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Қазақстан Республикасы
Парламенті Сенатының 

депутаттарына
(тізім бойынша)

2020 жылғы 13 сәуірдегі № 16-13-116д/с

Құрметті депутаттар!

Сіздердің 2020 жылы көктемгі дала жұмыстарын ұйымдастыруға және 
жүргізуге қатысты депутаттық сауалдарыңызға Қазақстан Республикасының 
Үкіметі мынаны хабарлайды.

Көктемгі дала жұмыстарын қаржыландыруға қатысты
Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қолдау жөніндегі іс-шараларды 

жүргізу үшін «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ (бұдан әрі – «АНК» АҚ) 
2019 жылы 3263,8 мың га ауданда көктемгі дала жұмыстарын жүргізу 
мақсатында 1999 ауыл шаруашылығы тауарын өндірушіні (бұдан әрі – АШТӨ) 
қаржыландыруға 60 млрд. теңге бөлді (орташа қарыз сомасы 
30 млн. теңгені құрады, орташа есеппен 1 гектарға - 18383 теңге).

 «АНК» АҚ ағымдағы жылы агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін 
қолдау жөніндегі іс-шараларды жүргізу үшін 70 млрд.теңге көлемінде 
бюджеттік қаражат бөлді, яғни, 2019 жылмен салыстырғанда 10 млрд. теңгеге 
ұлғайды. Түпкілікті қарыз алушылар үшін сыйақы мөлшерлемесі жылына 
5 %-тен аспайды.

«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ-ның ақпараты бойынша 
ағымдағы жылғы 24 сәуірдегі жай-күй бойынша «АНК» АҚ 70 млрд. теңге 
көлеміндегі бюджет қаражатын толығымен игерді. 2405 АШТӨ 
қаржыландырылды, оның ішінде қаржыландыру арналары бойынша: тікелей 
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«АНК» АҚ арқылы 13,2 млрд. теңгеге 492,2 мың га ауданымен 344 АШТӨ, 
кредиттік серіктестіктер арқылы 24,5 млрд. теңгеге 1615,4 мың га ауданымен 
1092 АШТӨ, шағын қаржы ұйымдары арқылы 1,7 млрд. теңгеге 24,7 мың га 
ауданымен 837 АШТӨ, екінші деңгейлі банктер арқылы 29,6 млрд. теңгеге 
1436,0 мың га ауданымен 109 АШТӨ және өңірлік инвестициялық орталықтар 
арқылы 0,95 млрд. теңгеге 19,4 мың га ауданымен 23 АШТӨ 
қаржыландырылды.

Сонымен қатар «Қарапайым заттар экономикасы» бағдарламасы 
бойынша көктемгі дала жұмыстарын үздіксіз қаржыландыру мақсатында 
Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес 100 млрд. теңге бөлу көзделген. 
Аталған бағдарлама бойынша «АНК» АҚ 4 млрд.теңгеге 65 АШТӨ-ден 
өтінімдер қабылдады, «АНК» АҚ өз қаражаты есебінен 1,2 млрд. теңгеге 12 
АШТӨ-ге (кейін аталған қаражатты «Қарапайым заттар экономикасы» 
бағдарламасы бойынша Ұлттық Банктің облигациялық қарызымен 
алмастыруды ескере отырып) қарыз берді.

Бөлініп жатқан қаражатты уақтылы игеру үшін «АНК» АҚ филиалдар 
мен орталық аппарат бөлінісінде игерудің индикативтік жоспарын әзірледі, 
оның шеңберінде АШТӨ-ге кредит беру өтінімдердің келіп түсуіне және 
қаржыландыруға дайын болуына қарай жүргізілетін болады. Бұл ретте  
«Қарапайым заттар экономикасы» бағдарламасын іске асыру кезінде сату 
арналарын кеңейту үшін кредиттік серіктестіктер де қатысатын болады.

Сондай-ақ, Мемлекет басшысы Қ.К. Тоқаевтың 2020 жылғы 
16 наурыздағы тапсырмасына сәйкес бүгінгі күні отандық ауыл шаруашылығы 
және өңдеу кәсіпорындарынан өнімдерді кепілді сатып алу тетігін енгізу 
бойынша жұмыстар жүргізілуде, оны  іске асыру үшін «Азық-түлік келісімшарт 
корпорациясы» ҰК» АҚ-ға 24,6 млрд. теңге бөлу жоспарлануда.

Осылайша ағымдағы жылы көктемгі дала жұмыстарын 
қаржыландырудың жалпы көлемі 194,6 млрд. теңгені құрайды, бұл 
2019 жылы көктемгі дала жұмыстарын қаржыландырумен салыстырғанда 
3,2 есе артық (60 млрд. теңге).

Қазіргі кезде екінші деңгейдегі банктер ауыл шаруашылығына кредитті 
бере бермейді, негізгі ауыртпалық «АНК» АҚ-ға түсетінін атап өту қажет. 

Субсидиялардың кешіктіріліп төленуіне қатысты
Өсімдік шаруашылығы саласында субсидия төлеу тәртібі Қазақстан 

Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2020 жылғы 30 наурыздағы 
№ 107 бұйрығымен бекітілген Өсімдік шаруашылығы өнімінің шығымдылығы 
мен сапасын арттыруды субсидиялау қағидаларына (бұдан әрі – Қағидалар) 
сәйкес жүзеге асырылады.

Облыстардың жергілікті бюджеттерінде өсімдік шаруашылығы саласын 
субсидиялауға 75,8 млрд. теңге, оның ішінде басым дақылдар өндіруге 
7,7 млрд. теңге, тұқым шаруашылығын дамытуға - 11,6 млрд. теңге, 
тыңайтқыштарды субсидиялауға - 23,3 млрд. теңге, пестицидтерді, 
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биоагенттерді (энтомофагтар) субсидиялауға - 31,4 млрд. теңге көзделген. 
Сонымен қатар, дағдарысқа қарсы шараларды іске асыру шеңберінде 
республикалық бюджеттен осы мақсаттарға қосымша 11,4 млрд. теңге, оның 
ішінде басым дақылдар (қант қызылшасы) өндіруге -  0,5 млрд. теңге, 
тұқымдарға - 2,5 млрд. теңге, тыңайтқыштарға - 2,8 млрд. теңге, пестицидтерге 
- 5,6 млрд. теңге бөлінді.

Бүгінгі күні республиканың 10 өңірінде (Ақтөбе, Алматы, Шығыс Қазақстан, 
Жамбыл, Батыс Қазақстан, Қарағанды, Маңғыстау, Солтүстік Қазақстан, Түркістан 
облыстары және Шымкент қаласы) тыңайтқыштар субсидиялауға өтінім 
қабылдануда. Қалған өңірлерде субсидиялар нормаларын қабылдағаннан кейін, 
өтінімдерді қабылдау басталады, бүгінгі күні – бекіту сатысында. Егіс 
науқанын жүргізу үшін АШТӨ-лер шамамен 2,5 млн. тонна тұқым сатып алды, 
бұл тұқымдық материалға деген қажеттілікті толық қамтамасыз етеді.

Көктемгі дала жұмыстарына бөлінетін жанар-жағар майдың 
бағасын 50 %-ке дейін арзандату, шаруаларға уақтылы жеткізу мәселесіне 
қатысты

Ағымдағы жылы көктемгі дала жұмыстарын жүргізуге 387 мың тонна 
дизель отыны бөлінді, сондай-ақ ауа райы жағдайларын ескере отырып, 
облыстар әкімдіктерінің өтінімі бойынша қосымша 10,0 мың тонна дизель 
отыны бөлінді.

Мемлекет басшысының тапсырмасын орындау шеңберінде Қазақстан 
Республикасының Энергетика министрлігі (бұдан әрі – ҚР ЭМ) 2020 жылғы 1 
сәуірден бастап орташа нарықтық бағаны мұнай өңдеу зауыттарынан 
тоннасына 174 мың теңге немесе литріне 144 теңге деп белгіледі, бұл ағымдағы 
жылғы 1 наурызға белгіленген (тоннасына 194,0 мың теңге) бағадан 20,0 мың 
теңгеге арзан. 

Операторлардың орташа шығынын ескере отырып, республика бойынша 
АШТӨ-лер үшін баға сәуір айына литріне 165 теңгені (жанар-жағар май құю 
станцияларында (бұдан әрі – ЖЖҚС) литрі 188-190 теңге, нарықтық бағадан 
13-15% арзан) құрады.

2020 жылғы 28 сәуірдегі жағдай бойынша График бойынша жоспардағы
387 мың тоннаның орнына өңірлерге 172 мың тоннадан астам немесе 
45 % тиеп жөнелтілді.

Ақтөбе және Жамбыл облыстарының әкімдіктерінің операторлардың 
шығысын және сәйкесінше АШТӨ үшін дизель отыны бағасын төмендету 
бойынша жүргізген оң жұмысын атап өту керек.

Аталған өңірлерде АШТӨ дизель отынының бағасы сәйкесінше литріне 
158 және 159 теңгені (норматив бойынша литрі 165 теңге) құрайды (18-19 %-ке 
арзандады).

Қолданыстағы заңнамаға сәйкес дизель отынын арзандату үшін қандай да 
бір бюджет қаражаты тартылмайды.
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Ауылшаруашылығы жұмыстарына мұнай өнімдерін ҚР ЭМ ресурс 
ұстаушылармен (мұнай өнімдерін иеленушілермен) бөлінетін дизель отынының 
көлемі мен оның бағасын келіссөздер арқылы келіседі. Жыл сайын шамамен 
780-800 мың тонна дизель отыны кепілді түрде бөлінеді, орташа бекітілген 
бағасы ЖЖҚС-дағы нарықтық бағадан 10-12 %-ке арзан.

Осыған байланысты жеңілдетілген дизель отынының бағасын ресурс 
ұстаушылар мұнай өнімдерін өндірудің шығындары мен оның өнімділігіне 
қарай анықтайды.

Ауыл шаруашылығы өнімдерін нарыққа шығарып, кедергісіз өткізу 
мүмкіндігін қарастыру мәселесіне қатысты

Коронавирус пандемиясының таралуына байланысты елде және әлемнің 
бірқатар елдерінде төтенше жағдай мен карантиннің енгізілуі ішкі және сыртқы 
нарықтарда әлеуметтік маңызы бар азық-түлік өнімдеріне сұраныстың күрт 
өсуіне әкеліп соқты. 

Осылайша ішкі нарыққа кепілді және үздіксіз жеткізу және халықты 
тамақ өнімдерімен қамтамасыз ету мақсатында «Қазақстан Республикасының 
аумағынан жекелеген тауарларды әкетудің кейбір мәселелері туралы» 
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2020 жылғы 
2 сәуірдегі № 111 бұйрығымен асханалық картоп пен пиязды елден шығаруға 
уақытша тыйым салу шаралары қабылданды. Сондай-ақ, қырыққабат пен 
асханалық сәбізді шығаруды шектеу (квота) шаралары қабылданды. 

Алайда, жоғарыда көрсетілген бұйрыққа Қазақстан Республикасы Ауыл 
шаруашылығы министрінің 2020 жылғы 14 сәуірдегі № 123 бұйрығымен (бұдан 
әрі – Бұйрық) өзгерістер енгізілді.

Осылайша  бұйрықпен енгізілген өзгерістерге сәйкес, пиязды шығаруға 
салынған тыйым алынды, қырыққабат пен сәбіз шығаруға қойылған сандық 
шектеулер (квоталар да) алып тасталды.

Шаруаларға шетелдерден минералдық тыңайтқыштар мен қосалқы 
бөлшектерді жылдам жеткізу жолдарына қатысты

Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының, облыстардың 
әкімдіктерінің назарына  басшылыққа алу және жұмыс барысында пайдалану 
үшін 2020 жылғы 15 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Президенті 
жанындағы Төтенше жағдай режимін қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік 
комиссия отырысында мақұлданған коронавирус пандемиясы кезеңінде ауыл 
шаруашылығы тауарын өндірушілердің жүріп-тұру алгоритмін жеткізілді. 

Алгоритмге сәйкес облыстың/ауданның жедел штабы автоқосалқы 
бөлшектерді, ауыл шаруашылығы қосалқы бөлшектерін, жанар-жағармай 
материалдарын, минералды тыңайтқыштарды, агрохимия, ветеринарлық 
препараттарды жеткізушілердің жеке куәліктегі деректерін көрсете отырып, 
тізімді бекітіп, блок-бекеттерге жолданады.

Бұдан басқа Қазақстан Республикасының Бас мемлекеттік санитариялық 
дәрігерінің 2020 жылғы 17 сәуірдегі №34-ПГВр қаулысымен «Карантиндік 
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шараларды күшейту туралы» Қазақстан Республикасының Бас мемлекеттік 
санитариялық дәрігерінің 2020 жылғы 14 сәуірдегі № 33-ПГВр қаулысына 
(бұдан әрі – Қаулы) мемлекеттік тіркелгенін растайтын куәлікті (шаруа 
қожалығы, фермерлік шаруашылық, жауапкершілігі шектеулі серіктестік, ауыл 
шаруашылығы тауарын өндіруші, кредиттік серіктестік және шаруашылық 
жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын), жеке куәлікті, 
сондай-ақ жұмыскерлеріне жұмыс орны берген анықтаманы (мөрмен 
куәландырылған еркін үлгідегі анықтама) көрсете отырып, көктемгі дала 
жұмыстарын, табиғатты қорғау, ветеринариялық, ауыл шаруашылығы іс-
шараларын, оның ішінде балара шаруашылығын жүргізуге тартылған көліктер 
мен адамдардың кедергісіз қозғалысын көздейтін өзгеріс енгізілді.  

Сондай-ақ Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің Басшысы 
Е.Ж. Қошановтың 2020 жылғы 22 сәуірдегі № 20-01-42.54 тапсырмасына сәйкес 
Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігіне (бұдан әрі – ІІМ) ауыл 
шаруашылығы тауарын өндірушілерін екі нұсқада өткізілуін қамтамасыз ету 
тапсырылды:

1) қағаз құжат бойынша;
2) электронды өтінімге сәйкес планшеттегі ақпарат бойынша. 
ІІМ-нің ақпараты бойынша аумақтық полиция департаменттері блок-

бекеттерге тартылған полиция қызметкерлерінің электрондық планшеттеріне 
жедел берілген жергілікті атқарушы органдар жасаған тізімдер бойынша 
өңіраралық бағытта ауыл шаруашылығы және азық-түлік тауарларын 
тасымалдайтын автокөлік құралдарын үздіксіз өткізуді қамтамасыз ету 
жөніндегі міндеттерді орындауға бағытталған.

А. Мамин 
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