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Қазақстан Республикасы 
Парламенті Сенатының 

депутаттарына
(тізім бойынша)

2020 жылғы 30 сәуірдегі 
№ 16-13-137д/с сауалға

Құрметті депутаттар!

Сауалдарыңызды қарап, мынаны хабарлаймыз.
Қырыққабатты көрші елдерге өткізуге қатысты
Түркістан облысының әкімдігі Қазақстан Республикасының Ресей 

Федерациясындағы Сауда өкілдігімен бірлесіп қырыққабатты көрші елдің Сібір, 
Алтай, Орал және басқа өңірлерінің сауда желілеріне өткізу бойынша егжей-тегжейлі 
мәселелерді жедел пысықтауда. Ағымдағы жылғы 14 мамырдағы жедел мәліметке 
сәйкес 39,3 мың тонна қырыққабат, оның ішінде Ресей Федерациясына – 38,5 мың 
тонна, Беларусь – 0,6 мың тонна, Қырғызстан – 
0,2 мың тонна экспортталды. 

Ауыл шаруашылығы министрлігінің Агроөнеркәсіп кешеніндегі  мемлекеттік 
инспекция комитеті жөнелту орындарында тәулік бойы фитосанитарлық 
сертификаттардың берілуін қамтамасыз етті, сондай-ақ мемлекеттік шекарадан өткізу 
бекеттерінде жұмыс күшейтілді. Аталған шаралар өсімдік шаруашылығы өнімдерін 
шектеусіз экспорттауға мүмкіндік береді. 

Қырыққабатты ел ішінде өткізу және ерте піскен қырыққабатты 
өндірушілерді қолдауға қатысты 

Ауыл шаруашылығы министрлігі Түркістан облысында өсірілген 
қырыққабатты ел ішінде өткізуді қамтамасыз ету шараларын қабылдады. 

Ерте пісетін қырыққабатты өткізу проблемасы бар  Түркістан облысының ауыл 
шаруашылығы тауарын өндірушілерге қолдау көрсету мақсатында ағымдағы жылғы 
2 мамырда Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары Р.В. 
Склярдың төрағалығымен өткен кеңесте өңірлердің әкімдіктеріне тұрақтандыру 
қорларына, өңірлік сауда желілеріне қырыққабатты сатып алу тапсырылды, сондай-
ақ жергілікті деңгейде қырыққабатты мемлекеттік мекемелерге, өңірдің әлеуметтік 
объектілеріне өткізу мәселесі пысықталды. 

Сонымен бірге, аталған кеңесте Түркістан облысына Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің резервінен ерте піскен қырыққабат алынған егістік жерлерді екінші егін 
себу науқанына, уақтылы және сапалы көктемгі егіс жұмыстары мен жинау 
жұмыстарына 1,6 млрд. теңге көлемінде бюджеттік кредит бөлу мақұлданды. Ауыл 
шаруашылығы министрлігі тиісті қолдау хат әзірледі және Қаржы министрлігіне 
жолдады. 

Қазіргі кезде өңірлерде Түркістан облысынан қырыққабат жеткізу жүзеге 
асырылуда. Түркістан облысы әкімдігінің ағымдағы жылғы 14 мамырдағы жедел 
ақпаратына сәйкес өңірлер 87,3 мың тонна қырыққабат сатып алған, алдағы уақытта 
тағы да  6,4 мың тонна қырыққабат сатып алу жоспарлануда. 

Анықтама: Нұр-Сұлтан қ. – 11,8 мың тонна,  Шымкент қ. – 11,7 мың тонна, 



Алматы қ. – 9,8 мың тонна, Қостанай облысы – 8,8 мың тонна, 
СҚО – 8,5 мың тонна, Ақтөбе облысы – 6 мың тонна, Қызылорда облысы – 5,6 мың 
тонна, БҚО – 4,2 мың тонна, Қарағанды облысы – 4 мың тонна, Павлодар облысы – 
3,4 мың тонна, Маңғыстау облысы – 3,4 мың  тонна, Жамбыл облысы – 2,2 мың 
тонна, ШҚО – 1,9 мың тонна.

Карантин жағдайында азық-түлік тауарларын тасымалдау мен ауыл 
шаруашылығы тауар өндірушілерінің көлікпен қозғалысы бойынша туындаған 
мәселелерді жедел шешу мақсатында Ауыл шаруашылығы министрлігінде және 
өңірлерде жедел штабтар құрылды. 

Бірінші қажетті және азық-түлік өнімдері тиелген жүк көліктерін блок 
бекеттерден кедергісіз өткізу үшін «жасыл дәліз» қарастырылды.

Автокөліктерді блок бекеттерде жедел өткізу үшін көптеген өңірлерде 
қозғалысты бақылаудың электронды жүйесі («Сергек») және азық-түлік 
тауарларының өндірушілері мен жеткізушілерінің электрондық базасы негізінде 
өткізудің электрондық жүйесі жұмыс істейді.

Сондай-ақ, карантиндік бақылауға жататын өнімдерге карантиндік 
сертификатты тәулік бойы және демалыс пен мереке күндері беру  қамтамасыз етілді. 

Осылайша жергілікті және өңіраралық бағыттарда азық-түлік тауарларын 
тасымалдайтын автокөліктерді блок бекеттерде себепсіз тоқтату жойылды. 

Облыстар мен ірі қалалардағы ауруханаларға, интернаттарға, балалар мен 
қарттар үйлеріне, басқа да әлеуметтік мекемелерге көкөністерді сатып алу кезінде 
мемлекеттік сатып алудың жеңілдетілген шараларын қолдануға қатысты

«Экономиканы тұрақтандыру жөніндегі одан арғы шаралар туралы» Қазақстан 
Республикасы Президентінің 2020 жылғы 16 наурыздағы 
№ 287 Жарлығының 1-тармағының 4) тармақшасына сәйкес Мемлекеттік сатып 
алуды жүзеге асырудың арнайы тәртібі әзірленген. 

Жоғарыда аталған тәртіптің 27-тармағына сәйкес арнайы тәртіп шеңберінде бір 
дереккөзден тікелей шарт тұжырымын жасауға болатын Тауарлар, қызметтер, 
жұмыстар тізбесі бекітілген, онда тамақ өнімдері, оның ішінде көкөністер кірген.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 13 мамырдағы
 № 288 қаулысымен арнайы тәртіптің мерзімі 2020 жылғы 31 шілдеге дейін 
ұзартылды.

Қазақстан Республикасының Қорғаныс және Ішкі істер министрліктеріне 
қарасты әскери бөлімшелерге, жазаны өтеу мекемелеріне де осындай тәртіппен 
ауыл шаруашылығы өнімдерін сатып алуға мүмкіндік жасауға қатысты

Ұлттық ұланның әскери қызметшілерін тамақтандыру отандық қызмет 
көрсетушілерді тарта отырып, аутсорсинг әдісімен ұйымдастырылған (аутсорсинг – 
ұйымның өндірістік қызметтің белгілі бір функциялары шартының негізінде беруі).

Қылмыстық-атқару жүйесі (бұдан әрі – ҚАЖ) мекемелерінде ұсталатын 
тергеумен қамауға алынғандар мен сотталғандарды тамақтандыруды 
ұйымдастыруды ҚАЖ кәсіпорындары («Еңбек» РМК және «Еңбек-Өскемен» РМК) 
және ҚАЖ мекемелері дербес жүзеге асырады.

Тамақ өнімдерін сатып алу мемлекеттік сатып алу саласындағы заңнамаға 
сәйкес жүзеге асырылады.

Фитосанитариялық шараларды күшейтуге қатысты 
Ауыл шаруашылығы министрлігі фитосанитариялық бақылау бекеттерінде 

(бұдан әрі - ФББ) карантинге жатқызылатын өнімдерді кіргізуді бақылауды 
күшейтуді тұрақты негізде жүргізеді, сонымен бірге карантинге жатқызылатын 



өнімді кіргізу кезінде зертханалық бақылау күшейтілді. Бұл ретте, фитосанитариялық 
бақылау мен қадағалауды сапалы жүргізу үшін 
ФББ-ны жарақтандыру жұмыстары жыл сайын жүргізіледі. 

2020 жылдың басынан бері өсімдіктер карантині саласында 615 құқық 
бұзушылық анықталды, 332 карантинге жатқызылатын өнімді экспорттаушы елдерге 
қайтару жүргізілді, өнімдердің 1 партиясы жойылды, жалпы сомасы 
22,1 млн. теңгеге әкімшілік айыппұл салынды. Жоғарыда аталаған құқық 
бұзушылықтардың барлығы бойынша экспорттаушы елдерге тиісті шаралар қолдану 
жөнінде нота жіберілді.  

Сонымен бірге, уақытша жабық тұрған ФББ-дан босаған мемлекеттік 
инспекторларды басқа ФББ-ға ауыстыру тұрғысынан ФББ-ны күшейту жұмыстары 
жүргізілуде, бұл карантинге жатқызылатын өнімге фитосанитариялық бақылау тәулік 
бойы жүргізуді және көлік құралдарын кедергісіз өткізуді қамтамасыз етеді.

Сіздердің көтеріп отырған мәселелердің өзектілігін және осы мәселе Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің тұрақты бақылауында екенін атап өткім келеді.
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