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Сіздің агроөнеркәсіп кешеніндегі (бұдан әрі – АӨК) субсидиялау процестерін
автоматтандыру жөніндегі депутаттық сауалыңызды қарап, мынаны хабарлаймын.
Қазақстан Республикасының АӨК дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған
мемлекеттік бағдарламасына сәйкес субсидиялауға арналған барлық өтінімдерді
қараудың, мониторинг жүргізудің және деректерді алушылар бойынша
топтастырудың автоматтандырылған жүйесін кезең-кезеңмен енгізуді көздейді
(бұдан әрі – Мембағдарлама).
Осы жылы субсидиялаудың 3 бағытын автоматтандыру жоспарланады:
1) тыңайтқыштардың құнын (органикалық қоспағанда);
2) кредит беру, ауыл шаруашылығы техникасы мен технологиялық
жабдықтың лизингі бойынша сыйақы мөлшерлемелерін;
3) ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдеуге арналған гербицидтер,
биоагенттер (энтомофагтар) және биопрепаратгар құнын.
Қалған 14 бағыттары бойынша тиісті нормативтік құқықтық актілерге
өзгерістер енгізу және субсидиялар беру процесін автоматтандыруға арналған
техникалық тапсырманы әзірлеу жөніндегі жұмысты жүргізу жоспарланады.
Мембағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарына сәйкес АӨК
саласындағы
субсидиялау
процестерін
автоматтандыру
2018 – 2020 жылдарға жоспарлаған, қаржыландыру көздері мемлекеттік-жеке
серіктестік жобасының тұжырымдамасын әзірлеу немесе ақпараттандырудың
сервистік моделін іске асыру жөніндегі рәсімдерді өткізу нәтижелері бойынша
анықталатын болады.
Б. Сағынтаев
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Депутатам
Мажилиса Парламента
Республики Казахстан
На № ДС-45 от 22 февраля 2017 года

Уважаемые депутаты!
Рассмотрев Ваш депутатский запрос касательно автоматизации процессов
субсидирования в агропромышленном комплексе (далее – АПК), сообщаю следующее.
В соответствии с Государственной программой развития АПК Республики
Казахстан на 2017 – 2021 годы предусматривается поэтапное внедрение
автоматизированной системы рассмотрения всех заявок на субсидирование, ведение
мониторинга и консолидации данных по получателям (далее – Госпрограмма).
В текущем году планируется автоматизация 3 направлений субсидирования:
1) стоимости удобрений (за исключением органических);
2) ставок вознаграждения по кредитам, а также лизингу технологического
оборудования и сельскохозяйственной техники;
3) стоимости гербицидов, биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов,
предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур.
По остальным 14 направлениям субсидирования планируется внести
изменения в соответствующие нормативные правовые акты и провести работу по
разработке технического задания для автоматизации процесса выдачи субсидий.
В соответствии с Планом мероприятий по реализации Госпрограммы
проведение автоматизации процессов субсидирования в сфере АПК запланировано
на 2018 – 2020 годы, где источники финансирования будут определены по
результатам разработки концепции проекта государственно-частного партнерства
либо проведения процедур по реализации сервисной модели информатизации.
Б. Сагинтаев

