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Сіздердің «Qoldau» субсидиялаудың ақпараттық жүйелеріне (бұдан әрі –
«Qoldau» АЖ) және «республикалық мал шаруашылығы жүйесіне» (бұдан әрі –
«РМЖ» АТЖ) қатысты депутаттық сауалдарыңызды қарап, келесіні
хабарлаймын.
Qoldau.kz платформасын сүйемелдеу жөніндегі операторлар Қазақстан
Республикасы Қаржы министрлігінің ведомстволық бағынысты ұйымы
«Ақпараттық - есептеу орталығы» АҚ болып табылады.
«Qoldau» АЖ-ға қол жеткізу бойынша қызметтерді абоненттік төлем
арқылы заңды тұлғалардың («Транстелеком» АҚ, ҚМ «Ақпараттық - есептеу
орталығы» АҚ және «ЦИФС» ЖШС) консорциумы ұсынады.
2020 жылғы 1 маусымнан бастап консорциалдық келісім негізінде
ақпараттық жүйені пайдаланғаны үшін абоненттік төлемнің құны 3-тен 10-11
АЕК-ке дейін ұлғайтылды.
Фермерлер тарапынан бірнеше рет жүгінулерге байланысты Ауыл
шаруашылығы министрлігі консорциуммен «Qoldau» АЖ пайдалану құнын
төмендету нұсқаларын пысықтауда, оның ішінде оны мемлекет меншігіне беру
арқылы.
Бүгінгі күні техникалық, функционалдық және заң аудиті, «Qoldau» АЖ
мемлекеттік меншікке берілетін модульдерін анықтау сияқты жүйелі ісшараларды жүргізуді көздейтін тиісті жол картасы бекітілді. Осыдан кейін
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«Qoldau» АЖ-ны мемлекеттік меншікке сатып алудың орындылығы туралы
шешім қабылданады.
Сонымен қатар, «Qoldau» АЖ бойынша фермерлер арасында субсидиялар
алуға арналған электрондық кезекті енгізу мәселесі пысықталды, бұл
қаржыландыру ашылғаннан кейін оларды кезектілік тәртібімен мемлекеттік
қолдаудың әлеуетті алушылары арасында әділ бөлуді қамтамасыз етуге
мүмкіндік береді.
Бұдан басқа, АӨК-дегі барлық бағыттарды қамтитын уәкілетті мемлекеттік
органның қолданыстағы ақпараттық жүйелері базасында субсидиялаудың
мемлекеттік жүйесін құру мәселесі пысықталуда. Мал шаруашылығы саласында
тиісті тәжірибе бар.
Осылайша, мал шаруашылығы саласындағы субсидиялау «Қазақ мал
шаруашылығы және жемшөп өндірісі ғылыми-зерттеу институты» ЖШС
«Ұлттық аграрлық ғылыми-білім беру орталығы» КЕАҚ мемлекеттік ұйымына
тиесілі «РМЖ» АТЖ арқылы іске асырылды. Бұл ретте, фермерлер үшін «РМЖ»
АТЖ субсидиялау жүйесіне қолжетімділік тегін.
Бірыңғай мемлекеттік субсидиялау жүйесін енгізу фермерлер тарапынан
субсидиялауға және жалпы барлық рәсімдерді «бір терезе» қағидаты бойынша
жеңілдетуге қол жеткізу мәселесін шешуге мүмкіндік береді деп пайымдаймыз.
Р. Скляр

Орынд.: Д.Ж. Қалиев
74-55-10
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Депутатам
Мажилиса Парламента
Республики Казахстан –
членам фракции партии «Nur Otan»
(Б. Бекжанов, А. Рау.)
На № ДС-228
от 23 июня 2021 года

Уважаемые депутаты!
Рассмотрев ваш депутатский запрос касательно информационных систем
субсидирования «Qoldau» (далее – ИС «Qoldau») и «Республиканская система
животноводства» (далее – ИАС «РСЖ»), сообщаю следующее.
Операторами по сопровождению платформы Qoldau.kz выступает
подведомственная организация Министерства финансов АО «Информационно учетный центр».
Услуги по доступу к ИС «Qoldau» предоставляется консорциумом
юридических лиц (АО «Транстелеком», АО «Информационно-учетный центр» МФ и
ТОО «ЦИФС») посредством абонентской платы.
С 1 июня 2020 года на основании консорциального соглашения увеличена
стоимость абонентской платы от 3-х до 10-11 МРП за пользование
информационной системой.
В связи с неоднократными обращениями со стороны фермеров,
Министерством сельского хозяйства прорабатываются варианты снижения
стоимости использования ИС «Qoldau» с консорциумом, в том числе путем
передачи ее в собственность государства.
На сегодняшний день утверждена соответствующая дорожная карта,
предусматривающая проведение последовательных мероприятий, таких как
технический, функциональный и юридический аудит, определение
передаваемых в государственную собственность модулей ИС «Qoldau». После
чего будет принято решение о целесообразности приобретения ИС «Qoldau» в
государственную собственность.
Вместе с тем, отработан вопрос внедрения электронной очереди на
получение субсидий среди фермеров по ИС «Qoldau», что позволит обеспечить
после открытия финансирования их справедливое распределение среди
потенциальных получателей государственной поддержки в порядке
очередности.
Кроме того, прорабатывается вопрос создания государственной системы
субсидирования
на
базе
действующих
информационных
систем
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уполномоченного государственного органа, которая будет охватывать все
направления в АПК. Соответствующая практика уже имеется в сфере
животноводства.
Так, субсидирование в сфере животноводства уже реализовано через ИАС
«РСЖ», принадлежащая государственной организации НАО «Национальный
аграрный научно-образовательный центр» ТОО «Казахский научноисследовательский институт животноводства и кормопроизводства». При этом,
доступ для фермеров к системе субсидирования ИАС «РСЖ» бесплатный.
Полагаем, что внедрение единой государственной системы субсидирования
позволит решить вопрос с доступом к субсидированию со стороны фермеров и к
упрощению в целом всех процедур по принципу «одного окна».
Р. Скляр

Исп.: Калиев Д.Ж.
74-55-10

