кӛмек кӛрсету не кӛрсетуден бас тарту туралы шешім қабылдайды.
Осы қағиданың 19 және 20 тармақтарында кӛрсетілген жағдайларда уәкілетті орган
ӛтініш берушіден немесе қала, кент, ауылдық округтің әкімінен құжаттарды қабылдаған
күннен бастап жиырма жұмыс күні ішінде әлеуметтік кӛмек кӛрсету не кӛрсетуден бас тарту
туралы шешім қабылдайды.
24. Уәкілетті орган шешім қабылдаған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде
қабылданған шешім туралы (бас тартқан жағдайда – негіздемесін кӛрсете отырып) ӛтініш
берушіні жазбаша хабардар етеді.
25. Әлеуметтік кӛмек кӛрсетуден бас тарту:
1) ӛтініш беруші ұсынған мәліметтердің дәйексіздігі анықталған;
2) ӛтініш беруші адамның (отбасының) материалдық жағдайына тексеру жүргізуден
бас тартқан, жалтарған;
3) адамның (отбасының) жан басына шаққандағы орташа табысы әлеуметтік кӛмек
кӛрсету үшін жергілікті ӛкілді органдар белгілеген шектен артқан жағдайларда жүзеге
асырылады.
26. Әлеуметтік кӛмек ұсынуға шығыстарды қаржыландыру ауданның бюджетінде
кӛзделген ағымдағы қаржы жылына арналған қаражат шегінде жүзеге асырылады.
4. Көрсетiлетiн әлеуметтiк көмектi тоқтату және қайтару үшiн негiздемелер
27. Әлеуметтік кӛмек:
1) алушы қайтыс болған;
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2) алушы тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің шегінен тыс тұрақты тұруға кеткен;
3) алушыны мемлекеттік медициналық-әлеуметтік мекемелерге тұруға жіберген;
4) алушы ұсынған мәліметтердің дәйексіздігі анықталған жағдайларда тоқтатылады.
Әлеуметтік кӛмекті тӛлеу кӛрсетілген жағдаяттар туындаған айдан бастап
тоқтатылады.
28. Артық тӛленген сомалар ерiктi немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында
белгiленген ӛзгеше тәртiппен қайтаруға жатады.
5. Қорытынды ереже
29. Әлеуметтiк кӛмек кӛрсету мониторингi мен есепке алуды уәкiлеттi орган «Есобес» автоматтандырылған ақпараттық жүйесiнiң дерекқорын пайдалана отырып жүргiзедi.
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________ облысының/қаласының Әділет департаменті
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