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Кіріспе
Ақтөбе облысы бойынша Тексеру комиссиясымен, Қазақстан
Республикасы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Заңының
51-бабына сәйкес, облыстың жергілікті атқарушы органның «2018 жылға
арналған облыстық бюджетінің атқарылуы туралы» есебіне қорытындысы
дайындалған.
Қорытынды облыстың жергілікті атқарушы органының 2018 жылғы есебі,
тексеру комиссиясының аудиторлық және талдау материалдары, статистикалық
деректер, жергілікті атқарушы органдардың және бюджеттік процестің өзге де
қатысушыларының ақпараты негізінде дайындалды.
Бекітілген құрылымға сәйкес есеп 5 бөлімнен тұрады.
Бірінші бөлімде өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі
макроэкономикалық көрсеткіштері көрсетілген.
Екінші бөлімде облыстық бюджеттің атқарылуына талдау жүргізілді.
Онда кірістер түсімдері, салықтық және салықтық емес түсімдер, шығындарды
орындау, бюджеттік кредиттерді пайдалану және өтеу, мемлекеттің қаржы
активтерін сатып алу және сату, есепті кезеңде пайда болған кредиторлық және
дебиторлық берешек бойынша талдамалық деректер көрсетілген.
Үшінші бөлімде бағдарламалық құжаттарды іске асырудың тиімділігіне,
оның ішінде өткен жылы аумақты дамыту Бағдарламасының іске асыру және
оның индикаторларына қол жеткізу тиімділігіне талдау жүргізілді.
Төртінші бөлімде бюджет қаражатының жекелеген бағыттар бойынша
пайдаланылуына, оның ішінде аудиторлық және талдамалық іс-шаралардың
қорытындыларын ескере отырып, оларды пайдаланудың тиімділігіне талдау
жүргізілді.
Бесінші бөлім бюджетаралық қатынастар мен бюджеттік рәсімдерді
жетілдіру, бюджет қаражатын, мемлекеттік мүлікті басқарудың тиімділігін
арттыру және бюджеттік бағдарламаларды іске асыру бойынша Тексеру
комиссиясының тұжырымдары мен ұсынымдарын қамтиды.
Қосымшаларда есепке қосымша материалдар берілген.

I.БӨЛІМ. АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК -ЭКОНОМИКАЛЫҚ
ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕРІ
Қазақстан Республикасының бюджеттік заңнамасының талаптарына
сәйкес, 2018-2022 жылдарға арналған Ақтөбе облысының әлеуметтікэкономикалық дамуының Болжамы (бұдан әрі - Болжам) 2017 жылдың
29 қыркүйегінде облыс әкімдігінің № 344 қаулысымен бекітілді.
Бес жылдық кезеңге арналған Болжамының мақсаты стратегиялық,
экономикалық және бюджеттік жоспарлау арасындағы өзара қарым-
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қатынастарды орнату және экономикалық, инвестициялық және салықтықбюджеттік саясаттың негізгі бағыттарындағы түінді көрсеткіштеріне қол жетуге
бағытталған.
Болжам өнеркәсіп, агроөнеркәсіптік кешен, әлеуметтік сала, көлік және
сауда даму үрдістерін, басымдықтарын, көрсеткіштерін, сондай-ақ облыстың
жергілікті бюджеті параметрлерінің болжамын қамтиды.
2018 жылғы Ақтөбе облысының негізгі макроэкономикалық
даму көрсеткіштері

№

1
1

2

3

4

5

6
7

8

Көрсеткіш
атаулары

2
Өндірістік өнім
көлемі,
млн.теңге
Ауыл
шаруашылық
өнімдерінің
жалпы көлемі,
млн.теңге
Негізгі
капиталға
инвестиция, млн.
теңге
Тұрғын үйді іске
қосу, мың ш.м.
Шағын және
орта кәсіпкерлік,
тіркелген
субъектілер
саны, бірлік.
(жедел
мәліметтер)
- жұмыс істеп
тұрған
Бөлшек сауда,
млн. теңге
Тіркелген
жұмыссыздар
саны, мың адам
Жергілікті
бюджетке
түсетін кірістер,
млн. теңге

2017
жылдың
орындалуы

2018 жыл

2018 жылдың
орындалуынан
ауытқушылық (+, -)
2017 жылға 2018 жылғы
орындалуы
жоспарға
(5-3)
(5-4)
6
7

Жоспар

Орындалуы

3

4

5

1 597 085,8

1 823 100,0

1 855 288,1

258 202,3

32 188,1

200 631,3

218 900,0

228 246,6

27 615,3

9 346,6

437 132,7

513 200

516 168,2

79 035,5

2 968,2

792

870

908,6

116,6

38,6

63,1

-

65,8

2,7

-

50,2

52,7

54,4

4,2

1,7

561 076,4

613 000

613 099,7

52 023,3

99,7

20,6

-

20,6

0

-

100 665,0

115 572,7

118 535,9

17 870,9

2 963,2

5

9

Жергілікті
бюджет
шығындарын
орындау, млн.
теңге

226531,9

230786,5

230786,5

4254,6

0

Жалпы өңірлік өнім (бұдан әрі – ЖӨӨ) 2018 жылғы 9 айда 1 935 314,5
млн.теңгені құрады. ЖӨӨ көлемінің нақты өзгеру индексі өткен жылдың
сәйкес кезеңіне 103,9% құрады.
2018 жылдың 9 айында ЖӨӨ құрылымында қызметтер өндірісінің үлесі
– 40,9%, тауарлар өндірісінің үлесі – 51,6%, өнімдерге салынатын салықтар –
7,5% құрады.
Облыс бойынша жан басына шаққандағы ЖӨӨ 2018 жылдың 9 айында 2
244,9 мың теңгені құрады.
2018 жылдың қорытындысы бойынша, жалпы өнеркәсіп өндірісінің
көлемі бойынша жоспар 1 823 100,0 млн. теңге болса, орындалуы 1 855 288,1
млн.теңге, яғни 32 188,1 млн.теңгеге немесе 1,7%-ға, 2017 жылмен
салыстырғанда өндіріс көлемі 258 202,3 млн.теңгеге немесе 16,1 %-ға көбейген.
Тау-кен өнеркәсібінде ілеспе мұнай газын (101,9%), мыс кенін (102,2%),
хром кенін (105,9%), хром концентраттарын (107,5%) өндіру көлемі артты.
Өңдеу өнеркәсібінде ферроқорытпалар (115,1%), мұнай өңдеу өнімдері,
резеңке және пластмасса бұйымдары, металлургия, дайын металл бұйымдары
өндірісі өсті.
2018 жылы Индустрияландыру картасы аясында 42 млрд.теңге сомасына
250 жұмыс орнын құрумен 1 жоба пайдалануға берілді. ("Gas Processing
Company" ЖШС – Қожасай газ өңдеу кешені. Құны - 42,0 млрд. теңге. Қуатыжылына 300 мың м3 газ.)
Есепті жылдың қорытындысы бойынша кәсіпорындардың өндірістік
қуаттарын қайта құру, пайдалы қазбалар қорларын барлауға күрделі салымдар,
жеке тұрғын үйлер, білім беру, спорт, денсаулық сақтау объектілерін салу
есебінен облыстағы инвестициялар көлемі 516 168,2 млн. теңгені құрады, нақты
көлем индексі (НКИ) - 2017 жылға 110,8%.
Ауыл шаруашылығының жалпы өнімінің көлемі 6,2% - ға артып, 228
246,6 млн. теңгені құрады.
Ауыл шаруашылығында ІҚМ – 7,4% – ға (464,4 мың бас), жылқы – 12,3%
– ға (128,7 мың бас), қой мен ешкі-3,3% - ға (1 109,4 мың бас), түйе-2,2% - ға
(17,5 мың бас) өсті.
2018 жылы шағын және орта кәсіпкерлік саласында жұмыс істейтін
субъектілер саны 54,4 мың бірлікті құрады немесе 2017 жылдың сәйкес
кезеңіне 8,4% құрады.

6

Құрылыс жұмыстарының көлемі 179 519,0 млн. теңгені немесе 2017
жылдың сәйкес кезеңіне 109,5% құрады. Өсім жеке тұрғын үйлер, білім беру,
спорт, денсаулық сақтау, шахта оқпанын салу есебінен байқалды.
Есепті жылы 908 635 мың шаршы метр тұрғын-үй пайдалануға берілді
немесе 2017 жылдың сәйкес кезеңіне 114,7%.
2018 жылғы қаңтар - желтоқсан сыртқы сауда айналымы 4132,6 млн.
АҚШ долл.немесе 2017 жылдың тиісті кезеңіне 81,0%, оның ішінде экспорт –
2917,1 млн. АҚШ долл. (72,7%), импорт – 1215,5 млн. АҚШ долларын (111,1%)
құрады.
2018 жылғы қаңтар-желтоқсанда тұтыну бағаларының индексі 105,2%
құрады, оның ішінде азық – түлік тауарлары бойынша – 104,4%, азық-түлік
емес тауарлар бойынша-104,8%, ақылы қызметтер бойынша -106,3%.
Жұмыссыздық деңгейі – 4,8 % (2018 жыл) құрады.
2019 жылдың 1 қаңтарына 49 761 адам жұмыспен қамтылды, оның ішінде
тұрақты жұмыс орындарымен – 28595 адам, маусымдық жұмыспен – 13534
адам, жергілікті бюджет қаражаты есебінен ақылы қоғамдық жұмыстармен –
8849 адам.
2018 жылы қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы 137 522 теңгені
құрады, өсуі 2017 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 9,1%.
2018 жылы әлеуметтік салаға 117,5 млрд.теңге, оның ішінде білім беруге
– 87,6 млрд. теңге, денсаулық сақтауға – 8,6 млрд. теңге бөлінді.
Есепті кезеңде барлық қаржыландыру көздері есебінен 5540 орындық 11
орта мектеп (100 орындық 1 мектеп, 300 орындық 2 мектеп, 320 орындық 2
мектеп, 600 орындық 4 мектеп, 900 орындық 2 мектеп) және Сымбат жеке
мектебі үшін 300 орындық оқу корпусының ғимараты пайдалануға берілді.
Сонымен қатар 15 орта мектептің құрылысы жүргізілуде (600 орындық 2
мектеп, 300 орындық 5 мектеп, 120 орындық 1 мектеп, 100 орындық 3 мектеп,
60 орындық 3 мектеп және 50 орындық 1 мектеп).
Денсаулық сақтау саласында республикалық бюджет қаражаты есебінен
Ақтөбе қаласында ауысымда 150 адам қабылдайтын консультативтікдиагностикалық бөлімшесі бар 200 төсектік облыстық перинаталдық
орталықтың құрылысы жүргізілуде,мәйітхана ғимаратының құрылысы
аяқталды.
Тексеру комиссиясының бағалауы бойынша, өңірдің әлеуметтікэкономикалық дамуы көзделген бюджеттік іс-шараларды уақтылы
қаржыландыру үшін жергілікті бюджеттің қаржылық қамтамасыз етілуі жоғары
экономиканың негізгі салаларында тұрақты өсу қарқынымен сипатталады.
Сонымен қатар, облыстағы әлеуметтік-экономикалық даму өсуінің оң
үрдісі тіркелген жұмыссыздар санының төмендеуін қамтамасыз етпеді, ол
өткен жылдың деңгейінде өзгеріссіз қалды, бұл қазіргі заманның осы өткір
әлеуметтік проблемасын шешуде қолданылатын шаралардың жеткіліксіздігін
көрсетеді.
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II БӨЛІМ. ЖЕРГІЛІКТІ БЮДЖЕТТІҢ АТҚАРЫЛУЫН ТАЛДАУ
Ақтөбе облысы әкімдігінің 2017 жылғы 8 желтоқсандағы «2018-2020
жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» № 217 мәслихат шешімін
орындау туралы қаулысымен жиынтық жоспары бекітілді.
Есепті кезең ішінде Ақтөбе облысының бекітілген бюджетіне 5 рет
өзгертулер мен 22 рет толықтырулар енгізілді.
Өзгертулер мен түзетулер нәтижесінде 2018 жылға арналған облыстық
бюджеттің параметрлері келесідей болды.
1) Кірістер -150 526 964,8 мың теңге, оның ішінде:
- Салық түсімдері- 38 070 147,0 мың теңге;
- Салықтан тыс түсімдер – 3 763 156,2 мың теңге;
- Трансферттердің түсімдері – 108 693 661,6 мың теңге;
2) Шығындар- 151 689 849,2 мың теңге;
3) Таза бюджеттік кредит беру– 5 586 496,7 мың теңге, оның ішінде:
- бюджеттік кредиттер – 10 640 817,0 мың теңге;
- бюджеттік кредиттерді өтеу – 5 054 320,3 мың теңге;
4) Қаржылық активтермен болатын операциялар бойынша сальдо–
0,0 мың теңге, оның ішінде:
- Мемлекеттің қаржылық активтерін сатудан түскен түсімдер – 0,0 мың
теңге;
5) бюджеттің тапшылығы – 6 749 381,1 мың теңге;
6) бюджеттің тапшылығын қаржыландыру – 6 749 381,1 мың теңге.
Бюджет қаражаттарының қолданылатын қалдықтары 1 384 724,4 мың
теңге.
2.1. Жергілікті бюджетке түсетін түсімдердің атқарылуын бағалау
Есепті кезеңде облыстық бюджеттің кірісі 166 586 661,5 мың теңгені
немесе 100,5% құрады, соның ішінде, кірістер бойынша 151 275 452,1 мың
теңге немесе 100,5%, бюджеттік кредиттерді өтеу – 5 056 309,2 мың теңге
немесе 100,0%, қарыздардың түсімі – 10 254 900,2 мың теңге немесе 100%.
Жылдың басында облыстық бюджеттің кірістері 145 617 853,0 мың теңге
сомасында бекітілді.
Облыстық бюджеттің орындалу барысында 5 енгізілген толықтырулар
мен өзгерістер есебімен түзетілген жоспары 165 834 502,1 мың теңгені құрады,
яғни бекітілген бюджетпен салыстырғанда 20 216 649,1 мың теңгеге немесе
13,9% (2017 жылы 23,4%) өскен.
Төменде келтірілген түсімдерге байланысты түзетулер енгізілген:
ұлғаюына байланысты:
салық түсімдері 1 830 975,0 мың теңгеге немесе 5,0%;
салықтық емес түсімдер бойынша 352 851,2 мың теңгеге немесе 10,3%.
трансферттердің түсімдері 11 495 899,6 мың теңгеге немесе 11,8%.
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2.2. Жергілікті бюджет кірістерінің атқарылуын бағалау
2018 жылы кірістер 2017 жылға қарағанда салық түсімдері 1 280 607,2
мың теңгеге немесе 3,5% (37 026 809,4 мың теңге) және негізгі капиталды
сатудан түскен түсімдер 137341,9 мың теңгеге (2017 жылы 7 379,4 мың теңге) ұлғайған.
Салықтық емес түсімдер 923 548,7 мың теңгеге немесе 28,8% (2017 жылы
- 3 206 102,8 мың теңге) ұлғайған.
Есепті жылы Ақтөбе облысының облыстық бюджетті нақтылауда оның
кірістері өзгерістерге ұшырап, 13 679 725,0 мың теңгеге немесе 9,9% және 2018
жылдың басында қалған қалдықтардың есебімен шығындар 14 868 263,2 мың
теңгеге немесе 10,8% артқан.
2018 жылы шығыстар бойынша жоспарлық міндеттер 31 055,4 мың
теңгеге орындалмаған.
2018 жылғы жергілікті бюджеттің негізгі параметрлерінің орындалуы
млн. теңге

1

Кірістер

136 847,0

150 382,8 150 526,8

151 275,4

Бекітілг
ен
бюджетк
е
түзетілг
ен
бюджетт
ің
ауытқуы
13 679,8

2

Шығындар

136 822,0

151 545,3

151 689,8

151 681,3

14 868,2

100,0

4 140, 8

10 640,8

10 640, 8

10 640, 8

6 500,0

100,0

5 017,4

5 054,3

5 054,3

5 056,3

36,9

100,0

р/с

3
4
5

6

7
8

Көрсеткіштердің
атауы

Бюджеттік
кредиттер
Бюджеттік
кредиттерді өтеу
Қаржылық
активтерді сатып
алу
Мемлекеттің
қарж.активтерін
сатудан түскен
түсімдер
Бюджеттің
тапшылығы
(профициті)
Қарыздардың
түсімі

Бекітілген
бюджет

Нақты
ланған
бюджет

Түзетіл
ген
бюджет

Атқарылуы

Түзетіл
ген
бюдже
тке
атқары
луы %
100,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

144 721,3

0

0

5 847,2

88,8

6 500,0

100,0

902,2
3 753, 2

6 749,4

6 749,4

10 253, 2

10 253, 2

5 990,4
10 254, 9

9

9

10

Қарыздарды
өтеу
Есепті кезең
соңындағы
бюджет
қаражаттарының
қалдығы

4 655, 4

4 888, 5

4 888, 5

4 888, 5

233,1

100,0

760, 6

2019 жылдың 1 қаңтардағы жағдайы бойынша бюджет қаражаттарының
қалдығы 760 686,9 мың теңгені құрап, 2018 жылдың басымен салыстырғанда
624 037,5 мың теңгеге (45,0%) азайды.
Бюджеттің кірістері мен шығыстарының орындалуын талдаудың
қорытындысы бойынша, кірістер 100,5%-ға және шығыстар 100,0%-ға
орындалған. Кірістер бойынша жоспардың артық орындалуы, салықтық
түсімдер (100,6%) мен салықтық емес түсімдер (109,7%) төлемдеріне
байланысты.
2.1. Жергілікті бюджетке түсетін түсімдердің атқарылуын бағалау
Ақтөбе облысының облыстық бюджетінің 2018 жылға бекітілген бюджет
кірістері 136 847 239,0 мың теңгені құрады, енгізілген өзгерістер мен
толықтырулар есебімен түзетілген жоспар 150 526 964,8 мың теңгені құраған.
Кірістер бойынша түзетілген жоспар 151 275 452,1 мың теңгеге немесе
100,9% орындалды.
2.2. Жергілікті бюджет кірістерінің атқарылуын бағалау
Бюджеттің кіріс бөлімінің құрылымы (млн.тенге)
Атауы
Салық түсімдер
Салықтан тыс
түсімдер
Негізгі капиталды
сатудан түскен
түсімдер
Барлық түсімдер
Трансферттердің
түсімдері
Жалпы кірістер

2018ж
бекітілген
бюджет

2018 ж
нақтыланған
бюджет

01.01.2019ж
бюджет
атқарылуы,
түсімінің
%
атқарылуы
38 070, 1
38 307,4
100,6

2018ж
түзетілген
бюджет

36 239,2

38 070, 1

3 410, 3

3 763, 2

3 763, 1

0

0

39 649,5

41 833,3

4 129, 7

109,7

0

144,7

0

41 833,2

42 581,8

102,0

97 197, 8

108 549, 1

108 693, 7

108 693, 6

100,0

136 847,3

150 382,4

150 526,9

151 275,4

100,5

Жалпы кірістер сомасының салықтық түсімдері 38 307 416,6 мың теңге
немесе 2018 жылғы жалпы кірістер көлемінің 25,3%, салықтан тыс түсімдер4 129 652,5 мың теңге немесе 2,7%, негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер-

10

144 721,3 мың теңге немесе 0,1%
және трансферттердің түсімдері 108 693 661,6 мың теңге немесе 71,9 % құраған.
2018 жылы бюджет кірістері бойынша бекітілген жоспар (трансферттер
түсімін қоспағанда) бірнеше түзетулер нәтижесінде 2 183 826,2 мың теңгеге
немесе 5,5% көбейген, оның ішінде салықтық түсімдер – 1 830 975,0 мың
теңгеге (5,1%) және салықтық емес түсімдер – 352 851,2 мың теңгеге (10,3%),
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 144 721,3 мың теңге.
2018 жылы жергілікті бюджетке салық және басқа да міндетті
төлемдердің нақты түсуі 42 581 790,4 мың теңге құрады, түзетілген жоспар
41 833 303,2 мың теңге немесе жоспар 101,7% орындалған.
Есепті жылы облыс бюджеті кірістері түсімдерінің төмендеуі өткен
жылмен салыстырғанда 809 168,2 мың теңге немесе 99,4%. Көбеюдің негізгі
факторлары: салықтық түсімдер – 1 280 604,2 мың теңгеге, негізгі капиталды
сатудан түскен түсімдер – 7 341,9 мың теңгеге, трансферттердің түсімдері –
3 150 667,1 мың теңгеге төмендеді .
2.2.1. Салық түсімдерін талдау
Облыстық бюджеттің негізгі кіріс көздері салықтық түсімдер болып
табылады.
2018 жылға арналған облыстық бюджетте түзетілген жоспары
38 070 147,0 мың теңгені құрайтын 38 307 416,6 мың теңге немесе 100,6%
салықтық түсімдер қамтамасыз етілген. Артық орындалған түсім 237 269,6 мың
теңгені құрады.
Салықтық түсімдер бойынша толық орындалуы, «Табыс салығы» коды
бойынша жоспар 15 616 322,0 мың теңге, орындалуы 15 677 712,3 мың теңге
немесе 100,4 пайыз, «Әлеуметтік салық» жоспары 13 124 624,0 мың теңге,
орындалуы 13 166 343,5 мың теңге немесе 100,3%, «Тауарларға, жұмыстарға
және қызметтерге салынатын ішкі салықтар» коды бойынша жоспар 9 329 201,0
мың теңге, орындалуы 9 463 360,9 мың теңге немесе 101,4%, "Жер үсті
көздерінің су ресурстарын пайдаланғаны үшін төлем" жоспар 4500,0 мың теңге,
орындалуы 5 693,3 мың теңге немесе 126,5 %, "Орманды пайдаланғаны үшін
төлем" жоспар 1 250,0 мың теңге, орындалуы 7 787,1 мың теңге немесе 6 есе
негізінен.
2017 жылмен салыстырғанда салықтық түсімдер бойынша төлемдер 3,5%
немесе 1 280 607,2 мың теңгеге өскен.
Ақтөбе облысы бойынша мемлекеттік кірістер Департаментімен
ұсынылған мәліметтер бойынша Ақтөбе облысы бойынша жергілікті бюджетке
түсетін салықтық төлемдер бойынша 2018 жылдың 1 қаңтарына 16 448 503,8
мың теңгеге артық төленген төлемдер түскен, 2019 жылдың басына артық
төлем 15 462 531,0 мың теңгені құраған, өткен жылмен салыстырғанда
985 972,8 мың теңгеге немесе 6,4% аз.
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Артық төлемдер төмендегі кодтар бойынша:
р/с Код №

Код атауы
төлем көзінен салық салынатын табыстардан
ұсталатын жеке табыс салығы
төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан
ұсталатын жеке табыс салығы
Төлем көзінен салық салынбайтын шетелдік
азаматтар табыстарынан ұсталатын жеке табыс
салығы
әлеуметтік салық
Заңды тұлғалардың және жеке кәсіпкерлердің
мүлкіне салынатын салық
Жеке тұлғалардың мүлкіне салынатын салық
Елдi мекендер
жерлерiне жеке тұлғалардан
алынатын жер салығы
Елдi мекендердің жерлерiне жеке тұлғалардан
алынатын жер салығын қоспағанда,жер салығы
заңды тұлғалардан көлік құралдарына салынатын
салық
жеке тұлғалардан көлік құралдарына салынатын
салық
бірыңғай жер салығы
Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген
спирттiң және (немесе) шарап материалының,
алкоголь өнімдерінің барлық түрлерi
Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген
бензин (авиациялықты қоспағанда) және дизель
отыны
жер бетіне жақын көздердегі су ресурстарын
пайдаланғаны үшін төлем
Орманды пайдаланғаны үшін төлем
жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем
қоршаған ортаға төленетін эмиссия
Сыртқы (көрнекі) жарнаманы аудандық маңызы бар
жалпыға
ортақ
пайдаланылатын
автомобиль
жолдарының
бөлінген
белдеуіндегі,
аудандық
маңызы бар қаладағы, ауылдағы, кенттегі үйжайлардан тыс ашық кеңістіктегі жарнаманы тұрақты
орналастыру объектілерінде және ауданда тіркелген
көлік
құралдарында
орналастырғаны
үшін
төлемақыны
қоспағанда,
сыртқы
(көрнекі)
жарнаманы облыстық маңызы бар қаладағы үйжайлардан тыс ашық кеңістікте және облыстық
маңызы бар қалада тіркелген көлік құралдарында
орналастырғаны үшін төлемақы

1

101201

2

101202

3

101205

4

103101

5

104101

6

104102

7

104302

8

104309

9

104401

10

104402

11

104501

12

105274

13

105284

14

105303

15
16
17

105304
105315
105316

18

105425

19

105502 Тіркелген салық
Барлығы

Артық төленген
төлем
( млн.теңге)
6 214,6
582,8
11,7
4 755,2
840,1
64,1
30,3
57,1
68,7
1 458,4
45,3
988,8

14,3
2,6
0,0
52,4
258,8

10,6

6,5
15 462,3
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Бюджетке
төленетін
негізгі
салықтар
болып
табылатындар:
тауарларға,жұмыстарға және қызметтерге салынатын салықтар 9 463 360,9 мың
теңге (24,7%), жеке табыс салығы 15 677 712,3 мың теңге (40,9%) және
әлеуметтік салық 13 166 343,5 мың (34,4 %).
Өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда салық міндеттемелері
бойынша артық төлемдердің болуы азайған.
Облыстың салық органдары есеп беру ақпаратын алу және салық
төлеушілермен салыстырып тексеру кезінде кәсіпорындардың, ұйымдар мен
мекемелердің айналым қаражатын бюджет кірісіне негізсіз жұмылдыруға жол
бермеу мақсатында қаражаттың нақты артық төленуінің болуына назар аудару
қажет.
Облыста 2018 жылдың басындағы берешек 1 247 953,8 мың теңгені құрады
және өткен жылмен салыстырғанда берешек 336 176,4 мың теңгеге немесе
26,9% -ға азайды.
Айырмашылық төмендегі кодтар бойынша:
р/с

Код №

1

101201

2

101202

3

103101

4

104101

5

104102

6

104302

7

104309

8

104401

9

104402

Код атауы
төлем
көзінен
салық
салынатын табыстардан
ұсталатын жеке табыс
салығы
төлем
көзінен
салық
салынбайтын табыстардан
ұсталатын жеке табыс
салығы
әлеуметтік салық
Заңды тұлғалардың және
жеке
кәсіпкерлердің
мүлкіне салынатын салық
Жеке
тұлғалардың
мүлкіне салынатын салық
Елдi мекендер жерлерiне
жеке
тұлғалардан
алынатын жер салығы
Елдi
мекендердің
жерлерiне
жеке
тұлғалардан
алынатын
жер
салығын
қоспағанда,жер
салығы
заңды тұлғалардан көлік
құралдарына салынатын
салық
жеке тұлғалардан көлік
құралдарына салынатын
салық

Бересі
01.01.2018ж
( млн.теңге)

Бересі
01.01.2019ж
( млн.теңге)

Айырмашылық
(млн.теңге)
(+,-)

240,4

205,4

-35,0

269,4

294,6

25,2

177,8

167,7

-10,1

144,2

135,0

-9,2

70,1

73,8

3,7

30,0

52,2

22,2

28,6

347,2

318,6

5,6

4,9

-0,7

110,7

156,9

46,2

13

10

104501

11

105274

12

105315

13

105316

14

105425

15

105502

бірыңғай жер салығы
Қазақстан
Республикасының
аумағында
өндірілген
спирттiң және (немесе)
шарап
материалының,
алкоголь
өнімдерінің
барлық түрлерi
жер
учаскелерін
пайдаланғаны үшін төлем
қоршаған ортаға төленетін
эмиссия
Сыртқы
(көрнекі)
жарнаманы
аудандық
маңызы
бар
жалпыға
ортақ
пайдаланылатын
автомобиль жолдарының
бөлінген
белдеуіндегі,
аудандық маңызы бар
қаладағы,
ауылдағы,
кенттегі үй-жайлардан тыс
ашық
кеңістіктегі
жарнаманы
тұрақты
орналастыру
объектілерінде
және
ауданда тіркелген көлік
құралдарында
орналастырғаны
үшін
төлемақыны қоспағанда,
сыртқы
(көрнекі)
жарнаманы
облыстық
маңызы бар қаладағы үйжайлардан
тыс ашық
кеңістікте және облыстық
маңызы
бар
қалада
тіркелген
көлік
құралдарында
орналастырғаны
үшін
төлемақы
Тіркелген салық
Барлығы

0,6

0,7

0,1

33,7

72,7

39,0

13,0

16,9

3,9

109,8

21,5

-88,3

1,1

1,7

0,6

12,9
1 247,9

12,2
1563,4

-0,7
336,2

2018 жылға арналған салық түсімдерінің жоспарлы көрсеткіштерінің
орындалуына толық көлемде қол жеткізілді.
Тексеру комиссиясының бағалауы бойынша, тұтастай алғанда, салықтық
түсімдер бойынша сандық көрсеткіштер орындалды, сонымен қатар түсімдер
көлемін ұлғайту үшін белгілі бір резервтер бар..
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2.2.2. Салықтық емес түсімдерді талдау
Салықтан тыс түсімдер бойынша болжамдық көрсеткіштер 4 129 652,5
мың теңгеге немесе 109,7 пайызға орындалған. Түсімдердің орындалуы
негізінен, «Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер» коды бойынша жоспар
71 041,0 мың теңге, орындалуы 163 233,3 мың теңге немесе 164,9 пайыз,
«Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын
және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар,
өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар» коды бойынша жоспар 1 100,0 мың
теңге, орындалуы 1 048 773,6 мың теңге немесе 107,7 пайыз және «Өзге де
салықтық емес түсімдер» коды бойынша жоспар 3 338 164,0 мың теңге,
орындалуы 2 917 645,6 мың теңге немесе 108,4 пайыз.
2017 жылмен салыстырғанда салықтық емес түсімдер бойынша төлемдер
923 549,7 мың теңгеге немесе 128,8 пайызға артты.
2018 жылдың ішінде салық төлемдері бойынша түсімдер болжамды
деңгейден асып кеткеніне қарамастан, бірнеше рет нақтылау кезінде олар
ескерілмеген, бұл уәкілетті мемлекеттік органдар тарапынан талдамалық
бақылаудың жоқтығы туралы куәландырады.
"Облыстық
бюджеттен
қаржыландырылатын
мемлекеттік
мекемелермен салатын әкімшілік айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп
алулар" коды бойынша түсімдер 55 017,5 мың теңгені құрады.
2018 жылдың ішінде салық төлемдері бойынша түсімдер болжамды
деңгейден асып кеткеніне қарамастан, бірнеше рет нақтылау кезінде олар
ескерілмеген, бұл уәкілетті мемлекеттік органдар тарапынан талдамалық
бақылаудың жоқтығы туралы куәландырады.
Тексеру комиссиясының бағалауы бойынша, жоспарлаудағы кемшіліктер
бюджетті жоспарлау және орындау жөніндегі уәкілетті органдардың
арасындағы тиімсіз өзара әрекеттесуді көрсетеді.
2.2.3. Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдерді талдау
Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер «Жергілікті бюджеттен
қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелерге бекітілген мүлікті сатудан
түсетін түсімдер» коды бойынша 144 721,3 мың теңгені құрады.
Өткен жылмен салыстырғанда төлемдер 137 341,9 мың теңгеге көбейген.
Алайда, бастапқы бюджет бекітілген кезде негізгі капиталды сатудан
түсетін түсімдер жоспарланбаған.
Тексеру комиссиясының бағалауы бойынша бұл жағдай бюджетті атқару
жөніндегі уәкілетті орган тарапынан коммуналдық меншіктегі мемлекеттік
мүлік пен активтердің жай-күйіне тиісті басқару жұмысының жоқтығы туралы
куәландырады.
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2.2.4. Трансферттер түсімдерін талдау
Облыс бюджеті кірістерінің ішіндегі трансферттер түсімдерінің
нақтыланған жоспары 108 549 107,6 мың теңгені немесе 97,3% 2017 жылға
қарағанда (2017 жылы-111 491 457,2 мың теңгені), түзетілген жоспары 108 693
661,6 мың теңгені 2017 жылға қарағанда 97,2% (2017 жылы-111 844 328,7 мың
теңге) және орындалғаны 100,0% құрады.
Бюджеттік алып қоюлар есебінен жоспар 5 983 000,0 мың теңге,
орындалуы 100,0 %.
Нысаналы трансферттерді қайтару, нақтыланған жоспар бойынша
орындалуы 7 556,9 мың теңге немесе 100,0%;
Аудандық (қалалық) бюджеттерден облыс бюджеттің ысырабын өтеуге
арналған арналған трансферттер түсімдері 2 739 486,0 мың теңгені немесе
100,0% құрады.
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы
трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған
(түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару есебінен
жоспар мен орындалуы 6 845,7 мың теңге немесе 100,0%.
Субвенциялар есебінен түзетілген жоспары мен орындалуы 56 275 267,0
мың теңге немесе 100,0%.
Республикалық бюджеттен және Ұлттық қор есебінен түскен
трансферттердің орындалуы 99 956 773,0 мың теңге немесе 100,0% , соның
ішінде 43 681 506,0 мың теңге нысаналы трансферттер (100,0%).
Есепті жылы жоғарғы тұрған бюджеттерден түскен трансферттер үлесі
жалпы облыс бюджеті кірістерінің 66,1%-ын құраған (2017ж.- 70,0%).
2.3. Жергілікті бюджеттің шығыстарының атқарылуын талдау
Ақтөбе облыстық мәслихаттының 2015 жылғы 11 желтоқсандағы «20182020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №439 шешімімен
қаржыландыру сомасы 145 617 853,0 мың теңгеге жиынтық жоспары бекітілді.
Есепті кезең ішінде Ақтөбе облысының бекітілген бюджетіне 5 рет
облыстық мәслихатының 2018 жылғы 22 ақпандағы №251, 2018 жылғы 22
мамырдағы №290, 2018 жылғы 15 тамыздағы №361, 2018 жылғы 9 қарашадағы
№343 және 2018 жылғы 10 желтоқсандағы №349 шешімдерімен өзгертулер мен
толықтырулар енгізілді.
Нәтижесінде, шығыстар бойынша 2018 жылға арналған түзетілген
бюджет 167 219 226,5 мың теңгені құрап, бекітілген бюджетпен салыстырғанда
21 601 373,5 мың теңгеге (14,8%) артқаны байқалады.
Кассалық орындалуы 167 210 698,9 мың теңгені немесе түзетілген
бюджетке 100,0%-ды, оның ішінде шығындар бойынша - 151 681 321,9 мың
теңгені, бюджеттік кредиттер - 10 640 817,0 мың теңгені және қарыздарды өтеу4 888 560,0 мың теңгені құрады.
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2.3.1. Жергілікті бюджет шығындарының атқарылуын талдау
Облыстық бюджет бойынша 2018 жылға бекітілген бюджет шығыстары
136 821 586,0 мың теңгені құрады. Жыл бойына енгізілген өзгертулер мен
толықтырулар есебімен облыстың нақтыланған жоспары 151 545 295,2 мың
теңгені және түзетілген жоспары 151 689 849,2 мың теңгені құрады.
2018 жылғы облыстық бюджеттің шығыстары 151 681 321,9 мың теңгеге
немесе түзетілген жоспарына 100,0 %-ға орындалған.
Бюджеттік кезеңнің соңында мемлекеттік органдар 8 527,3 мың теңге
игермеді.
2018 жылға функционалдық топтар бойынша шығындардың атқарылу
динамикасы
(млн.теңге)

Функционалды
қ топтар атауы

2018
жылға
бекітілген
бюджет

2018
жылға
нақтыланған
бюджет

2018
жылға
түзетілген
бюджет

Түзетілген
бюджеттің
бекітілген
бюджеттен
ауытқуы
Сомасы

%

Атқарылуы

%

Шығындар,
барлығы:
Жалпы
сипаттағы
мемлекеттік
қызметтер
Қорғаныс
Қоғамдық
тәртіп,
қауіпсіздік,
құқықтық, сот,
қылмыстықатқару қызметі

136 821,5

151 545,3

151 689,8

14 868,3

110,8

151 681,3

100,0

1 833,7

2 425,6

2 425,6

591,9

132,2

2 421,5

99,8

383,0

405,4

405,4

22,4

105,8

405,3

100,0

8 111,3

7 468,2

7 468,2

-643,1

92,1

7 468,2

100,0

Білім беру
Денсаулық
сақтау
Әлеуметтік
көмек
және
әлеуметтік
қамсыздандыру

33 378,9

37 957,7

37 870,3

4 491,4

113,4

8 223,8

8 585,8

8 597,2

37 869,7
8 597,1

100,0
100,0

373,4

104,5

4 094,6

3 889,2

3 889,2

-205

94,9

3 889,0

100,0

13 627,9

18 035,5

18 032,2

4 404,3

132,3

18 032,2

7 471,9

8 439,4

8 439,4

967,5

112,9

Тұрғын үй –
коммуналдық
шаруашылық
Мәдениет,
спорт,
туризм

8 437,8

100,0

100,0
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және
ақпараттық
кеңістік
Отынэнергетика
кешені және жер
қойнауын
пайдалану
Ауыл, су, орман,
балық
шаруашылығы,
ерекше
қорғалатын
табиғи
аумақтар,
қоршаған
ортаны
және
жануарлар
дүниесін қорғау,
жер
қатынастары
Өнеркәсіп,
сәулет,
қала
құрылысы және
құрылыс
қызметі
Көлiк
және
коммуникация
Басқалар
Борышқа
қызмет көрсету
Трансферттер

3 697,4

3 580,1

3 580,1

-117,3

96,8

3 580,1

100,0

11 406,2

10 865,3

11 103,2

-303,0

97,3

11 102,3

100,0

463,7

1 436,2

1 436,2

972,5

309,7

1 436,1

100,0

11 295,7

16 130,3

16 130,3

4 834,6

142,8

16 130,0

100,0

6 379,6

6 085,5

6 071,1

-308,5

95,2

6 070,7

100,0

52,2

59,3

59,3

7,1

113,6

58,9

99,3

26 401,0

26 181,5

26 181,5

-219,5

99,2

26 181,5

100,0

2018 жылы қаражаттардың басым бөлігі білім (25,0%), денсаулық
(13,0%),
тұрғын үй–коммуналдық шаруашылығы (11,9%),көлік және
коммуникация (10,6%), денсаулық сақтау (5,7%), ауыл, су, орман, балық
шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және
жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары салаларына (7,3%), басқалар
(4,0%) мен трансферттерге (17,2%) жұмсалды.
Облыстық бюджет бойынша қаражаттың игерілуі 100,0% құрады,
толықтай игерілмеген функционалдық топ: борышқа қызмет көрсету (99,9%),
жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер (99,3%).
Облыстық бюджет бойынша 2018 жылға шығындардың негізгі түзетілген
бюджетке өсімі келесі функционалдық топтар бойынша байқалады:
- жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер - 467 501,7 мың теңге немесе
133,3%;
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- білім беру – 4 491 389,2 мың теңге немесе 113,4%;
- тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық - 4 404 327,1 мың теңге немесе
1,3 есе;
- мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік – 967 484,8 мың теңге
немесе 112,9 %;
- өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі- 972 456,6 мың
теңге немесе 3 есе.
2018 жылы функционалдық топтар бойынша шығындардың орындалуын
бағалау облыстық бюджеттің шығыс бөлігін жоспарлаудағы жол берілмейтін
қателіктер туралы көрсетеді. 2018 жылғы бюджетті бекіту кезінде жоспарлау
жөніндегі уәкілетті орган облыс аумағын дамыту Бағдарламасында
жоспарланған іс-шаралар негізінде функционалдық топтар бойынша бюджеттік
комиссияның және облыстық мәслихат сессиясының қарауына бюджет
жобасын ұсынды.
Кейіннен облыстық бюджет жылдың басында бекітілген сомаларды
функционалдық топтар бөлінісінде азайтып, шығыстар бойынша бірнеше рет
нақтылауға ұшырайды,бұл бюджеттің сапасыз жасалғанын және облыстың
мемлекеттік жоспарлау органдары, бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің
және жоспарлау жөніндегі уәкілетті органның төмен құзыреттілігін айғақтауы
мүмкін.
Сонымен қатар, облыстық бюджет бойынша түзетілген бюджетінде
төмендегі функционалдық топтар бойынша шығындар қысқартылған:
- әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру - 205 436,0 мың теңге;
- қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару
қызметі- 643 154,0 мың теңге;
- отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану - 117 289,0 мың
теңге;
- ауыл, су, орман, балық шаруашылығы - 302 946,3 мың теңге сондай-ақ
басқалар және трансферттер топтар бойынша.
2.3.2. Бюджеттік кредиттердің пайдаланылуын талдау
2018 жылы облыстық бюджетті нақтылау кезінде бюджеттік кредиттеу
көлемі бекітілгеннен 6 499 955,0 мың теңгеге ұлғайтылып 10 640 817,0 мың
теңге құрады (2017 жылы - 19 578 351,0 мың теңге, 2016 жылы – 13 931 123,0
мың теңге).
Бюджеттік кредиттер жергілікті атқарушы органның есебіне сәйкес толық
көлемде игерілді. Нәтижесінде кредиттік ресурстар ауылдық жерлердегі
мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға, нәтижелі жұмыспен
қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту Бағдарламасы шеңберінде
кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесуге, ауылда және моноқалаларда
кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесуге, жылу, сумен жабдықтау және су бұру
жүйелерін қайта жаңартуға және салуға бағытталған.
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Республикалық бюджеттен облыстық бюджетке 6 140 817,0 мың теңге
кредит бөлінген. Бұл несиелер төмендегідей бағдарламаларға жіберілді:
275.013.000 «Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті
дамыту бағдарламасы шеңберінде ауылдық кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесу
үшін бюджеттік кредиттер беру» бюджеттік бағдарлама бойынша жалпы
387 600,0 мың теңге бөлініп, толығымен игерілген.
279.046.033 «Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың)
бюджеттеріне жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция
және құрылыс үшін кредит беру» бюджеттік бағдарламасы бойынша Қазақстан
Республикасы Ұлттық қорынан сомасы 761 479,0 мың теңге кредит бөлініп,
толығымен игерілген.
256.037.013 «Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті
дамыту бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесу үшін
бюджеттік кредиттер беру» бюджеттік бағдарлама бойынша жалпы 3 850 262,0
мың теңге бөлініп, толығымен игерілген.
258.007.013 «Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін
жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер» бюджеттік
бағдарлама бойынша жалпы 473 460,0 мың теңге бөлініп, толығымен игерілген.
275.069.013 «Облыстық орталықтарда, моноқалаларда кәсіпкерлікті
дамытуға жәрдемдесуге кредит беру»
бюджеттік бағдарлама бойынша
668 016,0 мың теңге бөлініп, толығымен игерілген.
Жергілікті бюджет есебінен 288.009.000 «Аудандардың (облыстық
маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне тұрғын үй жобалауға және салуға
кредит беру» бюджеттік бағдарлама бойынша 4 500 000,0 мың теңге бөлініп,
толығымен игерілген.
Тұтастай алғанда, бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға
және облыста әлеуметтік саясат міндеттерін шешуге бюджеттік кредиттер беру
2018 жылдың қорытындысы бойынша белгілі бір оң нәтижелерге қол жеткізуге
мүмкіндік берді: халықтың қалың жігінің тұрғын үй құрылысы ұлғайтылды,
елді мекендердің инфрақұрылымы жақсаруда, шағын және орта бизнесті
мемлекеттік қолдау шаралары ұлғайтылды.
2.3.3. Қаржы активтерін сатып алуға жұмсалған
шығындарды талдау
2018 жылға облыстық бюджеттен мемлекеттік қаржылық активтерін
сатып алуға қаражат бөлінбеген.
2.3.4. Дебиторлық және кредиторлық берешектерді талдау
Бюджеттік бағдарламалар әкімшілерімен бюджет қаражаттарын тиімді
басқаруын анықтайтын негізгі параметрлері, бухгалтерлік және бюджеттік
тәртіптің орындалуы болып табылады.
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2019 жылдың 1 қаңтарына Ақтөбе облысы бойынша кредиторлық
берешек бюджеттік бағдарламалар бойынша 2 720 141,9 мың теңге, соның
ішінде бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің берешегі 342 759,9 мың теңгені
(2017 жылы – 67 172,3 мың.теңге) құрады, өткен жылмен салыстырғанда
кредиторлық берешек 279 477,5 мың теңгеге өскен.
Бюджет бағдарламалары әкімшілері бойынша кредиторлық берешектің
негізгі үлесі келесі әкімшілерге келеді:
- Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі - 1 405 637,5 мың теңге (1 405 033,9
мың. теңге – растайтын құжаттарды кеш ұсынылуына байланысты);
- облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы – 141 640,6
мың теңге;
-облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы
– 135 868,9 мың теңге;
- облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы – 36 104,4 мың теңге;
- полиция департаменті – 17 918,9 мың теңге;
- облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы4 634,8 мың теңге;
- облыстың білім басқармасы- 3 112,8 мың теңге;
- денсаулық сақтау басқармасы – 1 366,8 мың теңге;
- облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
басқармасы-1 023,2 мың теңге;
- облыс әкімінің аппараты-357,2 мың теңге;
Сонымен, облыстық бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің салықтар
бойынша кредиторлық берешегі 417,0 мың теңгені құрады, байланыс
қызметтері үшін 2 942,9 мың теңгені құрады, жоспардан тыс іссапарларға
байланысты 30 999,3 мың теңгені құрады (оның ішінде, дене шынықтыру және
спорт басқармасының басқа да ағымдағы шығындары бойынша
спортшылардың жоспардан тыс іссапарлары), коммуналдық қызметтерді
төлеу бойынша 16 123,7 мың теңгені құрады (бұл ретте коммуналдық
қызметтер бойынша кредиторлық берешек әкімшілердің бюджет қаражатын
дұрыс жоспарламауынан, сондай-ақ төлем құжаттарын кеш ұсынуынан пайда
болды), басқа да қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу үшін 5 198,6 мың
теңгені құрады.
Сондай-ақ, полиция департаментінде азық-түлік сатып алу үшін 9 586,7
мың теңге кредиторлық берешек бар (осы берешек қаржылық бақылауды
тексеру қорытындысы бойынша анықталған). Денсаулық сақтау басқармасында
дәрілік заттарды және медициналық мақсаттағы өзге де бұйымдарды сатып
алуға 9,6 мың теңге берешек бар.
Сонымен қатар, табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу
басқармасында мердігердің жоспарланған жұмыс көлемін асыра орындауына
байланысты Ырғыз ауданының өзен бөгеттерін күрделі жөндеу бойынша 135
317,8 мың теңге кредиторлық берешек пайда болды. Облыстық бюджеттік
бағдарламалар әкімшілерінің жаңа объектілерді салу және қолда бар
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объектілерді қайта жаңарту бойынша кредиторлық берешегі 142 007,6 мың
теңгені құрады.
Кредиторлық берешектің қалыптасуының негізгі себептері растайтын
құжаттардың кеш ұсынылуына, тауарларды жеткізу бойынша мердігерлермен
келісім-шарт міндеттерінің орындалмауына, салыстыру актісі бойынша
анықталған берешек, төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарында
қаражаттардың жетіспеушілігіне байланысты болып табылады.
Тексеру комиссиясының бағалауы бойынша, салыстырып тексеруді
уақытында өткізбеу, мердігерлермен өзара есеп айырысу, сондай-ақ
шығындардың дұрыс басқарылмауы және алдын алу жөніндегі жұмыстың
жоқтығы салдарынан кредиторлық берешектің өсуіне ықпал етіп отыр.
2019 жылдың 1 қаңтарына Ақтөбе облысы бойынша 1 202 336,4 мың
теңге дебиторлық берешек (облыстық қаржы басқармасының есебі бойынша)
қалыптасқан, оның ішінде бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің берешегі
1 137 651,4 мың теңге немесе 94,6% (2017 жылы – 1 186 369,8 мың теңге) өткен
жылмен салыстырғанда 48 739,3 мың теңгеге төмендегені байқалады .
Дебиторлық берешек келесі бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінде
қалыптасқан:
- облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 1 115 841,4 мың теңге (жасалған келісімшарт талаптарына сәйкес алдын ала
төлемге байланысты);
- облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы – 7 827,9 мың теңге;
- облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар
басқармасы - 2 358,3 мың теңге;
- денсаулық сақтау басқармасы - 3 771,1 мың теңге;
- облыстың білім басқармасы – 1 258,9 мың теңге;
- департамент полициясы – 3 677,4 мың теңге;
- облыс әкімінің аппараты – 2 362,1 мың теңге;
Дебиторлық берешекті қалыптасуының негізгі себептері - есеп беруге
берілген сомаларға (іссапарлар, ағымдағы шығындар), борыштық өтеу
бойынша сот шешімдерінің орындалмауына байланысты, өнім берушілердің
келісімшарттық міндеттемелерін орындамауына байланысты, салыстырып
тексеру актісіне сәйкес артық төлемдер болып табылады.
Талдай келе растайтын құжаттардың кеш ұсынылуына, тауарларды
жеткізу бойынша мердігерлермен келісім-шарт міндеттерінің орындалмауына,
салыстыру актісі бойынша анықталған берешек, төлемдер бойынша
қаржыландыру жоспарында қаражаттардың жетіспеушілігіне, салыстыру
актілеріне сәйкес артық төлемдер есебінен кредиторлық және дебиторлық
берешектер туындаған, яғни бюджет қаражаттарын тиімсіз пайдалану орын
алып отыр. Сонымен қатар, кредиторлық және дебиторлық берешектер өткен
жылмен салыстырғанда көбейгендігі байқалады.
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Тексеру комиссиясының бағалауы бойынша облыстық бюджеттік
бағдарламалардың әкімшілері тарапынан жалақы, сондай-ақ салық және
бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерге байланысты кредиторлық
және дебиторлық берешектер негізсіз қалыптасып отыр.
III БӨЛІМ. БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰЖАТТАРДЫҢ ІСКЕ АСЫРЫЛУЫН
БАҒАЛАУ
3.1. Ақтөбе облысының 2016-2020 жылдарға арналған аумақтты дамыту
бағдарламасының іске асырылуын бағалау
Ақтөбе облысының 2016-2020 жылдарға арналған аумақты дамыту
бағдарламасы (бұдан әрі – АДБ), Ақтөбе облыстық мәслихаттың 2015 жылғы
11 желтоқсандағы №361 шешімімен бекітілген.
АДБ 6 бағытты, 23 мақсаттан тұрады, қол жеткізу үшін 91 мақсатты
индикатор көзделген.
Облыстың АДБ-да қол жеткізу үшін 95 мақсатты көрсеткіш көзделген.
Олардың ішінде, 2018 жылдың қорытындысы бойынша, 84 жоспарлы
көрсеткіштеріне (92,3%) толығымен қол жеткізілді. Олардың ішінде:
«Жергілікті бюджетке салықтық және салықтық емес түсімдердің өсу
қарқыны» жоспар 102,7%, орындалғаны 106,7%, «Өңдеу өнеркәсібіндегі өнім
шығарудың нақты көлемінің индексі» жоспар 107,0%, орындалуы 108,8%,
«Балаларды (3-6 жас) мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамту»
жоспар 98,0%, орындалуы 98,4% және т.б.
АДБ-ның жылдан жылға «Жолаушылар автокөлігі қатынасымен
қамтылмаған елді мекендер үлесі» көрсеткіші орындалмайды, жоспары 10,0%
орындалуы 48,0%. Тұрақты жолаушылар тасымалымен төмен қамтылудың
негізгі себебі мұндай маршруттардың тасымалдаушылар үшін тиімділігсіздігі,
өйткені бұл елді мекендердің тұрғындары жергілікті такси қызметтерін
пайдаланады. Дегенмен, жылдан жылға көрсеткіш өзгермейді және
орындалмайды.
АДБ-ның басқа индикаторлары ішінара орындалған, немесе
көрсеткіштердің статистикалық деректері есепті кезеңнен кейінірек
қалыптасады.
Бағдарламаны орындау бойынша іс-шаралар жоспарында 2018 жылға
607 іс-шара (соның ішінде, қаржыландыруды қажет етпейтін. Есепті жылдың
қорытындысы бойынша 476 іс-шара орындалды, 131 іс-шара ішінара
орындалды (ауыспалы), орындалмаған іс-шаралар жоқ.
2018 жылы Бағдарламаны іске асыруға 166 165,1 млн.теңге бағытталды
(оның ішінде республикалық бюджеттен 37 964,1 млн. теңге, республикалық
бюджеттен бюджеттік кредиттер – 4 518,3, жергілікті бюджеттен – 36 510,2
млн. теңге, ішкі қарыздар – 4 500,0 млн. теңге, басқа да қаражат көздері – 82
672,5 млн. теңге.

23

Есепті жылдың соңына қарай АДБ-сы мен іс-шаралар жоспарына түзету
жүргізілді.
Тексеру комиссиясының бағалауы бойынша, бағдарламаның қол
жеткізілген нәтижелерінің экономикалық тиімділігіне, өңірдің әлеуметтікэкономикалық дамуына әсер тигізетін қаржыландырылған іс-шаралардың
орындалуы бойынша тиісті деңгейде мониторинг өткізілмейді, бұл
бағдарламаның іске асырудың сапалы бағалауына мүмкіндік бермейді; АДБның жыл сайынғы нысаналы көрсеткіштерінің, тікелей нәтижелер
көрсеткіштерінің, іс-шаралардың өзгертілуі, бағдарламаның параметрлерін
нақты орындалуына түзету және де орындалмау себебінен толықтай алып
тастау қанағаттанарлықсыз әсерін тигізеді.
АДБ-ның іс-шаралар жоспары барлық деңгейдегі бюджеттерден бөлінген
қаражаттар үшін немесе іс-шараларды қосу алып тастау, сондай-ақ
қаржыландыру көлемдері мен көздерін өзгерту арқылы ғана реттеледі.
Бағдарламаның орындаушыларымен өзара әрекеттесуі және үйлестіруі
төмен деңгейде.
Аумақты дамыту бағдарламасы бюджеттік қаражаттың орындалу
деңгейінде бақыланады сондықтан бекітілген көрсеткіштерден алынған
экономикалық, әлеуметтік әсерді көрсетпейді, олардың кейбірі жыл сайынғы
өзара байланысты мониторингі, орындаушылардың инвестицияға салынған
қаражаттын талдауы болмауына байланысты жыл сайынғы орындалмау үрдісі
бар.
Облыстың мемлекеттік органдары: жоспарлау және атқару жөніндегі
уәкілетті органдар, бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері – бюджетті
жоспарлау және атқару процесіне тікелей қатысушылар өздерінің кәсіби емес
әрекеттерімен өңірдің негізгі стратегиялық құжаты - елдің мемлекеттік
жоспарлау жүйесіне кіретін және 5 жылдық кезеңге бекітілген аумақты дамыту
бағдарламасына беделін түсіреді. Бұл жағдай мемлекеттік аудит материалдары
көрсеткендей, облыстың, Ақтөбе қаласы мен аудандардың барлық құрылымдық
органдарына тән.
Облыстың тексеру комиссиясы облыстық мәслихаттан, облыстық
әкімдіктен, мәслихаттар мен әкімдіктерден осы мәселеге елеулі назар аударуды
және мемлекеттік жоспарлау жүйесінің мемлекеттік құжатын іске асырудың
маңыздылығына зиян келтіретін іс-әрекеттерді жасамауды сұрайды.
3.2. Өңірде басқа да бағдарламалық құжаттардың іске асырылуы
туралы ақпарат
Облыста өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуын жақсартуға ықпал
ететін бірқатар мемлекеттік бағдарламалар табысты іске асырылуда.
Индустриялық-инновациялық даму мемлекеттік бағдарламасының 2ші бесжылдығы аясында облыста 2,9 мың жұмыс орнын құрумен 258 522,0 млн.
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теңге инвестиция көлемімен 23 жоба іске асырылуда (2017-2018 жж. 47,7 млрд.
теңгеге 5 жоба іске асырылды, 470 жұмыс орны құрылды).
2018 жылы картадан тыс 585 жұмыс орнын құрумен 14 млрд. теңгеге 8
жоба іске асырылды.
Облыста бизнесті қолдауға 7 305,2 млн. теңге бөлінді, оның ішінде
«Бизнестің жол картасы 2020» мемлекеттік бағдарламасы бойынша –
2 399,5 млн. теңге, 2018 жылы 257 жоба қаржыландырылды (2017 жылы – 323).
Оның ішінде 129 жоба немесе 50% облыс аудандарында іске асырылуда.
Жұмыс істеп тұрған ШОБ субъектілерінің саны 8,4% - ға (54 мыңнан
астам), ШОБ саласында жұмыспен қамтылғандар саны 4,8% - ға (133,9 мың
адам), өнім шығару 21,6% - ға (2018 жылы 876 504,4 млн.теңге) өсті.
Агроөнеркәсіп кешенін дамытудың мемлекеттік бағдарламасын іске
асыру ауыл шаруашылығының өсуіне ықпал етті, ол 6,2%– ды құрады.
2018 жылы суармалы жерлердің көлемі 30,2 мың га дейін ұлғайды, 2019
жылы 40,8 мың га дейін жеткізу жоспарлануда.
2018 жылы ауыл шаруашылығы дақылдарының егістік алқабы 15,5% - ға
ұлғайды (758,4 мың гектардан 805,1 мың гектарға дейін). Ауыл шаруашылығы
өнімдерінің 45,2% қайта өңделеді.
Өңіраралық кооперация бойынша барлық өңірлермен ынтымақтастық
жүргізілуде, 2018 жылы тауар айналымы 13,8 млрд.теңгені құрады.
Жаңа технологиялар енгізілуде (жануарлардың орташа тәуліктік
салмағын бақылау датчиктері, «ақылды суару» және т.б.) Қазақ ұлттық
аграрлық университетімен, Егіншілік және өсімдік шаруашылығы ҒЗИ,
шетелдік жоғары оқу орындарымен ынтымақтастық жүргізілуде.
2018 жылы «Еңбек нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай
кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы» аясында шағын несие беру мақсатына
4 905,8 млн. теңге, оның ішінде «Бес әлеуметтік бастаманы» іске асыруға
2 000,0 млн. теңге қарастырылған бұл қаражатқа мыңнан астам ауыл және қала
кәсіпкерлеріне жеңілдік микрокредиттер түрінде мемлекеттік қолдау
көрсетілді. Нәтижесінде 1176 жаңа жұмыс орны ашылды.
«Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы бойынша»
Білім беру саласында 2018 жылы облыстың барлық 399 жалпы білім
беретін мектебі интернетпен қамтамасыз етілген, оның ішінде 374 мектеп
немесе 93,7% жылдамдығы 4 Мбит (2017 ж. – 39%), сондай-ақ Wi – Fі
жүйесімен 202 мектеп немесе 50,6% (2017 ж. - 30,6%) қамтылған.
Облыс мектептеріне 11,1 мың компьютер сатып алынды, 1 компьютерге 8
оқушы қамтамасыз етілді. Облыстың барлық мектептерінде «Күнделік»
ақпараттық жүйесі енгізілді.
Облыстың 238 балабақша (67,8%) кезектілікті қалыптастыру және жолдама
берудің ақпараттық жүйесіне қосылған.
Облыстың денсаулық сақтау саласында жұмыс орындарының 97% - ы
2 938 дана компьютерлік техникамен қамтамасыз етілген.
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Бүгінгі күні барлық медициналық ұйымдар медициналық ақпараттық
жүйесіне (МАЖ) қосылған.
Сонымен қатар, барлық автобус паркі - саны 350 бірлік GPS трекерлермен
жабдықталған. Азаматтарға ыңғайлы болу үшін «AktobeBus» мобильді
қосымшасы іске қосылды.
Пилоттық режимде 10 автобусқа электронды билет беру жүйесі
орнатылды. Автобустардың аялдамаға келу уақыты мен нөмірі көрсетілетін
«ақылды аялдамалар» жобасы іске асырылуда.
Білім және ғылым мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде
2018 жылы балаларды мектепке дейінгі біліммен қамту 98,4% - ға дейін
артты (2017 ж. - 95,6%). 2019 жылы 100% қамтылуы жоспарлануда.
2018 жылы 5 мыңнан астам орынға 44 мектепке дейінгі ұйым ашылды.
2019 жылы 5 мың орынға 34 МДҰ ашу жоспарлануда.
2018 жылы 27 мектептің құрылысы жүргізілді, оның ішінде 11 мектеп,
сондай-ақ кірпіш кентіндегі жыл бойы лагерьге арналған оқу корпусы іске
қосылды.
Енгізілген мектептер 7 үш ауысымды, 2 мектеп тапшылығы, 1 апатты және
1 ескі мектеп мәселесін шешті
Мемлекеттік денсаулық сақтау бағдарламасы аясында облыста
«AktobeMedicalCenter» базасында медициналық кластер құрылды, 15 мыңнан
астам операция жасалды, оның 400 - ден астамы жоғары технологиялық.
Қабылданатын шаралар денсаулық сақтау саласындағы көрсеткіштерді
жақсартуға мүмкіндік берді: бала туудың өсуі-2%, ана өлімі 3,8% төмендеуде.
МЖӘ аясында жедел жәрдем станциясы, офтальмологиялық аурухана,
қалалық балалар стоматологиялық емханасының және 20 денсаулық сақтау
объектілерінің жобалары жүзеге асырылуда.
2018 жылы «Нұрлы-жер» мемлекеттік бағдарламасы аясында 908,6 мың
шаршы метр тұрғын үй (14,7% - ға өсті) немесе 7,9 мың пәтер пайдалануға
берілді. ЖТҚ үшін 11,4 мың жер учаскесі бөлінді (171 мың адам кезекте тұр).
2018 жылы «Нұрлы жол» мемлекеттік бағдарламасы аясында 2,0 мың
жұмыс орны ашылды. 2018 жылы «Нұрлы Жол» бағдарламасы шеңберінде 18
инфрақұрылымдық жобаны іске асыруға ҰҚ және РБ-тен 6 507,5 млн.теңге
қаражат бөлінді. 2018 жылы 400 км астам жол жөнделді, оның ішінде
«ресайклирлеу» әдісімен.
Тілдерді дамытудың мемлекеттік бағдарламасын іске асыру облыстың
мемлекеттік тілін меңгерген халықтың үлесін 93,9% - ға дейін арттыруға ықпал
етті. Мемлекеттік тілдің қолданылу аясын кеңейту және насихаттау мақсатында
2 халықаралық конференция өткізілді. Қазақ тілінің латын графикасына көшуін
түсіндіру мақсатында 22470 адамды қамти отырып, 295 презентациялық
кездесу өткізілді.
«Халық қауіпсіздігін қамтамасыз ету» Жобасы бойынша Діни экстремизм
мен терроризмге қарсы іс-қимыл жөніндегі мемлекеттік бағдарламаны
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іске асыру шеңберінде 10 мыңнан астам іс-шаралар өткізілді, 400 мыңға жуық
адам қамтылды, 17 мыңнан астам адамға нақты көмек көрсетілді.
Атаулы алдын алу іс - шараларының нәтижесінде ДДА (деструктивті-діни
ағымдар) жақтастарының саны 405 адамға азайды (2452-ден 2049-ға дейін),
оның ішінде-2 радикал (94 болды). Облыстың барлық мешіттері білікті
кадрлармен қамтамасыз етілген.
Облыста мектеп формасын сақтамайтын мектеп жасындағы балалар саны
10 адамды құрайды, оқу жылының басында (2018-2019 оқу жылы) 76 оқушыны
құрады.
Облыс бойынша вакцинациядан бас тартқан балалар 2590 баланы құрайды
(2018 жылғы қаңтар – 2587 бала).
Жалпы тексеру комиссиясының бағалауы бойынша, жоғарыда көрсетілген
бағдарламалық құжаттарды іске асыру, сөзсіз дамуына серпін берді және
қызметтің түрлі салаларында бірқатар стратегиялық міндеттерді шешуге
мүмкіндік берді: бұл үш ауысымды оқыту проблемаларын шешу, апатты
мектептердің үлесін төмендету, халықтың тұрғын үймен қамтамасыз етілу
деңгейін арттыру, халыққа көрсетілетін қызметтердің сапасын жақсарту, жұмыс
орындарын құру, халықтың денсаулық индексін және т. б. жақсарту.
IV. БӨЛІМ. ЖЕКЕЛЕГЕН БАҒЫТТАР БОЙЫНША
НӘТИЖЕЛЕРГЕ ҚОЛ ЖЕТКІЗУ
4.1. Бюджеттік инвестициялық жобалардың іске асырылу тиімділігін
бағалау
Жыл сайын республикалық, облыстық бюджеттерден инвестициялық
жобаларды жүзеге асыруға және облыста әлеуметтік объектілер салуға,
облыстың инфрақұрылым салаларына елеулі қаражаттар бөлінуде.
2018 жылға функционалдық топтар бөлігінде даму бюджетінің
атқарылуы
млн.теңге

БСК

Функционалдық
топтар атауы

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ
ЖОБАЛАР

2018
2018
жылға
жылға
бекітілген түзетілген
бюджет
бюджет

Атқары
луы

Түзетілген Түзетілген
бюджеттен бюджетке
ауытқуы,
атқа(+,-)
рылуы%

18 308,3

21 345,5

21 343,9

3 037,2

100,0

02

Қорғаныс

7,2

20,9

20,9

13,7

100,0

04

Білім беру

6 401,6

7 391,6

7 391,3

990,0

99,9
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05
07

08

09

10

12
13

Денсаулық сақтау
Тұрғын
үй
–
коммуналдық
шаруашылық
Мәдениет,
спорт,
туризм
және
ақпараттық кеңістік
Отын-энергетика
кешені
және
жер
қойнауын пайдалану
Ауыл, су, орман, балық
шаруашылығы, ерекше
қорғалатын
табиғи
аумақтар,
қоршаған
ортаны
және
жануарлар
дүниесін
қорғау,
жер
қатынастары
Көлiк
және
коммуникация
Басқалар

4 121,4

4 265,9

4 265,9

144,5

100,0

785,7

628,8

628,8

-157,7

100,0

1 533,3

1 458,5

1 458,5

-74,8

100,0

1 308,3

997,4

997,4

-310,9

100,0

45,0

29,5

29,5

-16,0

100,0

3 830,5

6 262,9

6 262,9

2 432,4

100,0

274,7

289,7

289,7

15,0

100,0

2018 жылы инвестициялық жобаларды жүзеге асыруға бюджеттен
21 245 503,5 мың теңге бөлініп, 21 345 085,2 мың теңгесі (100%) игерілген.
Бөлінген қаражаттың басым бөлігі білім бөліміне- 34,6%, денсаулық
сақтау- 20,0%, көлiк және коммуникация- 29,3%, тұрғын үй- коммуналдық
шаруашылық салаларын дамытуға- 3,0%, отын-энергетика кешені және жер
қойнауын пайдалану – 4,7%, басқаларға-3,0% бағытталған.
Функционалдық топтар бойынша:
Білім беру
«Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу
және реконструкциялау» бағдарламасы бойынша 7 391 606,7 мың теңге бөлініп,
7 391 300,6 мың теңгесі игерілген.
Денсаулық сақтау
«Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау»
бағдарламасы бойынша 4 265 934,0 мың теңге бөлініп, 4 265 932,8 мың теңгесі
немесе 99,9% игерілген.
Тұрғын үй –коммуналдық шаруашылық
«Елдi мекендердi газдандыру» бағдарламасы бойынша 628 883,5 мың
теңге бөлініп, 628 875,2 мың теңгесі немесе 100,0% игерілген.
«Коммуналдық шаруашылықты дамыту» бағдарламасы бойынша
348 649,5 мың теңге бөлінген, игерілгені 348 647,9 мың теңге немесе 100,0%.
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік
«Мәдениет объектілерін дамыту» бағдарламасы бойынша 718 882,2 мың
теңге бөлінген, игерілгені 718 879,0 мың теңге немесе 100,0%.
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«Cпорт объектілерін дамыту» бағдарламасы бойынша 739 641,0 мың
теңге бөлінген, игерілгені 739 639,5 мың теңге немесе 100,0%.
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану
«Газ тасымалдау жүйесін дамыту» бағдарламасы бойынша 997 441,3 мың
теңге бөлінген, игерілгені 997 439,1 мың теңге немесе 100,0%.
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи
аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
«Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту» бағдарламасы бойынша
29 504,0 мың теңге бөлініп, 29 503,6 мың теңге игерілген.
«Қоршаған ортаны қорғау объетілерін дамыту» бағдарламасы бойынша
456,0 мың теңге бөлінген, игерілгені 455,7 мың теңге немесе 99,9%.
Көлiк және коммуникация
«Көлік инфрақұрылымын дамыту» бағдарламасы бойынша 4 177 978,0
мың теңге бөлінген, игерілгені 4 177 977,0 мың теңге немесе 100,0%.
«Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне көлік
инфрақұрылымын дамытуға
берілетін нысаналы даму трансферттері»
бағдарламасы бойынша 2 084 987,3 мың теңге бөлініп, толықтай игерілген.
Басқалар
«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде индустриялық
инфрақұрылымды дамыту» бағдарламасы бойынша 289 723,5 мың теңге
бөлінген, игерілгені 289 629,1 мың теңге немесе 100,0%.
4.2. Бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджет қаражатының
пайдаланылу тиімділігін бағалау
Бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджет қаражаттарын тиімді
басқарудағы маңызды көрсеткіштерінің бірі болып оларды Қазақстан
Республикасының заңдарына және өзге де заңдылықтардың нормаларына
сәйкес пайдалану, сондай-ақ түпкі сапалы нәтижеге мейлінше аз шығынмен
жету болып табылады.
Тексеру комиссиясымен жүргізілген бюджеттік бағдарламалар
әкімшілерінің бюджет қаражаттарын пайдалану тиімділігін бағалаудағы
қорытындысы көрсеткендей, мемлекеттік органдармен бюджет қаражаттарын
тиімсіз пайдалануы, бюджеттік бағдарламаларды толық игере отырып тікелей
және түпкі нәтижелердің жекелеген көрсеткіштеріне қол жеткізілмеуі
анықталды.
Тексеру комиссиясының қорытындысы бойынша 2018 жылы 9 066 132,8
мың теңге тиімсіз пайдаланылған немесе 2017 жылмен салыстырғанда 4,6 есе
көп (1 968 426,6 мың теңге) .
17 аудиторлық іс-шара барысында 230 объект тексерілген, оның ішінде
123 мемлекеттік мекеме. Аудитпен қамтылған қаражаттың көлемі 351 118 535,3
мың теңге, оның ішінде жергілікті бюджет қаржысы- 325 540 449,8 мың теңге
және республикалық бюджет қаржысы- 25 578 085,5 мың теңге.
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Анықталған бұзушылықтардың жалпы көлемі 98 623 539,0 мың теңге
(2017 жылы- 34 502 057,3 мың теңге).
01.03.2019 жылғы жағдай бойынша тиісті бюджеттерге, өтеуге (қалпына
келтіруге) жататын қаражат 14 932 071,0 мың теңге құрады, оның 1 691 472,9
мың теңгесі қалпына келтірілді (өтелді) немесе 11,3% құрайды. Қалған қаражат
бойынша қайтару мерзімі болған жоқ немесе сот процесстері жүргізілуде.
4.3. Мемлекет активтерінің пайдаланылу тиімділігін бағалау
Ақтөбе облысы бойынша тексеру комиссиясы 2018 жылдың есепті
кезеңінде 230 мемлекеттік аудит объектісінде 17 іс-шара өткізді.
Аудитпен қамтылған қаражаттың жалпы көлемі 351 118 535,3 мың теңге
(мемлекеттік мекемелерде 315 484 937,2 мың теңге және квазимемлекеттік
сектор субъектілерінде 35 633 598,1 мың теңге).
Анықталған бұзушылықтардың жалпы сомасы 98 623 539,0 мың теңге,
соның ішінде қаржылық бұзушылықтар - 14 932 071,0 мың теңге, 33 228 634,3
мың теңге бюджеттік қаражатты тиімсіз жоспарлау, 9 066 132,8 мың теңге
бюджеттік қаражатты тиімсіз пайдалану және 41 396 700,9 мың теңге рәсімдік
бұзушылықтар 1 242 бірлік.
Қаржылық бұзушылықтардың жалпы көлемі 14 932 071,0 мың теңгені
құрайды, оның ішінде бюджет қаражатын жұмсау кезінде 117 497,0 мың
теңгені, бюджетке түсетін түсімдер бойынша – 5 306,9 мың теңгені, мемлекет
активтерін пайдалану кезінде – 80 247,8 мың теңгені және бухгалтерлік
есепті жүргізу және қаржылық есептілікті жасау кезінде 14 729 019,3 мың
теңгені құрайды.
Бюджет қаражаты мен мемлекет активтерін пайдалану бойынша
мемлекеттік аудит пен қаржылық бақылау жүргізген есепті кезеңде мынадай
бұзушылықтар анықталды:
1) Темір ауданында:
- «Шұбарқұдық жылу» ШЖҚ МКК бойынша құрылтайшының тиісті
рұқсатынсыз баланста тұрған негізгі құралдар мен мүліктер жалға берілді және
бюджетке 441,8 мың теңге енгізілмеген;
- «Шұбарқұдық жылу» МКК жарғылық қорының жалпы мөлшері 16 049,6
мың теңгеге мүліктің жалпы құнына сәйкес келмейді;
- «Шұбарқұдық жылу» МКК 2017 жылы жарғылық капиталды
қалыптастыруға немесе ұлғайтуға 10 100,0 мың теңге бөлінді. Бөлінген
қаражатқа «Беларусь 892,2» маркалы экскаватор-тиегіш сатып алынды, алайда
аудит жүргізу кезінде жарғылық капитал ұлғайтылмаған.
2) Алға ауданында:
- ТКШ бөлімі тұрғын үйді жекешелендіруге 766,6 мың теңгеге берді,ал
аталған пәтердің құны 3 254,9 мың теңгені құрады. Осылайша, нақты қалдық
құнынан 2488,3 мың теңгеге төмен бағамен сатылған (3254,9 -766,6);
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Негізгі бұзушылықтар мыналар болып табылады: заңнаманың
белгіленген нормаларын және мемлекеттік сатып алуды құқықтық реттеу
қағидаттарын елемеу; бюджеттік және бухгалтерлік есепке алуды жүргізуді
бұзу, еңбекақы төлеуді бұзу, мемлекет активтерін пайдалануды бұзу.
Анықталған проблемалардың көпшілігінің негізгі себебі бюджеттік
ұйымдарда жұмыс істейтін кадрлардың көпшілігінің жеткіліксіз кәсіпқойлығы
болып табылады.
Сондай-ақ, мекемелер мен кәсіпорындарда бюджет қаражатын жоспарлау
мен пайдаланудың жүргізілетін аудиторлық іс-шаралары қолданыстағы заңнама
талаптарын сақтауға, активтерді тиімді пайдалануға, бюджет шығыстарының
негізділігі мен тиімділігіне, анықталған бұзушылықтарды жоюға жеткіліксіз
көңіл бөлінетінін көрсетті.
Жүргізілген аудиторлық іс-шаралардың нәтижелері бойынша 2018 жылы
аудит объектілеріне 17 аудиторлық қорытынды, 230 нұсқама, 190 тапсырма
және анықталған бұзушылықтарды жою туралы ұсынымдар жіберілді.
Тексеру комиссиясымен 2018 жылдың 12 айында 17 аудиторлық іс-шара
аяқталды, оның ішінде 167 хаттама әкімшілік жауапкершілікке тарту үшін
жасалды
4.4. Квазимемлекеттік сектор субъектілері активтерінің
пайдаланылу тиімділігін бағалау
Өткен
жылы
тексеру
комиссиясы
аудиторлық
іс-шарамен
квазимемлекеттік сектордың 73 субъектісін қамтыды, онда 1 411 624,3 мың
теңгеге бұзушылықтар анықталды.
Мәселен, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (су шаруашылығы
жүйесі) саласындағы квазимемлекеттік сектор субъектілерінде бюджет
қаражаты мен мемлекет активтерін пайдалану бойынша мемлекеттік аудит пен
қаржылық бақылау жүргізілген, 2 528 293,9 мың теңге аудитпен қамтылды.
Анықталған бұзушылықтар 7 043,0 мың теңгені құрады,оның ішінде 4 372,7
мың теңге қаржылық бұзушылықтар, 2 670,3 мың теңге бюджет қаражаты мен
активтерді тиімсіз пайдалану. Рәсімдік бұзушылықтар 80 бірлікті құрады.
Жүргізілген бақылау іс-шараларының нәтижелері бойынша қалпына
келтіруге және өтеуге жататын қаражат көлемі 4 372,3 мың теңгені құрады,
оның ішінде 2 211,4 мың теңге қалпына келтірілді және өтелді, өтеуге қалдық
2 160,9 мың теңгені құрайды.
Кәсіпорындарда кірістер мен шығыстардың жоспарлы көлемінің нақты
көлемдерден ауытқуы байқалады. Бұл кәсіпорындардың қызметін сапасыз
жоспарлау, даму жоспарларына өзгерістерді уақтылы енгізбеу туралы
куәландырады.
Сонымен бірге, жыл сайын қаржы-шаруашылық қызмет нәтижесінде
шығындар туындайды.
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"Қайнар" КМК теңгеріміне берілген Жабасақ ауылындағы су
шаруашылығы жүйесін пайдалану кезінде анықталған кейбір кемшіліктер мен
ақаулықтар 2017 жылдың соңында кәсіпорынның қосымша жөндеу жүргізгенін,
бұл тұтынушыға суды тиісті көлемде жеткізуге және осы нысанның
құрылысына бөлінген бюджет қаражатына кері әсерін тигізетінін, соңғы
нәтижелерге немесе Жабасақ ауылындағы су шаруашылығы жүйесін дамыту
мақсатына толық көлемде қол жеткізбегенін куәландырады.
"Ұлы Борсық" кәсіпорнымен 2 670,3 мың теңге сомасында бюджеттік
қаражат тиімділік принциптерін сақтамай пайдаланылды.
Бюджет қаражатын және мемлекет активтерін пайдалану бойынша
жүргізілген мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау нәтижелері бойынша
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы квазимемлекеттік сектор
субъектілерінде 2 026,6 мың теңгеге 20 айыппұл салынды.
Бюджет және Еңбек Кодекстерін бұзу фактілері бойынша "Қайнар" КМК,
"Су шаруашылығы" КМК бойынша материалдар Ақтөбе облысының
прокуратурасына жолданды.
Квазимемлекеттік секторда мемлекеттік қаражатты пайдалануды талдау
қаржылық нәтижеге әсер ететін бақылаудағы және шектелген шығыстардың,
жүргізілетін бюджеттік және қаржылық рәсімдердің заңдылығына уәкілетті
органдарының тарапынан тиісті бақылаудың жоқтығын дәлелдейді.
Сондай-ақ "Ақтөбе-Агросервис" ЖШС активтерін басқару тиімділігі
мәселесі бойынша "Ақтөбе ауыл микрокредит "Микрокредиттік ұйымы" ЖШСне қарсы тексеруге шыға отырып, мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау
жүргізу нәтижелері бойынша жалпы 1 042 392,0 мың теңге бұзушылықтар
анықталды.
Мемлекеттік аудитпен қамтылған қаражаттың жалпы көлемі 3 900 483,0
мың теңгені құрады. Анықталған бұзушылықтардың жалпы сомасынан
қаржылық бұзушылықтар-2 375,6 мың теңге және бюджет қаражатын және
мемлекет активтерін пайдалану кезіндегі бұзушылықтар-1 040 016,4 мың теңге.
Жүргізілген аудитпен Серіктестік мерзімі өткен дебиторлық берешекті
өндіріп алу бойынша шаралар қолданбағаны анықталды. Бұдан басқа, бұрын
берілген кредиттер бойынша жаңа кредиттер берілді және берешекті өндіріп
алу бойынша пәрменді шаралар қолданылған жоқ. Мұндай әрекеттер басқа
субъектілер тарапынан да төлем тәртібінің нашарлауына себеп болды.
Тексерілген кезеңдегі серіктестік қызметінің тиімділігін талдау
белгіленген мақсаттарға іс жүзінде қол жеткізілмегенін көрсетті.
Серіктестіктің несие қоржынының қаржылық жағдайы өте төмен
деңгейге жеткізілді.
Кемшіліктер негізінен мемлекеттік активтерді жүргізуге, бюджеттен
бөлінген қаражатты төмен деңгейде басқаруға байланысты серіктестік
тарапынан жіберілген. Айдиторлық іс-шараларды бұзу фактілері бойынша
материалдар тиісті шаралар қабылдау үшін Ақтөбе облысы бойынша
прокуратураға жіберілді.
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Сонымен қатар, тексеру комиссиясымен денсаулық сақтау, Спорт және
дене шынықтыру ұйымдарының квазимемлекеттік сектор субъектілері
қамтылды, онда Бюджет кодексінің, Еңбек кодексінің, мемлекеттік сатып алу
туралы Заңның, бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы Заңның,
сондай-ақ басқа да нормативтік-құқықтық актілердің бұзушылықтары
анықталды.
Мәселен, денсаулық сақтау ұйымдарына бөлінген қаражаттың
пайдаланылуын мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау 21 нысан
қамтылған.
Қамтылған қаражат 22 289 011,2 мың теңгені құрады.Анықталған
бұзушылықтардың жалпы көлемі 104 218,4 мың теңгені құрады, оның ішінде:
1) қаржылық бұзушылықтар - 9 039,1 мың теңге, оның ішінде:
- бюджет қаражатын жұмсауда - 3 545,2 мың теңге;
- мемлекет активтерін пайдалану кезінде-5 224,0 мың теңге;
- бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті жасау кезінде 269,9
мың теңге.
2) рәсімдік сипаттағы бұзушылықтар-82 бірлік;
3) мемлекет активтері мен бюджет қаражатын тиімсіз пайдалану – 95
179,3 мың теңге.
Жүргізілген аудит қорытындысы бойынша қалпына келтіруге және өтеуге
жататын 9 039,1 мың теңге толық көлемде қалпына келтірілді және өтелді.
Заң бұзушылық фактілері үшін "Ойыл аудандық орталық ауруханасы"
ШЖҚ МКК бойынша материалдар іс жүргізу шараларын қабылдау үшін
Ақтөбе облысының сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі ұлттық
бюросының департаментіне жіберілді.
Спорт және дене шынықтыру ұйымдарына бөлінген бюджет
қаражатының пайдаланылуын мемлекеттік аудитпен және қаржылық
бақылаумен жалпы көлемі 18 299 086,5 мың теңгеге 22 нысан қамтылды.
Анықталған бұзушылықтар 8 466 791,2 мың теңгені құрады.
"Ақтөбе" Облыстық Футбол Клубы " АҚ бойынша жалпы көлемі 836
440,8 мың теңгеге бұзушылықтар анықталды, оның ішінде қаржылық
бұзушылықтар – 32 655,6 мың теңге, тиімсіз жоспарлау – 793 624,0 мың теңге
және тиімсіз пайдалану – 10 161,2 мың теңге. 2017 жылы АҚ "Ақтөбе" ФК " 21
600,2 мың теңгеге "OTBASY AKTOBE" - Б. Б. Еламанов " ЖК-ден тауарлар
сатып алу кезінде мақсатқа сай емес және жауапсыз шығындалды, негізгі
құрамға кірмейтін және футбол клубының қызметкерлері болып табылмайтын
азаматтарға 548,5 мың теңгеге спорттық киім есептен шығарылып, берілді 2016
жылғы 1 қазанға қызметкерлердің еңбекақысының дұрыс есептелмеуіне және
аударылуына байланысты 5842,0 мың теңге дебиторлық берешек қалыптасты.
Спорт және дене шынықтыру басқармасы, акционерлік қоғам
басшылығы, спорт саласындағы ұйымдар мен мекемелер тарапынан, жоғары
нәтижелерге қол жеткізу бағытында ең аз шығынмен жұмысты жүйелі
ұйымдастыру байқалмайды. Мемлекет атынан әрекет ететін лауазымды
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адамдар жергілікті бюджет қаражатын тиімсіз пайдаланады, мемлекеттік
қаражат пен активтерді пайдалануда бұзушылықтарға жол беріледі.
Тексеру комиссиясы ведомстволық бағынысты мекемелердің бюджет
қаражатын тиімді пайдалануын қамтамасыз ету бойынша тиісті шаралар
қабылдауды; бюджеттік бағдарламалар әкімшілері мен мекемелер басшылары
тарапынан бюджет қаражатын тиімді жоспарлау мен пайдалануға, мемлекеттік
сатып алуды ұйымдастырудың төмен деңгейіне бақылауды қамтамасыз етуді;
бюджеттік жоспарлаудың сапасын, тиімділігін және негізділігін арттыруды;
аумақтарды дамыту бағдарламасы бойынша сапалы және толық ақпаратты
қамтамасыз ету, сондай-ақ түсімдер немесе шығыстар бюджет жобасына
өзгерістер енгізу кезінде тиісті бюджет көлемінің қажеттілігі мен негізділігін
анықтауды ұсынды.
V БӨЛІМ. ҚОРЫТЫНДЫ БӨЛІМ
5.1. ТҰЖЫРЫМДАР
2018 жылғы облыс бюджетінің атқарылуын бағалау негізінде, сондай-ақ
аудиторлық іс-шаралар нәтижесіне сүйене отырып, мынадай қорытындылар
жасауға болады:
Есепті кезеңде өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуы экономиканың оң
өсу қарқынының (жекелеген көрсеткіштерді қоспағанда) сақталуымен
сипатталды, бұл тұтастай алғанда макроэкономикалық тұрақтылық пен
орнықты даму үрдісінің сақталуына ықпал етті.
Жалпы өңірлік өнімнің (ЖӨӨ) серпіні экономиканың негізгі салаларында
оң өсу қарқынының сақталуымен байланысты, жалақының тұрақты өсуі
байқалады, шағын және орта кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау,
жұмыссыздықтың өсуіне жол бермеу үшін халықтың жұмыспен қамтылуын
қамтамасыз ету, негізгі капиталға инвестицияларды ұлғайту бойынша шаралар
пәрменді болып шықты.
Облыстық бюджеттің шығыс бөлігінің орындалу сапасына, бюджеттік
бағдарламалардың нәтижелілігіне, есептік деректердің дұрыстығына
басқарушылық шешімдердің дұрыс қабылданбауына, әлсіз Еңбек және атқару
тәртібіне, бюджеттік есептілікті жасау және ұсыну ережелерін, бюджеттік
бағдарламаларды әзірлеу ережелерін нашар білуіне, бюджеттік бағдарламалар
әкімшілері тарапынан тиісті бақылаудың болмауына ықпал етті.
Жекелеген бюджеттік сыныптама кодтары (БСК) бойынша болжамды
көрсеткіштерді асыра орындау бюджетті қалыптастыруға тиісті емес көзқарас,
жоспарлы тағайындауларды төмендету, салық салынатын базаға тиісті
мониторинг және жыл ішінде түсімдер есебінен қамтамасыз етілген.
2018 жылы 8 527,4 мың теңгеге шығыстар бөлігінде жоспарлы
тағайындаулар игерілмеген.
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Жеке табыс салығы бойынша облыстық бюджетке артық төлемнің және
қоршаған ортаға эмиссия үшін төлемнің болуы кәсіпорындар мен ұйымдардың
айналым қаражатын заңсыз салықтық алып қоюға әкеп соғады.
2017 жылмен салыстырғанда бюджетке бересінің 25,3% - ға өсуі
байқалады, бұл салық органдарының бюджетке салықтардың толық және
уақтылы түсуін қамтамасыз етпеуін куәландырады және 2019 жылдың
қорытындысы бойынша оның өсуіне жол бермеу және толық жою мақсатында
салықтық әкімшілендіруді жақсарту бойынша қосымша шаралар қабылдауды
талап етеді.
2019ж.1.01. дебиторлық берешек сомасы 1 202 336,4 мың теңгені
құрайды,бұл жекелеген бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің оларды өтеу
бойынша қабылданатын шаралардың тиімсіздігін көрсетеді. Есепті кезеңде
дебиторлық берешектің ең үлкен сомасы мынадай бюджеттік бағдарламалар
әкімшілерінде пайда болды: денсаулық сақтау басқармасы, жұмыспен қамтуды
үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы, білім басқармасы,
құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы және т. б.
Екінші деңгейдегі банктерде ашылған шоттарда және квазимемлекеттік
сектор субъектісінің шотында жалпы сомасы 760 686,9 мың теңге қаражат
қалдықтарының болуы Бюджеттік бағдарламалардың тиімсіз орындалғанын
куәландырады.
Бюджеттік бағдарламалар әкімшілерімен инвестициялық жобаларға
мониторинг жүргізу тиісті деңгейде жүзеге асырылмайды. Іске асыру
мерзімдерін бұза отырып, инвестициялық жобаларды уақтылы тапсырмау, іске
асырылатын бюджеттік инвестициялық жобалардың сандық ұлғаюына әкеп
соғады, сондай-ақ жаңа жұмыс орындарын құру және бюджетке кіріс түсімдері
бөлігінде мемлекет активтерін пайдаланудың нәтижелілігіне, тиісінше
өңірлердің әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштеріне қол жеткізуге кері
әсер етеді.
Бағдарламалық құжаттарды іске асыру облыстағы үш ауысымды оқыту
проблемаларын шешу, апатты мектептердің үлесін төмендету, халықтың
тұрғын үймен қамтамасыз етілу деңгейін арттыру, халыққа көрсетілетін
қызметтердің сапасын жақсарту, жұмыс орындарын құру, халықтың денсаулық
индексін және т. б. жақсарту сияқты қызметтің түрлі салаларында бірқатар
стратегиялық міндеттерді шешуге мүмкіндік берді.
Мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларының орындалуын
бақылауды және талдауды нашар жүзеге асыру нәтижесінде бюджеттік
бағдарламалар әкімшілерінің кәсіпорындарды дамыту жоспарларын бекітуге
және олардың орындалуына формальды көзқарас байқалады, бұдан басқа
квазимемлекеттік сектор субъектілерінің жеткілікті нәтижелі қызметі, қосымша
ресурстар бөлу олардың жарғылық капиталына салынған бюджет қаражатының
экономикалық және әлеуметтік қайтарымының тиісті деңгейін қамтамасыз
етуге мүмкіндік бермейді.
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Бақылаудың тиімді тетіктерінің болмауы, уәкілетті органдардың өзара іс қимылының жеткіліксіздігі аумақтарды дамыту бағдарламасының жекелеген
нысаналы индикаторларына қол жеткізбеуге алып келді.
Жалпы, 2018 жылға арналған облыс бюджетінің орындалуы оң деп
сипатталады. Бюджетті атқару барысында байқалатын кемшіліктер негізінен
жергілікті сипатқа ие болды, ол мемлекет басшысы мен Қазақстан
Республикасы Үкіметінің тапсырмаларын уақтылы орындауға, сондай-ақ 20162020 жылдарға арналған облысты дамыту бағдарламасының негізгі
индикаторларына қол жеткізуге әсер етпеді.
Ақтөбе облысы бойынша тексеру комиссиясы облыстық бюджеттің
орындалуы және оны бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің, бюджет
қаражатын алушылардың іске асыру кезіндегі кемшіліктерін атай отырып, 2018
жылға облыстық бюджеттің атқарылуы туралы жергілікті атқарушы органның
есебін бекітуге дайын деп санайды.
5.2. ҰСЫНЫМДАР
Қаржылық тәртіптің деңгейін арттыру, бюджетті жоспарлау мен
орындауға жауапкершілік, түпкілікті нәтижелерге қол жеткізу, жергілікті
атқарушы органдардың қаржылық және рәсімдік бұзушылықтарын азайту
мақсатында:
- бюджетті әзірлеу және орындау кезінде салынған бюджет қаражатының
экономикалық және әлеуметтік қайтарымдылығының тиісті деңгейін
қамтамасыз ету қажеттілігіне бағдарлануы;
- өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуына барлық қаржылық
мүмкіндіктерді тарту үшін бюджеттің шынайылығы мен сабақтастығын
қамтамасыз ету;
- салық базасының өзгеруін, алдыңғы кезеңдердің түсімін, жаңа
өндірістердің жұмыс істеуін, шағын, орта кәсіпкерліктің құрылған
кәсіпорындарының жұмыс істеуін, жұмыс орындарының ұлғаюын, сондай-ақ
салықтық әкімшілендіруді күшейтуді ескере отырып, облыстың кіріс бөлігінің
жоспарлы көрсеткіштерін қалыптастыру және нақтылау бойынша мониторинг
жүргізу;
- аумақтарды дамыту бағдарламасының нысаналы индикаторларының
орындалмау қатерін (себептерін) жан-жақты талдау бойынша шаралар
қабылдау, нысаналы индикаторлардың сапасыз орындалмауына немесе
орындалмауына себеп болған мәселелерді шешу жолдарын қарастыру;
- бюджеттік процестің сапасын арттыру мақсатында инвестициялық
жобаларды іске асыру және бюджеттік бағдарламаларды орындау кезінде
қаржылық тәртіптің сақталуын қамтамасыз ету;
- облыс аудандарын дамытуды қамтамасыз ету үшін бюджетаралық
қатынастарды жетілдірудің бюджеттік саясатының тұжырымдамасын іске
асыру бойынша шаралар қабылдау;
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- дебиторлық және кредиторлық берешек көлемін қысқарту бойынша
тиімді шешімді қамтамасыз ету;
- олардың жарғылық капиталына салынған бюджет қаражаттарынан
экономикалық тиімділікті одан әрі арттыру үшін кәсіпорындардың даму
жоспарларының уақтылы, дұрыс бекітілуіне және орындалуына бақылауды
күшейту;
коммуналдық мүлікті басқару мониторингін жүргізу және оны тиімді
пайдалану жөнінде шаралар қабылдау;
- ҚР Бюджет және өзге де заңнамасын бұзушылықтардың алдын алу және
оған жол бермеу мақсатында бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің және
олардың ведомстволық бағыныстағы ұйымдарының жауапкершілігін арттыру,
сондай-ақ Қазақстан Республикасының бюджет және өзге де заңнамасы
саласындағы бұзушылықтарды азайтуға бағытталған мемлекеттік мекемелер
мен квазимемлекеттік сектор субъектілерінде бухгалтерлік қызметтер
қызметкерлерінің біліктілігін арттыруды және қайта даярлауды ұйымдастыру,
сондай-ақ мемлекеттік аудит органдарының алдыңғы аудиторлық ісшараларының тәжірибесінде анықталған бұзушылықтарды зерделеу.

Қосымшалар:
1. Қосымша материалдар.
2. 2018 жылғы тексеру комиссиясы қызметі туралы ақпарат.

Ақтөбе облысы бойынша
тексеру комиссиясы

1-қосымша
Тексеру комиссиясының есепті кезеңдегі жұмысы туралы ақпарат
№

Аудит нысанының

Аудитпен

Жалпы

Қалпына

Қалпына
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атауы

1

2

3

4

Денсаулық сақтау
ұйымдарына
бөлінген қаражаттың
пайдаланылуын
мемлекеттік аудит
және қаржылық
бақылау
Спорт және дене
шынықтыру
ұйымдарына
бөлінген бюджет
қаражатының
пайдаланылуын
мемлекеттік аудит
және қаржылық
бақылау
Туберкулезге
қарсы көмек
көрсетуге бөлінген
қаражаттың
пайдаланылуын
мемлекеттік аудит
және қаржылық
бақылау (Денсаулық
сақтау
басқармасының 5
ведомстволық
бағынысты
мекемесі))
Ақтөбе-Агросервис
" ЖШС»

5

«Ақтөбе облысы
бойынша
экономика және
бюджеттік
жоспарлау
басқармасы» ММ

6

«Ақтөбе облысының
энергетика және
тұрғын үйкоммуналдық
шаруашылық
басқармасы» ММ

қамтылған
қаражат
көлемі
(мың теңге)

анықталған
бұзушылықта
р сомасы
(мың теңге)

келтірілетін,
өтелетіні
(мың теңге)

келтірілгені,
өтелгені
(мың теңге)
01.01.2019 ж.
жағдайы
бойынша

22 289 011,2

275 363,6

9 039,1

9 039,1

18 299 086,5

8 466 791,2

56 772,3

18 427,2

2 803 125,6

216 277,2

454,9

454,9

3 900 483,0

2 267 421,5

2 375,6

2 375,6

91,8

91,8

19,8

19,8

145 868 047,3

20 598 769,3

49 995 670,9

9 782 534,9
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7

8

9

10

11

12

"Жұмыспен
қамтуды үйлестіру
және әлеуметтік
бағдарламалар
басқармасы" ММ,
«№1 әлеуметтік
қызмет көрсету
орталығы» КММ
және «№2
әлеуметтік қызмет
көрсету орталығы»
КММ
«Ішкі саясат
басқармасы» ММ
«Ақтөбе
облысының
мәдениет,
мұрағаттар және
құжаттама
басқармасы» ММ
және ведомстволық
бағынысты ұйымдар
«Ақтөбе облысының
Табиғи ресурстар
және табиғатты
пайдалануды реттеу
басқармасы» ММ
және орман
шаруашылығы
Тұрғын үйкоммуналдық
шаруашылық
саласындағы
квазимемлекеттік
сектор
субъектілерінде
бюджет қаражаты
мен мемлекет
активтерін
пайдалану жөніндегі
мемлекеттік аудит
және қаржылық
бақылау

5 942 045,4

1 008 277,9

121,9

121,9

2 011 757, 9

183 582,5

1 258,0

1 258,0

4 949 220,1

16 464,9

245,9

245,9

3 490 786,8

13 008,1

9 682,0

992,0

2 528 293,9

7 043,0

4 372,7

1803,7

Ақтөбе облысының
құрылыс
48 172 592,5
14 850 010,8
13 174 069,0
0
басқармасы "ММ»
Бюджет қаражаты мен мемлекет активтерінің пайдаланылуын, жергілікті бюджетке
түсетін түсімдердің толықтығы мен уақтылығын, бюджетке түсетін түсімдерді өндіріп
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13
14
15
16
17

алуды, сондай-ақ жергілікті бюджеттен қате (артық) төленген сомаларды қайтарудың,
есепке жатқызудың дұрыстығын мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау
Әйтеке би ауданы
Алға ауданы
Темір ауданы
Қарғалы ауданы
Мәртөк ауданы
2018 жылы, өткен
жылдары бойынша
қалпына келтірілді
және өтелді
Барлығы

13 703 631,5

2 496 617,1

124 968,2

124 268,4

12 879 806,3

2 977 790,4

224 422,7

216 011,5

16 204 934,5

2 138 077,0

472 373,7

472 373,7

11 369 810,8

2 964 860,1

472 290,6

458 918,7

16 107 132,7

967 853,3

379 512,8

357 047,8

-

-

-

27 020,2

14 931 368,8

1691 061,9

351 118 535,3

98 623 539,0

