Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің ОрынбасарыСауда және интеграция министрі
Б.Т. Сұлтановпен
2022 жылғы 5 наурызда
Бекітілген
«Таза парақтан» реттеудің жаңа тәсілдеріне сәйкес реттеушілік актілерді қайта қарау
және кәсіпкерлік саласындағы Міндетті талаптар тізілімін қалыптастыру жөніндегі жұмыстың
ЖОСПАР-КЕСТЕСІ
Жүргізілетін жұмыстың құқықтық негізі «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Қазақстан Республикасында
кәсіпкерлік қызмет саласында жаңа реттеушілік саясатты ендіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»
2021 жылғы 30 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы қабылданды.
Реттегіш акт - қолданыстағы нормативтік құқықтық актілер, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кәсіпкерлік
субъектілерінің орындауы үшін міндетті талаптарды қамтитын өзге де құжаттар.
Реттеушілік актілерге қайта қарауды жүргізу үшін мынадай тәсілдер пайдаланылды:
мемлекеттік реттеуші органдар салалар бөлінісінде реттеушілік актілерді айқындайды
реттеушілік актілерді қайта қарау үшін салалар ЭҚЖЖ кодтарына сәйкес айқындалады, оған сәйкес кәсіпкерлік қызмет жүзеге
асырылады және олардың бөлінісінде міндетті талаптар тізілімі қалыптастырылатын болады
салалық тиістілікке қатысты емес бизнеске арналған талаптарды қамтитын реттегіш актілерді қайта қарау Жеке жүзеге асырылатын
болады.
№
п/п

Іс-шара

1.

Осы Жоспар-кестеге қосымшаға сәйкес қызмет
салалары бөлінісінде реттегіш актілерді қайта
қарау бойынша мемлекеттік органдардың,
бизнестің және сарапшылардың қатысуымен
орталық мемлекеттік органдар жанындағы жұмыс
топтарының құрамын айқындау

Аяқтау нысаны
1 кезең
Жұмыс топтарының
тізімі

1

Жауапты мемлекеттік
реттеуші орган

Іске асыру мерзімі

ҰЭМ (үйлестіруші),
«Атамекен» ҰКП,
Бизнес-омбудсменнің
кеңсесі,
МО

15.03.2022 ж. дейін

2.

Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызмет
саласындағы жаңа реттеушілік саясат мәселелері
бойынша МО оқыту

Оқыту кестесі бойынша
оқыту

ҰЭМ (үйлестіруші),
«Атамекен» ҰКП,
Бизнес-омбудсменнің
кеңсесі,
МО

09.03.2022 ж. бастап
25.03.2022 ж.

3.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика
министрінің
30
қарашадағы
бұйрығымен
бекітілген реттегіш құралдардың және(немесе)
талаптардың реттеушілік әсеріне талдау жүргізу
және
талдауды
пайдалану
қағидаларына
өзгерістер мен толықтырулар енгізу
2015 жылғы № 748

ҰЭМ бұйрығы

ҰЭМ

31.03.2022 ж.

4.

Кәсіпкерлік саласындағы міндетті талаптардың
тізілімін жүргізу қағидаларын (бұдан әрі –
Қағидалар) әзірлеу және Үкіметке енгізу

Үкімет қаулысы

ҰЭМ

01.06.2022 ж.

5.

Кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеудің жаңа
тәсілдерін енгізу бойынша ақпараттық-ағарту
жұмыстарын жүргізудің медиа-жоспарын әзірлеу

Медиа-жоспар

ҰЭМ, «Атамекен» ҰКП,
Бизнес-омбудсменнің кеңсесі

31.03.2022 ж.

ҰЭМ, «Атамекен» ҰКП,
Бизнес-омбудсменнің кеңсесі

15.03.2022 ж. дейін

Орталық МО,
«Атамекен» ҰКП,
Бизнес-омбудсменнің кеңсесі

30.03.2022 ж. дейін

6.

Реттегіш актілердің тізбесін қалыптастыру және
олардың жаңа реттегіш саясатқа сәйкестігін
бағалау тұрғысынан талаптарға талдау жүргізу
жөніндегі әдістемелік ұсынымдарды (бұдан әрі –
Әдістеме) бекіту

7.

Талаптарға талдау жүргізу үшін осы жоспарға
қосымшаға сәйкес жетекшілік ететін салалар
бойынша реттеуші актілердің толық тізбесін
қалыптастыру

2 кезең
ҰЭМ бұйрығы

Реттегіш актілердің
тізбесі

2

3 кезең
8.

Осы
жоспар-кестеге
қосымшаға
сәйкес
қалыптастырылған реттегіш актілердің тізбесі
бойынша әдістемелік ұсынымдарға сәйкес
талаптарды мынадай тәртіп бойынша талдау:

ҰЭМ-ге ақпарат

Орталық МО,
«Атамекен» ҰКП,
Бизнес-омбудсменнің кеңсесі

1-5 топтар
14, 15, 17-топтар
9, 18 топтар
6 топ
21, 26, 27 және 28-топтар
8 топ
7 топ

2022 ж. сәуір-мамыр
2022 ж. маусым
2022 ж. шілде
2022 ж. тамыз
2022 ж. қыркүйек
2022 ж. қазан
2022 ж. қараша 2023 ж. наурыз
2022 ж. желтоқсан
2023 ж. қаңтар-ақпан
2023ж. наурыз
2023 ж. сәуір
2023 ж. мамыр
2023 ж. маусым
2023 ж. шілде

10, 16 топтар
11, 12, 13, 20-топтар
19 топ
22 топ
23 топ
24 топ
25 топ
9.

ҰЭМ-ге талаптарды талдау бойынша жүргізіліп
жатқан жұмыстың барысы туралы есеп беру

10. Кәсіпкерлік қызметті реттеу мәселелері жөніндегі
ведомствоаралық
комиссия
отырыстарында
жұмыстың орындалу барысын қарау

01.04.2022 ж.
бастап кестеге сәйкес

4 кезең
ҰЭМ-ге есептер
ВАК отырыстары

3

Орталық МО,
«Атамекен» ҰКП,
Бизнес-омбудсменнің кеңсесі
ҰЭМ

2022 жылғы наурыздан
бастап ай сайын
Ай сайын
(қажеттілігіне қарай)

11. Реттеушілік актілерді талдау қорытындылары
бойынша заңнамалық актілерге түзетулер
топтамасын қалыптастыру

12. Жүргізілген талдауды ескере отырып, реттеуші
мемлекеттік органдардың жаңа реттеушілік
саясаттың реттеушілік актілерге сәйкестігін қайта
қарауы
13. Реттеуші мемлекеттік органдардың қағидаларға
сәйкес
Кәсіпкерлік
саласындағы
міндетті
талаптар тізіліміне енгізу үшін реттеуші
актілердің түпкілікті тізбесін ҰЭМ-ге ұсынуы

Заңдарға түзетулер

5 кезең
ҰЭМ-ге ақпарат

ҰЭМ-ге ақпарат

14. Кәсіпкерлік қызметті реттеу мәселелері бойынша
Тізілімге енгізу үшін
ВАК-қа кәсіпкерлік саласындағы міндетті
реттеушілік актілерді
талаптар тізіліміне енгізу үшін реттегіш айқындау жөніндегі ВАК
актілердің тізбесін шығару
хаттамасы

15. Тізілімге енгізу үшін реттеушілік
айқындау жөніндегі ВАК хаттамасы

актілерді

16. Кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеудің жаңа
тәсілдерін іске асыру бойынша ақпараттық-ағарту
жұмысын жүргізу

6 кезең
Толтырумен міндетті
талаптар тізілімі
Медиа іс-шаралар

Ескертпе:
ҰЭМ - Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі;
МО - мемлекеттік органдар;
«Атамекен» ҰКП – «Атамекен» Ұлттық Кәсіпкерлер Палатасы;
4

Орталық МО,
2022 жылдың шілдесіне
«Атамекен» ҰКП,
дейін
Бизнес-омбудсменнің кеңсесі

Орталық МО,
«Атамекен» ҰКП,
Бизнес-омбудсменнің кеңсесі

Жұмыс топтарының
шешім қабылдауына
қарай

Орталық МО,
«Атамекен» ҰКП,
Бизнес-омбудсменнің кеңсесі

15.11.2022 жылға дейін

ҰЭМ

31.11.2022 жылға дейін

ҰЭМ, ӘМ

2022 ж. желтоқсан

ҰЭМ, Орталық МО,
«Атамекен» ҰКП,
Бизнес-омбудсменнің кеңсесі

Жылдың ішінде

ВАК - кәсіпкерлік қызметті реттеу мәселелері жөніндегі ведомствоаралық комиссия;
Бизнес-омбудсмен - Қазақстан Республикасы кәсіпкерлерінің құқықтарын қорғау жөніндегі уәкіл.

5

«Таза парақтан» реттеудің жаңа
тәсілдеріне сәйкес реттеушілік актілерді
қайта қарау және Міндетті талаптар
тізілімін қалыптастыру жөніндегі
жұмыстың жоспар-кестесіне
қосымша
Салалық жұмыс топтарының тізбесі
№
группы
1 топ

2 топ

3 топ

4 топ
5 топ
6 топ

Саласы

Мемлекеттік органдардан жұмыс
тобының құрамы

Ауыл шаруашылығы
АШМ, ТЖМ, ДСМ, ИИДМ, ЭГТРМ
(Өсімдік шаруашылығы және мал шаруашылығы,
аңшылық және осы салаларда қызмет көрсету, Орман
шаруашылығы және ағаш дайындау, балық аулау және
балық өсіру)
Әр бағыт бойынша кіші топ құруға болады
Көлік
(Құрлықтағы көліктің қызметі, су көлігінің қызметі, әуе
көлігінің қызметі)
Әр бағыт бойынша кіші топ құруға болады
Сауда қызметі
(Автомобильдер мен мотоциклдерді көтерме және
бөлшек сауда, автомобильдер мен мотоциклдер
саудасын қоспағанда, көтерме сауда, автомобильдер мен
мотоциклдер саудасынан басқа, бөлшек сауда)
Қоғамдық тамақтандыру
Тұру қызметтері
Құрылыс
(ғимараттар

құрылысы,

азаматтық

құрылыс,

Жауапты мемлекеттік реттеуші
орган
АШМ

ИИДМ, ТЖМ, ДСМ, ЭГТРМ

ИИДМ

ИСМ, ТЖМ, ДСМ

ИСМ

ДСМ, ТЖМ, ИСМ, ЭГТРМ
МСМ, ТЖМ, ДСМ, ИИДМ, ИСМ
(ТРМК)
ИИДМ, ТЖМ, ДСМ, ИСМ (ТРМК),
ЭГТРМ, БҚДА

ДСМ
МСМ

6

ИИДМ

мамандандырылған құрылыс жұмыстары)
7 топ

Әр бағыт бойынша кіші топ құруға болады
Өңдеу өнеркәсібі
(Тамақ өнімдерін өндіру
Сусындар өндірісі
Темекі өнімдерін өндіру
Тоқыма бұйымдарын өндіру
Киім өндірісі
Былғары және оған жататын өнімдер өндірісі
Жиһаздан басқа, ағаш және тығын бұйымдарын өндіру;
сабаннан және өруге арналған материалдардан
бұйымдар өндіру
Қағаз және қағаз өнімдерін өндіру
Полиграфиялық қызмет және жазылған ақпарат
тасығыштарды жаңғырту
Кокс және мұнай өңдеу өнімдерін өндіру
Химия өнеркәсібі өнімдерін өндіру
Негізгі фармацевтикалық өнімдер мен фармацевтикалық
препараттар өндірісі
Резеңке және пластмасса бұйымдарын өндіру
Өзге де металл емес минералдық өнімдер өндіру
Металлургия өндірісі
Машиналар мен жабдықтардан басқа, дайын металл
бұйымдарын өндіру
Компьютерлер,
электрондық
және
оптикалық
жабдықтар өндірісі
Электр жабдықтарын өндіру
Басқа топтамаларға енгізілмеген машиналар мен
жабдықтар өндірісі
Автомобильдер, тіркемелер және жартылай тіркемелер
өндіру
Өзге де көлік құралдарын өндіру
Жиһаз өндірісі

ИИДМ, ТЖМ, ДСМ, ИСМ (ТРМК),
ЭГТРМ, БҚДА

7

ИИДМ

Өзге де дайын бұйымдар өндірісі
Машиналар мен жабдықтарды жөндеу және орнату)

8топ
9 топ

10 топ
11 топ
12 топ

13 топ

14 топ

Әр бағыт бойынша кіші топ құруға болады
Денсаулық сақтау
Кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу
(Көмір өндіру
Шикі мұнай және табиғи газ өндіру
Өндіру металл кендерін өндіру
Өзге де пайдалы қазбаларды өндіру
Тау-кен өндіру өнеркәсібінде қызметтер көрсету)
Әр бағыт бойынша кіші топ құруға болады
Білім
Электр энергиясымен, газбен, бумен, ыстық сумен
және кондиционерленген ауамен жабдықтау
Сумен жабдықтау; қалдықтарды жинау, өңдеу және
жою, ластануды жою жөніндегі қызмет
(Суды жинау, өңдеу және тарату
Ағынды суларды жинау және өңдеу
Қалдықтарды жинау, өңдеу және жою; материалдарды
кәдеге жарату (қалпына келтіру)
Ластануларды жою жөніндегі қызмет және қалдықтарды
жою саласындағы өзге де қызметтер)
Қаржы және сақтандыру қызметі
(Сақтандыру мен зейнетақымен қамсыздандыруды
қоспағанда, қаржылық делдалдық
Міндетті
әлеуметтік
қамсыздандырудан
басқа,
сақтандыру, қайта сақтандыру және зейнетақымен
қамсыздандыру
Қаржы қызметтері және сақтандыру саласындағы
қосалқы қызмет)
Жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар

ДСМ, ТЖМ, БҚДА

ДСМ

ИИДМ, ЭМ, ТМРК ҰЭМ, БҒМ,
БҚДА, ТЖМ, ДСМ, ЭГТРМ

ИИДМ

БҒМ, ТЖМ, ДСМ
ЭМ, ҰЭМ, ИИДМ, БҚДА, ТЖМ,
ДСМ, ЭГТРМ
ЭГТРМ, ҰЭМ, ЭМ, ИИДМ, БҚДА,
ТЖМ, МЗ

БҒМ
ЭМ
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ЭГТРМ

ҰБ, ҚМ, ТЖМ, ДСМ

ҰБ

ӘМ, ІІМ, ДСМ, ТЖМ

ӘМ

15 топ

16 топ

(Меншікті жылжымайтын мүлікті сатып алу және сату
Меншікті жылжымайтын мүлікті сатып алу және сату
Жеке немесе жалға алынған жылжымайтын мүлікті
жалға беру және басқару
Сыйақы үшін немесе шарттық негізде жылжымайтын
мүлікпен жасалатын операциялар, оның ішінде
құқық саласындағы қызмет,
- ғимараттарға қызмет көрсету бойынша қызметтер (ішкі
үй-жайларды жалпы тазалау, ғимараттарды күтіп ұстау
және ұсақ жөндеу жұмыстарын жүргізу, қоқыс шығару,
объектілерді күзету және қауіпсіздігін қамтамасыз ету
сияқты қызметтерді үйлестіру),
- әскери базалар, түрмелер және басқа да ғимараттар
сияқты ғимараттарды басқару (электрондық-есептеу
орталықтарының үй-жайларын басқаруды қоспағанда)
Ақпарат және байланыс

АҚДМ

15-1 кіші топ-баспа қызметі
Кино-,
бейнефильмдер
және
телевизиялық
бағдарламалар шығару, дыбыс жазу және музыкалық
туындыларды басып шығару саласындағы қызмет
Бағдарламалар жасау және телерадио хабарларын тарату
жөніндегі қызмет
Телекоммуникация
15-2
кіші
топ
компьютерлік
бағдарламалау,
консультациялық және басқа да ілеспе қызметтер
Ақпараттық қызмет көрсету саласындағы қызмет
Өнер, ойын-сауық және демалыс
(Шығармашылық, өнер және ойын-сауық саласындағы
қызмет
Кітапханалардың,
мұрағаттардың,
мұражайлардың
қызметі және мәдениет саласындағы өзге де қызмет
Құмар ойындарды ұйымдастыру және бәс тігу жөніндегі
қызмет

ЦДИАӨМ
МСМ, ТЖМ, ДСМ
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МСМ

17 топ

18 топ
19 топ

20 топ

Спорт, демалыс пен ойын-сауықты ұйымдастыру
саласындағы қызмет)
Қоймалау
(Жүктерді қоймалау және қосалқы көлік қызметі
Пошталық және курьерлік қызмет)
Құбыр көлігінің қызметі
Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет
19-1 кіші топ Құқық саласындағы қызмет
19-2-кіші топ Бухгалтерлік есеп саласындағы қызмет
19-3-кіші
топ
Сәулет,
инженерлік
ізденістер,
техникалық сынақтар және талдау саласындағы қызмет
19-4 кіші топ ғылыми зерттеулер мен әзірлемелер
Жарнамалық қызмет және нарық конъюнктурасын
зерттеу
Өзге де кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет
19-5 кіші топ бас компаниялардың қызметі; басқару
мәселелері бойынша кеңес беру
19-6 кіші топ ветеринариялық қызмет
Әкімшілік
және
қосалқы
қызмет
көрсету
саласындағы қызмет

ИИДМ, ТЖМ

ИИДМ

ЭМ, ТЖМ, ДСМ

ЭМ
ӘМ
ҚМ
ТЖМ

БҒМ, ТРМК ИСМ

ҰЭМ

БҒМ
АШМ
ҰЭМ

20-1 кіші топ жұмысқа орналастыру саласындағы
қызмет
20-2-кіші топ туристік агенттіктер мен операторлардың
қызметі, брондау және ілеспе қызмет

ЕХӘҚМ

Кіші топ 20-3 Жалдау, жалға беру және лизинг
Коммерциялық қызметті қолдауға бағытталған кеңселік
әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы
қызмет
20-4-кіші топ қауіпсіздікті қамтамасыз ету және
тергеулер жүргізу жөніндегі қызмет
20-5 кіші топ ғимараттарға қызмет көрсету және

ИСМ

МСМ

ТЖМ
ИИДМ
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21 топ
22 топ
23 топ
24 топ
25 топ
26 топ
27 топ
28 топ

аумақтарды абаттандыру жөніндегі қызмет
Автокөлік және мотоцикл жөндеу
Салықтық реттеу
Кедендік реттеу
Еңбек қатынастары саласындағы реттеу
Техникалық реттеу
Көші-қон саласындағы реттеу
Авторлық құқық және сабақтас құқықтар
Тұтынушылардың құқықтарын қорғау

ИИДМ, ТРМК ИСМ
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ҚМ
ҚМ

ИИДМ
ҚМ
ҚМ

ЕХӘҚМ

ЕХӘҚМ

ИСМ
ІІМ

ИСМ
ІІМ

ӘМ
ИСМ

ӘМ
ИСМ

