«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық
актілеріне рұқсат беру құжаттарын қысқарту
және мемлекеттік органдардың бақылауқадағалау функцияларын оңтайландыру
мәселелері бойынша толықтырулар мен
өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан
Республикасы Заңының жобасы бойынша
баяндамасы

Құрметті Кәрім Қажымқанұлы!
Құрметті әріптестер!
2-cлайд
Мемлекет
Сіздердің

Басшысының

қарауларыңызға

тапсырмасын
«Қазақстан

орындау

үшін

Республикасының

кейбір заңнамалық актілеріне рұқсат беру құжаттарын қысқарту
және

мемлекеттік

функцияларын
толықтырулар

органдардың

оңтайландыру
мен

өзгерістер

бақылау-қадағалау

мәселелері
енгізу

бойынша

туралы»

Қазақстан

Республикасы Заңының жобасы ұсынылады.
Заң жобасы мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесе
отырып, бизнес қауымдастықтың және «Нұр Отан» ХДП
қатысуымен әзірленген.
3-слайд
Заң
жүргізілді,
бойынша

жобасын
бизнесті

әзірлеу

барысында

жүргізуге

кәсіпкерлер

әкімшілік

заңнамаға
кедергілерді

бірлестіктерінің

аудит
жою

ұсыныстары

жинақталып, жалпыланды.
Атқарылған жұмысты есепке ала отырып, Заң жобасында:
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1. Рұқсат беру құжаттарын қысқарту және лицензия беруді
электронды форматқа көшіруді қамтамасыз ету;
2.

Мемлекеттік

органдардың

бақылау-қадағалау

қызметтерін оңтайландыру;
3. Шағын, орта, ірі кәсіпкерлікті анықтау критерийлерін
қайта қарау көзделген.
4-слайд
Олардың әрқайсысына қысқаша тоқталайын.
1. Рұқсат беру құжаттарын қысқарту
Заң жобасымен анықталаған 1096 рұқсаттардың:
- жоғары қауіптен қауіпсіздікті қамтамасыз етуге әсері жоқ
257-сін жою;
- ақпараттандыруды жүргізетін азаматтардың өмірі мен
денсаулығына тікелей тәуекелмен қатыссыз 40-ын хабарлама
тәртібіне көшіру.
Барлығы рұқсаттардың 30% жуығы қысқартылады.
5-слайд
Жалпы қысқаратын рұқсаттардың түрлері:
- лицензиялаудың 51 түрінің 206 кіші түрінің және 185 ішкі
кіші түрінің сәйкесінше 3 түрі 28 кіші түрі және 72 ішкі кіші түрі;
- сертификаттаудың 26 түрінің 3-еуі;
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- аккредиттеудің 9-ының 3-еуі;
- 157 рұқсаттың 36 түрі;
- 160 келісудің 87-сі;
- 302 өзге құжаттардың (рұқсаттамалардың, актілердің,
хаттамалардың, аттестаттардың жәнеде басқалардың)
65 түрі.
6-слайд
Мемлекеттік органдар арасында қысқартудың ең жоғары
пайызы Көлік және коммуникация министрлігінде – 61% және
қоршаған ортаны қорғау министрлігінде – 51%.
Жеке

мемелекеттік органдарда реттеу қызметтерінің

жоғары деңгейлі қауіптіліктеріне байланысты рұқсаттарды
қысқарту мүмкін емес. Мысалы, Ұлттық ғарыш агенттігінің
ғарыштық қызметті лицензиялауы.
7-слайд
Жоғарыда айтылғандай Заң жобасымен бірінші рет
хабарлама тәртібі енгізілуде.
Рұқсат беру рәсімін өту орынына кәсіпкерге қызметті
бастағандығы

туралы

ХҚКО

немесе

Электронды

Үкімет

порталы арқылы хабарлама берсе болды, ал бақылаушы
органдар оны қызмет көрсету барысында тексеретін болады.

4

Бұл жерде кәсіпкер қызметін хабарлама бергеннен кейін
бірден бастай беруге құқылы.
8-слайд
Мемлекет

басшысының

Жолдауына

сәйкес

барлық

лицензия беруді электронды форматқа ауыстыру үшін Заң
жобасымен «Лицензиялау туралы» және «Әкімшілік рәсімдер
туралы» заңдарына тиісті өзгертулер енгізу қарастырылған.
Бүгінгі таңда лицензияны электронды форматта беруге
толықтай көшуге құжаттардың нотариалды куәландырылған
көшірмесін немесе салыстыру үшін қағаз тасығыштардағы түп
нұсқасын ұсыну керектігі кедергі болып отыр.
Ұсынылған өзгертулерге сәйкес электронды форматтағы
қажетті құжаттар ХҚКО қызметкерлерімен куәландырылады
және одан әрі ХҚКО арқылы да және Электронды үкімет
порталы арқылы лицензия алуда шектеусіз қолданылатын
болады.
9-слайд
2. Бақылау қадағалау қызметін оңтайландыру.
Бұл бағытта Заң жобасымен мыналар қарастырылған:
1) Шағын кәсіпкерлік субъектілерін тіркелген мерзімінен
бастап 3 жыл көлемінде жоспарлы тексерулер жүргізуге
тыйым салуды енгізу.
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Бұл тыйым салудың күші қызметтері жоғары қауіппен
байланысты шағын кәсіпкерлік субъектілеріне таратылмайтын
болады. Мысалға, жарылғыш және улы заттардың қолданысы
және айналымы саласына.
2) Кәсіпкерлерге қатысты құқық бұзушылықтардың барлық
құрамына әкімшілік өндіруді тек тексеру нәтижелері бойынша
ғана салу туралы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекс
нормаларының аясын кеңейту.
ӘҚБК (634-бап) қолданыстағы редакциясы бойынша бұл
қағида құқық бұзушылықтардың 10 % ғана таралады.
3)

«Әкімшілік

рәсімдер

туралы»

Заң

мемлекеттік

органдарға оларға Қазақстан Республикасының заңдарында
белгіленбеген функцияларды жүзеге асыруға тыйым салатын
нормамен толықтырылды.
10-слайд
Үкімет

тапсырмасын

кәсіпкерлік

орындау

субъектілеріне

үшін

жатқызу

Заң

жобасымен

критериилері

қарастырылған.
Қазіргі
таңда
критериилер
ретінде
кәсіпкерлік
субъектілерінің жұмыскерлерінің жылдық орташа саны және
жыл бойғы активтерiнiң орташа жылдық құны пайдаланылады.
Жұмыскерлер

саны

бойынша

критерийлер

қарастырылмайды өйткені ол әлемдік тәжірибеге сәйкес.
Анықтамалы:
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Қолданыстағы заңмен шағын кәсіпкерлік субъектілеріне жұмыскерлерінің
жылдық орташа саны 50-ден аспайтын; орта кәсіпкерлік субъектілеріне 50-ден
250-ге дейін; ірі кәсіпкерлік субъектілеріне 250 адамнан асатындар жатады.

Сонымен бірге, «жыл бойғы активтерiнiң орташа жылдық
құны» критерийін мынадай шекті мән белгілей отырып
«орташа

кіріс»

шынайы

көрсеткішіне

ауыстыру

қарастырылған:
- шағын бизнес үшін АЕК 60 мың көлемінде (91 млн.
теңге).
Анықтамалы:
Бұл көлем онда жеңілдетілген декларация негізінде СНР қолданушы шағын
кәсіпкерлік субъектілері үшін салық заңнамасындағы тоқсан үшін шекті кіріс 25
млн.теңге

(жылына

100

млн.

теңге)

көлемінде

белгіленген

талаптарға

сәйкестендіруге байланысты анықталған;

- ірі кәсіпкерлік үшін – АЕК 3 миллионнан жоғары (4,5
млрд. теңге) көлемде.
Анықтамалы:
ҚМ СК деректері бойынша елдің 300 аса ірі өнеркәсіптері 6 млрд. теңгеден
жоғары жылдық табыс табады. Осылайша, көрсетілген шекті мәндерге аса ірі
өнеркәсіптер сәкес келетін болады.

- орта субъектілерге шағын немесе ірі кәсіпкерлерік
параметрлеріне сәйкес келмейтіндері жатады.
Әлемдік тәжірибеге сәйкес:
- статистикалық мақсатта сан бойынша критерийлерді
пайдалану;
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- мемлекеттік қолдау және заңнаманың өзге нормаларын
қолдану мақсатында екі критерийдіде пайдлану шектеледі.
11-слайд
Осы Заң жобасын қабылдау бизнеске ауыртпалықты
қомақты азайтады және кәсіпкерліктің одан әрі дамуына
қарқын береді.
Қолдауларыңызды сұраймын.

