Генпрокуратура усовершенствовала мобильное
приложение «Qamqor»
В июле т.г. Комитетом по правовой статистике и специальным
учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан запущена
доработанная версия мобильного приложения для предпринимателей
«Qamqor».
Основным новшеством является функционал, считывающий QR
код, отраженный на акте о назначении проверки.
Отсканировав
указанный код,
предприниматель,
имеет
возможность посмотреть подробную информацию о проверяющих,
сроках и виде проверки, сравнить ее с бумажным актом о назначении
проверки.
Кроме того, предприниматель, получив уведомление о
предстоящей проверке, до ее начала сможет ознакомиться с
вопросами проверки.
По завершению проверочных мероприятий предприниматель
также через приложение вправе ознакомиться с результатами
проверки и выявленными нарушениями.
Прежняя версия мобильного приложения выполняла только
две основные функции. Это оповещение о предстоящей проверке и
возможность обжалования действий проверяющих.
В целом, приложение функционирует с марта 2017 года и за
указанный период его пользователями являются порядка 27 тыс.
предпринимателей.
Новая версия мобильного приложения позволит обеспечить
прозрачность государственного контроля и надзора.
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Бас прокуратура «Qamqor» ұялы қосымшасын жетілдірді
А.ж. шілдесінде Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының
Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитеті
кәсіпкерлерге арналған «Qamqor» ұялы қосымшасының жетілдірілген
нұсқасын іске қосты
Негізгі жаңашылдығы ретінде тексеру тағайындау туралы актіде
көрсетілген QR кодты оқитын функционалы болып табылады.
Кәсіпкер аталған кодты сканерлеп, тексерушінің тексеру мерзімі
мен түрі туралы және т.б. нақты ақпаратты көріп, оны қағаз үлгідегі
тексеру тағайындау туралы актісімен салыстыра алады.
Сондай-ақ, кәсіпкер тағайындалған тексеру туралы хабарламаны
алған соң, тексеру басталғанға дейін тексеру барысында қойылатын
талаптармен таныса алады.
Тексеру аяқталған соң, кәсіпкер қосымша арқылы көрсетілген
бұзушылықтар туралы тексеру қортындысымен таныса алады.
Ұялы қосымшаның алғашқы нұсқасы тек негізгі екі қызметті
атқарды. Олар тағайындалған тексеру туралы хабарлау және
тексерушінің іс-әрекетіне шағымдану мүмкіндігі.
Жалпы бұл қосымша 2017 жылдың наурызынан бастап
қолданысқа енгізілген және аталған кезеңнен бері қолданушы ретінде
27 мың кәсіпкер тіркелді.
Ұялы қосымшаның жаңа үлгісі мемлекеттік бақылау мен
қадағалаудың ашықтығын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

ҚР БП Құқықтық статистика және арнайы есепке алу
жөніндегі Комитеті
press@kgp.kz

