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Қазақстан Республикасының
Парламент Мәжілісінің
Депутаттарына

2020 жылдың 28 мамырындағы
№ ДЗ-102 сұраныс хатқа

Құрметті депутаттар!
Сіздердің кәсіпкерлік қызметте мемелекеттің қатысуын төмендету туралы
сұраныс хатыңыз қаралды.
Кәсіпкерлікке мемлекеттің қатысу тұжырымдамасын әзірлеуге
қатысты
Қазіргі уақытта Қазақстан экономикаға мемлекеттің қатысуын қысқарту
бойынша дәйекті саясат жүргізуде, бұл мемлекеттің үлесін 2015 жылғы
19,1%-дан 2019 жылы 16%-ға дейін төмендетуге мүмкіндік берді.
Кәсіпкерлікті одан әрі дамыту жөніндегі шаралар, оның ішінде
экономикаға мемлекеттік қатысудың тиімділігін шектеу және арттыру арқылы,
2025 Стратегиялық жоспарын әзірлеу шеңберінде мемлекеттік кәсіпкерлік
тұжырымдамасын әзірлеу мәселесі пысықталуда.
Тұжырымдаманы
қабылдау
отандық
өндірушілердің
бәсекеге
қабілеттілігін арттыруға, квазисектордың тиімділігін және жұмыспен қамту
деңгейін арттыруға бағытталған.
Бұл құжат мемлекеттің қатысуы қажет салалардың толық тізбесін
қамтиды, субъектілерді құру кезінде бағдар ретінде қызмет ету, сондай-ақ құру
мақсатына байланысты квазисекторды бағалау критерийлерін нақты
айқындайды деп жоспарлануда.
2021-2022 жылы ЭЫДҰ сарапшылары Қазақстанда мемлекет қатысатын
кәсіпорындарды корпоративтік басқару бойынша қолданыстағы заңнаманың
ЭЫДҰ-ның басшылық қағидаттарына сәйкестігі мәніне шолу жүргізуді
жоспарлап отыр.
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Жекешелендірілетін объектілердің тізбесін оған түзетулер енгізу
құқығынсыз кеңейтуге қатысты
Мемлекет басшысының қатысуымен өткен Үкіметтің 2020 жылғы 24
қаңтардағы кеңейтілген отырысы хаттамасының 3.14-тармағын орындауда
жекешелендіруге жататын ұйымдардың тізбесін кеңейту мақсатында
квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қызметіне түгендеу жүргізілуде.
Нәтижесі бойынша жекешелендіруге жататын ұйымдардың тізбесін
Үкіметтің қарауына енгізу жоспарлануда.
Бұдан басқа, Үкімет отырысының 2020 жылғы 28 қаңтардағы № 1
хаттамасының 1.6-тармағына сәйкес орталық мемлекеттік және жергілікті
атқарушы органдардың, ұлттық компаниялардың бірінші басшыларына (келісім
бойынша) жекешелендірудің кешенді жоспарынан объектілерді алып тастау
жөнінде Үкіметке жүгіну практикасын тоқтату тапсырылды.
Нұрсұлтан қаласы әкімдігінің коммуналдық кәсіпорындарына қатысты
Қолданыстағы заңнамада коммуналдық меншіктегі квазимемлекеттік
сектор субъектілеріне электр энергиясын бөлшек саудада сату құқығы
берілмеген.
Осыған байланысты, Бәсекелестікті қорғау және дамыту комитеті осы
қызмет түрін «Астана калалық Жарық» ЖШС жарғысынан алып тастау туралы
талап арызбен сотқа жүгінді. Азаматтық іс қарауда жатыр.
Сонымен қатар, Нұр-сұлтан қаласының әкімдігіне биллин қызметтерін
жүзеге асыру кезінде «Астана ЕРЦ» ЖШС монополиялық жағдайын белгілеу
бөлігінде бәсекелестікке қарсы іс-әрекеттер белгілерінің бар екендігі туралы
хабарлама енгізілді. Ол орындалмаған жағдайда монополияға қарсы тергеуге
бастамашылық етіледі.
Бұдан басқа, ағымдағы жылдың сәуір айында тұрғын үй қатынастары
саласындағы заңнамаға «E-SHANYRAQ» ақпараттық жүйесі арқылы
электрондық төлем құжатын жіберу арқылы тұтынушыларға шот ұсынудың
баламалы нұсқасын қарастыратын түзетулер енгізілді.
Құрметпен,
Министр

 А. Жакупов
 74-96-17

Р. Дәленов
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Депутатам
Мажилиса Парламента
Республики Казахстан
(по списку)
На запрос № ДЗ-102
от 28 мая 2020 года

Уважаемые депутаты!
Ваш запрос о снижении государственного участия в предпринимательской
деятельности, рассмотрен.
О
разработке
концепции
государственного
участия
в
предпринимательстве
В настоящее время Казахстан проводит последовательную политику по
сокращению государственного участия в экономике, что позволило достичь
снижения доли государства с 19,1% в 2015 году до 16% в 2019 году.
В целях дальнейших мер по развитию предпринимательства, в том числе
через ограничение и повышение эффективности государственного участия в
экономике, в рамках разработки Стратегического плана 2025 прорабатывается
вопрос разработки концепции государственного предпринимательства.
Принятие концепции нацелено на повышение конкурентоспособности
отечественных производителей, повышения эффективности квазисектора и
уровня занятости.
Планируется, что данный документ будет содержать исчерпывающий
перечень отраслей, где необходимо присутствие государства, служить
ориентиром при создании субъектов, а также четко определять критерии оценки
квазисектора в зависимости от цели создания.
В 2021-2022 году экспертами ОЭСР планируется проведение обзора по
корпоративному управлению предприятий с государственным участием в
Казахстане на предмет соответствия действующего законодательства
руководящим принципам ОЭСР.
О расширении перечня приватизируемых объектов без права внесения в
него коррективов
Во исполнение пункта 3.14 Протокола расширенного заседания
Правительства с участием Главы Государства от 24 января 2020 года, в целях
расширения перечня организаций, подлежащих приватизации, проводится
инвентаризация деятельности субъектов квазигосударственного сектора.
По итогам планируется внести на рассмотрение Правительства перечень
организаций, подлежащих приватизации.
Кроме того, согласно пункту 1.6 протокола заседания Правительства от 28
января 2020 года № 1 первым руководителям центральных государственных и
местных исполнительных органов, национальных компаний (по согласованию)
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поручено прекратить практику обращения в Правительство по исключению
объектов из Комплексного плана приватизации.
О коммунальных предприятиях акимата г.Нур-Султан
Действующим законодательством субъекты квазигосударственного
сектора, находящиеся в коммунальной собственности не наделены правом
розничной реализации электрической энергии.
В этой связи, Комитет по защите и развитию конкуренции обратился в суд
с иском об исключении данного вида деятельности из устава ТОО «Астана
Калалык Жарык». Гражданское дело находится на рассмотрении.
Наряду с этим, в акимат г.Нур-Султана внесено уведомление о наличии
признаков антиконкуретных действий, в части установления монопольного
положения ТОО «Астана ЕРЦ» при осуществлении биллиновых услуг. В случае
его неисполнения будет инициировано антимонопольное расследование.
Кроме того, в апреле т.г. в законодательство в области жилищных
отношений внесены поправки, предусматривающие альтернативный вариант
выставления счетов потребителям, путем направления электронного платежного
документа
посредством
информационной
системы
«E-SHANYRAQ».
С уважением,
Министр

 А. Жакупов
 74-96-17

Р. Даленов

