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2020 жылғы 22 сәуірдегі № ДС-82

Сіздердің депутаттық сауалдарыңызды қарап, келесіні хабарлаймын.
Ауыл шаруашылығы өнімін форвардтық сатып алуды ұйымдастыруға
қатысты
Коронавирус пандемиясының таралуына, елде де, әлемнің бірқатар
елдерінде де төтенше жағдай мен карантиннің енгізілуіне байланысты
әлеуметтік маңызы бар азық-түлік өнімдеріне ішкі нарықта да, сыртқы
нарықтарда да сұраныс күрт өсті.
Тамақ өнімдерімен халықты қамтамасыз ету мақсатында және ішкі
нарыққа кепілдендірілген түрде әрі үздіксіз жеткізу үшін Мемлекет басшысы
2020 жылғы 31 наурыздағы өз үндеуінде әкімдіктер мен Үкіметке отандық ауыл
шаруашылығы мен өңдеуші кәсіпорындар өнімін кепілді форвардтық сатып алу
тетігін жолға қоюды тапсырды.
Аталған тетікке сәйкес әртараптандыру мен жер учаскелерінің көлемі
500 гектардан басталатын ұсақ және орта шаруашылықтарды барынша көп
қамтуды ескере отырып, егіс алқаптарын қаржыландыруға баса назар
аударылатын болады.
Форвардтық сатып алу бойынша 365 мың тонна ауыл шаруашылығы
өнімін, атап айтқанда бидай, арпа, майлы дақылдар мен қарақұмықты сатып алу
қаржыландырылады.
Республикалық бюджет комиссиясының а.ж. 4 мамырда өткен
отырысында 24,5 млрд. теңге көлемінде қаражат мақұлданды. Бөлінетін
қаражатқа 4 млн. гектарда ауыл шаруашылығы жұмыстары жүргізілетін
болады.
Қамтамасыз ету ретінде екінші деңгейдегі банктердің де, әлеуметтік
кәсіпкерлік корпорациялардың да кепілдіктері қабылданатын болады. Бұл
фермерлердің өтімді кепілдерінің жетіспеу проблемасын шешуге мүмкіндік
береді.
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2020 жылға ауыл шаруашылығы өнімін форвардтық сатып алу
қағидалары Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің
2020 жылғы 18 мамырдағы № 171 бұйрығымен бекітілді.
Көктемгі егіс жұмыстары кезеңінде фермерлер мен ауыл шаруашылығы
тауарларды өндірушілердің (бұдан әрі – АШТӨ) кедергісіз жүріп-тұруына
қатысты
Көктемгі егіс жұмыстары кезеңінде АШТӨ-дің кедергісіз жүріп-тұруын
қамтамасыз ету мақсатында облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент
қалаларының әкімдіктеріне басшылыққа алу және жұмыс барысында пайдалану
үшін Мемлекеттік комиссияның 2020 жылғы 15 сәуірдегі отырысында
мақұлданған коронавирус пандемиясы кезеңінде ауыл шаруашылығы
тауарларын өндірушілердің жүріп-тұру алгоритмі жеткізілді.
Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының Бас мемлекеттік санитарлық
дәрігерінің 2020 жылғы 17 сәуірдегі №34-ПГВр қаулысымен көктемгі егіс
жұмыстарын, табиғатты қорғау, ветеринариялық, ауыл шаруашылығы
іс-шараларын жүргізуге тартылған көліктер мен адамдардың кедергісіз жүріптұруы қамтамасыз етілді.
Сондай-ақ, Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің Басшысы
Е.Ж. Қошановтың 2020 жылғы 22 сәуірдегі тапсырмасына сәйкес Ішкі істер
министрлігі АШТӨ-ді екі нұсқадағы рұқсаттамамен қамтамасыз етілді:
1) қағаз құжат бойынша;
2) электронды өтінімге сәйкес планшеттегі ақпарат бойынша.
Осылайша, жоғарыда көрсетілген шаралар жанар-жағар майды,
минералды тыңайтқыштарды, өсімдіктерді қорғау құралдарын, ауыл
шаруашылығы техникаларының қосалқы бөлшектерін, малды және азық-түлік
өнімдерін жеткізу кезінде АШТӨ блок-бекеттерден кедергісіз өтуін жеңілдетті.
Жалпы қабылданған шаралар есебінен көктемгі егіс жұмыстары бойынша
барлық жоспарланған іс-шаралар сапалы және уақытылы өткізілді.
А. Мамин

Калиев Д.
745510
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Депутатам
Мажилиса Парламента
Республики Казахстан
(по списку)
На № ДЗ-82 от 22 апреля 2020 года

Уважаемые депутаты!
Рассмотрев Ваш депутатский запрос сообщаю следующее.
Касательно организации форвардного закупа сельскохозяйственной
продукции
В связи с распространением пандемии коронавируса, введением
чрезвычайного положения и карантина как в стране, так и в ряде стран мира,
резко возрос спрос на социально значимые продовольственные товары
как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
В целях гарантированных и бесперебойных поставок на внутренний рынок
и обеспечения населения продовольственными товарами, на заседании
Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения
при Президенте Республики Казахстан 17 апреля 2020 года (далее - Госкомиссия)
был одобрен механизм их гарантированного форвардного закупа.
Согласно данному механизму основной акцент будет сделан
на финансировании посевных площадей с учетом диверсификации и охвата
большего количества мелких и средних хозяйств с размерами земельных
участков от 500 гектар.
В рамках форвардного закупа будет профинансировано приобретение
365 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции, а именно пшеницы, ячменя,
масличных культур и гречихи.
4 мая т.г. на заседании Республиканской бюджетной комиссии были
одобрены средства в объеме 24,5 млрд. тенге. На выделяемые средства будут
проведены сельскохозяйственные работы на 4 млн. гектарах.
В качестве обеспечения будут приниматься гарантии как банков второго
уровня, так и социально-предпринимательских корпораций. Это позволит
решить проблему недостатка ликвидных залогов у фермеров.
Правила форвардного закупа сельскохозяйственной продукции на 2020 год
утверждены приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан
от 18 мая 2020 года № 171.
Касательно
беспрепятственного
проезда
фермеров
и сельскохозяйственных товаропроизводителей (далее – СХТП) в период
весенне-полевых работ (далее – ВПР)
В
целях
обеспечения
беспрепятственного
перемещения
сельскохозяйственных товаропроизводителей (далее – СХТП) в период
проведения весенне-полевых работ (далее – ВПР) до акиматов областей, городов
Нур-Султана, Алматы и Шымкента был доведен для руководства
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и использования в работе алгоритм перемещения СХТП в период пандемии
коронавируса, одобренный на заседании Госкомиссии 15 апреля 2020 года.
Вместе с тем, Постановлением Главного Государственного санитарного
врача Республики Казахстан от 17 апреля 2020 года № 34-ПГВр обеспечено
беспрепятственное перемещение транспорта и лиц, задействованных в
проведении ВПР, природоохранных, ветеринарных, сельскохозяйственных
мероприятиях.
Также, в соответствии с поручением Руководителя Администрации
Президента Кошанова Е.Ж. от 22 апреля 2020 года Министерством внутренних
дел был обеспечен пропуск СХТП на основе:
1) бумажных документов;
2) информации в планшетах из электронных заявок.
Так, вышеуказанные меры упростили прохождение СХТП блокпостов при
доставке горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений, средств
защиты растений, запасных частей к сельскохозяйственной технике, скота и
продовольствия.
В целом за счет принятых мер все запланированные мероприятия по ВПР
были проведены качественно и своевременно.
А. Мамин

Калиев Д.
745510

