2021 жылғы 22 желтоқсандағы № ДС-345 депутаттық сауалға

Құрметті депутаттар!
Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының (бұдан әрі – ӘМАТ)
бағасын болжаудың талдамалық орталығын құру жөніндегі сіздердің депутаттық
сауалдарыңызды қарап мынаны хабарлаймын.
Мемлекет
басшысының
тапсырмасы
бойынша
Қазақстан
Республикасының Агроөнеркәсіптік кешенін дамытудың 2021 – 2025 жылдарға
арналған ұлттық жобасы аясында Ауыл шаруашылығы министрлігінің
аналитикалық қызметін күшейту мақсатында «Ұлттық аграрлық ғылыми-білім
беру орталығы» КеАҚ негізінде Агроөнеркәсіптік кешеннің (бұдан әрі – АӨК)
ахуалдық орталығы құрылды, ол ауыл шаруашылығы саласындағы ақпараттық
ресурстардан деректер жинақтарын шоғырландырады және біріктіреді.
Ахуалдық орталық базасында ішкі және сыртқы аграрлық азық-түлік
нарықтары, экономиканың аралас салалары және т.б. бойынша талдамалық және
сараптамалық есептер, ұсынымдар, статистикалық деректер зерделеніп,
өңделетін болады.
Сондай-ақ АӨК-ті дамытудың, оның ішінде азық-түлік тауарларының
бағалары туралы кешенді талдау, перспективаларды бағалау және болжам жасау
жүргізіледі.
Бұдан басқа, ахуалдық орталық дағдарыстық жағдайларға ден қою және
болжау жолымен АӨК-гі мемлекеттік саясатты іске асыру үшін трендтерді
болжауды және шешімдерді модельдеуді, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз
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етуде талдамалық қолдауды әзірлеу жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыратын
болады.
Сонымен бірге, Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес ӘМАТ-қа
бірыңғай мониторингті және бағаларды бақылауды қамтамасыз ету мәселелерін
шоғырландыру үшін бірыңғай мемлекеттік орган (Қазақстан Республикасы Сауда
және интеграция министрлігінің Сауда комитеті) құрылды.
Р. Скляр

Мадиев М.С. 74-56-51
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Депутатам
Мажилиса Парламента
Республики Казахстан
Г.М. Амрееву, А.М. Рахимжанову,
Д.К. Алимбаеву
На № ДС-345 от 22 декабря 2021 года

Уважаемые депутаты!
Рассмотрев ваш депутатский запрос касательно создания аналитического
центра по прогнозированию цен на социально значимые продовольственные
товары (далее – СЗПТ) сообщаю следующее.
По поручению Главы государства в рамках Национального проекта по
развитию
агропромышленного
комплекса
Республики
Казахстан
на 2021 – 2025 годы для усиления аналитической деятельности Министерства
сельского хозяйства на базе НАО «Национальный аграрный научнообразовательный центр» создан Ситуационный центр агропромышленного
комплекса (далее – АПК), который сосредоточит и интегрирует массивы
данных от информационных ресурсов в области сельского хозяйства.
На базе Ситуационного центра будут изучаться и обрабатываться
аналитические и экспертные отчеты, рекомендации, статистические данные по
внутренним и внешним агропродовольственным рынкам, и смежным отраслям
экономики и т.д.
Также будет проводится комплексный анализ, оценка перспектив и
прогноз развития АПК, в том числе о ценах на продовольственные товары.
Кроме того, Ситуационным центром будут осуществляться мероприятия
по выработке прогнозирования трендов и моделирования решений для
реализации государственной политики в АПК, аналитической поддержке в
обеспечении продовольственной безопасности, путем своевременного
реагирования и прогнозирования кризисных ситуаций.
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Также, в соответствии с поручением Главы государства для консолидации
вопросов обеспечения единого мониторинга и контроля цен на СЗПР создан
единый государственный орган (Комитет торговли Министерства торговли и
интеграции).
В целом данный вопрос находится на постоянном контроле Правительства.
Р. Скляр

Мадиев М.С. 74-56-51

