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Дөңгелек үстелге қатысушылар – Қазақстан Республикасы 
Парламентінің Сенатының депутаттары, министрліктер мен ведомстволардың 
өкілдері, ғалымдар, мамандар және органикалық өндіріс саласындағы кәсіби 
қоғамдық ұйымдардың өкілдері, сонымен бірге қатысушылардың кездесуде 
айтылған баяндамаларын ескере отырып, сондай-ақ органикалық өндірістің 
нормативтік-құқықтық базасын халықаралық, өңірлік стандарттардың және 
шетел мемлекеттері стандарттарының қағидаттарына және қағидаларына 
сәйкес өзектендіру және үйлестіру; органикалық өндіріс саласындағы 
институционалдық жүйені жетілдіру және инфрақұрылымдық ресурстарды 
қалыптастыру; органикалық өнімдерді экспорттау нарықтарын одан әрі 
кеңейту және ішкі нарықты қалыптастыру; органикалық өндірісті дамытуды 
бағдарламалық-ақпараттық, білім беру тұрғысынан, әдістемелік тұрғыдан, 
ғылыми-технологиялық және қаржылық қолдау құралдарын жетілдіру 
бойынша ұсыныстар әзірлеу бойынша ҰСЫНЫЛАДЫ:

1. Қазақстан Республикасының Үкіметіне:

1.1. Мыналарды:
- Органикалық стандарттардың (COROS) ортақ мақсаттары мен 

талаптарына сәйкес, оның ішінде отандық органикалық өнім өндірушілердің 
мүдделерін қорғау мақсатында органикалық өндіріс саласындағы заңнаманы 
үйлестіруді;

- органикалық өндіріс саласындағы ұлттық стандарттарды ЕО 2018/848 
регламентімен және шетел мемлекеттерінің басымдығы бар өткізу 
нарықтарының (ЕО, АҚШ, Жапония, Қытай, БАӘ) стандарттарымен үйлестіру 
мүмкіндігін көздеу;

1.2. Мыналар:
- органикалық өнім өндіру мәселелері жөніндегі, оның ішінде ТМД-ның 

МАК бекіткен, бірақ Қазақстан тарапы қабылдамаған органикалық өнім 
өндірісі мен айналымы саласындағы мемлекетаралық стандарттарды 
(МЕМСТ) зерделеу жөніндегі заңнаманы жетілдіру;
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- Қазақстанның аумағында жұмыс істейтін шетелдік сертификаттау 
органдарын тіркеу;

- халықаралық стандарттарға сәйкес сертификаттауды жүргізе алатын 
сертификаттау жөніндегі жергілікті органдарды құруға жәрдем көрсету;

- ішкі нарықта қазақстандық органикалық өнім өндірушілердің 
мүдделерін қорғау бойынша шараларды қабылдау.

1.3. Мыналардың:
- органикалық өнім өндірісі мен айналымы саласында қолданылатын 

стандарттау жөніндегі құжаттардың мониторингін  жүзеге асыру (ғылыми-
технологиялық, ұйымдастырушылық және практикалық деңгейін талдау және 
бағалау);

- Қазақстанда PGS ұлттық жүйесін құру (өзара кепілдіктер жүйесі), яғни 
тұтынушыларды тарта отырып, шағын өндірушілердің бірлестігіне 
қатысушылардың өздері тарапынан органикалық өнім өндірісін 
сертификаттау жүйесін құру;

- Органикалық ауыл шаруашылығын дамыту мәселелері жөніндегі 
ведомствоаралық комиссия құру;

- органикалық өнім өндірісін және органикалық өнімді ендірген және 
сертификаттаған органикалық өнім өндірушілер үшін сертификаттауды 
субсидиялау түрінде мемлекеттік қолдау көрсету мүмкіндігін қарастыру.

2. Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы 
министрлігіне

2.1. Мыналар:
- агроэкожүйеде қолдануға тыйым салынған заттарды (пестицидтер мен 

агрохимикаттарды) сәйкестендіру номенклатурасын кеңейту мақсатында 
зертханалық базаны әдіснамалық және құралдық тұрғыдан жаңғыртуды 
жүргізу;

- органикалық өндірістің технологияларын, әдістерін, құралдары мен 
практикаларын танымал ету және органикалық өнімді насихаттау жөніндегі 
жұмыстарды жүйелі негізде жүзеге асыру;

- нысаналы индикаторларды көрсете отырып, 2022-2026 жылдарға 
арналған АӨК-ні дамыту жөніндегі ұлттық жобаға басым бағыт ретінде 
органикалық ауыл шаруашылығын енгізу;

- Қазақстанның бірқатар облыстарында (Алматы, Жамбыл, Қостанай) 
органикалық ауыл шаруашылығын дамыту мәселелері бойынша пилоттық 
жобаларды ұйымдастыру және жүзеге асыру (Қазақстан АгроОдағын, 
КаzFOAМ-ды және басқа да қоғамдық ұйымдарды тарта отырып) жөніндегі 
мәселелерді пысықтау. 

2.2. Мыналар: 
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- ЕО 2018/848 регламентінің қағидаларына сәйкес Қазақстан 
Республикасында ауыл шаруашылығы дақылдарының органикалық 
тұқымдарының тізілімін құру;

- органикалық өнімнің өндірісі мен айналымын қолдаудың жаңа 
қаржылық құралдарын әзірлеу және ендіру, оның ішінде конверсиялық 
(өтпелі) кезең шығындарын субсидиялау;

- ҚР АШМ бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру шеңберінде ҒЗЖ 
жүргізу және органикалық өнім өндірудің техникалық және технологиялық 
ерекшелігін (ғылыми негізделген әдістемелік ұсынымдарды) әзірлеу, 
органикалық өнімді өндіру мен сақтауда қолдану үшін өсімдіктерді қорғау 
құралдарын, топырақ жақсартқыштарды өндіру және қолдану 
технологияларын әзірлеу, трансферттеу және ендіру;

- органикалық өндірістің негізгі аспектілері бойынша семинарлар мен 
тренингтер өткізудің бірыңғай модулін әзірлеу (заңнамалық, нормативтік, 
өндірістік-технологиялық және ұйымдастырушылық-экономикалық);

- органикалық өндіріс саласында өзекті құзыреттіліктері (оқыту 
нәтижелері) бар («Ұлттық аграрлық ғылыми-білім беру орталығы» 
коммерциялық емес акционерлік қоғамымен (КЕАҚ) бірге жоғары және 
жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің халықаралық бірлескен білім беру 
бағдарламаларын әзірлеу және жүзеге асыру мәселелері бойынша шаралар 
қабылдау.

2.3. Мынадай:
- «Өндіріс процесіне қойылатын талаптар» ҚР 3111 СТ сәйкес өтпелі 

кезеңдер мерзімдерін өзгерту;
- органикалық өнім мен органикалық өнім өндірісінің сәйкестігін растау 

рәсімін жүргізу кезінде қолданылатын сынақтан өткізу (өлшеу) әдістемелері 
туралы ақпаратпен толықтыру;

- Қағидаларда өнім көрсеткіштеріне қойылатын сандық талаптарды 
белгілеу немесе осы талаптарды белгілейтін ұлттық стандарттарға сілтеме 
көрсету.

- органикалық өндіріске қойылатын талаптарды органикалық өндіріс 
жөніндегі халықаралық стандарттарға сәйкес бейімдеу бөлігінде ҚР Ауыл 
шаруашылығы министрлігінің 2016 жылғы 23 мамырдағы № 230 бұйрығымен 
бекітілген Органикалық өнім өндіру мен оның айналымы қағидаларына 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу мүмкіндігін қарастыру.

3. Қазақстан Республикасының Сауда және интеграция 
министрлігіне 

3.1. Мыналар:
- органикалық өнімді басымдығы бар өткізу нарықтарына ілгерілету 

бойынша экспорт стратегиясы мен алгоритмдерін әзірлеу;



4

- халықаралық, мемлекетаралық және ұлттық заңнаманың талаптарына 
сәйкес Қазақстан Республикасының аумағында және өндіру мен жеткізудің 
бүкіл тізбегі бойынша өнімнің сапасы мен қауіпсіздігіне кепілдік беретін 
органикалық өнімнің өндірісі мен айналымын есепке алудың және 
қадағалаудың ақпараттық жүйесін әзірлеу;

- greenwashing-ке қарсы күрес және азық-түлік нарығына жалған 
экотаңбалануы бар органикалық өнімнің түсуін болдырмау жөніндегі 
ұйымдастыру-әкімшілік шараларды жүзеге асыру;

- сәйкестікті растау рәсімін жүргізбей және белгілерді қолдануға құқығы 
бар ұйымдардың тізілімін жүргізбей, «БИО», «ORGANIC», «ЭКО» және 
ҚР 3109-2017 СТ  талаптарына сәйкес келмейтін басқа да белгілерді қолдануға 
тыйым салу;

- органикалық өндірістің сәйкестігін растау жөніндегі қазақстандық 
органдарға халықаралық аккредиттеу жүйелерінде аккредиттеуден өтуге 
жәрдем көрсету; 

- өзекті құзыреттіліктері бар (органикалық өнім өндірісінің сәйкестігін 
растау жөніндегі сарапшы-аудиторларды даярлау және біліктілігін арттыру 
жөніндегі бағдарламаның және оқу жоспарының нәтижелері бар («Қазақстан 
стандарттау және метрология институты» РМК-мен) жоғары және жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім берудің халықаралық бірлескен білім беру 
бағдарламаларын әзірлеу және іске асыру бойынша шаралар қабылдау.

3.2. Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар 
жөніндегі агенттігі Ұлттық статистика бюросымен және Қазақстан 
Республикасы Ауыл шаурашылығы министрлігімен бірлесіп мыналар:

- органикалық өнімнің өндірісі және айналымы (сертификаттау, қайта 
өңдеу, сақтау, өткізу, ішкі тұтыну, экспорт және импорт) туралы 
статистикалық есептілік көрсеткіштерін қалыптастыру;

- органикалық өнім өндірушілердің қызметіне мониторинг жүргізу үшін 
жаңа ішкі ЭҚЖЖ кодтарын енгізу, сондай-ақ органикалық өнім өндірудің 
барлық кезеңдерінде (өндірушілер, қайта өңдеушілер, экспорттаушылар, 
ритейлерлер) қадағалануды қамтамасыз ету үшін Ақпараттық жүйе әзірлеу);

- органикалық ауыл шаруашылығы мәселелері бойынша, оның ішінде 
Қазақстанды «сұр тізімнен» шығару бойынша Еурокомиссиямен 
коммуникацияға жауапты Қазақстандағы органды және лауазымды адамды 
айқындау;

- Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Еурокомиссия арасындағы, 
соның ішінде біздің тараптан «сәйкессіздіктерді» жою үшін қолданылатын 
шаралар туралы ақпарат алмасу (органикалық өнім айналымы саласында ЕО 
қабылдаған реттеуден ауытқу);

- «сәйкессіздіктердің» туындау себептеріне талдау жүргізу және мүдделі 
мемлекеттік органдармен, қауымдастықтармен және бизнес өкілдерімен 
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консультациялар жүргізу, Қазақстаннан органикалық өнімдерді экспорттау 
кезінде «сәйкессіздіктерді» жою үшін одан әрі іс-қимыл жасау бойынша жол 
картасын әзірлеу жөніндегі мәселелерді пысықтау. 


