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МЖӘ ЖОБАЛАРЫН ЖОСПАРЛАУ

Мемлекеттік бастама

Жекеше қаржылық бастама

МЖӘ жобасының
конкурстық құжаттамасын

қалыптастыру

МЖӘ жобасының
конкурстық құжаттамасын

келісу және сараптау

Конкурс өткізу Жекеше әріптесті
айқындау және МЖӘ 

шартын жасасу

Жекеше әріптестің МЖӘ 
жобасының бизнес-
жоспарын әзірлеуі

Жекеше әріптесті
айқындау және МЖӘ 

шартын жасасу

МЖӘ жобасына
бастамашылық ету
туралы хабарлама

МЖӘ жобасын
келісу және

сараптау

Тікелей келіссөздер
жүргізу және МЖӘ шартын

жасасу

Қажетті шарт

✔ мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасына өзінің меншік құқығындағы немесе ұзақ мерзімді жалға алынған объектіге қатысты әлеуетті жекеше әріптес бастамашылық жасаған, немесе

✔ мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасы әлеуетті жекеше әріптеске тиесілі зияткерлік шығармашылық қызмет нәтижелеріне айрықша құқықтарды іске асырумен тығыз байланысты



• Сервистік келісімшарттар

• Сенімгерлік басқару немесе мүліктік жалдау

• Өмірлік цикл келісімшарттары

• Технологиялар әзірлеуге, тәжірибелік үлгілер дайындауға, тәжірибелік-өнеркәсіптік сынауға және аз сериялы өндіріске жасалатын шарттар
• Лизингтік келісімшарт
• Концессия
• Мемлекеттік-жекешелік әріптестік белгілеріне сәйкес келетін өзге де шарттар

КЕЛІСІМШАРТТЫҚ МЖӘ

ИНСТИТУЦИОНАЛДЫҚ МЖӘ

• Жекеше әріптестің меншікті қаражаты;
• Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қарызға алынған қаражат;
• Мемлекеттік бюджет қаражаты;
• Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қаражаты;
• Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де қаражат

МЖӘ жобасын
қаржыландыру түрлері

✔ МЖӘ компаниясын (бірлескен кәсіпорын) құру

МЕМЛЕКЕТТІК-ЖЕКЕШЕЛІК ӘРІПТЕСТІКТІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ТӘСІЛДЕРІ



МЕМЛЕКЕТ

ЖЕКЕШЕ ӘРІПТЕС

КВАЗИМЕМЛЕКЕТТІК
СЕКТОР

• Жер телімдері;
• мемлекеттік қолдау және выплаты;
• инженерлік инфрақұрылыммен қамтамасыз ету;
• мемлекеттік меншік объектілерін пайдалануға/ басқаруға беру;
• бірлескен компанияны құруға және оның қызметіне қатысу;

• МЖӘ жобаларын қаржыландыру;
• МЖӘ объектілерін жобалау, салу, құру, реконструкциялау, жаңғырту және (немесе) пайдалану;
• МЖӘ жобаларын басқару;
• МЖӘ жобасын іске асыру мақсаттары үшін мүлік пен мүліктік құқықтарды беру;
• зияткерлік меншік объектілеріне айрықша құқықтар беру;
• мемлекеттік-жекешелік әріптестік компанияны құруға және оның қызметіне қатысу;
• Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де нысандары.

• МЖӘ компаниясын құруға қатысу;
• мүлік /зияткерлік меншік объектілеріне айрықша құқықтар беру;
• МЖӘ жобаларына инвестициялар тарту;
• МЖӘ жобаларын сервистік қолдау;
• технопарктердің, бизнес-инкубаторлардың, арнайы экономикалық және индустриалдық аймақтардың қызметтерін ұсыну;
• экспортты ілгерілету;
• МЖӘ объектілерін салу, құру, реконструкциялау, жаңғырту және (немесе) пайдалану;
• Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де нысандары.

Қатысу нысандары



• ҚР «Мемлекеттік-жекеменшік әріптестік туралы» Заңы
• ҚР «Концессиялар туралы» Заңы

ЗАҢНАМА

НҚА

ЗАҢНАМА, НҚА

• «Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын жоспарлаудың және іске асырудың кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
м.а. 2015 жылғы 25 қарашадағы №725 бұйрығы

• «Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды
жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингілеу және іске асырылуын бағалау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 
жылғы 5 желтоқсандағы №129 бұйрығы

• «МЖӘ объектілерін мемлекеттік меншікке қабылдау қағидаларын бекіту туралы» ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 2015 жылғы 25 қарашадағы № 713 бұйрығы
• «Ерекше маңызды МЖӘ жобаларының тізбесін бекіту туралы»  ҚР Үкіметінің 2017 жылғы 26 желтоқсандағы № 875 Қаулысы
• «МЖӘ іске асыру үшін, оның ішінде концессияға беруге жатпайтын объектілер тiзбесін бекіту туралы» ҚР Үкіметінің 2017 жылғы 6 қарашадағы № 710 қаулысы
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