










Ауытку себептері
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I
Тауарларды өндіру және қызметтерді 
ұсынуға арналған шығындар,  
барлығы-оның ішінде:

м. тенге 192363,52 208127 15763,19 8,19
Қызметтерді ұсынуға арналған шығындар есепті жылы көрсетілген қызметтер көлемінің 6,4 пайызға артуынан және нарық 
бағасының өсуінен жоспарланған тарифтік сметамен салыстырғанда 8,19 пайызға көбейді.

1. Материалдық шығындар, барлығы-
оның ішінде: м. тенге 87245,85 101830,61 14584,76 16,72 Материалдық шығындар да көрсетілген қызметтер көлемі мен барлық материалдар бағасының  артуынан (оның ішінде электр 

энергия шығыны 25,07 пайызға өсуі салдарынан) жұмсалған қаржы есепті жылы 16,72 пайызға артты.

1.1 Шикізат пен материалдар м. тенге 30521,46 31892,05 1370,59 4,49 Оның ішінде шикізат пен матералдарға жұмсалған қаржы нарық бағасының 6-8 пайызға дейін қымбаттау салдарынан есепті жылы 
жұмасалған қаржы жоспарлы көрсеткіштен  4,49  пайызға көтерілді. 

1.2 Электр қуаты м. тенге 51004,39 63789,65 12785,26 25,07 Электр энергиясы шығыны елді мекендердегі су ұңғымаларындағы насостар мен электр жабдықтарының жұмыс уақыты ұзаруына 
байланысты электр энергиясы шығыны жоспарлы көрсеткіштен 25,07 пайызға көбейді.

1.3 Жанар жағар май м. тенге 5720,00 6148,91 428,91 7,50 Жанар-жағар майға жұмсалған шығын өндірістік жұмыстардың артуы себепті және су жүйесіндегі авария көлемінің жоспарлы 
көрсеткіштен көбейгені себепті шығын 7,5 пайызға жоғарылады.

2. Өндіріс персоналының еңбек ақы 
шығындары, барлығы-оның ішінде: м. тенге 70265,47 71149,77 884,30 1,26

2.1 Еңбекақы м. тенге 63935,82 65744,03 1808,21 2,83 Мекеменің өндірістік саласындағы жұмысшылардың орташа еңбек ақысын көтеру мақсатында өндірістік персоналдың санын 
жоспарлы көрсеткіштен 53 бірлікке азайтылып айлық жалақы қоры жоспарланған көрсеткіштен 2,83 пайызға көбейді.

2.2 Еңбек ақыдан аударымдар м. тенге 6329,65 5405,74 -923,91 -14,60 Еңбек ақыдан аударымдар салық кодексінің базалық ставкаларына сай есептелді және 32 бірлік өндірістік персоналдың азаматтық- 
құқықтық негізде (ГПХ) жұмыс істеуіне байланысты еңбек ақыдан аударымдар шығыны 14,6 пайызға төмендеді.

3. Ағымдағы жөндеу жұмыстары 
шығындары, барлығы м. тенге 14220,87 14515,00 294,13 2,07

3,1 Күрделі жөндеу м. тенге 0 0 0

3,2 Ағымдағы жөндеу м. тенге 14220,87 14515,00 294,13 2,07 Ағымдағы жөндеу жұмыстарына жұмсалған шығын нарық бағасының өсуі және жұмыс көлемінің артуы салдарынан жоспарланған 
көрсеткіштен 2,07 пайызға артты.

4. Амортизация м. тенге 20631,33 20631,33 0 0 Амортизация шығыны бекітілген нормаларға сай есептелді. 

II Кезең шығыстары, барлығы - оның 
ішінде: м. тенге 35131,31 34721,48 -409,83 -1,17 Кезең шығыстарына жұмсалған қаржы жоспарланған көрсеткіштен 1,17 пайызға аз жұмсалды, оның себебі төменде көрсетілді.  

5. Әкімшілік персоналының еңбек ақы 
шығындары, барлығы: м. тенге 21270,46 20140,24 -1130,22 -5,31

5,1 Әкімшілік персоналының айлық жалақы 
қоры м. тенге 19354,37 18306,98 -1047,39 -5,41

Есепті жылы әкімшілік персоналдардың орташа айлық жалақысын өсіру мақсатында штаттық саны 13 бірлікке азайтылып орташа 
жалақы 6,42 паызға жоғарылатылды және материалдық шығындарға жұмсалған қаржы, атап айтқанда электр энергия шығыны 
көбейуіне байланысты әкімшілік персоналының айлық жалақы қоры 5,41 пайызға азайтылды.

5,2 Еңбек ақыдан аударымдар м. тенге 1916,09 1833,26 -82,83 -4,32 Еңбек ақыдан аударымдар салық кодексінің базалық ставкаларына сай есептелді.
6. Салық шығындары, оның ішінде: м. тенге 5278,42 5431,66 153,24 2,90

6,1 Мүлік салығы м. тенге 4880,53 5169,71 289,18 5,93
Мүлік салығы салық кодексінің салық ставкаларына сай есептелді. Ауытқу себебі Шарапхана елді мекені ауыз жүйесіне1 044 745,6 
мың теңгеге қайта құрылыс жұмыстары жүргізіліп, есепті жылы мекеменің теңгеріміне өткізілуіне байланысты мүліс салығы 5,93 
пайызға артты.

6,2 Жер салығы м. тенге 288,11 127,51 -160,60 -55,74 Жер салығы салық кодексінің салық ставкаларына сай есептелді және есепті жылы әр шаршы метрге төленетін салық базасының 
төмендеуі салдарынан жер салығы 55,74 пайызға азайды.

6,2 Көлік салығы м. тенге 109,78 134,44 24,66 22,46 Көлік салығы салық кодексінің салық ставкаларына сай есептелді және есепті кезеңде КАМАЗ 5321502-15, УРАЛ 4320-1951-40 
автокөліктерінің мекеменің теңгеріміне өткізілуіне байланысты көлік салығы 22,46 пайызға артты.

8. Басқа мекемелердің қызмет ақысы 
шығындары барлығы, м. тенге 1001,65 983,38 -18,27 -1,82

8,1 Коммуналдық шығындар м. тенге 308,64 313,53 4,89 1,58 Комуналдық шығындар тарифтік ставкадағы шығын көлемінде жұмсалды. Одан 103,53 мың теңге табиғи газ және 210,0 мың теңге 
э/энергия шығыны

8,2 Байланыс қызметі м. тенге 225,37 180,68 -44,69 -19,83 Байланыс қызметі "Казақтелеком" АҚ таривтік ставкасына сай төлем жасалды. Ауытқу себебі қалааралық байланыс санының азайуы 
салдарынан шығын 19,83 пайызға азайды

8,3 Банк қызметі м. тенге 467,6 489,17 21,53 4,60 Банк қызметі шығындары банктегі ақша айналымдары мен банк қызметінің ақысына тікелей байланысты және жоспарланған 
көрсеткіштен 4,6 пайызға артты.

9. Жалпы шаруашылық жағдайындағы 
басқалай шығындар, барлығы м. тенге 7580,78 8166,20 585,42 7,72

Қазығұрт ауданының әкімдігі тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің «Таза су» шаруашылық жүргізу құқығындағы
мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының су шаруашылығы (ауыз су) қызметіне тарифі мен тарифтік сметасы жоспарының 2020 жылға орындалуы   

(қолданысқа 2016 жылдың 1 қыркүйегінен бастап енгізілді)
2020 жылы 

нақты 
орындалғаны

Ауытқуы
№ Көрсеткіштер атауы Өлшем 

бірлігі Жоспар

9,1 Табиғи ресурстарды пайдалану 
төлемақысы (рояльти) м. тенге 4297,21 5099,67 802,46 18,7 Табиғи ресурстарды пайдалану төлемақысы салық кодексінің салық ставкаларына сай есептелді  және тартылған су көлемінің 

артуынан 18,7 пайызға жоғарылады.
9,2 Кеңселік тауарлар м. тенге 965,80 894,50 -71,30 -7,38 Кеңселік тауарлар шығыны орындалатын жұмыстың көлеміне сай 7,38 пайызға төмендеді.
9,3 Еңбекті қорғау және еңбек қауіпсіздігі м. тенге 0 0 0 0 Есепті жылы қаржы қаралмады.

9,4 Іс сапар шығындары м. тенге 1132,3 714,87 -417,43 -36,87 Іс-сапар шығындары да құжатар мен есептерді электронды байланыс құралдары арқылы жіберу мүмкіншіліктерін қолдану себебі 
шығын  36,87 пайызға азайды.

9,5 Ғимаратты жалға алу м. тенге 0 0 0 0 Есепті жылы қаржы қаралмады.
9,6 Шаруашылық заттар шығындары м. тенге 0 0 0 0 Есепті жылы қаржы қаралмады.
9,7 Арнайы киім алуға м. тенге 0 0 0 0 Есепті жылы қаржы қаралмады.

9,8 Бактериологиялық зерттеу жүргізу м. тенге 1185,47 1457,16 271,69 22,92 Қазығұрт аудандық СЭС зертхана мекемесінің ауыз су сапасына зерттеу жүргізу жұмыстарының көлемінің артуынан есепті жылы 
жоспардан 22,92 пайызға артық қаражат жұмсалды.

III Барлық шығындар м. тенге 227495 242848,19 15353,36 6,75 Есепті жылы көрсетілген қызтет көлемінің 6,4 пайызға артуынан жалпы жұмсалған шығын көлемі бекітілген тарифтік сметадағы 
жоспардан 6,75 пайызға артты.

Барлық табыс немесе зиян м. тенге 0,00 -815,08 Cу тарату қызметіндегі есепті жылғы залал 815,08 мың теңге болды.
IV Барлық кірістер м. тенге 227495 242033,11 14538,11 6,39 Есепті жылы су тарату қызметіндегі ауыз су үшін кірістер жоспардан 6,39 пайызға артты..

тұрғындар үшін м. тенге 205200,2 207419,00 2218,76 1,08 Оның ішінде тұрғындардан ауыз су үшін кіріс 1,08 пайызға артты. 
бюджеттік мекемелер м. тенге 18970,48 32457,69 13487,21 71,10 Бюджеттік мекемелерден кірістер 71,10 пайызға азайды.
коммерциялык үйымдар м. тенге 3324,3 2156,42 -1167,86 -35,13 Коммерциялық мекемелерден кірістер 35,13 пайызға төмендеді.

V Тартылған су көлемі мың  м3 2005,43 2123,01 117,58 5,86 Есепті жылы тартылған су көлемі 2123,01 мың м3 құрады және жоспарланған көрсеткіштен 5,86 пайызға артты.

% 11,88 11,5 -0,38 -3,2 Норматифтік ысыраптар көлемі есепті жылы су жүйелерінің ақауларына уақтылы және сапалы жасалған ағымдағы жөндеу 
жұмыстарының нәтижесінде 3,2 пайызға төмендеді.  

мың  м3 238,30 242,85 4,55 1,91

Көрсетілетін қызмет көлемі мың  м3 1767,13 1880,16 113,03 6,40 Есепті жылы аудан көлеміндегі тұрғындар мен бюджеттік және коммерциялық ұйымдарға көрсетілген қызметтердің көлемі 113,03 
мың текше метрге немесе 6,4 пайызға артты

Тұрғындар үшін мың  м3 1628,44 1660,31 31,87 1,96 Оның ішінде тұрғындар үшін көрсетілген қызметтер көлемі 31,87 мың текше метрге немесе 1,96 пайызға артты.
Бюджеттік мекемелер мың  м3 122,26 209,19 86,93 71,10 Бюджеттік мекемелер үшін көрсетілген қызметтер көлемі 86,93 мың текше метрге немесе 71,10 пайызға артты
Коммерциялық ұйымдар мың  м3 16,43 10,66 -5,77 -35,14 Коммерциялық мекемелер үшін көрсетілген қызметтер көлемі 5,77 мың текше метрге немесе 35,14 пайызға азайды.

VI

Бекітілген тарифті Уәкілетті 
органның 25.12.2018 жылғы №03-
09/5429 хатымен төмендетуге 
ұсынылған нұсқа және Уәкілетті 
органның 02.08.2019 жылғы №91-НҚ 
бұйрығымен бекітілген өтемдік тариф 
(ҚҚС-сыз)

тенге/м3 128,93 128,73 -0,20 -0,15

Ауыз су тарату қызметінде орташа бір текше метр судың құны (ҚҚС-сыз)  0,2  теңге/м3 немесе 0,15  пайызға төмендеді.

тұрғындар үшін тенге/м3 126,01 124,93 -1,08 -0,86 Оның ішінде тұрғындар үшін бір текше метр судың құны (ҚҚС-сыз) 124,93 теңге болды. Ауытқу себебі таратылғын ауыз суға 
берілетін мемлекеттік субсидияның толық төленбеуі салдырынан тариф есепті кезеңде 0,86 пайызға азайды.

бюджеттік мекемелер тенге/м3 155,17 155,17 0,00 0,00 Бюджеттік мекемелер үшін бір текше метр судың құны (ҚҚС-сыз)  155,17 теңге болды.
коммерциялық ұйымдар тенге/м3 202,33 202,33 0,00 0,00 Коммерциялық мекемелер үшін бір текше метр судың құны (ҚҚС-сыз) 202,33 теңге болды.
Анықтамалық:
Қызметкерлер орташа саны, барлығы: адам 143 123 -20,00 -13,99 Қызметкерлердің орташа саны есепті жылы жоспармен салыстырғанда 20 бірлікке немесе 13,99 пайызға төмендеді.
Өндірістік персоналы адам 153 100 -53,00 -34,64 Оның ішінде өндірістік персоналдарың орташа саны жоспармен салыстырғанда 53 бірлікке немесе 34,64 пайызға төмендеді.
Әкімшілік персоналы адам 29 16 -13,00 -44,83 Әкімшілік персоналдарының орташа саны 13 бірлікке немесе 44,83 пайызға төмендеді.
Орташа айлық жалақы: тенге 53507,67 56945 3437,46 6,42 Есепті жылы орташа айлық жалақы  6,42 пайызға көбейді.
Өндірістік персоналы тенге 34782,67 54787 20004,02 57,51 Оның ішінде өндірістік персоналдардың орташа айлық жалақысы жоспарланғаннан 57,51  пайызға өсті.
Әкімшілік персоналы тенге 83645,00 95349 11703,85 13,99 Әкімшілік персоналдарының орташа айлық жалақысы 13,99 пайызға артты.

Әкімшілік

Нормативтік ысыраптар 



жоспар нақты +,- %
1 2 3 4 5 6 7 8

Қызмет көлемі, барлығы мың м3 360,56 363,35 2,79 0,77 Есепті жылы көрсетілген қызмет көлемі 363,35 мың текше метр болып жоспардан 2,79 мың текше метрге 
немесе 0,77 пайызға артты, себебі тұрғындардың су пайдалану мөлшері көбейді.

% 6,33 6,33 0 0 2019 жылы су жүйелеріне жүргізілген ағымдағы жөндеу жұмыстарының нәтижесінде нормативтік ысыраптар 
көлемі жоспарлы көрсеткіштен асқан жоқ.

мың м3 21,45 23,00 1,55 7,23

Көрсетілетін қызметтің көлемі м. тенге 339,11 340,35 1,24 0,37 Есепті жылы халықтың су тұтыну сұраныстары артып көрсетілген қызмет көлемі жоспарлы көрсеткіштен 0,37  
пайызға жоғарылады.

I Тауарларды өндіру және қызметтерді ұсынуға 
арналған шығындар,  барлығы-оның ішінде м. тенге 27801,20 27844,17 42,97 0,15 Қызметтерді ұсынуға жұмсалған шығын нормаларға сай жұмсалып көрсетілген қызметтің көлеміне сай 0,15 

пайызға өсті.
1. Материалдық шығындар, барлығы м. тенге 2499,94 2616,00 116,06 4,64 Оның ішінде материалдық шығындар жоспардан 4,64 пайызға көбейді.

1 Жөндеуге қажетті материялдар м. тенге 964,54 1009,00 44,46 4,61 Ағымдағы жөндеу жұмыстарына қажетті материалдардың нарықтық бағасы өсуі салдарынан  нақты көрсеткіш 
жоспардан 4,61 пайызға көбей.  

2 Электрэнергия м. тенге 1089,09 1142,00 53 5 Электр қуатына шығын  баға өсуіне байланысты 5 пайызға көбейді

3 Жанар жағар май м. тенге 446,31 465,00 18,69 4,19 Есепті жылы өндірістік жұмыстардың (авария санының) көбейуінен жанар-жағар майға жұмсалған шығын 
4,19 пайызға артты.

4 Ағымдағы жөндеу жұмыстары м. тенге 2282,00 2395,00 113,00 4,95 Ағымдағы жөндеу жұмыстары санының жоспардан артық жүргізілуіне байланысты нақты шығын 4,95 пайызға 
артты.

5 Негізгі қорлардың тозуы м. тенге 2938,95 2938,95 0 0 Негізгі қорлардың тозуы құны нормаларға сай есептелді.
6 Еңбекақы шығындары барлығы: оның ішінде м. тенге 20 040,48 19846,00 -194,48 -0,97

6,1 Жалақы м. тенге 18235,20 18040,00 -195,20 -1,07 Есепті жылы көрсетілген қызмет сапасын арттыру мақсатында өндірістік персоналдың санын қысқартып, 
айлық жалақылары жоғарылатылды.

6,2 Еңбек ақыдан аударымдар м. тенге 1805,28 1806,00 0,72 0,04 Еңбек ақыдан аударымдар Салық кодексінің нормаларына сай есептелінді.

7 Өзге шығындар (табиғи ресурстарды суды 
пайдаланғаны ұшін төлемақы) м. тенге 39,81 48,22 8,41 21,13 Табиғи ресурстарды пайдаланғаны үшін төлем бекітілген тарифтерге сай есептеліп көрсетілген қызмет пен 

бюджетке төлем тарифтік стафканың өсуі салдарынан 21,13 пайызға артты.
II Кезең шығыстары, барлығы - оның ішінде: м. тенге 419,85 440,00 20,15 4,80
8 Мүлік салығы м. тенге 419,85 440,00 20,15 4,80 Мүлік салығы Салық кодексінің базалық ставкаларына сай есептелді.
5 Кеңселік тауарлар м. тенге 0 0 0 0
6 Еңбекті қорғау және техникалық құжаттар м. тенге 0 0 0 0

III Барық шығындар м. тенге 28221,03 28284,17 63,14 0,22 Көрсетілген қызмет көлемінің артуы салдарынан жұмсалған шығындар да 0,22 пайызға өсті.
IV Пайда/прибыль/ м. тенге 0 39,83 39,83 Cу тарату қызметіндегі есепті жылғы пайда 39,83 мың теңге болды.
V Барлық табыстар м. тенге 28221,03 28324,00 102,97 0,36 Көрсетілген қызметтің артуынан кірістер де 0,36 пайызға өсті.
VI Тариф/ҚҚС-сыз/ тенге/м3 83,22 83,22 0 0 Тарифтік стафкада жыл көлемінде өзгерістер болған жоқ.

Анықтамалық:
Қызметкерлердің тізім бойынша орташа саны, 
барлығы, оның ішінде: адам 29 25 -4 -13,8 Өндірістік персоналдардың саны есепті кезеңде  4 бірлікке қысқартылды.

Өндірістік персоналдың адам 29 25 -4 -13,8
Орташа айлық жалақы,барлығы, оның ішінде: тенге 52400 60133 7733 14,76 Орташа айлық жалақы  жоспардан 14,76 пайызға артты.
Өндірістік персонал тенге 52400 60133 7733 14,76

Әкімшілік

Көрсеткіштер атауы Өлшем 
бірлігі

Қазығұрт ауданының әкімдігі тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің «Таза су» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының су шаруашылығы  (ауыз су) қызметіне тарифі мен тарифтік сметасы жоспарының 2020 жылға орындалуы 

(қолданысқа 2016 жылдың 1 маусымынан бастап енгізілді)

Нормативтік техникалық ысыраптар көлемі

15.03.2016 ж. қолда-
ныстағы тариф 
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