«Байқау кеңестері құрылатын
шаруашылық жүргізу құқығындағы
мемлекеттік кәсіпорындарға
қойылатын критерийлерді бекіту
туралы» Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика Министрінің
2015 жылғы 20 ақпандағы № 114
бұйрығына өзгерістер енгізу туралы
«Мемлекеттік мүлік туралы» 2011 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан
Республикасы Заңының 148-бабының 1 тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
«Байқау кеңестері құрылатын шаруашылық жүргізу құқығындағы
мемлекеттік кәсіпорындарға қойылатын критерийлерді бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 20
ақпандағы № 114 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеу тізілімінде № 10507 тіркелген, 2015 жылғы 15 сәуірде «Әділет»
ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген бұйрықпен бекітілген байқау кеңестері құрылатын
шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорындарға қойылатын
Критерийлерде:
2-тармақтың 1) және 2) тармақшаларын мынадай редакцияда жазылсын:
«1) кәсіпорынның жарғылық капиталының мөлшері тиісті қаржы жылына
белгіленген айлық есептік көрсеткіштің кемінде 10 000 еселік мөлшерін
құрайды;
2) байқау кеңесі бар кәсіпорынды құру жағдайларын қоспағанда,
кәсіпорынның штаттық қызметкерлерінің жалпы саны кемінде 100 адамды
құрайды;».
2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің
Мемлекеттік активтерді басқару саясаты департаменті заңнамада белгіленген
тәртіппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде
мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде
мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде қазақ және орыс

тілдерінде қағаз және электрондық түрдегі оның көшірмесінің мерзімді баспа
басылымдарына ресми жариялауға, сондай-ақ, «Республикалық құқықтық
ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кәсіпорнына ресми жариялау және Қазақстан Республикасының
нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне қосу үшін
жіберілуін;
3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика
министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын;
4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде
мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2)
және 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы
мәліметтерді Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Заң
департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан
Республикасының Ұлттық экономика вице-министріне жүктелсін.
4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он
күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
ҚазақстанРеспубликасы
Ұлттық экономика
министрі

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының
Білім және ғылым министрі
__________ Е. Сағадиев
_____ жылғы _______

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрі
__________ Е. Біртанов
_____ жылғы ________

Т. Сүлейменов

О внесении изменений в приказ
Министра национальной экономики
Республики Казахстан от 20 февраля
2015 года № 114 «Об утверждении
критериев,
предъявляемых
к
государственным предприятиям на
праве хозяйственного ведения, в
которых создаются наблюдательные
советы»
В соответствии с пунктом 1 статьи 148 Закона Республики Казахстан от
1 марта 2011 года «О государственном имуществе» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министра национальной экономики Республики
Казахстан от 20 февраля 2015 года № 114 «Об утверждении критериев,
предъявляемых к государственным предприятиям на праве хозяйственного
ведения, в которых создаются наблюдательные советы» (зарегистрированный
в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов
за № 10507, опубликованный 15 апреля 2015 года в информационно-правовой
системе «Әділет») следующие изменения:
в Критериях, предъявляемых к государственным предприятиям на праве
хозяйственного ведения, в которых создаются наблюдательные советы,
утвержденных указанным приказом:
подпункты 1) и 2) пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) размер уставного капитала предприятия составляет не менее
10 000-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного на
соответствующий финансовый год;
2) общая численность штатных работников предприятия составляет не
менее 100 человек, за исключением случаев создания предприятия с
наблюдательным советом;».
2. Департаменту политики управления государственными активами
Министерства
национальной
экономики
Республики
Казахстан
в
установленном законодательством порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве
юстиции Республики Казахстан;
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2) в течение десяти календарных дней со дня государственной
регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики
Казахстан направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском
и русском языках на официальное опубликование в периодические печатные
издания, а также в Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации» для
официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк
нормативных правовых актов Республики Казахстан;
3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства
национальной экономики Республики Казахстан;
4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации
настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан
представление в Юридический департамент Министерства национальной
экономики Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий,
предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
курирующего вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.
4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Министр
национальной экономики
Республики Казахстан

«СОГЛАСОВАН»
Министр образования и науки
Республики Казахстан
________ Е. Сагадиев
______________года

«СОГЛАСОВАН»
Министр здравоохранения
Республики Казахстан
________ Е. Биртанов
_______________ года

Т. Сулейменов

