«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне
рұқсат беру құжаттарын қысқарту және рұқсат беру рәсімдерін
жеңілдету мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар
енгізу туралы» Заң жобасына
анықтама
2011-2012 жылдар аралығында әрқайсысы рұқсаттардың
30%-ға қысқаруын ескерген тиісінше заңдарды (2011 жылғы
15 шілдедегі және 2012 жылғы 10 шілдедегі) қабылдай отырып
рұқсат беру құжаттарын (рәсімдерін) оңтайландырудың екі реттік
кезеңі жүргізілген.
Рұқсаттар санының үнемі артуы және оларды қысқарту
бойынша қабылданып жатқан іс-шараларға қарамастан, сондай-ақ
есепке алудың бақылаусыздығы және жүйелеу жұмыстарының
болмауы салдарынан 2014 жылғы мамырда «Рұқсаттар және
хабарламалар туралы» Заң қабылданды (бұдан әрі - Заң).
Аталған Заңмен 481 рұқсаттан және лицензияланатын қызмет
түрлерінің 227 тармақтарынан тұратын түбегейлі тізбесі бекітілген.
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне
рұқсат беру құжаттарын қысқарту және рұқсат беру рәсімдерін
жеңілдету мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу
туралы» заң жобасы Мемлекет басшысының Қазақстан
Республикасы Парламентінің бесінші шақырылымында 2014 жылғы
2 қыркүйектегі төртінші сессиясының ашылуында берген
тапсырмасын орындау мақсатында әзірленген.
Аталған тапсырма шеңберінде 2015 жылдың ішінде рұқсат беру
құжаттарының санын 50%-ға қысқарту қажет.
Заң жобасының негізгі мақсаты:
қайталанатын және артық рұқсат беру құжаттарын алып
тастау;
рұқсаттарды хабарлама тәртібіне ауыстыру;
рұқсат беру рәсімдерін оңтайландыру арқылы бизнеске
әкімшілік қысымды азайту болып табылады.
Заңмен ескерілген рұқсаттардың жалпы саны 481 рұқсат беру
құжатын құрайды, оның ішінде, қауіпті қызмет түрлеріне 52 рұқсат,
Қазақстан Республикасының халықаралық міндеттері шеңберінде
41 регламенттелетін қызмет түрі және 227 лицензияланатын қызмет
түрлерінің тармақтары.
Рұқсат беру рәсімдерінің 50%-ын қысқарту міндетін орындау
үшін ҚР Үкіметінің жанындағы Кәсіпкерлік қызметті реттеу жөніндегі
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ведомствоаралық комиссия төмендегілерден көрініс тапқан тәсілді
мақұлдады:
қару, есірткі заттары айналымы, атом энергиясы, өрт қызметі
және т.б. аса қауіпті қызмет түрлерін жүзеге асыруға, сондай-ақ
Қазақстан
Республикасының
халықаралық
міндеттемелер
шеңберінде регламенттелетін рұқсаттар қысқармайды (экспорттық
бақылаудан өтуі тиіс өнім импортына темір жол көлігі саласында
жүктерді тасымалдауға лицензия, арнайы ұшуды жүзеге асыруға
рұқсат беру және т.б.).
Ұлттық экономика министрлігімен құрамына Ұлттық кәсіпкерлер
палатасының және бизнес-қоғамдастық өкілдері кіретін рұқсат беру
құжаттарын (рәсімдерін) түгендеу жөніндегі сараптама тобымен
бірге рұқсат беру жүйесіне түгендеу жүргізілді. Тиімді әрі
ойластырылған нәтижеге қол жеткізу үшін қайталанатын және артық
рұқсаттарды алып тастау, рұқсаттарды хабарлама тәртібіне
ауыстыру, оларды алуда талаптарды қайта қарау сияқты
тұжырымдамалық тәсілдер пайдаланған.
Заң
жобасымен
7
Кодекске
және
30
Қазақстан
Республикасының Заңдарына өзгерістер мен толықтырулар
енгізіледі.
Заң жобасын іске асыру республикалық бюджеттен қосымша
қаржы шығындарын талап етпейді және теріс әлеуметтікэкономикалық салдарға әкеп соқтырмайды.
Алайда рұқсаттар санының едәуір қысқаруына және оларды
беру рәсімінің жеңілдеуіне байланысты ол 2016 жылда мемлекеттік
табыстардың 467632,2 мың теңгеге қысқаруына алып келеді.
Жүргізілген жұмыс нәтижесінде қарауға ұсынылған заң
жобасымен рұқсат беру құжаттарын олардың жалпы санынан
39%-ға қысқарту ұсынылады (152 рұқсат).
Өз кезегінде, 2014 жылдың соңында қабылданған «Қазақстан
Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Қазақстан
Республикасында кәсіпкерлік қызмет үшін жағдайды түбегейлі
жақсарту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу
туралы» ҚР Заңы шеңберінде рұқсат беру құжаттарының жалпы
санынан шамамен 11% қысқартылған (42 рұқсат).
Осылайша, Заң жобасын қабылдау бизнеске қысымды
азайтады, әкімшілік кедергілер санын қысқартады және мемлекеттік
органдарға артық функциялардан құтылуға мүмкіндік береді,
сондай-ақ кәсіпкерлікті дамыту үшін барынша қолайлы жағдай
жасайды.

