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Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Б.Ә.Сағынтаевқа

Депутаттық сауал

Отандық ауыл шаруашылығы тауарын ӛндірушілерді қолдайтын негізгі
құралдардың бірі – олардың түрлі бағыттар бойынша шығындарын
субсидиялау болып табылады. Қазіргі уақытта агроӛнеркәсіптік кешенді
субсидиялаудың отыздан астам бағыты бар.
Сонымен қатар, субсидиялау процесіне мынадай проблемалар тән:
1) субсидияларды беру кезінде адам факторының әсер етуі;
2) құжаттарды ӛңдеу және мемлекеттік қызмет кӛрсету процесінің кӛп
уақыт алатындығы;
3) егістік алқаптарының жеткіліксіз және субъективті тексерілуі;
4) жерді пайдалануға геоақпараттық технологиялардың кӛмегімен
талдау және болжау жасау мүмкіндіктерінің жоқтығы;
5) жергілікті атқарушы органдар қызметкерлерінің жұмысбастылығы
себебінен мемлекеттік қызмет кӛрсету тәртібін бұзу проблемасы;
6) шығындардың
кӛптігі
және мемлекеттік қаржының тиімсіз
жұмсалуы;
7) берілген субсидиялар бойынша жедел ақпарат (есеп) алу
мүмкіндігінің болмайтындығы;
8) қызмет кӛрсетуге ӛтінім қағаз форматта болуына байланысты ауыл
шаруашылығы тауарларын ӛндірушілердің уақыттарының кӛп кететіні;
9) құжаттарды және әртүрлі ведомстволардан растайтын құжаттарды
жинау қажеттігі.
АӚК-ін субсидиялау процестерін толық автоматтандыру аталған
проблемаларды шешеді және келесі мүмкіндіктерге жол ашады:
- субсидияларды беру кезінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін
азайтады;
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- субсидияларды тӛлеу туралы
шешімдерді қарастыру және
қабылдауға кететін уақытты қысқартып, ресурстарды басқару тиімділігін
арттырады;
- шешім қабылдаудың барлық деңгейлерінде ашықтықты қамтамасыз
етеді;
- процеске қатысушылардың жеке байланыстарын жояды;
- ақпараттың когнитивтік бұрмалануын қысқартады;
- субсидиялау туралы нақты уақыт режимінде аймақтар,
субсидиялардың түрлері және уақыты бойынша мәліметтер алынады;
- субсидия алушылардың тізімін қалыптастыру бойынша іс-шараларға
байланысты тікелей және жанама шығындарды қысқартады;
- мемлекеттік қолдау шараларының фермерлер үшін қолжетімділігін
ұлғайтады.
Сонымен қатар, Мемлекет басшысы "Қазақстанның үшінші жаңғыруы:
жаһандық бәсекеге қабілеттілік" Жолдауында Үкіметке Қазақстан
Республикасының "Атамекен" Ұлттық кәсіпкерлер палатасымен бірлесіп,
бизнестің барлық түрлері бойынша шығындарды жан-жақты азайту
жӛнінде шаралар қабылдауға тапсырма берді.
Бұл ретте, Президент мемлекеттік қызметтер кӛрсету процестерін
барынша оңтайландыру, құжаттар тізбесін және дайындау мерзімдерін
қысқарту, қосарланған тіркеу рәсімдерін жою, сондай-ақ мемлекеттік қызмет
кӛрсетуді міндетті түрде толығымен электрондық форматқа аударудың
маңыздылығын, жеке тұлғаның қатысуы міндетті емес екендігін атап ӛтті.
Мемлекет басшысының: "аграрлық сектор экономиканың жаңа
драйверіне айналуы керек" деген сӛздерін ескере отырып, мемлекеттік
қызмет кӛрсетудің автоматтандырылуы нақ осы ауыл шаруашылығынан
басталуы, және бірінші кезекте мемлекеттік субсидиялардың бөлінуіне
қатысты болуы керек деп санаймыз.
Баяндалғанның негізінде, сондай-ақ елдің әрбір аграрийі аталған
проблемалардың шешілуіне мүдделі екендігін ескере отырып:
агроӛнеркәсіп кешенін субсидиялау процестерін автоматтандыру және
оны ағымдағы жылдан бастап енгізуді қарастыру;
субсидиялау процестерін автоматтандыруға бӛлінетін бюджет
қаражатының кӛлемін анықтау мәселелерін қарауды сұраймыз.
Жауапты жазбаша түрде заңмен белгіленген мерзімде беруіңізді
сұраймыз.
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Премьер-Министру
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ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС

Одним из основных инструментов поддержки отечественных
сельхозтоваропроизводителей является – субсидирование его затрат по
различным направлениям. В настоящее время существует болеетридцати
направлений субсидирования АПК.
Вместе с тем, процесс субсидирования характеризуется следующими
проблемами:
1) большое влияние человеческого фактора при выдаче субсидий;
2) длительность процесса обработки документов и оказания
государственных услуг;
3) неполное и субъективное обследование посевных площадей;
4) отсутствие возможности анализа и прогнозирования использования
земли с помощью геоинформационных технологий;
5) проблема нарушений оказания государственных услуг по причине
загруженности сотрудников местных исполнительных органов;
6) высокие затраты и неэффективное расходование государственных
финансовых средств;
7) отсутствие возможности получения оперативной информации
(отчетности) по выданным субсидиям;
8) затраты времени сельхозтоваропроизводителей на подачу заявки
ввиду бумажного формата оказания услуг;
9) необходимость сбора документов из разных ведомств и
подтверждающих документов.
Решением указанных проблем должна стать полная автоматизация
процессов субсидирования в АПК, которая позволит:
 снизить коррупционные риски при выдаче субсидий;
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 повысить эффективность управления ресурсами, путем сокращения
времени на рассмотрение и принятие решений о выплате субсидий;
 обеспечить транспарентность на всех уровнях принятия решений;
 исключить персональный контакт участников процесса;
 сократить когнитивное искажение информации;
 получать сведения о субсидировании в режиме реального времени
по регионам, видам субсидий и времени;
 сократить прямые и косвенные расходы, связанные с проведением
мероприятий по формированию списка получателей субсидий;
 увеличить доступность мер государственной поддержки для
фермеров.
Наряду с этим, Глава государства в рамках послания «Третья
модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» поручил
Правительству совместно с Национальной палатой предпринимателей
Республики Казахстан «Атамекен» принять меры по фронтальному
снижению всех видов издержек для бизнеса. При этом, Президент отметил
важность максимальной оптимизации процессов оказания государственных
услуг, сокращения сроков и перечня документов, исключения
дублирующихся процедур, а также необходимости переведения оказания
госуслуг полностью в электронный формат, без обязательного
физического присутствия.
Учитывая слова Главы государства, что «аграрный сектор должен стать
новым
драйвером
экономики
страны»,
автоматизация
оказания
государственных услуг должна начинаться именно с сельского хозяйства, и в
первую очередь должна затронуть распредедение государственных
субсидий.
На основании изложенного, а также учитывая заинтересованность в
решение указанных проблем практически каждого агрария страны, просим
рассмотреть вопросы:
Об автоматизации процессов субсидирования в агропромышленном
комплексе начиная с текущего года;
Об объеме средств государственного бюджета, предусмотренного на
реализацию автоматизации процессов субсидирования.
Ответ просим направить в письменном виде в установленные
законодательством сроки.
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