
                                                                                                    Атырау облысы бойынша 

                                                                                                    тексеру комиссиясының  

                                                                                                    2022 жылғы 22 тамыздағы 

                                                                                                    №11 қаулысымен бекітілген 

 

 
АУДИТОРЛЫҚ ҚОРЫТЫНДЫ 

     

I. Кіріспе бөлік 

1.1. Аудиторлық іс-шараның атауы: «Атырау облысы Жұмыспен қамтуды 

үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы» мемлекеттік 

мекемесінің шоғырландырылған қаржылық есептілігіне мемлекеттік аудит 

жүргізу».  

1.2. Мемлекеттік аудиттің мақсаты: «Атырау облысы Жұмыспен қамтуды 

үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы» мемлекеттік 

мекемесінің шоғырландырылған қаржылық есептілігіне және оған бағынысты  

мемлекеттік мекемелердің қаржылық есептілігіне мемлекеттік  аудит жүргізу».  

1.3. Мемлекеттік аудиттің объектілері: 

- «Атырау облысы Жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік 

бағдарламалар басқармасы» мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – Басқарма); 

-«Атырау облысы Жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік 

бағдарламалар басқармасының «№1 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету 

орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі - №1 арнаулы 

әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы); 

- «Атырау облысы Жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік 

бағдарламалар басқармасының «№2 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету 

орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі - №2 арнаулы 

әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы); 

- «Атырау облысы Жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік 

бағдарламалар басқармасының «№3 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету 

орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі - №3 арнаулы 

әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы); 

-«Атырау облысы Жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік 

бағдарламалар басқармасының «№4 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету 

орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі - №4 арнаулы 

әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы) . 

1.4. Мемлекеттік аудитпен қамтылған кезең: 

2021 жылдың 01 қаңтары – 2021 жылдың 31 желтоқсан аралығы. 

II. Негізгі (талдамалық) бөлік 

2.1. Аудиттелетін саланың жай-күйін қысқаша талдау  

Басқарма - жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар 

саласындағы өз функциясын жүзеге асыратын, облыстық бюджеттен 

қаржыландырылатын мемлекеттік орган болып табылады. 



 Басқарманың миссиясы: облыс халқының әлеуметтік кепілдіктерін 

қамтамасыз ету және жұмыспен қамтуға жәрдемдесу. 

  2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Басқарманың 

шоғырландырылған қаржылық есептілігіне ведомстволық бағыныстағы 5 

мемлекеттік мекеменің қаржылық есептілігі және Басқарманың өзінің 

қаржылық есептілігі кіреді: 

1) «Атырау облысы Жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік 

бағдарламалар басқармасы» мемлекеттік мекемесі; 

2) «Атырау облысы Жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік 

бағдарламалар басқармасының «№1 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету 

орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі; 

3) «Атырау облысы Жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік 

бағдарламалар басқармасының «№2 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету 

орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі; 

4) «Атырау облысы Жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік 

бағдарламалар басқармасының «№3 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету 

орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі; 

5) «Атырау облысы Жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік 

бағдарламалар басқармасының «№4 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету 

орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі; 

6) Атырау облысы Жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік 

бағдарламалар басқармасының «Мүгедектерді сауықтыру облыстық орталығы» 

коммуналдық мемлекеттік мекемесі. 

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 04 желтоқсандағы №95-IV 

Бюджет кодексінің (бұдан әрі – Бюджет кодексі) 118 бабына сәйкес бюджеттiк 

бағдарламалар әкiмшiлерi мен бюджеттi атқару жөнiндегi жергілікті уәкiлеттi 

органдар бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган белгiлеген 

тәртiппен шоғырландырылған қаржылық есептiлiктi жасауға мiндеттi.  

Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсімен шоғырландырылған қаржылық 

есептiлiктi жасау «Бюджеттік бағдарламалар әкімшілері мен бюджетті атқару 

жөніндегі жергілікті уәкілетті органдардың шоғырландырылған қаржылық 

есептілікті жасау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы 

министрінің 2016 жылғы 6 желтоқсандағы № 640 бұйрығы негізінде жүзеге 

асырылады. 

Аудитпен қамтылған мекемелерде бухгалтерлік есепті жүргізу Қазақстан 

Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 3 тамыздағы № 393 

бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есепке алуды 

жүргізу қағидалары» басшылыққа алынған.  

Қаржылық есептілікті жасау мен ұсынуда Қазақстан Республикасы 

Қаржы министрінің 2010 жылғы 07 қыркүйектегі № 444 бұйрығымен 

белгіленген Есеп саясатының қағидаттары мен ережелері қолданылған. 

2022 жылдың 01 қаңтарына жекелеген және шоғырландырылған 

қаржылық есептілік мынадай нысандарды қамтыған: 



      1) бухгалтерлік баланс; 

      2) қаржылық қызмет нәтижелері туралы есеп; 

      3) ақша қозғалысы туралы есеп; 

      4) таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы есеп; 

      5) түсіндірме жазба. 

Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің шоғырландырылған қаржылық 

есептілігі – бұл бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің және оған ведомстволық 

бағынысты мемлекеттік мекемелердің бірыңғай ұйымның қаржылық есептілігі 

ретінде ұсынған қаржылық есептілігі. 

Қаржылық есептілік аудитінің түпкілікті мақсаты - пайдаланушылардың 

қаржылық есептілікке сенімділік дәрежесін арттыру.  

Бұл қаржылық есептіліктің анықтығы, сондай-ақ бухгалтерлік есепті 

жүргізу мен қаржылық есептілікті жасау тәртібінің Қазақстан 

Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік саласындағы 

заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкестігі туралы пікір қалыптастыру 

арқылы қамтамасыз етіледі. 

Басқарманың шоғырландырылған қаржылық есептілігіне пікірді 

қалыптастыру Басқарманың өзінің және бағыныстағы 4 мемлекеттік мекеменің 

қаржылық есептіліктері негізінде - №1 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету 

орталығы,  №2 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы,  №3 арнаулы 

әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі,  

№4 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы бойынша  

қалыптастырылды. 

Шоғырландырылған қаржылық есептілікке аудит жүргізуде ықтимал 

шегінен асатын бухгалтерлік баланстың баптары, түсім мен шығыстар 

топтамасының мәліметтері анықталып аудит объектілерінің Тізімі 

қалыптастырылды. 

2021 жылдың 31 желтоқсан жағдайына Басқарманың  

шоғырландырылған қаржылық есептілігінің бухгалтерлік балансындағы (ҚЕ-1 

нысаны) қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді активтері бойынша 2022 жылғы 01 

қаңтардағы жағдайы төмендегідей: 
(мың. теңге) 

Активтер 
Жол 

коды 

Есепті кезеңнің 

басында 

Есепті кезеңнің 

соңында 

 1 2  3 4 

I. қысқа мерзімді активтер       

Ақшалай қаражат және олардың баламалары 010 279 941,6 395 603,0 

Қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар 011 0 

 Бюджеттік төлемдер бойынша қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек 

012 0 

 Бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек 

013 0 

 Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа 
мерзімді дебиторлық берешегі 

014 0 425,6 

Ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа 
мерзімді дебиторлық берешек 

015 0 
 



Алынуға тиісті қысқа мерзімді сыйақылар 016 0 
 

Қызметкерлердің және өзге де есеп беретін 
тұлғалардың қысқа мерзімді дебиторлық берешегі 

017 33,4 3,1 

Жалдау бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек 018 - 
 

Өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешек 019 - 
 

Қорлар 020 233 150,4 143 020,8 

Берілген қысқа мерзімді аванстар 021 - 
 

Өзге қысқа мерзімді активтер 022 216,1 566,0 

Салықтық және салықтық емес түсімдер бойынша 
бюджетпен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек 

023                         -      

Қысқа мерзімді активтердің жиыны 100              513 341,5              539 618,5  

ІІ. Ұзақ мерзімді активтер       

Ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар 110                         -      

Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің ұзақ 
мерзімді дебиторлық берешегі 

111                         -      

Жалдау бойынша ұзақ мерзімді дебиторлық берешек 112                         -      

Өзге ұзақ мерзімді дебиторлық берешек 113                         -      

Негізгі құралдар 114           1 267 352,5           1 084 155,8  

Аяқталмаған құрылыс және күрделі салымдар 115                         -      

Инвестициялық жылжымайтын мүлік 116                         -      

Биологиялық активтер 117                         -      

Материалдық емес активтер 118                 1 545,5                 1 316,8  

Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын ұзақ мерзімді 
қаржылық инвестициялар 

119                         -      

Өзге ұзақ мерзімді активтер 120                         -      

Ұзақ мерзімді активтердің жиыны 200           1 268 898,0           1 085 472,6  

БАЛАНС             1 782 239,5           1 625 091,1  

Жоғары кестеде көрсетілгендей, есепті кезеңнің басына баланс валютасы 

1 782 239,5 мың теңгені құраса, есепті кезеңнің соңында 1 625 091,1 мың 

теңгені құрап, баланс валютасы 8%-ға, немесе 157 148,4 мың теңгеге азайған.  

01.01.2022 жыл жағдайына активтер құрамындағы басым бөлігін ұзақ 

мерзімді активтер құрап, олардың үлесі 67,0%-ды құраған немесе 1 085 472,6  

мың теңге. 01.01.2021 жылмен салыстырғанда 183 425,4 мың теңгеге 

азайған.Ұзақ мерзімді активтер құрамында басым бөлігін негізгі құралдар, олар 

01.01.2022 жыл жағдайына 1084 155,8 мың теңгені құрап немесе 99,8% болған. 

01.01.2021 жылмен салыстырғанда 183 196,7 мың теңгеге азайған. 

01.01.2022 жыл жағдайына активтер құрамындағы қысқа мерзімді 

активтердің үлесі 33,0%-ды немесе 539 618,5 мың теңге.  Бұл, 01.01.2021 

жылмен салыстырғанда 26 277,0 мың теңгеге артқан. Қысқа мерзімді 

активтердің құрылымында ақшалай қаражат және олардың баламалары – 

73,3%, тауарлы-материалдық қорлар – 26,5%, сатып алушылар мен тапсырыс 

берушілердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі – 0,1% және өзге қысқа 

мерзімді активтер – 0,1%. 

 Басқарманың шоғырландырылған қаржылық есептілігінің бухгалтерлік 

балансындағы (ҚЕ-1 нысаны) қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді 

міндеттемелер, таза активтер/капитал бойынша 2022 жылғы 01 қаңтардағы 

жағдайына төмендегідей: 



(мың. теңге) 

Активтер 
Жол 
коды 

Есепті кезеңнің 
басында 

Есепті кезеңнің 
соңында 

МІНДЕТТЕМЕЛЕР, ТАЗА АКТИВТЕР/КАПИТАЛ       

1 2 3                         4  

 ІІІ. Қысқа мерзімді міндеттемелер       

Қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер 210                         -      

Бюджеттік төлемдер бойынша қысқа мерзімді 

кредиторлық берешек 
211                         -      

Бюджетке төленетін төлемдер бойынша қысқа мерзімді 

кредиторлық берешек 
212                         -      

Бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек 

213                         -      

Басқа да міндетті және ерікті төлемдер бойынша қысқа 
мерзімді кредиторлық берешек 

214                         -                          7,8  

Жеткізушілерге және мердігерлерге қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек 

215          5 259,9                 6 528,6  

Ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек 

216                         -      

Стипендианттарға қысқа мерзімді кредиторлық берешек 217                         -      

Қызметкерлер және өзге де есеп беретін тұлғалар 
алдында қысқа мерзімді кредиторлық берешек 

218                         -      

Төленуге тиісті қысқа мерзімді сыйақылар 219                         -      

Жалдау бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек 220                         -      

Өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешек 221        279 928,7              395 090,1  

Қысқа мерзімді бағалау және кепілдік міндеттемелер 222                         -      

Өзге қысқа мерзімді міндеттемелері 223                         -      

Бюджетке түсетін салықтық және салықтық емес 

түсімдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек 
224                         -      

Қысқа мерзімді міндеттемелердің жиыны 300          285 188,6              401 626,5  

ІV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер       

Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер 310                         -      

Жеткізушілерге және мердігерлерге ұзақ мерзімді 
кредиторлық берешек 

311                         -      

Жалдау бойынша ұзақ мерзімді кредиторлық берешек 312                         -      

Жалдау бойынша ұзақ мерзімді кредиторлық берешек 313                         -      

Ұзақ мерзімді бағалау және кепілдік міндеттемелер 314                         -      

Өзге ұзақ мерзімді міндеттемелер 315                         -      

Ұзақ мерзімді міндеттемелердің жиыны 400                         -      

V. Таза активтер/капитал       

Күрделі салымдарды сыртқы қарыздар мен байланысты 
гранттар есебінен қаржыландыру 

410                         -      

Резервтер 411                         -      

Жинақталған қаржылық нәтиже 412       1 497 050,9           1 223 464,6  

Таза активтер/капитал жиыны 500       1 497 050,9           1 223 464,6  

БАЛАНС         1 782 239,5           1 625 091,1  

01.01.2022 жыл жағдайына пассивтер құрамындағы басым бөлігін таза 

активтер/капитал құрамындағы жинақталған қаржылық нәтиже құрап, 

олардың үлесі – 100%-ды құрап отыр. Ұзақ мерзімді міндеттемелер 

қалыптаспаған. 



01.01.2022 жыл жағдайына баланс валютасындағы қысқа мерзімді 

міндеттемелердің үлесі 16,6% немесе 401 626,5 мың теңге. Қысқа мерзімді 

міндеттемелер құрамындағы басым бөлігі өзге қысқа мерзімді кредиторлық 

берешек 395 090,1 мың теңгені немесе 98,4%-ды құрап отыр. Өткен жылмен 

салыстырғанда 115 162,0 мың теңгеге өскен. Жеткізушілерге және 

мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек 6 528,6 мың теңгені немесе 

2% құраған. Өткен жылмен салыстырғанда 1 269,0 мың теңгеге өсіп отыр. 

Қаржылық қызмет нәтижелері туралы шоғырландырылған есебі  

(ҚЕ-2 нысаны) келесі кестеде келтірілгендей: 

Көрсеткіштер 
Жол 

коды 
Есепті кезең Өткен кезең 

 1 2 3 4  
Айырбас емес операциялардан алынатын 

кірістер, оның ішінде: 
010             4 670 533,8                            4 739 172,7  

 

Ағымдағы қызметті қаржыландыру 011             1 392 649,4                            1 222 254,2  
 

Күрделі салымдарды қаржыландыру 012                  31 929,0                              149 969,6  
 

Қарыздардың түсімдерінен түсетін кірістер 013                                           -    
 

Трансферттер бойынша кірістер, оның ішінде: 014             3 243 448,2                            3 366 948,9  
 

жергілікті өзін-өзі басқару органдарына 

трансферттер 
015                                           -    

 

Субсидиялар 016                                           -    
 

Қайырымдылық көмектен алынатын кірістер 017                    2 507,2                                          -    
 

Гранттар 018                                           -    
 

Өзгелер 019                                           -    
 

Бюджетке салықтық түсімдерден кірістер 020                                           -    
 

Айыппұлдардан, өсімпұлдардан және 

санкциялардан алынатын кірістер 
020-1                                           -    

 

Басқа салықтық емес түсімдер 020-2                                           -    
 

Бюджетке трансферттердің түсуі 020-3                                           -    
 

Айырбас операциялардан түсетін кірістер 021                                           -    
 

Активтерді басқарудан түсетін кірістер, 

оның ішінде: 
030                                           -    

 

Сыйақылар 031                                           -    
 

Активтерді басқарудан түсетін өзге де кірістер 032                                           -    
 

Өзге кірістер 040                      545,8                                          -    
 

Кірістер, барлығы (010, 021, 030, 040-

жолдардың сомасы) 
100             4 671 079,6                            4 739 172,7  

 

Мемлекеттік мекеменің шығыстары, оның 
ішінде: 

110             1 772 571,1                            1 609 179,4  
 

Еңбекақы төлеу 111                972 529,6                              712 830,1  
 

Стипендиялар 112                                           -    
 

Салықтар мен бюджетке төленетін төлемдер 113                  78 020,5                                59 883,9  
 

Қорлар бойынша шығыстар 114                315 578,0                              311 061,2  
 

Іссапарлық шығыстар 115                    1 487,9                                  2 956,2  
 

Коммуналдық шығыстар 116                  89 388,6                                57 551,8  
 

Жалдау төлемдері 117                                           -    
 

Ұзақ мерзімді активтерді ұстау 118                                           -    
 

Байланыс қызметтері 119                  14 284,7                                10 891,8  
 

Активтер амортизациясы 120                215 281,3                              221 839,0  
 



Активтердің құнсыздануы 121                                           -    
 

Өзге операциялық шығыстар 122                  70 251,2                              219 542,8  
 

Міндетті әлеуметтік медициналық 
сақтандыруға арналған шығыстар 

123                  15 749,3                                12 622,6  
 

Бюджеттік төлемдер бойынша шығыстар, 

оның ішінде: 
130             3 170 986,2                            3 305 061,9  

 

Зейнетақылар мен жәрдемақылар 131                                           -    
 

Субсидиялар 132                                           -    
 

Нысаналы трансферттер 133             2 490 126,0                            3 300 973,0  
 

Жалпы сипаттағы трансферттер 134                                           -    
 

Жеке тұлғаларға трансферттер 135                680 860,2                                  4 088,9  
 

Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына 

трансферттер 
136                                           -    

 

Өзге трансферттер 136-1                                           -    
 

Бюджетке түсетін түсімдерді азайту бойынша 
шығыстар 

137                                           -    
 

Активтерді басқару бойынша шығыстар, 

оның ішінде: 
140                                           -    

 

Сыйақылар 141                                           -    
 

Активтерді басқару бойынша өзге шығыстар 142                                           -    
 

Өзге шығыстар 150                                           -    
 

Республикалық және жергілікті 

бюджеттердің ҚБШ бойынша шығыстар 
151                                           -    

 

Шығыстар, барлығы (110, 130, 137, 140, 150, 

151-жолдардың сомасы) 
200             4 943 557,3                            4 914 241,3  

 

Үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілетін 
инвестициялар бойынша таза табыс немесе 
шығындар үлесі 

210                                           -    
 

Ұзақ мерзімді активтердің шығуы 220 -                  1 550,4  -                           192 207,0  
 

Бағамдық айырма 230                                           -    
 

Өзгелер 240                                           -    
 

Есепті кезеңнің қаржылық нәтижесі (100-жол 

алу 200 +/- 210, 220, 230, 240-жолдар) 
300 -             274 028,1  -                           367 275,6  

 

Кестеде көрсетілгендей, 01.01.2022 жыл жағдайына кірістер 4 671 079,6 

мың теңгені құрады. Кірістер құрамындағы басым бөлігі айырбас емес 

операциялардан алынатын кірістер  2021 жылға 4 670 533,8 мың теңгені 

құраған немесе 99,9 %, оның ішінде ағымдағы қызметті қаржыландыру – 

1 392 649,4 мың теңге, күрделі салымдарды қаржыландыру – 31 929,0 мың 

теңге, трансферттер түсімі бойынша – 3 243 448,2 мың теңге, қайырымдылық 

көмектен алынатын кірістер – 2 507,2 мың теңге, өзге кірістер – 545,8 мың 

теңге. Өткен жылмен салыстырғанда айырбас емес операциялардан алынатын 

кірістер 68 639,0 мың теңгеге азайған. 

Шығыстар 2021 жылы 4 943 557,3 мың теңгені құраған, оның ішінде  

мемлекеттік мекеменің шығыстары (110-123 жолдары) – 1 772 571,1 мың теңге 

(35,8 %), нысаналы трансферттер – 2 490 126,0 мың теңге (50,3%), жеке 

тұлғаларға трансферттер – 680 860,2 мың теңге (13,8%). 

Ұзақ мерзімді активтердің шығуы – (-1550,4) мың теңге. 

Қаржылық нәтиже 2021 жылға шығыны (-274 028,1) мың теңге 

(4 671 079,6 – 4 943 557,3 + (-1550,4)). 



Ақша қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп  

2022 жылғы 01 қаңтардағы жағдай бойынша шоғырландырылған 

қаржылық есептіліктің ақша қозғалысы туралы есебі (ШҚЕ-3 нысаны) 

төмендегідей ұсынылған: 

Көрсеткіштер 
Жол 

коды 
Есепті кезең Өткен кезең 

1 2 3 4 

І. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының 

қозғалысы 
      

Ақша қаражатының түсуі, барлығы (010, 017, 020, 030, 

040, 050, 060, 070, 071-жолдар сомасы) 
100 4 859 744,7  4 921 117,9  

Бюджеттен қаржыландыру, оның ішінде: 10 4 673 800,7  4 739 311,0  

Ағымдағы қызмет 11  1 391 809,0 1 222 390,8  

Күрделі салымдар 12 32 847,7  149 970,2  

Сыртқы қарыздар мен байланысты гранттардың есебінен 13   0,0  

Трансферттер 14 3 249 144,0  3 366 950,0  

Қайырымдылық көмектен түсетін ақша бойынша 20 500,0    

Уақытша орналастырылған ақша бойынша 50  185 444,0 181 806,9  

Трансферттер түсімі 071-3 4 744 084,6   

Ақша қаражатының шығуы, барлығы (110, 120, 130, 140, 

150, 160, 170, 180, 190, 191, 192-жолдар сомасы) 
200 4 744 083,3 4 838 582,0  

Еңбекақы төлеу 110  832 546,6  619 241,3 

Салықтар мен бюджетке төленетін төлемдер 130  91 334,5 69 277,2  

Өнім берушілер мен мердігерлерге тауарлар мен 

көрсетілетін қызметтер үшін 
140  459 427,4 644 951,1  

Трансферттер, субсидиялар 160 3 172 321,2  3 305 061,9  

Жыл соңында міндеттемелер қабылдауға арналған 

жоспарлы тағайындауларды жабу 
180  5 774,5 138,3  

Өзге төлемдер 190  182 679,1 199 912,2  

Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының 

таза сомасы (100-жол - 200-жол) 
300 115 661,4   82 535,9 

ІІ. Инвестициялық қызметтен түскен ақша 

қаражатының қозғалысы 
      

Ақша қаражатының түсуі, барлығы (310, 320, 330, 340, 

350-жолдар сомасы) 
400     

Ақша қаражатының шығуы, барлығы (410, 420, 430, 440, 

450, 460-жолдар сомасы) 
500     

Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының 

таза сомасы (400-жол - 500-жол) 
600     

ІІІ. Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының 

қозғалысы 
      

Ақша қаражатының түсуі, барлығы (610, 620-жолдар 

сомасы) 
700     

Ақша қаражатының шығуы, барлығы (710, 720-жолдар 

сомасы) 
800     

Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының таза 

сомасы (700-жол - 800-жол) 
900     

Ақша қаражатының ұлғаюы +/- азаюы (300-жол +/- 600-

жол +/- 900-жол) 
910 115 661,4   82 535,9 

Таза бағамдық айырма 911     

Кезеңнің басындағы ақша қаражаты 920 279 941,6  197 405,7  

Кезеңнің соңындағы ақша қаражаты 930 395 603,0 279 941,6 



2021 жылдың басына ақшалай қаражат 279 941,6 мың теңгені құрайды. 

2021 жылға операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза 

сомасы 115 661,4 мың теңгені құрайды: түсімі – 4 859 744,7 мың теңге, шығуы 

– 4 744 083,3 мың теңге. 

Инвестициялық және қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының таза 

сомасы жоқ, өйткені түсу, сондай-ақ шығу жүргізілмеген. 

2022 жылғы 01 қаңтарға ақша қаражатының қалдығы 395 603,0 мың 

теңгені құрайды (279 941,6+115 661,4). 

Операциялық қызметтен 2021 жылға ақшалай қаражат түсімінің жалпы 

көлемі 4 859 744,7 мың теңгені немесе 100% - ды құрайды. 

2021 жылға ақшалай қаражаттың жалпы шығарылу көлемі - 4 744 083,3 

мың теңгені құрайды, оның ішінде: 

операциялық қызметтен – 115 661,4 мың теңге немесе 2,4 %. 

Таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы шоғырландырылған 

есеп 

2022 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша шоғырландырылған қаржылық 

есептілігінің таза активтерінің/ капиталының өзгерістері туралы есебі 

(ШҚЕ-4 нысаны) кестеде ұсынылған: 

Көрсеткіштер 
Жол 

коды 

Күрделі 

салымд

арды 

қаржыл

андыру 

Резер

в тер 

Жинақталғ

ан қаржы 

лық 

нәтиже 

Таза 

активтер 

дің / 

капитал 

дың 

барлығы 

1 2 3 4 5 6 

Есепті кезеңнің басындағы сальдо 10 х 
 

1 497 050,9 1 497 050,9 

Есеп саясатындағы өзгерістер мен қателерді 

түзету 
20 х х 441,8 441,8 

Қайта есептелген сальдо (010+/-020-жолдар) 30 х 
 

1 497 492,7 1 497 492,7 

Есепті кезеңдегі таза активтердегі 

/капиталдағы өзгерістер (041 +/- 042 +/- 043 +/- 

044 +/- 045 +/- 046+/- 047+/- 048- жолдар) 

40 0,0 0,0 0,0 0,0 

Есепті кезеңдегі қаржылық нәтижесі 50 х х (274 028,1) (274 028,1) 

Есепті кезеңнің аяғындағы сальдо (030+/-040+/-

050-жолдар) 
60 0,0 0,0 1 223 464,6 1 223 464,6 

Өткен кезеңнің басындағы сальдо 70 х 0,0 1 728 339,3 1 728 339,3 

Есеп саясатындағы өзгерістер және қателерді 

түзету 
80 х х 135 987,2 135 987,2 

Қайта есептелген сальдо (070+/-080-жолдар) 90 х 
 

1 864 326,5 1 864 326,5 

Өткен кезеңдегі таза активтердегі 

/капиталдағы өзгерістер (101+/-102+/-103+/-

104+/-105+/-106+/-107+/-108-жолдар) 

100 0,0 0,0 0,0 0,0 

Өткен кезеңдегі қаржылық нәтиже 110 х х (367 275,6) (367 275,6) 

Өткен кезеңнің аяғындағы сальдо (090+/-100+/-

120-жолдары) 
120 

  
1 497 050,9 1 497 050,9 

2022 жылғы 01 қаңтарға таза активтер/капитал сальдосы 1 497 050,9 мың 

теңгені құрады, оның ішінде жинақталған қаржылық нәтиже – 1 497 050,9 мың 

теңге, есеп саясатындағы өзгерістер мен қателерді түзету сомасы – 441,8 мың 

теңгені құрады, қайта есептелген сальдо 1 497 492,7 мың теңгені құрайды. 



2021 жылғы қаржылық нәтиже 274 028,1 мың теңгені құрады. 

Осылайша, 2022 жылғы 01 қаңтардағы таза активтер/капитал сальдосы 

1 223 464,6 мың теңгені құрайды (1 497 492,7-274 028,1). 

Есеп саясатындағы өзгерістер және қателерді түзету 441,8 мың теңге 

сомасында қалыптасты.  

2.2. Мемлекеттік аудиттің негізгі нәтижелері  

 Басқарманың және оған бағынысты коммуналдық мемлекеттік 

мекемелердің қаржылық есептілігі Қазақстан Республикасы Қаржы 

министрінің 2016 жылғы 6 желтоқсандағы № 640 «Бюджеттік бағдарламалар 

әкімшілері мен бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органдардың 

шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау қағидаларын бекіту туралы» 

бұйрығына сәйкес жасақталған. 

Алайда, жүргізілген қаржылық есептілік аудитімен төмендегідей 

бұрмалаулар анықталды.  

Бухгалтерлік баланстағы бұрмаландыруларды шоғырландыру 

төмендегідей болып анықталды. 

Активтер 
Жол 

коды 

Атырау 

облысы 

Жұмыспен 

қамтуды 

үйлестіру 

және 

әлеуметтік 

бағдарламалар 

басқармасы 

«№1 

арнаулы 

әлеуметтік 

қызметтер 

көрсету 

орталығы 

бойынша 

бұрмалану 

«№2 

арнаулы 

әлеуметтік 

қызметтер 

көрсету 

орталығы 

бойынша 

бұрмалану 

«№3 

арнаулы 

әлеуметтік 

қызметтер 

көрсету 

орталығы 

бойынша 

бұрмалану 

«№4 арнаулы 

әлеуметтік 

қызметтер 

көрсету 

орталығы 

бойынша 

бұрмалану 

Барлығы 

 1 2  3 4 5 6 7 8 

I. Краткосрочные активы               

Бюджетпен есеп айырысу бойынша 

қысқа мерзімді дебиторлық берешек 
013 31,7 57,9     473,9 563,5 

Өзге қысқа мерзімді дебиторлық 

берешек 
019 1,7 186,5   227,4 35,7 451,3 

Қорлар 020           1 517,5  382,2   4030,4 294,7 6224,8 

Берілген қысқа мерзімді аванстар 021       277,6   277,6 

Өзге қысқа мерзімді активтер 022 38,9 136,5   104   279,4 

Қысқа мерзімді активтердің жиыны 100 1589,8 763,1 0 4639,4 804,3 7796,6 

ІІ. Ұзақ мерзімді активтер                             -     

Негізгі құралдар 114 2744 10825,6 1548,5 7106,1 274,6 22498,8 

Материалдық емес активтер 118       13   13 

Ұзақ мерзімді активтердің жиыны 200 2744 10825,6 1548,5 7119,1 274,6 22511,8 

БАЛАНС   4333,8 11588,7 1548,5 11758,5 1078,9 30308,4 

МІНДЕТТЕМЕЛЕР, ТАЗА 

АКТИВТЕР/КАПИТАЛ 

жол 

бойынша 
            

 ІІІ. Қысқа мерзімді міндеттемелер               

Бюджеттік төлемдер бойынша қысқа 

мерзімді кредиторлық берешек 
211 10540,8         10540,8 

Бюджетке төленетін төлемдер бойынша 

қысқа мерзімді кредиторлық берешек 
212 214,1         214,1 

Басқа да міндетті және ерікті төлемдер 

бойынша қысқа мерзімді кредиторлық 

берешек 

214 51,2     694,8 245,2 991,2 



Жеткізушілерге және мердігерлерге 

қысқа мерзімді кредиторлық берешек 
215   41,1       41,1 

Қызметкерлер және өзге де есеп беретін 

тұлғалар алдында қысқа мерзімді 

кредиторлық берешек 

218 2888,2 14517,2 410,5 17949,7 2483,5 38249,1 

Қысқа мерзімді міндеттемелердің 

жиыны 
300 13694,3 14558,3 410,5 18644,5 2728,7 50036,3 

ІV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер               

Ұзақ мерзімді міндеттемелердің 

жиыны 
400             

V. Таза активтер/капитал               

Күрделі салымдарды сыртқы қарыздар 

мен байланысты гранттар есебінен 

қаржыландыру 

410             

Резервтер 411             

Жинақталған қаржылық нәтиже 412             

Таза активтер/капитал жиыны 500                      -    
                     

-    

                    

-    
                -                         -      

БАЛАНС   13694,3 14558,3 410,5 18644,5 2728,7 50036,3 

 

Қаржылық қызмет нәтижелері туралы есептердің бұрмалауын 

шоғырландыруда 

 

Көрсеткіштер 
Жол 

коды 

Атырау 

облысы 

Жұмыспен 

қамтуды 

үйлестіру 

және 

әлеуметтік 

бағдарламалар 

басқармасы 

«№1 

арнаулы 

әлеуметтік 

қызметтер 

көрсету 

орталығы 

бойынша 

бұрмалану 

«№2 

арнаулы 

әлеуметтік 

қызметтер 

көрсету 

орталығы 

бойынша 

бұрмалану 

«№3 

арнаулы 

әлеуметтік 

қызметтер 

көрсету 

орталығы 

бойынша 

бұрмалану 

«№4 

арнаулы 

әлеуметтік 

қызметтер 

көрсету 

орталығы 

бойынша 

бұрмалану 

Барлығы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Айырбас емес операциялардан алынатын 

кірістер, оның ішінде: 
010             

Қайырымдылық көмектен алынатын 

кірістер 
017       0,8   0,8 

Бюджетке салықтық түсімдерден 

кірістер 
020           0,0 

Активтерді басқарудан түсетін кірістер, 

оның ішінде: 
030           0,0 

Өзге кірістер 040       1 552,0   1 552,0 

Кірістер, барлығы (010, 021, 030, 040-

жолдардың сомасы) 
100       1 552,8   1 552,8 

Мемлекеттік мекеменің шығыстары, оның 

ішінде: 
110             

Еңбекақы төлеу 111 2 994,0     25 421,0   28 415,0 

Стипендиялар 112           0,0 

Салықтар мен бюджетке төленетін 

төлемдер 
113 16,5     362,9   379,4 

Қорлар бойынша шығыстар 114       17 854,9   17 854,9 

Іссапарлық шығыстар 115           0,0 

Коммуналдық шығыстар 116       1 516,7   1 516,7 

Жалдау төлемдері 117           0,0 

Ұзақ мерзімді активтерді ұстау 118 6 208,0     2 347,0   8 555,0 

Байланыс қызметтері 119       67,3   67,3 

Активтер амортизациясы 120 75,3 424,5 12,4 397,7 54,9 964,8 

Активтердің құнсыздануы 121           0,0 



Өзге операциялық шығыстар 122 9 093,0     3 700,2   12 793,2 

Міндетті әлеуметтік медициналық 

сақтандыруға арналған шығыстар 
123 30,6     261,1   291,7 

Бюджеттік төлемдер бойынша 

шығыстар, оның ішінде: 
130       

 

  0,0 

Активтерді басқару бойынша шығыстар, 

оның ішінде: 
140           0,0 

Шығыстар, барлығы (110, 130, 137, 140, 

150, 151-жолдардың сомасы) 
200 1 533,4     5 911,6   70 838,0 

Есепті кезеңнің қаржылық нәтижесі 

(100-жол алу 200 +/- 210, 220, 230, 240-

жолдар) 
300 1 533,4     4 097,8     

 Шоғырландырылған қаржылық есептілігі аудитін жүргізу барысында 

Басқармаға қарасты барлық мекемелер аудитпен қамтылмауына байланысты 

экстраполяция рәсімі жүргізілді. Яғни, анықталған бұрмаланулар көлемі 

аудитпен қамтылған көлеміне пропорционалды және жалпы тексерілуге 

жататын жиынтығына экстраполяцияланады.  

Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің шоғырландырылған қаржылық 

есептіліктің компоненттері (балансының, кірістер, шығыстар) бойынша 

анықталған бұрмалануларды экстраполяциялау қорытындысымен төмендегідей 

қалыптасты: 

Анықталған бұрмалануларды экстраполяциялау қорытындысы 

Көрсеткіштер 

Шоғырландырыл

ған есептілік 

бойынша 

Аудитпен 

қамтылғаны 

Қамту үлесі Анықталған 

бұрмаланулар 

Экстраполяция 

нәтижелері 

бойынша 

бұрмаланулар 

((3)/(2)*100 ((5)*100/(4)) 

1 2 3 4 5 6 

Баланс активі 
1 625 091,1 1 531 938,6 94,3 30 308,4 31 140,4 

Баланс пассиві  
1 625 091,1 1 531 938,6 94,3 50 036,3 53 060,7 

Кірістер 
4 671 079,6 4 501 628,9 96,4 1 552,8 1 610,8 

Шығыстар 
4 943 557,3 4 774 532,4 96,6 70 838,0 73 331,3 

 

Шоғырландырылған қаржылық есептілік аудитінің іс-шаралары бойынша 

бұзушылықтардың жалпы сомасы 212 738,2 мың теңгені құрады. Оның ішінде 

қаржылық есептіліктің бұрмалануларының жалпы сомасы 187 981,7 мың 

теңгені құрады. Оның ішінде қалпына келтірілуге жататыны 186 263,9 мың 

теңге, бюджет есебіне өтелуге жататыны 1 717,8 мың теңге. Оның ішінде 

қаржы бұзушылықтардың сомасы 4 007,8 мың теңге. Тиімсіз пайдаланылған 

бюджет қаражаты сомасы 24 756,5 мың теңге. Аудит барысында қалпына 

келтірілгені 424,9 мың теңге. Рәсімдік бұзушылықтардың саны 53 бірлік.  

Атап айтқанда,  

Басқарма бойынша 

1. Жалпы сомасы 38 683,4 мың теңгенің бұзушылықтары анықталды. Оның 

ішінде қаржы бұзушылықтар 1 075,5 мың теңге, бухгалтерлік есепті жүргізу 



және қаржылық есептілікті жасау кезіндегі заңнама бұзушылықтары 37 607,9 

мың теңге. Оның ішінде қалпына келтірілуге жататыны 37 978,9 мың теңге, 

бюджетке өтелуге тиістісі 704,5 мың теңге. Сонымен қатар, рәсімдік сипаттағы 

9 бірлік бұзушылықтар анықталды. 

Атап айтқанда, 

-31.12.2021 жыл жағдайына мүгедектермен әлеуметтік портал арқылы қажетті 

тауарларды сатып алуда 10 540,8 мың теңгенің кредиторлық берешегі 

баланстың 211 жолында көрсетілмей, қаржылық есептілік бұрмаланған; 

- дебиторлық берешекте автокөлік құралдарын сақтандыру шығындарының 

сомасы артық көрсетіліп бухгалтерлік баланстың 022 жолы бойынша 38,9 мың 

теңгеге бұрмаланған; 

-жеке табыс салығы бойынша жалпы сомасы 214,1 мың теңгеге кредиторлық 

берешекті көрсетілмей қаржылық есептілікті 212 жолы бойынша бұрмалауға 

жол берген;  

-Сондай-ақ, 131 ерекшелікке сәйкес әлеуметтік салық бойынша жалпы сомасы 

31,7 мың теңге дебиторлық берешек 013 жолында көрсетілмеген; 

-зейнетақы жарналары бойынша жалпы сомасы 51,2 мың теңгеге кредиторлық 

берешек 214 жолында көрсетілмей қаржылық есептіліктің бұрмалануына жол 

берілген;  

-мүшелік кәсіподақтар жарнасының дебиторлық алажақта көрсетілмеуінен 

жалпы сомасы 1,7 мың теңгеге қаржылық есептіліктің 019 жолында 

бұрмалануына жол берілген;  

-уақытша еңбекке жарамсыздығы үшін жәрдемақы бойынша кредиторлық 

берешектің көрсетілмеуінен 72,3 мың теңгеге қаржылық есептіліктің 218 

жолында бұрмалануына жол берілген;  

-есепті жылдың аяғында қызметкерлердің пайдаланылмаған демалыстары 

бойынша резерв есептеу жүргізілмей, сәйкесінше 2 815,9 мың теңге 

кредиторлық берешекте 218 жолында көрсетілмеген;. 

- Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы     №1193 

«Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын 

ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне 

еңбекақы төлеу жүйесі туралы» Қаулысының 24 қосымшасының 1-

тармақшасының және 6-тармағының 2-тармақшасының талаптары сақталмай 

еңбекақы (алимент) бойынша жалпы сомасы 33,7 мың теңге кредиторлық 

берешек  қалыптассада,  басшының 2021 жылғы 18 қазандағы №155-1/01-06 

бұйрығы негізінде үнемделген қаржы есебінен «Әлеуметтік қорғау жүйесі 

қызметкерлерінің күніне» Басқарманың техникалық қызметкерлеріне жалпы 

сомасы 704,5 мың теңге сыйлықақы  негізсіз төленген; 

-жалпы сомасы 1 517,5 мың теңгенің жалюздері мен кеңсе тауарлары 

қорлардың тиісті шоттары бойынша есепке алынбай нәтижесінде 020 жолы 

бойынша қаржылық есеп бұрмаланған; 

-негізгі қорлар бойынша тозу құнының 75,3 мың теңгеге кем есептелуінен 

қаржылық есептіліктің 120 жолы бұрмаланған; 



-«Бухгалтерлік баланс» ҚЕ-1-нысанының 114 «Негізгі құралдар» жолы 

бойынша есепті кезеңнің аяғына негізгі құралдардың жалпы сомасы  2 744,0 

мың теңге бұрмаланған; 

-қаржылық есептілікте есепті кезеңнің қаржылық нәтижесі 1 533,4 мың теңгеге 

кем көрініс тауып бұрмаланған; 

- «Қаржылық қызмет нәтижелері туралы есеп» ҚЕ-2-нысанының 111 

«Еңбекақы төлеу» жолында 2 994,0 мың теңгеге кем, 113 «Салықтар мен 

бюджетке төленетін төлемдер» жолында 16,5 мың теңгеге артық, 123 «Міндетті 

әлеуметтік медициналық сақтандыруға арналған шығыстар» жолында 30,6 мың 

теңгеге кем көрсетіліп, қаржылық есептілік жалпы сомасы 3 041,1 мың теңгеге 

бұрмаланған; 

-«Қаржылық қызмет нәтижелері туралы есеп» ҚЕ-2-нысанының 118 «Ұзақ 

мерзімді активтерді ұстау» жолында 6 208,0 мың теңге көрсетілмей, 122 «Өзге 

де операциялық шығыстар» жолында 4 130,9 мың теңгенің орнына 13 223,9 

мың теңге көрсетіліп, 9 093,0 мың теңгеге бұрмаланып отыр. 

2. Рәсімдік сипаттағы бұзушылықтар 

-жеке тұлғаларға трансферттер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек 

операциялар жасалу күнімен есепке алынбаған; 

-мемлекеттік мекемелерде түгендеу жүргізу қағидаларын бекіту туралы 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2011 жылғы 22 тамыздағы №423 

бұйрығының  2, 3, 4, 6, 8-тармақтарын бұза отырып мекеме дебиторлық және 

кредиторлық берешектерге түгендеу жүргізбеген; 

-негізгі құралдардың бухгалтерлік есебі дұрыс құжатты ресімдеуді қамтамасыз 

етпеу салдарынан 2022 жылдың 1 қаңтар жағдайына аудит объектісінің 

меншігіндегі жалпы ауданы 0,1384 га құрайтын жер учаскесі актив ретінде 

танылмаған; 

-ұзақ мерзімді активтері бойынша негізгі құралдар құнының жылдық тозығын 

есептеу белгіленген нормалар бойынша жүргізілмегендіктен тозу құнының 

дұрыс есептелмеуінен 75,3 мың теңге тозу құны кем есептеліп, айырмашылық 

орын алған; 

-жергілікті бюджеттен жұмсалған жеке тұлғаларға трансферттер есебінен 

берілген 687 889,0 мың теңге 6031 «Жеке тұлғаларға берілетін трансферттер 

бойынша кірістер» шотының кредитімен есепте көрсетілмей, 6032 «Нысаналы 

ағымдағы трансферттер бойынша кірістер» шотында көрсетілген;  

-жалпы сомасы 6 208,0 мың теңгені құрайтын ағымдағы жөндеу жұмыстары 

7090 «Ағымдағы жөндеуге арналған шығыстар» шотының дебетіне 

шығысталудың орнына 7140 «Өзге операциялық шығыстар» шотының дебетіне 

шығыстаған; 

- Басқармамен мүгедектерге әлеуметтік қолдау үшін жергілікті бюджеттен жеке 

тұлғаларға берiлетiн трансферттер есебінен 2021 жылдың қазан айында 

есептеліп, төленген 1 335,0 мың теңге 7210 «Трансферттер бойынша 

шығыстар» қосалқы шотының дебетіне шығысталмай, 7140 «Өзге операциялық 

шығыстар» қосалқы шотының дебетіне шығысталған. Осының салдарынан, 



«Қаржылық қызмет нәтижелері туралы есеп» ҚЕ-2-нысанының 135 «Жеке 

тұлғаларға трансферттер» жолында 1 335,0 мың теңгеге кем көрсетілген; 

-мемлекеттік мекеме қызметкерлері болып табылмайтын жеке тұлғаларға 

әлеуметтік төлемдер мен әлеуметтік көмекке трансферттерді есептеу: 7210 

«Трансферттер бойынша шығыстар» қосалқы шотының дебеті және 3111 «Жеке 

тұлғаларға трансферттер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек» 

қосалқы шотының кредиті» және Жеке тұлғаларға әлеуметтік төлемдер мен 

әлеуметтік көмекке трансферттерді аудару: 3111 «Жеке тұлғаларға 

трансферттер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы 

шотының дебеті және 1084 «Трансферттер бойынша міндеттемелерді 

қабылдауға жоспарлы тағайындаулар», 1093 «Трансферттер бойынша 

міндеттемелерді қабылдауға жоспарлы тағайындаулар» қосалқы шоттарының 

кредитінде көрсетіледі» деген талабы сақталмай әлеуметтік төлемдер және 

әлеуметтік көмектер бойынша бухгалтерлік жазбалар қате жүргізілген; 

- Мекеменің 2021 жылға қаржылық есептілігінің «Қаржылық есептілікке 

түсіндірме жазба» ҚЕ-5-нысанының 6-кестесіндегі 041 «Баланстық құны 

бойынша есепті кезеңнің соңындағы сальдо» жолында ақпараттың толық және 

дұрыс көрсетілмеуі Қағида талаптарын сақтамауынан және мекеме 

есепшілерінің атқарып отырған қызметіне жауапкершілікпен қарамау 

салдарынан есептілік дұрыс жүргізілмеген. 

№1 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы  

3. Бұзушылықтардың жалпы сомасы 73 983,3 мың теңгені құрады. Оның 

ішінде бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті жасау кезіндегі 

заңнама бұзушылықтары  50 480,6 мың теңге, қаржы бұзушылықтар 1 049,6 

мың теңге. Оның ішінде қалпына келтірілуге жататыны 51 285,8 мың теңге, 

бюджетке өтелуге тиістісі 244,4 мың теңге. Аудит барысында өтелгені 143,8 

мың теңге.  Сонымен қатар тиімсіз пайдаланылған бюджет қаражаты сомасы 

22 453,1 мың теңге. Рәсімдік сипаттағы бұзушылықтардың саны  16 бірлікті 

құрады.  

Атап айтқанда, 

-Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму 

министрінің м.а. 2016 жылғы 24 ақпандағы №139  «Медициналық-әлеуметтік 

мекемелердің (ұйымдардың) жасына байланысты, еңбек сіңірген жылдары үшін 

зейнетақы төлемдері мен мүгедектiгi бойынша, асыраушысынан айрылу 

жағдайы бойынша берілетін мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақыларды 

пайдалану қағидаларын бекіту туралы» бұйрығының 8-тармағының талабы 

сақталмай 01.01.2021 жылғы жағдайы бойынша ҚБШ-да 215 561,1 мың теңге 

қаражат қалдығы болғанына қарамастан дәрі-дәрмектерді сатып алуда 

22 453,1 мың теңге бюджет қаражаты шығындалып, тиімсіз 

пайдаланылуына жол берген; 

- 2021 жылғы 31 желтоқсан айына байланыс қызметтері үшін 

Жеткізушілермен өзара есеп айырысуларды салыстырып тексеруді жүргізбеу 



салдарынан 41,1 мың теңге кредиторлық берешек «Бухгалтерлік баланс»     ҚЕ-

1 нысанының бұрмалауына жол берген;  

- 2021 жылғы 31 желтоқсан айына газет-журнал өнімдеріне жұмсалған 

136,5 мың теңгеге қате көрсетілуінен «Бухгалтерлік баланс» нысанында  

бұрмалауға жол берген; 

- 2021 жылғы 31 желтоқсан айында жалпы сомасы  57,9 мың теңгеге жеке 

табыс салығын және мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына міндетті 

әлеуметтік есептеулер үшін қысқа мерзімді дебиторлық берешегі «Бухгалтерлік 

баланс» ҚЕ-1 нысанында 013 жолында көрсетілмеген; 

-мереке күндері жұмысқа тартылған 38 қызметкерге төленуге тиісті 

қаражаттан 717,4 мың теңге кем аударылған; 

-мекеменің екі қызметкеріне жалпы сомасы 46,1 мың теңге сауықтыру 

жәрдемақысы кем төленген; 

-кәсіподақтық мүшелік жарна сомалары бойынша  жалпы сомасы 41,7 мың 

теңгеге кредиторлық берешек көрсетілмеген; 

-еңбекақы бойынша 124 қызметкерге жалпы сомасы 143,8 мың теңге 

артық төленген; 

-зейнетақы жарналары бойынша артық аударылған жалпы сомасы 42,7 

мың теңге алажақ есебінде көрсетілмеген; 

- есепті жылдың аяғында қызметкерлердің пайдаланылмаған демалыстары 

бойынша резерв есептеу жүргізілмей, сәйкесінше  13 712,0 мың теңге 

кредиторлық берешекте көрсетілмеген, тиісінше оларды "Бухгалтерлік баланс" 

ҚЕ-1 Қаржылық есептілік нысаны бойынша көрсету бөлігінде қаржылық 

есептілікті бұрмалауға жол берген;  

-материалдық жауапты тұлға есептерінің деректерін бухгалтерлік есепке 

дұрыс көшірілуіне салыстыру жүргізілгенде, ҚЕ-1 нысаны Бухгалтерлік баланс 

020 жолындағы Қорлар бойынша қалдық  есепті кезеңінің басына 290,6 мың 

теңгеге бұрмаланған;  

-2360 «Машиналар мен жабдықтар» және 2383 «Өзге негізгі құралдар» 

бухгалтерлік шоттары бойынша топтастырылуы тиісті  жалпы сомасы 504,2 

мың теңгенің заттары 1316 қосалқы шоты бойынша топтастырылып, 

«Бухгалтерлік баланс» ҚЕ-1 нысанының 020 «Қорлар» жолы бұрмаланған;  

- сәйкесінше жоғарыда аталған негізгі құралдарға жалпы сомасы  265,7 

мың теңге амортизация есептелінбеген; 

- жалпы құны 16 388,9 мың теңге құрайтын трансформаторлық қосалқы 

станциясы негізгі құралдар құрамындағы 2340 «Беру құрылғылары» шотында  

көрсетілуін қамтамасыз етпеген; 

- сәйкесінше, трансформаторлық қосалқы станциясына 2010 жылдың 

тамыз айы - 2021 жылдың  желтоқсан айы аралығындағы кезеңдер үшін  7 733,7 

мың теңге амортизация құралады;  

- жоғарыдағылардың негізінде 2300-2380 қосалқы шоттары бойынша 

анықталған бұзушылықтар жиыны ҚЕ-1 нысаны Бухгалтерлік баланстың           



114 «Негізгі құралдар» жолы 10 825,6 мың теңгеге бұрмаланған. Қаржылық 

есептіліктің ҚЕ-1 нысанындағы 114 «Негізгі құралдар» жолы бұрмаланған; 

- есепті кезең үшін активтерге жүргізілген амортизация шығындары 424,5 

мың теңгеге артық есептеліп жүргізілген. Бұл ретте, ҚЕ-2 нысанының 

«Активтер амортизациясы»120 жолы бұрмаланған;  

- 1316 «Тұрмыстық материалдар және кеңсе тауарлары» шотына  

кірістелуге тиісті барлығы 115 дана бастапқы құны 122,0 мың теңгенің 

мырышталған шелектер, мырышталған астаулары 2383 «Өзге мүкәммал» 

шотына есепке алынған; 

- 2370 «Аспаптар, өндірістік және шаруашылық мүкәммал» шотындағы 

құны 40,0 мың теңгеден 6 дана люстраларға амортизация мөлшері дұрыс 

қолданылмауынан 35,8 мың теңгеге артық амортизация есептелмеген. 

4. Рәсімдік сипаттағы бұзушылықтар 

-«Ақша қозғалысы туралы есеп (тікелей әдіс)» ҚЕ-2-нысанында 

республикалық бюджеттен трансферттер есебінен түскен 119 565,5 мың теңге 

қаражат  «Ағымдағы қызметті қаржыландыру» есеп шотында көрініс тапқан;    

-дебиторлар мен кредиторлармен есеп айырысулар бойынша түгендеу 

жүргізілмей, шаралары қабылданбаған; 

-«Мемлекеттік мекемелерде түгендеу жүргізу қағидаларын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2011 жылғы 22 тамыздағы №423 

бұйрығының  2, 3, 4, 6, 8-тармақтары сақталмай мекемеде дебиторлық және 

кредиторлық берешектерге түгендеу жүргізілмеген; 

  -2021 жылғы 31 желтоқсанға еңбекақы мен зейнетақы жарналары 

бойынша жалпы сомасы  186,5 мың теңгеге «Қызметкерлердің және өзге де 

есеп беретін тұлғалармен есеп айырысу» шоты бойынша  «Бухгалтерлік 

баланс» қаржылық есептілік нысаны бойынша қаржылық есептілікті 

бұрмалауға жол берген;  

         -2021 жылғы 31 желтоқсанға жалпы сомасы 805,2 мың теңгеге 

«Қызметкерлер мен өзге де есеп беретін тұлғалармен есеп айырысу» шоты 

бойынша «Бухгалтерлік баланс» қаржылық есептілік нысаны бойынша 

қаржылық есептілікті бұрмалауға жол берген; 

-504,2 мың теңгенің негізгі құралдары (бейнебақылау камералары,  

өртсөндіру құралы, теледидарға арналған антенналық құрылғылар) қорлар 

шотына топтастырылып, «Бухгалтерлік баланс» ҚЕ-1 нысанының 020 «Қорлар» 

жолы бұрмаланған; 

- жоғарыда аталған негізгі құралдарға  жалпы сомасы  265,7 мың теңге 

амортизация есептелмей, «Бухгалтерлік баланс» ҚЕ-2 нысанының 120 

«Активтер амортизациясы» жолы бұрмаланған;  

- жалпы саны 1100 дана жалпы сомасы 603,4 мың теңгенің құрылыс 

материалдары (цемент, шегелер, бояулар және т.б.) тиісті 1311 «Құрылыс 

материалдары» шотына жатқызылмай 1310 «Материалдар» шотына 

кірістелген; 



- негізгі құралдар құжатының дұрыс ресімдемеуінен 2022 жылдың 1 

қаңтарына аудит объектісінің меншігіндегі жалпы ауданы 5,6124 (4,46 + 0,6124 

+ 0,5400)  га құрайтын жер учаскелері актив ретінде танылмаған;  

- бухгалтерлік есепте ғимарат құнына кәріздік сорғы станциясының 

құнының қосылып есептелгенінен 2321 «Тұрғын емес үй ғимараттары» 

шотының деректері 76 669,9 мың теңге ұлғайтылып, 2330 «Құрылыстар» 

шотында көрсетілуін қамтамасыз етпеген;  

- 2330 «Құрылыстар» шотына жататын кәріздік сорғы станциясына 2010 

жылдың тамыз айы - 2021 жылдың желтоқсан айы аралығындағы кезеңге 

кәріздік сорғы станциясы қолданылатын амортизация нормасы 

өзгертілмейтіндіктен, қаржылық есептілікке әсер етпеген; 
- 2010 жылдың тамыз айы - 2021 жылдың  желтоқсан айы аралығындағы 

кезеңдер үшін трансформаторлық қосалқы станцияның жылдық тозу нормасы 

дұрыс қолданылмағаннан, негізгі құралдарға 10 474,5 мың теңгеге артық 

амортизация есептеліп жүргізілген; 

- бастапқы құны 122,0 мың теңгенің 115 дана қорлар шотына тиесілі 

тауарлар негізгі құралдардың 2383 «Өзге мүкәммал» шотына кірістелген, 

қаржылық есептілік көрсеткішінің толықтығы мен сенімділігіне әсер етті; 

- 2370 «Аспаптар, өндірістік және шаруашылық мүкәммал» шотындағы 

құны 40,0 мың теңгеден 6 дана люстраларға амортизация мөлшері дұрыс 

қолданылмауынан 35,8 мың теңгеге артық амортизация есептелген, қаржылық 

есептілік көрсеткішінің толықтығы мен сенімділігіне әсер етті. 

№2 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы 

5. Жалпы сомасы 1 971,4 мың теңгенің бухгалтерлік есепті жүргізу және 

қаржылық есептілікті жасау кезіндегі заңнама бұзушылықтары анықталды. 

Оның ішінде қалпына келтірілуге жататыны 1 971,4 мың теңге. Сонымен қатар, 

рәсімдік сипаттағы 3 бірлік бұзушылықтар анықталды. 

Атап айтқанда, 

 -есепті жылдың аяғында қызметкерлердің пайдаланылмаған демалыстары 

бойынша резерв есептеу жүргізілмей, сәйкесінше  410,5 мың теңге 

кредиторлық берешекте көрсетілмеген, тиісінше оларды "Бухгалтерлік баланс" 

ҚЕ-1 Қаржылық есептілік нысаны бойынша көрсету бөлігінде қаржылық 

есептілікті бұрмалауға жол берген;  

- негізгі құралдардың түгендеу тізіміне сәйкес жалпы сомасы 618 927,9 

мың теңге құраған, алайда «Бухгалтерлік баланс» ҚЕ-1-нысанының активтер 

бөлігіндегі 114 «Негізгі құралдар» жолы бойынша есепті кезеңнің аяғына         

620 476,4 мың теңге қате көрсетілгенінен, қаржылық есептілік 1 548,5 мың 

теңгеге  бұрмаланған; 

- аудит объектісімен Ту мен Елтаңбаның жылдық тозу құны дұрыс 

есептелмегеннен жалпы сомасы 12,4 мың теңге артық есептелген. 

6. Рәсімдік сипаттағы бұзушылықтар 



-«Ақша қозғалысы туралы есеп (тікелей әдіс)» ҚЕ-2-нысанында 

республикалық бюджеттен трансферттер есебінен түскен 6 266,0 мың теңге 

қаражат  «Ағымдағы қызметті қаржыландыру» есеп шотында көрініс тапқан;    

-мекеме «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының талаптарына сәйкес 

шарттың орындалысын қамтамасыз ету бойынша енгізілген Өнім берушінің  

57,4 мың теңге сомасы есеп шотының ауысуына байланысты белгіленген 

мерзімде қайтарылмай рәсімдік сипаттағы бұзушылыққа жол берілген; 

- 2022 жылдың 1 қаңтар жағдайына аудит объектісінің меншігіндегі жалпы 

ауданы 3,00 га құрайтын жер учаскесі актив ретінде танылмаған. 

№3 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы  

7. Бұзушылықтардың жалпы сомасы 94 021,1 мың теңгені құрады. Оның 

ішінде бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті жасау кезіндегі 

заңнама бұзушылықтары  90 116,1 мың теңге, қаржы бұзушылықтар 1 601,6 

мың теңге. Оның ішінде қалпына келтірілуге жататыны 91 150,6 мың теңге, 

бюджетке өтелуге тиістісі 567,1 мың теңге. Сонымен қатар тиімсіз 

пайдаланылған бюджет қаражаты сомасы 2 303,4 мың теңге. Рәсімдік 

сипаттағы бұзушылықтардың саны  10 бірлікті құрады.  

       Атап айтқанда,  

- Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму 

министрінің м.а. 2016 жылғы 24 ақпандағы №139  «Медициналық-әлеуметтік 

мекемелердің (ұйымдардың) жасына байланысты, еңбек сіңірген жылдары үшін 

зейнетақы төлемдері мен мүгедектiгi бойынша, асыраушысынан айрылу 

жағдайы бойынша берілетін мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақыларды 

пайдалану қағидаларын бекіту туралы» бұйрығының 8-тармағының талабы 

сақталмай 01.01.2021 жылғы жағдайы бойынша ҚБШ-да қаражат қалдығы 

болғанына қарамастан дәрі-дәрмектерді сатып алуда 2 303,4 мың теңге 

бюджет қаражаты шығындалып, тиімсіз пайдаланылуына жол берген. 

- Бухгалтерлік есепте көрсетілуге жататын деректер жасырылып 2021 жылғы 

«Бухгалтерлік баланс» ҚЕ-1-нысанының 021 «Берілген қысқа мерзімді 

аванстар» жолында есепті кезеңнің соңына 423,5 мың теңге дебиторлық 

берешектің орнына 145,9 мың теңге көрсетіліп, 277,6 мың теңгеге қаржылық 

есептілік бұрмаланған; 

- 2022 жылға мерзімді баспа басылымдарын жазылу жолымен сатып алу үшін 

аударылған қаржының бухгалтерлік жазбасының қате берілуінен «Бухгалтерлік 

баланс» ҚЕ-1-нысанының 022 «Өзге қысқа мерзімді активтер» жолында есепті 

кезеңнің аяғына алдағы кезеңдердің шығыстары сомасы 104,0 мың теңге 

көрсетілмей, қаржылық есептіліктің бұрмалануына әкелген; 

- «Бухгалтерлік баланс» ҚЕ-1- нысанының 218 «Қызметкерлер мен өзге де есеп 

беретін тұлғаларға қысқа мерзімді кредиторлық берешек» жол кодында атқару 

парақтарына сәйкес еңбекақыдан жүргізілетін шегерімдер бойынша 235,4 мың 

теңге кредиторлық берешек, еңбекақыдан шегерілген кәсіподақ жарнасы 

бойынша 374,0 мың теңге кредиторлық берешек, қызметкерлердің жазбаша 

өтініші негізінде еңбекақыдан шегерілген банктен алынған қарыз сомасы 58,0 



мың теңге дебиторлық берешек қалыптасып, жалпы сомасы 551,4 мың теңге 

кредиторлық берешек көрсетілмеген; 

- Аудит объектісінің қызметкерлер алдындағы кредиторлық берешек сальдосын 

анықтау үшін еңбекақы есептеу ведомостері мен аумақтық қазынашылық 

бөлімшесінің №4-20 нысанды шығыстар бойынша жиынтық есебі, №5-15 

нысанды жасалған төлемдер бойынша күнделікті үзінді-көшірмелер, №5-15А 

нысанды ақша алушылардың сәйкес шоттарына жүргізілген төлемдер бойынша 

үзінді-көшірмелердегі, №5-17 нысанды қалпына келтіру мен ығыстырулар 

реестрі, №5-57 нысанды зейнетақы және әлеуметтік төлемдер, міндетті 

әлеуметтік медициналық сақтандыру жарналары мен аударымдарының қайтып 

келулері есебі, №2-38 нысанды түсімдер нысандарына салыстыру жүргізілгенде  

31.12.2021 жыл жағдайына 28 қызметкерге 489,1 мың теңге міндетті зейнетақы 

жарнасы, 19 қызметкерге 94,7 мың теңге міндетті әлеуметтік медициналық 

сақтандыру жарнасы, 5 қызметкерге 263,5 мың теңге жалақы, 1 қызметкерге 

54,6 мың теңге еңбекке жарамсыз болуына байланысты әлеуметтік төлем, 24 

қызметкерге 81,9 мың теңге әлеуметтік сақтандыру аударымы және 21 

қызметкерге 50,7 мың теңге міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға 

аударымы, жалпы сомасы 1 034,5 мың теңге есептеліп аударылмағандығы 

анықталды; 

- Сонымен қатар, Бюджет кодексінің 4-бабының 9-тармағының,  Қазақстан 

Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы №414-V «Еңбек кодексінің» 103-

бабының 1-тармағының, Қағиданың 187-тармағының, Қазақстан Республикасы 

Қаржы министрінің 2014 жылғы 04 желтоқсандағы №540 бұйрығымен 

бекітілген «Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесін 

бекіту туралы» 162-тармағының талаптары сақталмай,  4 қызметкерге 13,8 мың 

теңге (оның ішінде 4,0 мың теңге республикалық бюджет есебінен) міндетті 

зейнетақы жарнасы, 22 қызметкерге 478,5 мың теңге (оның ішінде 387,1 мың 

теңге республикалық бюджет есебінен) жалақы, 1 қызметкерге 12,3 мың теңге 

республикалық бюджет есебінен сауықтыру жәрдемақысы, 9 қызметкерге 41,7 

мың теңге (оның ішінде 18,9 мың теңге республикалық бюджет есебінен) 

әлеуметтік сақтандыру аударымы,10 қызметкерге 20,8 мың теңге (оның ішінде 

12,6 мың теңге республикалық бюджет есебінен) әлеуметтік медициналық 

сақтандыруға аударымы, жалпы сомасы 567,1 мың теңге (республикалық 

бюджет бойынша 434,9 мың теңге) артық аударылған; 

- Жоғарыда аталған 3142, 3152, 1280, 3244, 3141, 3151 қосалқы шоттары 

бойынша кем және артық аударылған сомалар негізінде «Бухгалтерлік баланс» 

ҚЕ-1- нысанының 019 «Өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешек» жол 

кодында 227,4 мың теңге дебиторлық берешек, 214 «Басқа да міндетті және 

ерікті төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек» жол кодында 

694,8 мың теңге кредиторлық берешек көрсетілмей, қаржылық есептілік 

бұрмаланған; 

- 2021 жылдың 31 желтоқсан жағдайына қызметкерлердің пайдаланылмаған 

демалыстары бойынша 17 398,3 мың теңге резерв есептелмеген. Өз кезегінде, 



«Бухгалтерлік баланс» ҚЕ-1- нысанының 218 «Қызметкерлер мен өзге де есеп 

беретін тұлғаларға қысқа мерзімді кредиторлық берешек» жол кодында 

көрсетілмей, қаржылық есептіліктің бұрмалануына әкелген; 

- «ElectroPir» жеке кәсіпкерлігімен қондырылған 1 870,0 мың теңгені құрайтын 

төбелік жарықшамдар 2300 «Негізгі құралдар» қосалқы шотының дебетіне 

есепке алынбаған; 

-  Осылардың негізінде, 2021 жылдың қыркүйек-желтоқсан айлары үшін 1 870,0 

мың теңге тұратын 200 дана жаңа төбелік шамдардың 31 желтоқсан жағдайына 

тозу құны 62,3 мың теңге есептелінбеген; 

- негізгі құралдар құнының жылдық тозығын есептеу белгіленген нормалар 

бойынша жүргізілмегендіктен, 2021 жылға тозу құны кем есептеліп, 

айырмашылық орын алған. Осыған байланысты, «Қаржылық қызмет 

нәтижелері туралы есеп» ҚЕ-2-нысанының 120 «Активтер амортизациясы» 

жолында 335,4 мың теңгеге бұрмаланған; 

- негізгі құралдар құнының жылдық тозығын есептеу нормаларының қате 

белгіленуінен, ұзақ мерзімді активтердің жинақталған қалдық құны 263,1 мың 

теңгеге кем есептелген; 

- Кірістер мен шығыстар аудитін жүргізу кезінде кірістер мен шығыстар тиісті 

бухгалтерлік есеп шоттары бойынша жазбалар жүргізілмеуінен «Қаржылық 

қызмет нәтижелері туралы есеп» ҚЕ-2-нысанында ауытқулар анықталып, 2021 

жылға кірістер барлығы 322 027,7 мың теңгені, шығыстар барлығы 389 138,7 

мың теңгені және есепті кезеңнің қаржылық нәтижесі (–67 111,0) мың теңгені 

құрады. Мекеменің есептілігі бойынша -63 013,2 мың теңгені құрап, сәйкесінше 

қаржылық есептілікте есепті кезеңнің қаржылық нәтижесі 4 097,8 мың теңгеге 

кем көрсетіліп бұрмаланған;  

- «Қаржылық қызмет нәтижелері туралы есеп» ҚЕ-2-нысанының есепті 

кезеңінің 017 «Қайырымдылық көмектен түсетін кірістер» жолы бойынша 

бухгалтерлік есепте 0,7 мың теңгеге кірісі танымаған және қаржылық 

есептіліктің бұрмалануына жол берілген; 

-  Жалпы сомасы 1 552,0 мың теңгені құрайтын демеушілерден қайтарусыз 

негізде қайырылымдық көмек ретінде берілген негізгі құралдар 6330 «Өтеусіз 

түрде алынған активтерден алынатын кірістер» шотының кредиті бойынша 

көрсетілмей, бухгалтерлiк есепте кірістер ретінде танылмай, «Қаржылық 

қызмет нәтижелері туралы есеп» ҚЕ-2-нысанының есепті кезеңінің 040 «Өзге 

кірістер» жолында 1 552,0 мың теңге көрініс таппай, қаржылық есептіліктің 

бұрмалануына жол берілген; 

-  «Басты журнал» кітабын «Еңбекақы мен стипендиялар бойынша есептеу 

ведомостерінің жиынтығы» 5-мемориалды ордерінің, еңбекақы есептеу 

ведомостеріндегі мәліметтерімен салыстыра келе, есепті кезеңде 7010 

«Еңбекақы төлеуге арналған шығыстар» шоты бойынша 235 162,0 мың теңге, 

7040 «Әлеуметтік салыққа арналған шығыстар» шоты бойынша 19 813,7 мың 

теңге, 7150 «Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға арналған 

шығыстар» шоты бойынша 4 123,1 мың теңге есептелген шығыстар және есепті 



жылдың аяғында қызметкерлердің пайдаланылмаған демалыстары бойынша 

есептелмеген резерв сомасы 17 398,3  мың теңге 7010 «Еңбекақы төлеуге 

арналған шығыстар» шотында орын алмаған. «Қаржылық қызмет нәтижелері 

туралы есеп» ҚЕ-2-нысанының 111 «Еңбекақы төлеу» жолында 25 421,0 мың 

теңгеге, 113 «Салықтар мен бюджетке төленетін төлемдер» жолында 362,9 мың 

теңгеге, 123 «Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға арналған 

шығыстар» жолында 261,1 мың теңгеге кем бейнеленіп, жалпы сомасы 26 045,0 

мың теңге қаржылық есептілік бұрмаланған; 

-  «Қаржылық қызмет нәтижелері туралы есеп» ҚЕ-2-нысанының 114 «Қорлар 

бойынша шығыстар» жолында есепті кезеңіне 49 392,7 мың теңгенің орнына 

67 247,6 мың теңге көрсетіліп, 17 854,9 мың теңгеге бұрмаланып отыр; 

- «Қаржылық қызмет нәтижелері туралы есеп» ҚЕ-2-нысанының 116 

«Коммуналдық шығыстар» жолында көрсетілген шығыстар мен қызмет 

көрсетушілермен ұсынылған шот-фактураларды салыстыру барысында 1 516,7 

мың теңгеге артық көрсетіліп, бұрмалануға жол берілген; 

- Сол сияқты, «Қаржылық қызмет нәтижелері туралы есеп» ҚЕ-2-нысанының 

119 «Байланыс қызметтері» жолында да 67,3 мың теңге артық көрсетілген; 

-   «Қаржылық қызмет нәтижелері туралы есеп» ҚЕ-2-нысанының 118 «Ұзақ 

мерзімді активтерді ұстау» жолында 2 347,0 мың теңге көрсетілмей, 122 «Өзге 

де операциялық шығыстар» жолында 8 524,4 мың теңгенің орнына 12 224,6 

мың теңге көрсетіліп, 3 700,2 мың теңгеге бұрмаланған; 

- «Бухгалтерлік баланс» ҚЕ-1-нысанының 114 «Негізгі құралдар» жолы 

бойынша есепті кезеңнің аяғына негізгі құралдар 155 832,9 мың теңге 

көрсетудің орнына 148 726,8 мың теңге көрсетілген. Нәтижесінде ҚЕ-1 114 

«Негізгі құралдар» жолы бойынша қалдық құны 7 106,1 мың теңгеге кем 

көрсетілген; 

- «Бухгалтерлік баланс» ҚЕ-1-нысанының 118 «Материалдық емес активтер» 

жолы бойынша 66,0 мың теңге болып қате көрсетіліп, нәтижесінде 13,0 мың 

теңгеге артық көрсетілген, нақтысында материалдық емес активтердің қалдық 

соамасы 53,0 мың теңгені құрайды; 

-  «Бухгалтерлік баланс» ҚЕ-1-нысанының активтер бөлігіндегі 020 «Қорлар» 

жолы бойынша есепті кезеңнің аяғына қорлар 17 827,4 мың теңге көрсетудің 

орнына 21 857,8 мың теңге болып қате көрсетіліп, нәтижесінде 4 030,4 мың 

теңгеге артық көрсетіліп, қаржылық есеп бұрмаланған; 

-«Қаржылық есептілікке түсіндірме жазба» ҚЕ-5-нысанының 24-кестесінде 

қайырымдылық көмектен түскен кіріс қаражаты 0,7 мың теңгеге кем бейнеліп, 

қате көрініс тапқан.  

8. Рәсімдік сипаттағы бұзушылықтар 

-  бухгалтерлік есеп мемориалды-ордерлік нысаны бойынша жүзеге асырылмай, 

бухгалтерлік есепте операциялар уақытылы және тиісті мөлшерде 

көрсетілмеген. Нәтижесінде, 2021 жылғы қаңтар-маусым айларының 

«Мемлекеттік мекемелердің кодтарындағы қаражаттың қозғалысы жөнінде 

жинақтау ведомосі» №2-мемориалдық ордерлері және «Басты журнал» кітабы 



қате қалыптастырылған; 

- «Ақша қозғалысы туралы есеп (тікелей әдіс)» ҚЕ-2-нысанында 

республикалық бюджеттен трансферттер есебінен түскен 90 368,0 мың теңге 

қаражат  «Ағымдағы қызметті қаржыландыру» есеп шотында көрініс тапқан;    

- бухгалтерлік есепте операциялар уақытылы және тиісті мөлшерде 

көрсетілмегеннен, «Ұйымдармен есеп айырысу бойынша жинақтау ведомосі» 

6-мемориалдық ордерлер, «Операциялық шығыстарды есептеудің жиынтық 

ведомосі» 19-мемориалдық ордерлер және «Басты журнал» кітабы қате 

қалыптастырылып, дебиторлық және кредиторлық берешек балансының 

(сальдо) бухгалтерлік есепте дұрыс көрсетілмеуіне әкелген; 

- еңбекақыдан жүргізілген шегерімдерді (кәсіподақ жарнасы, атқару парақтары,  

банктен алынған қарыз) есептелген сомалары мен  төленген сомаларының 

тиісті шоттар бойынша есепке алынбауынан «Басты журнал» кітабымен 

сәйкессіздіктер орын алған; 

-  мекеме есепшісімен бухгалтерлік жазбалардың қате көрсетуінен, айналым 

ведомствасын дұрыс жүргізбеуінен және  мемориалдық ордерлерге сомалардың 

қате түсірілуі салдарынан қаңтар-желтоқсан айлары аралығында алынған 

тауарлардың жүк құжаттарымен салыстыру барысында барлығы 5 539,6 мың 

теңге №6 мемориалдық ордердің 1314 «Тамақ өнімдері» шоты бойынша қате 

түсірілген;  

- активтер құрылымына 2022 жылдың 1 қаңтар жағдайына Аудит объектісінің 

меншігіндегі жалпы ауданы 2,9700 га құрайтын жер учаскесі актив ретінде 

танылмаған; 

-  2021 жылдың желтоқсан айында 017 «Қайырымдылық көмектен түсетін 

кірістер» жолы бойынша бухгалтерлік есептегі 0,7 мың теңгеге кірісі 

бухгалтерлік жазбамен қазан айында жүргізілген; 

-  Сол сияқты, жасалу уақыты 2021 жылдың қыркүйек айы болып табылатын 

76,6 мың теңге іссапар шығындары бухгалтерлік есепте 2021 жылғы желтоқсан 

айының «Есеп беруге жауапты тұлғалармен есеп айырысу бойынша жинақтау 

ведомосі» 8-мемориалдық ордерінде көрініс тапқан; 

- мемлекеттік мекеме көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық 

жауапкершілігін міндетті әлеуметтік сақтандыруға міндетті төлемдер бойынша 

шығыстар 7050 «Міндетті сақтандыруға арналған шығыстар» қосалқы 

шотының дебеті мен 3143 «Өзге де міндетті және ерікті төлемдер бойынша өзге 

қысқа мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы шотының кредитінде көрсетілу 

талабы сақталмай 167,3 мың теңге 7140 «Өзге операциялық шығыстар» 

қосалқы шотының дебеті және 3210 «Жеткізушілерге және мердігерлерге қысқа 

мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы шотының кредиті 

корреспонденцияларымен жүргізілген; 

- Сол сияқты, жалпы сомасы 2 347,0 мың теңге ағымдағы жөндеу 

жұмыстарының шығындары 7090 «Ағымдағы жөндеуге арналған шығыстар» 

шотының дебетіне шығысталудың орнына 7140 «Өзге операциялық шығыстар» 



шотының дебетіне шығысталған. 

№4 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы 

9. Бұзушылықтардың жалпы сомасы 4 079,0 мың теңгені құрады. Оның 

ішінде бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті жасау кезіндегі 

заңнама бұзушылықтары 3 797,9 мың теңге, қаржы бұзушылықтар 281,1 мың 

теңге. Оның ішінде қалпына келтірілуге жататыны 3 877,2 мың теңге, бюджетке 

өтелуге тиістісі 201,8 мың теңге. Аудит жүргізу барысында 281,1 мың теңге 

қаржы бұзушылыктар қалпына келтірілді, оның ішінде өтелгені 201,8 мың 

теңге. Рәсімдік сипаттағы бұзушылықтардың саны  15 бірлікті құрады.  

Атап айтқанда,  

-Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы №414-V «Еңбек 

кодексінің» 103-бабының талаптары сақталмай 32 қызметкерге жалпы сомасы 

201,8 мың теңге еңбекақыны артық төлеуге жол берілген, бюджет есебіне 

аудит барысында өтелді; 

-Сондай-ақ, 11 қызметкеріне кем төленген 79,3 мың теңге көлеміндегі 

кредиторлық берешек өтелмеген. Аудит барысында кем төленген сома 

қызметкерлердің карт-шоттарына аударылды; 

-жеке табыс салығы бойынша бюджетке 473,9 мың теңгеге артық 

аударымдар жасалып, Бухгалтерлік баланстың ҚЕ-1 нысаны бойынша 013 

«Бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек» 

жолында операциялардың толық және шын мәнінде көрініс табуын 

қамтамасыз етпеді;  

-міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру аударымдары мен 

жарналарының дұрыс есептелгендігін анықтау мақсатында еңбекақы есептеу 

ведомостері, 5 мемориалды ордерлермен салыстырылғанда, нәтижесінде 

аударымдар бойынша 94,3 мың теңге және жарналар бойынша 150,9 мың 

теңге кредиторлық берешек бар екендігі анықталды. Алайда, аталған 

берешектер Бухгалтерлік баланстың ҚЕ-1 214 жолы бойынша көрсетілмей 

қаржылық есептілікті бұрмалауға жол берген; 

-сол сияқты, кәсіподақ жарнасы бойынша құралған 35,7 мың теңге 

дебиторлық берешек «Бухгалтерлік баланс» ҚЕ-1 нысаны бойынша 

көрсетілмей қаржылық есептілікті бұрмалауға жол берген; 

-есепті жылдың аяғында қызметкерлердің пайдаланылмаған демалыстары 

бойынша резерв есептеу жүргізілмей, сәйкесінше 2 404,2 мың теңге 

кредиторлық берешекте көрсетілмеген, тиісінше оларды "Бухгалтерлік баланс" 

ҚЕ-1 Қаржылық есептілік нысаны бойынша көрсету бөлігінде қаржылық 

есептілікті бұрмалауға жол берген;  

- 2383 «Өзге негізгі құралдар» бухгалтерлік шоты бойынша 

топтастырылуға жататын жалпы сомасы 294,7 мың теңгенің негізгі құралдары 

қорлардың 1319 «Өзге материалдар» қосалқы шотына топтастырылған;    

- Сәйкесінше, негізгі құралдарға жалпы сомасы 24,0 мың теңге 

амортизация есептелінбеген, сәйкесінше қаржылық есептілікке әсер еткен; 



- негізгі қорлардың бар-жоғын, сақталуын және мақсатқа сай 

пайдаланылуын тексеру барысында есепті жылда өзге ұйымдардан қайтарусыз 

негізде жалпы сомасы 685,6 мың теңгенің кірістелген негізгі құралдардың 

ішінен 1 дана Bosch маркалы кір жуу машинасы құны есептеліп бағалау 

жүргізілмегендігі анықталды. Аудит жүргізу барысында 259,9 мың теңгеге әділ 

құны анықталып бағаланды. Сәйкесінше 38,9 мың теңгеге амортизация 

есептелінуі тиіс болатын; 

- Бұдан басқа, белгіленген амортизация молшерінің дұрыс қолданбауынан 

тозу құны дұрыс есептелмегендіктен есепті 2021 жылға негізгі құралдарға 22,0 

мың теңге амортизация есептеліп, жүргізілмеген. Сәйкесінше, негізгі 

құралдардың қалдық құны 21,4 мың теңгеге артық есептелген. 2300-2383 

шоттары бойынша анықталған бұзушылықтар ҚЕ-1 нысанының 114 жолы 

«Негізгі құралдар» деректерінің бұрмалануына әкелді. 

10 .Рәсімдік сипаттағы бұзушылықтар 

- Мемлекеттік мекемелерде түгендеу жүргізу қағидаларын бекіту туралы 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2011 жылғы 22 тамыздағы № 423 

бұйрығының  2, 3, 4, 6, 8-тармақтарын бұза отырып мекеме дебиторлық және 

кредиторлық берешектерге түгендеу жүргізбеген;  

 - «Ақша қозғалысы туралы есеп (тікелей әдіс)» ҚЕ-2-нысанында 

республикалық бюджеттен трансферттер есебінен түскен 43 656,0 мың теңге 

қаражат 014 «Трансферттер» жолы бойынша көрсетілмей «Ағымдағы қызметті 

қаржыландыру» есеп шотында көрініс тапқан;   

 - 2021 жылғы 31 желтоқсан айына жалпы сомасы  201,8 мың теңгеге 

қызметкерлердің және өзге де есеп беретін тұлғалардың қысқа мерзімді 

дебиторлық берешегі және 79,3 мың теңге кредиторлық берешегі «Бухгалтерлік 

баланс» ҚЕ-1 нысаны бойынша қаржылық есептілігінде бұрмаланған;  

- есепті кезеңінің 1300 шоттары бойынша бастапқы сальдосын тексеру 

бухгалтерлік есеп регистрлерінің мәліметтерін және тексерілетін кезеңнің 

басындағы және тексерілетін кезеңнің алдындағы кезеңнің аяғындағы 

қаржылық есептілікті, есептіліктерді салыстыру арқылы жүргізілгенде, 

бухгалтерлік баланстың 2021 жылғы есепті кезеңнің басындағы 020 «Қорлар» 

жолы бойынша сальдо 6 125,3 мың теңгеге артық көрсетілуі, қаржылық 

есептіліктің көрсеткішінің толықтығы мен сенімділігіне әсер етті; 

- жалпы сомасы 294,7 мың теңгенің негізгі құралдар құрамына 

топтастырылуы тиіс құралдары 1319 қосалқы шотына топтастырылғаннан 

«Бухгалтерлік баланс» ҚЕ-1 нысаны бойынша қаржылық есептілігінде 

бұрмаланған;  

- 2022 жылдың 1 қаңтар жағдайындағы  ҚЕ-1 Аудит объектісінің 

меншігіндегі жалпы ауданы 0,5467 га құрайтын кадастрлік нөмірі 04-066-030-

518 құрайтын жер учаскесі актив ретінде танылмаған; 

  - Аудит барысында 2011-2020 ж.ж. аралығында есебі сандық түрде 

жүргізілген, әділ құны анықталмаған, амортизациясы жүргізілмеген 17 бірлік 



негізгі құралдар бар екендігі анықталды. Қаржылық есеп көрсеткішінің 

толықтығы мен сенімділігіне әсер етті;  

 - активтердің амортизациясы бойынша шығыстардың дұрыс есептелмеуі 

нәтижесінде ҚЕ-1 нысанының 114 жолының «Негізгі құралдар» деректері 274,6 

мың теңгеге кем есептеліп, қаржылық есептілік бұрмаланған; 

- есепті кезеңде активтердің амортизациясы бойынша шығыстардың дұрыс 

есептелмеуі нәтижесінде 54,9 мың теңгеге кем есептеліп ҚЕ-2 нысанының 120 

жолының «Активтер амортизациясы» деректері бұрмаланған.  

 - «Бас Журнал» кітабының 7010-7150 баланстық шоттарын мемориалдық 

ордерлермен салыстыру барысында барлығы 423,8 мың теңгеге сәйкессіздік 

анықталды. 

III. Қорытынды бөлік 

3.1. Мемлекеттік аудит барысында қабылданған шаралар 

 Шоғырландырылған қаржылық есептілік аудитінің іс-шаралары бойынша 

бұзушылықтардың жалпы сомасы 212 738,2 мың теңгені құрады. Оның ішінде 

қаржылық есептіліктің бұрмалануларының жалпы сомасы 187 981,7 мың 

теңгені құрады. Оның ішінде қалпына келтірілуге жататыны 186 263,9 мың 

теңге, бюджет есебіне өтелуге жататыны 1 717,8 мың теңге. Оның ішінде 

қаржы бұзушылықтардың сомасы 4 007,8 мың теңге. Тиімсіз пайдаланылған 

бюджет қаражаты сомасы 24 756,5 мың теңге. Аудит барысында қалпына 

келтірілгені 424,9 мың теңге. Рәсімдік бұзушылықтардың саны 53 бірлік.  

Әкімшілік іс жүргізуді қарау және қозғау үшін 5 аудит материалдары – 

Басқарма (08.07.2022 ж. №08-6/887 шығыс хаты) және оған бағынысты №1 

арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы (07.07.2022 ж. №08-6/869 

шығыс хаты), №2 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы (08.07.2022 

ж. №08-6/911 шығыс хаты), №3 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету 

орталығы (05.07.2022 ж. №08-6/866 шығыс хаты), №4 арнаулы әлеуметтік 

қызметтер көрсету орталығы (07.07.2022 ж. №08-6/868 шығыс хаты) бойынша 

Атырау облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаментіне жолданды. 

          Атырау облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаментінен түскен 

20.07.2022 жылғы 07-9/1560 (20.07.2022 жылғы №1306 кіріс хаты) шығыс хаты 

бойынша Қазақстан Республикасының «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» 

Кодексінің (бұдан әрі – Кодекс) 238-бабының 1-бөлігі 2) тармақшасымен №1 

арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығының бас есепшісі 

Ш.Касимоваға әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс қозғалып, Кодекстің 810 

және 811-баптарына сәйкес қысқартылған іс жүргізіліп, жалпы сомасы 76,6 

мың теңге көлемінде әкімшілік айыппұл салынып, бюджетке өндірілген.  

           Сол сияқты, 21.07.2022 жылғы № 07-9/1574 (22.07.2022 жылғы № 1325 

кіріс хаты) шығыс хаты бойынша №3 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету 

орталығының бас есепшісі Г.Тажигуловаға әкімшілік құқық бұзушылық туралы 

іс қозғалып, Кодекстің 810 және 811-баптарына сәйкес қысқартылған іс 

жүргізіліп, жалпы сомасы 76,6 мың теңге көлемінде әкімшілік айыппұл 

салынып, бюджетке өндірілген. 



          Сол сияқты, 21.07.2022 жылғы № 07-9/1575 (22.07.2022 жылғы № 1326 

кіріс хаты) шығыс хаты бойынша №4 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету 

орталығының бас есепшісі Б.Алмухановаға әкімшілік құқық бұзушылық 

туралы іс қозғалып, Кодекстің 810 және 811-баптарына сәйкес қысқартылған іс 

жүргізіліп, жалпы сомасы 76,6 мың теңге көлемінде әкімшілік айыппұл 

салынып, бюджетке өндірілген.     

          Сонымен қатар, 25.07.2022 жылғы № 07-9/1595 (26.07.2022 жылғы № 

1341 кіріс хаты) шығыс хаты бойынша №2 арнаулы әлеуметтік қызметтер 

көрсету орталығының бас есепшісі А.Шмидоваға әкімшілік құқық бұзушылық 

туралы іс қозғалып, Кодекстің 810 және 811-баптарына сәйкес қысқартылған іс 

жүргізіліп, жалпы сомасы 76,6 мың теңге көлемінде әкімшілік айыппұл 

салынып, бюджетке өндірілген.     

Міндетті зейнетақы жарнасы,  әлеуметтік сақтандыру аударымы, 

әлеуметтік медициналық сақтандыру аударымдарын уақытылы 

жүргізілмегендігі орай «№3 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы» 

КММ бойынша аудит материалдары  14.07.2022 жылғы № 07-8/943 шығыс 

хатымен Атырау облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаментіне 

жолданды.  

Атырау облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаментінен түскен 

12.08.2022 жылғы №МКД-09-2-7/8609 (15.08.2022 жылғы №1551 кіріс хаты) 

шығыс хаты бойынша міндетті зейнетақы жарнасын уақытынан кеш аударғаны 

үшін Кодекстің 91-бабы 7-тармағына сәйкес 1,7 мың теңге көлемінде айыппұл 

салынған, әлеуметтік сақтандыру аударымдарын уақытынан кеш аударғаны 

үшін Кодекстің 92-бабы 2-тармағына сәйкес «ескерту» түрінде жаза 

қолданылған. Сол сияқты, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға 

аударымдары уақытылы жүргізбегендігі үшін Кодекстің 92-1 бабының 1-

тармағының 2-тармақшасына сәйкес «ескерту» түрінде жаза қолданылған.  

          Бұдан басқа, №4 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы 

бойынша аудит материалдары Атырау облысы бойынша Экономикалық тергеп-

тексеру департаментіне 30.06.2022 жылғы №08-06/867 шығыс хатымен 

жолданды. 

Қаржылық есептілігі аудиті нәтижесімен Аудит объектілері тарапынан 

белгіленген мерзімде қарсылықтар түскен жоқ. 

3.2. Мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша тұжырымдар 

Шоғырландырылған қаржылық есептілік аудитінің іс-шаралары бойынша 

бұзушылықтардың жалпы сомасы 212 738,2 мың теңгені құрады. Оның ішінде 

қаржылық есептіліктің бұрмалануларының жалпы сомасы 187 981,7 мың 

теңгені құрады. Оның ішінде қалпына келтірілуге жататыны 186 263,9 мың 

теңге, бюджет есебіне өтелуге жататыны 1 717,8 мың теңге. Оның ішінде 

қаржы бұзушылықтардың сомасы 4 007,8 мың теңге. Тиімсіз пайдаланылған 

бюджет қаражаты сомасы 24 756,5 мың теңге. Аудит барысында қалпына 

келтірілгені 424,9 мың теңге. Рәсімдік бұзушылықтардың саны 53 бірлік.  



Бұзушылықтардың негізгі себептері есеп қызметкерлерінің 

функционалдық міндеттерін тиісінше орындамауы, лауазымды тұлғалардың 

құзыреттілік деңгейінің жеткіліксіздігі, заңнама нормаларын сақтауына 

басшылықтың тиісті бақылауды қамтамасыз етпеуі болып табылады. 

Осылайша, қаржылық есептілікті жасау кезінде көптеген шоттардың 

(негізгі құралдар, тауарлық-материалдық қорлар, дебиторлармен және 

кредиторлармен есеп айырысулар және т.б.) қажетті түгендеулерін жүргізбеген. 

Өзара есеп айырысуларды салыстыру актілерін жасамаған. 

Сондай-ақ, жүргізілген қаржылық есептілік аудиті - аудит объектілерімен 

бухгалтерлік есеп саласындағы қолданыстағы заңнаманы бақылаудың 

тиімділігін және қаржылық есептілікті бұрмалау қаупін тудыратын жекелеген 

нормаларын сақтауды қамтамасыз етпеген. 

Аудит объектісінің  қаржылық есеп-қисабы және бухгалтерлік есептері 

«Парус-КАЗ» компаниясының ҚС ХҚЕС «Бухгалтерлік есеп» модулімен 

жүргізілген. Аудит барысында анықталған кемшіліктердің кейбірі осы 

модулмен жұмыс жасау кезінде есептіліктердің қате көрсетілуіне аудит 

объектісіндегі бас есепшінің  жол бергендігінен болып отыр.  

Яғни, әр айдың соңында лауазымды тұлға аталған модулдегі 

есептіліктердің қалыптасуына, бухгалтерлік тізбектерді қалыптастыру кезінде  

қадағалауды толық жүргізбегеннен орын алған. 

Атап өту қажет, Басқарма мен оған бағынысты 4 мемлекеттік мекемелерде 

орын алған бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептіліктегі бұзушылықтар ішкі 

аудит қызметімен аудиторлық іс-шаралардың жүргізілмеуінен деп те 

есептейміз.  

Сонымен қатар, бағынысты мекемелердегі кейбір бас есепшілердің 

тұрақсыздығы да әсерін тигізген және жылма жыл оқу курстарынан өткенімен 

ешқандай әсерін бермеген. 

Бұл ретте, Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы 

№95-IV «Бюджет кодексі» 114 бабының «Бухгалтерлік есепке алудың және 

қаржылық есептіліктің мақсаты мүдделі адамдарды мемлекеттік мекемелердің 

қаржылық жағдайы туралы толық және дұрыс ақпаратпен қамтамасыз ету 

болып табылады» деген талабы сақталмаған. 

№3 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығының бухгалтерлік 

есебі мен қаржылық есептілігіне қатысты жағдайлар 

Орталықтың бухгалтерлік есебі мен есептілігінде аудиторлық есепте 

баяндалғандардың негізінде қаржылық есептіліктің жеке компоненттері 

бойынша анықталған бұзушылықтардың маңыздылығын аңғаруға болады.  

Мекемемен ұсынылған қаржылық ақпараты елеулі бұрмаланған, соның 

ішінде міндеттемелер мен шығыстар. Шығыстардың ұлғаюы таза 

активтердің/капиталдың азаюына әкеледі. Активтердің танылмауы да орын 

алған. Ал, барлық міндеттемелерді алып тастағаннан кейін қалатын 

активтердегі үлес таза активтер/капитал болып табылады. Яғни, бұл жерде де 

көрсеткіштердің таза активтер/капиталдың әсерін байқауға болады. 



Қаржылық есептілік аудиті бойынша барлық елеулі аспектілердің және 

компоненттердің  дұрыстығы туралы біздің аудиторлық пікірімізше,  2021 

жылғы 31 желтоқсандағы жағдайы бойынша қаржылық есептіліктегі сандық 

көрсеткіштердің және ондағы ақпараттардың қате көрсетілуі салдарынан жол 

берілген елеулі бұрмаланулар мекеме есепшілері тарапынан атқарып отырған 

қызметіне жауапкершілігінің төмендігі, лауазымдық міндеттерін тиісінше 

орындамауы, Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық 

есептілік саласындағы барлық қолданыстағы заңнамаларында белгіленген 

талаптардың, тәртібінің жетік меңгермеуі салдарынан.  

Мекемеде бухгалтерлік есеп бөліміне 4 штаттық бірлік қарастырылған. 

Алайда, кадрлық тұрақсыздық орын алған. Есепшілердің түсініктемелеріне 

сәйкес №3 Орталыққа 2021 жылдың 4-тоқсанында қызметке орналасуынан, 

қаржы жылының соңында ең бірінші бюджеттен бөлінген қаражаттың толық 

игерілуіне мән берілгендігі, ал бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік 

бойынша толық және дұрыс ақпаратпен қамтамасыз етуге аса көңіл 

бөлінбегендігі және «Парус-Каз.Бюджет» бағдарламалық өнімін жетік 

меңгермеуі аңғарылды. 

Бұзушылықтардың алдын алу үшін, жауапты мамандардың біліктілігін 

арттыру үшін аудит объектісі ішкі бақылау деңгейін көтеруді, ішкі аудит 

қызметінің консультативтік кеңесін, сүйемелдеуін қажет етеді.  

   №3 Орталықтың активтерінің есепке алынбауы, кірістер мен 

шығыстардың танылмауы мекеменің қаржылық жағдайын бағалауға 

байланысты қаржылық есептілік элементтері болып табылатын активтер, 

міндеттемелер және таза актив/ капиталды өзгеріске ұшыратты. Анықталған 

қаржылық есептіліктегі бұрмаланулар шоғырландырылған қаржылық 

есептілікке елеулі әсерін тигізбейді деп есептейміз. Себебі, шоғырландырылған 

қаржылық есептілікке есептелген тәуекелдер деңгейлері жоғары көрсеткішті 

иемденуде. Бюджеттік бағдарлама әкімшісі бағынысты мекемелерден 

қаржылық есептілікті қабылдап тексеру кезінде өзіне мәлім операциялар 

бойынша ауытқуларды түзете отырып қабылдаған, бағынысты мекемелермен 

қаржы жылында орын алған операциялар бойынша жазбаша түсініктемелер 

ұсынылмаған. 

Басқарманың шоғырландырылған қаржылық есептілігіне пікірді 

қалыптастыру Басқарманың өзінің және бағыныстағы 4 мемлекеттік мекеменің 

қаржылық есептіліктері негізінде - №1 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету 

орталығы,  №2 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы,  №3 арнаулы 

әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы,  №4 арнаулы әлеуметтік қызметтер 

көрсету орталығы бойынша  қалыптастырылды. Шоғырландырылған қаржылық 

есептілік аудитінің нәтижелерімен Басқарма бойынша қаржылық есептілік 

жөніндегі оң аудиторлық есеп ескертпесімен, №1 арнаулы әлеуметтік 

қызметтер көрсету орталығы бойынша қаржылық есептілік жөніндегі 

ескертпесі бар аудиторлық есеп, №2 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету 

орталығы - қаржылық есептілік жөніндегі оң аудиторлық есеп,  №3 арнаулы 



әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы -  қаржылық есептілік жөніндегі 

ескертпесі бар аудиторлық есеп және  №4 арнаулы әлеуметтік қызметтер 

көрсету орталығы бойынша қаржылық есептілік жөніндегі оң аудиторлық есеп 

қалыптастырылды.  

Басқарма және оған қарасты арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету 

орталықтарында жүргізілген қаржылық есептілік аудиті бастапқы аудит болып 

табылады. Тиісінше аудит тобы алдыңғы кезеңдерде қаржылық есептілікті 

тексермегеніне және есепті кезеңнің басындағы мәліметтер 2021 жылға 

қаржылық есептілігіне елеулі әсер ететін бұрмаланулар жоқ екенін 

растамайтынымызға назар аудару қажет. 

№2 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығына қатысты 

назар аударуды қажет ететін мәселелер. 

Атырау облысы әкімдігінің 2016 жылғы 1 тамыздағы №168 қаулысымен 

Құлсары қаласында 200 адамға қызмет көрсетуге арналған «№2 арнаулы 

әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы» КММ құрылған. 2016 жылы 17 

тамызда «№2 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы» КММ заңды 

тұлға ретінде әділет басқармасында тіркелген. 

Аталған мекеме 2016 жылы ашылғанымен,  мекеме ғимаратының 

стандартқа сәйкес келмеуіне байланысты 2016-2021 ж.ж. аралығында Ережесіне 

сәйкес қызмет алушыларға қызмет көрсетпеген.  

2017 жылы мекеме ғимаратына реконструкциялау жұмыстарын жүргізуге 

тапсырыс беруші - Атырау облысы Құрылыс басқармасымен (бұдан әрі – 

Құрылыс басқармасы) жобалау сметалық құжаттамасы жасақтау үшін конкурс 

жарияланып, конкурстың нәтижесіне сәйкес жеңімпаз болып «СПС» ЖШС 

танылған. 

2019 жылғы қаңтар айында аталған реконструкциялау жұмыстарының  

жобалау сметалық құжаттамасы мемлекеттік сараптамаға жолданып, 

нәтижесінде теріс қорытынды алған. 

Одан кейінгі, 2021 жылы Құрылыс басқармасының «Жылыой ауданы 

Құлсары қаласында ересектерге арналған әлеуметтік қызмет көрсету орталығын 

реконструкциялау жұмыстары үшін» жұмыс жобасы бойынша қайта сараптама 

жүргізіліп «Мемсараптама» РМК-ның 08.07.2021 жылы №15-0178/21 теріс 

қорытындысы алынған.  

 «Атырау облысы Жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік 

бағдарламалар басқармасы» мемлекеттік мекемесіне жолдаған Құрылыс 

басқармасының 2021 жылы 30 желтоқсандағы №06-01-09-08-3/611 хатына 

сәйкес «Жылыой ауданы, Құлсары қаласында ересектерге арналған әлеуметтік 

қызмет көрсету орталығын реконструкциялау жұмыстары» жобасы 

сараптамалық қорытынды алуға қайта жолданып, жобалау сметалық 

құжаттамасы жылғы «Мемсараптама» РМК-ның №15-0329/21 оң қорытындысы 

берілгендігі  хабарланған. 

Қазіргі таңда, аталған жоба бойынша Құрылыс басқармасымен 

реконструкциялау жұмыстары бойынша конкурс жарияланған. 



«№2 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы» КММ  2016 

жылдан бастап ашылғанымен, өзінің міндетіне сәйкес жұмыстар атқармаған. 

Мекемені ұстауға ашылғаннан бері 13,5 бірлік әкімшілік-техникалық 

қызметкерлер (директор, есепші, мемлекттік сатып алу жөніндегі маман,кадр,  

күзетші, от жағушы, т.б.) қарастырылып, 5 жылдай көлемінде жалпы сомасы 

175 940,9 мың теңге бюджет қаражаты жұмсалынған, оның ішінде 2021 жылғы 

шығындар 30 465,0 мың теңгені құрап отыр. Жоғарыдағы мәліметтерді саралай 

келе, өзінің міндетіне сәйкес жұмыстарын атқармай, яғни, Қазақстан 

Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV Бюджет кодексінің 4 

бабының 12) тармақшасымен көзделген тиімділк қағидатының  бюджет 

қаражатының бекітілген көлемін пайдалана отырып, түпкілікті нәтижеге қол 

жеткізу қажеттілігінің талаптары сақталмаған. 

3.3. Мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша ұсынымдар мен тапсырмалар 

1. «Атырау облысы Жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік 

бағдарламалар басқармасы» мемлекеттік мекемесінің шоғырландырылған 

қаржылық есептілігіне аудит жүргізу» аудиторлық іс-шарасының нәтижелерін 

Тексеру комиссиясының отырысында қарау. 

2.Атырау облыстық мәслихатына, Атырау облысы әкімдігіне  аудиторлық 

іс-шараның қорытындысын жолдауға. 

3. Атырау облысы әкімдігіне: 

3.1.Аудиторлық іс-шараның қорытындысымен анықталған 

бұзушылықтарға жол берген бюджеттік бағдарлама әкімшісі басшысына 

қолданыстағы заңнамалар шеңберінде тәртіптік шара алу мәселесін қарау; 

  3.2. Ішкі аудит қызметіне Қазақстан Республикасының 2015 жылғы         

12 қарашадағы №392-V «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 

Заңының 57-бабына сәйкес ішкі бақылау жүйесін ұйымдастыру бойынша 

жұмыстарды жүргізуді тапсыру; 

Қабылданған шаралар туралы мәліметті 2022 жылдың 26 қыркүйегіне 

дейін Тексеру комиссиясына ұсынуға. 

4. Бағдарлама әкімшісі - «Атырау облысы Жұмыспен қамтуды 

үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы» мемлекеттік 

мекемесіне: 

  4.1. «Атырау облысы Жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік 

бағдарламалар басқармасы» мемлекеттік мекемесіне бағынысты №2 арнаулы 

әлеуметтік қызметтер көрсету орталығының функционалдық міндеттеріне 

сәйкес жұмыс жүргізуін қамтамасыз ету; 

4.2. Бюджет, бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік және өзге де 

заңнама талаптарының сақталуын қамтамасыз етпеген Басқармаға бағынысты 

мекемелердің басшыларына қолданыстағы заңнамалар шеңберінде тәртіптік 

шара алу мәселесін қарау;  

5. «Атырау облысы Жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік 

бағдарламалар басқармасы» мемлекеттік мекемесіне, аудит объектілеріне: 



5.1. жалпы сомасы 1 372,2 мың теңге қаржы бұзушылықтарды бюджет 

есебіне өтеу; 

5.2. жалпы сомасы 2 210,7 мың теңге қаржы бұзушылықтарды қалпына 

келтіру; 

5.3. жалпы сомасы 183 973,9 мың теңге бухгалтерлік есеп жүргізу мен 

есептілік жасақтауда қолданыстағы заңнама талаптарының сақталмауынан 

анықталған бұзушылықтарды қалпына келтіру; 

5.4. активтерді дұрыс және уақытылы тану (есепке алу) мақсатында 

қолданыстағы заңдылықтарға сәйкес негізгі қорларға түгендеу жұмыстарын 

уақытылы жүргізу бойынша аудит қорытындысымен жиналыс өткізіп, хаттама 

жасақтау; 

5.5. Бюджет, бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік және өзге де 

заңнама талаптарының сақталуын қамтамасыз етпеген кінәлі тұлғаларға 

қолданыстағы заңнамалар шеңберінде тәртіптік шара алу мәселесін қарау; 

5.6. Есеп қызметкерлерін біліктілік арттыру курстарына жіберуді 

ұйымдастыру; 

6. Аудит қорытындысымен анықталған бұзушылықтар мен кемшіліктер 

бойынша атқарылған іс-шаралар туралы ақпаратты растайтын құжаттарымен 

қоса Атырау облысы бойынша тексеру комиссиясына Нұсқамада белгіленген 

мерзімде ұсынуды.  

3.4. Қосымша:  

- аудиторлық қорытындыға мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша 

анықталған бұзушылықтар мен кемшіліктердің жиынтық тізілімі 10 парақта; 

- мемлекеттік аудит объектілері қалпына келтірген және өтеген қаражат 

(жұмыстар, тауарлар, көрсетілетін қызметтер) жөніндегі ақпарат 1 парақта.  

   

Атырау облысы бойынша 

тексеру комиссиясының  мүшесі                                            Г.Кайрошева 

 

  

№2 мемлекеттік аудит бөлімінің 

басшысы – мемлекеттік аудитор, 

топ жетекшісі                                                                              Ғ.Мұратов 

 

Сапа бақылауы және құқықтық 

қамтамасыз ету бөлімінің басшысы                                      Ж.Мулдагалиева 

 

Сапа бақылауы және құқықтық 

қамтамасыз ету бөлімінің 

бас инспектор – заңгері                                                             А.Есенбаева 


