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КІРІСПЕ

Қазақстан экономикасының қазіргі кездегі даму жағдай- 
ында қаржы ресурстарын жэне мемлекеттік меншікті басқару 
мақсаттарында өзгерістер орын алуда. Басты мақсаты -  бюд- 
жет қаражатын пайдаланудың тиімділігін арттыру, қоғамды 
сапалы әлеуметтік қызметтермен қамтамасыз ету, билік жэне 
мемлекеттік сектор органдарының ашықтыгына қол жеткізу.

Осы өзгерістер шеңберінде мемлекеттік аудит инстшутын 
енгізу аса маңызды, оның миссиясы билік органдарының оз- 
деріне сеніп тапсырылган ұлттық ресурстарды басқару жөнін- 
дегі қызметін мемлекеттің жэне қоғамның атынан тәуелсіз 
объективті жария бақылауды қамтамасыз ету болып табылады.

Аудит -  қызметтің зияткерлік түрлерінің бірі. Сондықтан 
халықаралық стандарттарды практикалық қолдану, аудитор- 
лық іс-шараларды жүргізудің озық әдістерін пайдалану жэне 
мемлекеттік аудиторлардың дагдыларын жетілдіру мемлекет- 
тік аудит жэне қаржылық бақылау органдарының бірінші дәре- 
желі міндеті болып табылады.

Аудиторларды кәсіптік оқыту академиялық білімді, үлттық 
эрі халықаралық деңгейде даярлау жэне қайта даярлау арқылы 
біліктілікті арттыруды қамтиды. Біліктіліктің тиісті деңгейіне 
қойылатын талаптарды енгізу, мемлекеттік аудиторларды сер- 
тификаттау жэне қызметкерлерді кэсіби дамытудың одан эрі 
үздіксіз проңесі жүргізілетін аудиттің сапасын арттыруға жэр- 
демдеседі. Басқаша айтқанда, мемлекеттік аудит органдары 
қызметінің қорытындылары олардың қызметкерлерінің білік- 
тілік деңгейіне тікелей байланысты.

Соидықтан осы басылымның негізгі мақсаты мемлекеттік 
аудит жэне қаржылық бақылау органдары қызметкерлерінің 
білім беру проңесіне жэрдемдесу, заманауи ақпараттық орта 
қалыптастыру жэне осы саладағы кәсіби эдебиет тапшылығы- 
ның орнын толтыру болып табылды.

Кітапта мемлекеттік аудиттің мэні жэне оның мемлекеттік 
басқару жүйесіндегі рөлі, аудиторлық қызметті ұйымдастыру-
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да бірыңғай тәсілді қамтамасыз етуге арналған халықаралық 
стандарттарды қолдану мәселелері ашып көрсетіледі.

Жоғары мемлекеттік аудит органдарының сыртқы жэне 
ішкі мемлекеттік аудитін, сондай-ақ сыртқы бағалауды (дэре- 
жесі бойынша тең аудит) жүргізуінің теориялық негіздері то- 
лыққанды түсіндірілген.

Экологиялық аудит, ІТ-аудит, мемлекеттік борыш аудиті 
жэне арнайы мақсаттағы аудит сияқты аудиттің арнайы түр- 
лерін жүргізудің ерекшеліктеріне баса назар аударылған.

Сонымен бірге сыртқы мемлекеттік аудит жэне қаржылық 
бақылау органдарының есептіліктер қалыптастыру жэне үсы- 
ну мәселелері жан-жақты ашып көрсетілген.

Маңызды болігін бюджет қаражаты саласы, мемлекеттік 
меншік, табиғи ресурстар жэне зияткерлік капитал қүрайтын 
үлттық ресурстарды басқарудың тиімділігін арттыруға бағыт- 
талған мемлекеттік аудит институты, ең алдымен, мемлекетке 
жэне қоғамға қызмет етеді. Осы басылым оның мэнін жэне жү- 
мыс істеу мэселелерін жан-жақты ашып көрсетуге арналған.
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1-ТАРАУ. Мемлекеттік басқару жүйесіндегі 
мемлекеттік аудит
1.1. Мемлекеттік аудиттің мәні
1.2. Мемлекеттік аудитті енгізудің алғышарттары 
мен кезеңдері
1.3. Мемлекеттік басқару жүйесіндегі мемлекеттік 
аудиттің рөлі мен орны
Өзін-өзі бақылауға арналған сүрақтар

Мемлекеттік аудиттің қалыптасуы мен дамуы мемлекеттік 
бақылаудың дамуымен тыгыз байланысты.

Ежелгі дэуірде мемлекеттік деңгейдегі бақылау ең көп 
Вавилонда, Мысырда жэне Қытайда дамыған. Мемлекеттік 
деңгейде бақылау үрдісі көптеген еуропалық мемлекеттерде 
де сақталып отыр.

Мемлекеттік бақылаудың қалыптасу кезеңіне тарихи экс- 
курс есеп ведомстволары туралы алгашқы мэліметтердің 
Қытайда шамамен 3 мың жылдай бүрын, Кореяда 1,3 мыңнан 
астам жыл бұрын пайда болғанын көрсетеді.

Мемлекеттік аудит жүйесі алғаш рет Қытайда қүрылған. 
Елде б.э.д. 700 ж. мемлекеттік аудитор лауазымы болған. Мүн- 
дай аудитор мемлекеттік мүлікті пайдалануға қүқығы болған 
шенеуніктердің адалдығына кепілдік беруге тиіс болған. 
Мемлекеттік аудит органдарының міндеттері, қүқықтары мен 
нысандары бір әулеттен екіншісіне қарай өзгеріп отырған. 
Нәтижесінде 1983 жылы Мемлекеттік аудиторлық экімшілік 
құрылған, ол осы күнге дейін жұмыс істеуде. Бұл органның 
қызметінің мақсаты -  биліктің барлық министрліктері, ве- 
домстволары жэне органдарының кірістері мен шығыстары- 
на толық мемлекеттік бақылау жүргізу.

Б.э.д. III ғ.-да Рим басшылары қазынашылықтың квестор- 
ларын, магистраттары мен шенеуніктерін тагайындап оты- 
рған, олар тек бухгалтерияны бақылап қана қоймай, алынған 
нәтижелерді талқылауға да міндетті болған.

Еуропадағы бақылау органдары -  ¥лыбритания Үлттық



1-ТАРАУ. Мемлекеттік басқару жүйесіндегі мемлекеттік аудит

аудит басқармасы (1120 ж.), Франция Есеп палатасы (1318 ж.), 
Бельгия Тұрақты аудиторлық ұйымы (1386 ж.).

Аудиттің дербес институттары Пруссияда -  1714 ж. (Бас 
есеп палатасы), Чехияда- 1761 ж. (Империялық есеп палата- 
сы), Австро-Венгрияда -  1768 ж. (Аудиттің империялық-ко- 
рольдік жоғарғы соты), Польшада -  1808 ж. (Варшава князь- 
дігінің Бас есеп палатасы), Испанияда -  1828 ж. (Есеп соты), 
Түркияда -  1862 ж. (Осман империясының Жоғары бухгал- 
терлік кеңесі), Румынияда -  1864 ж. (Аудиттің жоғары соты) 
пайда болған.

Бүгінгі күні әлемнің барлық дерлік елдерінде жүмыс жа- 
сап жатқан жоғары мемлекеттік аудит органдары эртүрлі 
қүрылымға ие жэне түрлі атаулармен аталады, алайда оларды 
белгілеу үшін халықаралық деңгейде «аудиттің жоғары орга- 
ны» деген тек үғым пайдаланылады. ІІЧТОЗАІ -  Халықара- 
лық жоғары аудит органдарының үйымы жүз тоқсан екі мем- 
лекеттің жоғары мемлекеттік аудит органдарын қамтиды, бүл 
сан жағынан алғанда, Б ¥¥-ға мүше мемлекеттермен бірдей.

1.1. Мемлекеттік аудиттің мәні

«Мемлекеттік аудит» -  арнайы конституңиялық органның 
қоғамның атынан жүзеге асыратын сыртқы, тәуелсіз бақы- 
лау жүйесі үшін халықаралық аудиторлық қоғамдастықта қа- 
былданған атау. Мемлекеттің үлттық ресурстарды басқаруға, 
оның ішінде ел бюджетіне, эртүрлі үкіметтік қорларға, мем- 
лекеттік меншікке, зияткерлік ресурстарына жэне тағы басқа- 
ларына байланысты қызметі сыртқы аудиттің обьектісі болып 
табылады.

Мемлекеттік қаржылық бақылаудың жэне мемлекеттік ау- 
диттің арасындағы маңызды айырмашылық -  олардың ала- 
тын нәтижелерінің сипатында. Егер мемлекеттік бақылаудың 
міндеті -  мемлекеттік бюджеттің орындалу дүрыстығын тек- 
серу болса, мемлекеттік аудиттің міндеті -  аудит объектісінің 
жай-күйін болжаумен, сондай-ақ анықталған проблемаларды 
шешу жөнінде үсынымдар дайындаумен толықтырылады.
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Функциялары мен мәртебесінің айырмашылығына қара- 
рамастан, мемлекеттік қаржылық бақылау органдары жэне 
мемлекеттік аудит органдары біртұтас болып табылады эрі 
мемлекеттік қаржылық ресурстардың тиімді пайдаланылуын 
қамтамасыз етуге байланысты жалпы міндеті бар. Бұл ретте 
тек қызмет багыттарына ерекше көңіл аударылған. Сонымен 
бірге мемлекеттік аудит пен мемлекеттік бақылау озара тыгыз 
іс-қимыл жасауға міндетті, өйткені бұл қолдағы ресурстарды 
тиімді пайдалануға жэне оларды бір-бірінің функцияларын 
қайталау үшін жұмсамауға мүмкіндік береді.

Ресей Федерациясы Есеп палатасының Төрағасы (2000 
-2 0 1 3  жж.) С.В. Степашин «Конституциялық аудит» атты 
монографиясында мемлекеттік аудитке мынадай қызықты 
анықтама берген: «Мемлекеттік аудит -  елдің ұлттық ресур- 
старын (қаржылық, материалдық, зияткерлік) басқару бой- 
ынша мемлекеттік билік органдарының қызметіне қогамның 
атынан сыртқы, тәуелсіз бақылаудың конституциялық тұрғы- 
дан белгіленген жүйесі. Ол мемлекет, қоғам жэне адам ара- 
сындағы өзара қарым-қатынастар сатысы туралы адамдар- 
дың пікірлерін өзгертуге институционалдық пікір айту ретін- 
де адамгершілік жэне еркіндік идеяларын тарату жағдайында 
туындайтын, қазіргі әлеуметтік бақылау институттарының 
бірі болып табылады».

Аудиторлар өз қызметінде қолданатын мемлекеттік аудит- 
ті жүргізу эдістерінің жиынтығы -  аудит жүргізудің әдісте- 
месін, ал қызметті ұйымдастыру тәсілі -  аудит жүргізудің 
әдіснамасын білдіреді.

1953 жылы құрылған Ш Т08АІ -  Халықаралық жоғары ау- 
дит органдарының ұйымы әзірлеген құжаттар халықаралық 
қағидаттар мен мемлекеттік аудит стандарттарын белгілейтін 
негіз қалаушы құжаттар болып табылады.

Мұндай құжаттардың бірі -  1977 жылы Лима қаласында 
(Перу Республикасы) өткізілген ШТОЗАІ-дың IX Конгресін- 
де бекітілген Аудиттің басшылық қағидаттарыңың Лима де- 
кларациясы.
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Лима декларациясы аудиттің мақсатын белгіледі, ол: «Ау- 
дит ұйымы қоғамдық қаржы қаражатын басқарудың міндетті 
элементі болып табылады, өйткені мүндай басқару қоғам ал- 
дындағы жауаптылыққа әкеп соғады» деп жазылған.

Лима декларациясы қоғамдық қаржы қаражатын басқару 
үшін «аудиттің тәуелсіз үйымын», яғни жоғары аудит орга- 
нын құру қажет екенін мойындайды. Бүл ретте аудиттің өзі 
«қабылданған стандарттардан ауытқуларды жэне матери- 
алдық ресурстарды жұмсаудың заңдылығы, тиімділігі мен 
үнемділігі қағидаттарының бұзушылықтарын мүмкіндігінше 
ерте кезеңде ашу» үшін өзіндік қүрал қызметін атқарады.

Лима декларациясында жазылған мүндай талаптар ха- 
лықаралық стандарттарда осы жэне өзге де уәкілетті орган- 
дардың жұмысын басқару жэне үйымдастыру мәселелеріне 
жоғары рөл берілгенін көрсетеді.

Процестерді басқарудың тиімділігі осы процестерді іске 
асыруға бөлінген қаржы қаражатын пайдалану тиімділігінің 
кепілі ретінде қаралады.

Мемлекеттік аудит үйымына қойылатын негізгі талаптар- 
ды қамтитын басқа бір халықаралық қүжат XIV Конгресте 
қабылдаған Ш Т08АІ Аудит стандарттары болып табылады 
(Вашингтон, 1992 ж.).

ШТ08АІ Аудит стандарттары мыналардан тұрады:
1) мемлекеттік аудиттің жалпы стандарттары;
2) этикалық сипаттағы стандарттар;
3) мемлекеттік аудиттің жұмыс стандарттары (жоспарлау, 

қадагалау жэне бақылау, ішкі бақылауды зерделеу жэне баға- 
лау, заңдар мен ережелерге сэйкестік, аудиторлық дәлелдеме- 
лер, қаржылық есептілікті талдау);

4) мемлекеттік аудит есептілігінің стандарттары.
Мемлекеттік аудиттің жалпы стандарттарына аудит жүр-

гізуге қатысты басшылықтар, өзге де жазбаша нұсқаулар мен

'Әдістеме -  бір нэрсеге оқыту әдістерінің, бір нэрсені практикалық орындаудың жиынтығы. 
Әдіснама -  теориялық жэне практикалық қызметті ұйымдастыру қағидаттары мен тәсілдері. 
/С.И. Ожеговтің Орыс тілінің түсіндірме сөздігі.
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нұсқамалар эзірлеу бойынша саясат пен рэсімдерді іске асыру 
да жатады.

Ш Т08АІ Аудит стандарттары аудиттің тиімділігі мен жоға- 
ры сапасының құрамдас бөлігі ретінде мемлекеттік аудит ор- 
гандарының қызметін әдіснамалық қамтамасыз ету мэселе- 
леріне ерекше мэн береді.

«Мемлекетгік аудит жэне қаржылық бақылау туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес мемлекеттік аудит 
ретінде бюджет қаражатын, мемлекет пен квазимемлекеттік 
сектор субъектілерінің активтерін, байланысты гранттарды, 
мемлекеттік жэне мемлекет кепілдік берген қарыздарды, сон- 
дай-ақ мемлекет кепілгерлігімен, оның ішінде бюджетті атқа- 
руға байланысты тәуекелдерді басқару жүйесіне негізделген 
басқа қызмет кезінде тартылатын қарыздарды басқару жэне 
пайдалану тиімділігін талдау, бағалау жэне тексеру түсініледі.

Мемлекеттік аудиттің мақсаты бюджет қаражатын, мемле- 
кет пен квазимемлекеттік сектор субъектілерінің активтерін 
басқарудың жэне пайдаланудың тиімділігін арттыру болып та- 
былады.

Мемлекетгік аудит объектілері -  мемлекеттік органдар, 
мемлекеттік мекемелер, квазимемлекеттік сектор субъектілері, 
сондай-ақ бюджет қаражатын алушылар. Бүл ретте үйым қыз- 
метінің жекелеген оқиғалары, проңестері, тараптары мен нәти- 
желері түсініледі. Аудиттің типіне байланысты оның нақты 
объектілері қаржылық есептілік элементтері, қаржылық-өн- 
дірістік қызмет, қаржылық-экономикалық тэртіп жэне тағы 
басқалары болуы мүмкін.

І88АІ 100 «Мемлекеттік сектордағы аудиттің негізгі қағи- 
даттарының» талаптарына сәйкес аудиттің үш типі бойынша 
мынадай мәндер немесе мэндік ақпарат козделген.

Қаржылық аудит. Қаржылық аудиттің мэні қаржылық 
есептілікте танылған, өлшенген жэне үсынылған қаржылық 
жай-күйі, өнімділік, ақша қаражатының қозғалысы неме- 
се басқа да элементтер болып табылады. Мэндіқ ақпараты -  
қаржылық есептілік.
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Тиімділік аудиті. Тиімділік аудитінің мэні нақты мемле- 
кеттік жэне салалық бағдарламалар, ұйымдар, қаражаттар не- 
месе белгілі бір қызмет (олардың қорытындыларымен жэне 
әсерімен), қолданыстағы жағдай (оның ішінде себептер мен 
салдарлар), сондай-ақ аудит мақсаттарымен жэне аудит мэсе- 
лелерімен айқындалған осы элементтердің кез келгені туралы 
қаржылық емес немесе қаржылық ақпарат болуы мүмкін.

Сәйкестік аудиті. Сәйкестік аудитінің мэні аудиттің ауқы- 
мымен айқындалады. Бүл қызмет, қаржылық операңиялар не- 
месе ақпарат болуы мүмкін.

Аудит объектілеріне қарай мыналар мемлекеттік аудит ақпа- 
ратының көздері болуы мүмкін: бюджет қаражатының пайда- 
ланылу саласын немесе объекті қызметін тексеруді реттейтін 
нормативтік қүқықтық актілер; объектінің қаржылық есептілі- 
гі жэне қаржы-шаруашылық қызметі туралы ақпаратты қамти- 
тын басқа да қүжаттар; объекті қызметінің ішкі аудит үйымы, 
алқалар, кеңестер сияқты тараптарына жэне тағы басқаларына 
қатысты күжаттар.

Мемлекеттік сектордың кез келген аудиті жүргізілетін ау- 
диттің типіне қарай ажыратылатын міндеттерден басталады. 
Бүл ретте мемлекеттік сектордың барлық аудиттері:

• болжалды қолданушыларды мемлекеттік органдарға қа- 
тысты жеткілікті жэне тиісті дэлелдемелерге негізделген тәу- 
елсіз, объективті жэне анық ақпаратпен, қорытындылар жэне 
пікірлермен қамтамасыз ету;

• есептілік пен айқындылықты нығайту, мемлекет қаражаты 
мен активтерін қолайлы пайдалануды дәйекті жетілдіру жэне 
түрақты кепілдік беруді көтермелеу, сондай-ақ мемлекеттік 
экімшілік ету тиімділігіне жэрдемдесу;

• үкіметті жэне мемлекет демеушілік ететін қызметті басқа- 
руға жауаптыларды жалпы бақылауды жэне түзетуші шаралар- 
ды жүзеге асыратын конституңиялық қүрылым шеңберіндегі 
органдардың тиімділігін күшейту;

• ақпарат беру, жан-жақты талдау жасау жэне жақсарту 
жөнінде негізделген үсынымдар қалыптастыру арқылы өзгері-
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стер үшін ынталандыру жолымен үздік басқаруға жәрдемде- 
седі. Аудиттің барынша нақты міндеттері қойылған міндет- 
терге, оны жүргізудің түрлері мен жай-күйлеріне байланысты. 
Мысалы, ақпараттық базаның кеңеюіне жэне талдамалық 
рәсімдерге ерекше көңіл аударудың өзгеруіне байланысты, 
ішкі аудит кезінде олардың саны үлғаяды.

Мемлекеттік аудит органының алдында тұрған негізгі мін- 
деттерді мемлекеттік аудитті жүргізудің кезеңдеріне байланы- 
сты алдын ала, ағымдағы жэне кейіннен түріндегі үш топқа 
бөлуге болады. Мемлекеттік аудит осы кезеңдердің тек біре- 
уінде ғана жүргізілген жағдайда, ол өз мақсатына қбл жеткіз- 
бейді жэне толық болмайды.

Аудиттің алдын ала кезеңінде мемлекеттік аудит органда- 
рының алдында туындайтын міндеттердің бірінші тобы ныса- 
налы бағдарламаның өз қажеттілігіне, оны тұжырымдаудың 
дэлдігі мен шындығына байланысты. Мұндай міндеттерді 
төмендегі сұрақтарға жауап алу арқылы шешуге болады:

Нысаналы бағдарламаны қабылдайтын билік органдары өз 
алдына қандай мақсаттар қояды?

Бұл мақсаттар қолжетімді ме?
Нысаналы бағдарламаның болашақтағы нәтижелері қанша- 

лықты нақты тұжырымдалған?
Мұндай нәтижелер қажет пе?
Нысаналы бағдарламада таңдалған мақсаттарға қол жеткі- 

зу жэне нәтижелерді алу жолдары қаншалықты оңтайлы және 
негізделген?

Бағдарламаны іске асыру мерзімдері дұрыс белгіленген бе?
Бағдарламаның құны дұрыс есептелген бе?
Шын мәнісінде, осы сұрақтардың барлығы мемлекеттік ау- 

дит органына: Нысаналы бағдарлама әлеуметтік сала, мемле- 
кет пен қоғам үшін қаншалықты қажетті? Бағдарлама автор- 
лары ұсынған мерзімде, шарттарда жэне ақшаға нысаналы 
бағдарламаны іске асыру мүмкін бе? деген басты сұраққа жау- 
ап алуға мүмкіндік береді.

Нысаналы бағдарламаны мемлекеттік аудит органы тара- 
пынан ағымдағы бақылау бағдарламаны іске асыру кезеңін-

МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ ТЕОРИЯСЫ________________________________________________________
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де жүргізіледі. Бақылауды жүзеге асыру кезеңі бір тараптан, 
бағдарламаның іске асырудың белгілі бір кезеңінен өтуіне 
жэне оны жүзеге асыру перспективасына қатысты айқындық 
жасалуы, екінші тараптан, оны жүзеге асыру барысында тиісті 
түзетулер енгізуге болатыны түрінде сүрыпталады.

Бүл кезеңде мемлекеттік аудит органының алдында тұрған 
негізгі мэселелер нысаналы бағдарламаны іске асырудың 
тиімділігіне байланысты:

• бағдарламаны жүзеге асыру проңесі оның негізгі ереже- 
леріне қаншалықты дәрежеде сәйкес келеді?

• бағдарламаны іске асыруды (қаржылық шығындар, уақыт 
жэне басқалары бойынша) оңтайландыруға бола ма?

• іске асыру мерзімдері жоспарланған мерзімдерге қанша- 
лықты сэйкес келеді?

• бағдарламаны іске асыру қүны жоспарланғанына сәйкес 
келе ме?

• түпкілікті қүн бойынша болжамдар қандай?
• алынған қаржы қаражатының көлемі қандай?
• толық қаржыландырылмаған жағдайда, қандай шаралар 

қабылдау қажет?
• қаржы қаражатын жұмсау бағдарлама мақсаттарына жэне 

заңнама талаптарына қаншалықты сәйкес келеді?
• қаражатты нысанасыз жэне тиімсіз пайдалану жағдайла- 

рын жою үшін қандай шаралар қажет?
Нысаналы бағдарламаға кейіннен мемлекеттік аудит ол 

аяқталғаннан кейін жүргізіледі. Оның негізгі проблемасы -  
бағдарламаның тиімділік дэрежесі.

Бұл жағдайда ақпаратқа мынадай позиңиялар бойынша тал- 
дау жасау қажет:

• бағдарламаны іске асыру көлемі;
• қол жеткізілген мақсаттарға жэне олардың жоспардағы- 

ларға сәйкестігі;
• егер болса, мақсаттардың өзгеру себептері;
• бағдарламаны іске асырудың нақты мерзімдері жэне олар- 

дың бұрын бекітілген мерзімдерге арақатынасы;
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• бағдарлама жэне жоспарланғаны бойынша түпкілікті 
шығыстардың арақатынасы, олардың айырмашылықтарының 
себептері.

Бағдарламаның жэне оның деңғейіне қол жеткізу 
факторларына қол жеткізудің тиімділігін бағалау бағдарламаны 
іске асыруғажауапты билік органдарының жүмысын объективті 
багалап қана қоймай, тиімділігі аз нысаналы бағдарламаларды 
бүғаттауға қажетті іс-қимылдардың алгоритмін де көрсетуге 
комектеседі.

Бүған қоса, тиімділікті бағалау осы жэне кейіннен нысаналы 
бағдарламалардың нэтижелілігін арттыру бойынша қызметтің 
жолдары мен тетіктерін анықтауға мүмкіндік береді. Бүл елде 
бюджет қаражатының айқын жетіспеушілігі жағдайында аса 
маңызды.

1.2. Мемлекеттің аудитті енгізудің алғышарттары мен
кезеңдері

Мемлекеттік бақылау нысаны ретінде аудиттің даму та- 
рихы жария-шаруашылық қызметпен байланысты жэне 
біздің эрамызға дейінгі кезеңде Рим империясы пайда болған 
кезден бастап, бірнеше ғасыр бойы дамыған. Аудиттің даму 
кезеңдерінің корсетілген жүйесінің тараптарлары Н.Т. Лабынңев, 
Я.В. Соколов, С.М. Бычкова сияқты ғалымдар болып табылады.

Қаржылық есептіліктің анықтығы туралы пікір білдіру 
мақсатында кәсіпкерлік қызмет түрі ретінде тәуелсіз аудит- 
тің болу қажеттілігі конституциялық қүрылымға сэйкес тек 
мемлекеттік басқару кезеңінде ғана мүмкін. Корсетілген 
кезең заңнамалық жэне атқарушы биліктің, жеке жэне мем- 
лекеттік меншіктің, мемлекеттің бақылау функциясын іске 
асырудың жанама мүмкіндігінің болуымен сипатталады. Бүл 
қүрылымда қызметтің жеке кэсіпкерлік нысандары негізгі 
салық төлеушілер болып табылады, тиісінше, тікелей мемле- 
кеттік бюджетті қалыптастыруға жэне мемлекеттік басқаруға 
қатысады.

МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ ТЕОРИЯСЫ
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1-ТАРАУ. Мемлекеттік басқару жуйесіндегі мемлекеттік аудит

Мемлекеттік аудиттің дамуында белгілі бір шарттылық 
үлесімен мынадай кезеңдерді бөліп көрсетуге болады:

1. 1600 ж. аудит мемлекеттік жэне тәуелсіз болды, оның 
негізгі міндеті алаяқтықты әшкерелеу еді; тексеру ауқымы ег- 
жей-тегжейлі жэне терең болды.

2. 1600-1850 жж. аудиттің мақсаты алаяқтықты әшкерелеу 
жэне есеп жазбаларындағы қателерді анықтау болды; тексе- 
рулер терең жүргізілді, алайда ішкі бақылаудың тиімділігін 
багалау жеткілікті деңгейде жүзеге асырылмады.

3. 1850-1905 жж. аудиторлық іс-шаралар қаржылық 
есептіліктің анықтығын, сапасын айқындау жэне алаяқтықты 
әшкерелеу мақсатында жүргізілді, осы жэне өзге де маңызды 
мәселелер бойынша жекелеген тестілер қолданылды.

4. 1905-1940 жж. мемлекеттік, тэуелсіз жэне ішкі аудит 
болды, олардың да негізгі міндеті қаржылық есептіліктің 
анықтығын айқындау болды; тестілер эзірленді, аудиторлық 
қызмет корсеткен объектілерде ішкі бақылауға бага берілді.

5. 1953 ж. Вена қаласында (Австрия) елдің жоғары ауди- 
торлық үйымдарының идеялары мен тәжірибесін енгізу мақ- 
сатында Ш Т08АІ (Іпіегпагіопаі Ог§апІ2аііоп оГ Зиргете Аіісііг 
ІпзііШгіопз) Халықаралық жоғары аудит органдарының үйы- 
мы қүрылды.

Ресей ғаиымдары Н.Т. Лобынңев, Я.В. Соколов, С.М. Бычкованың 
пікірлері бойынша, аудит (бақылау) тарихи түрғыдан басқа- 
ру функңияларының бірі болып табылады жэне осы ақпарат 
туралы фактілерді түрлі тәуелсіз дереккөздерден түскен сол 
фактілер, жағдайлар туралы ақпаратпен салыстыру жолымен 
ақпараттың анықтығын белгілеу, оны бүрмалау көздерін ай- 
қындау бойынша қызмет ретінде түсініледі.

Жария шаруашылықтың жэне мемлекеттік бақылау ны- 
саны ретінде оған сэйкес аудиттің даму кезеңдерін мынадай 
түрде көрсетуге болады:

1 -кезең -  ерте монархия. Бүл кезеңде монарх барлық мүлік- 
тің жеке-дара меншік иесі болып табылады, жариялылық
болмайды, монарх бардЫқ мүліктің пайдаланылуың жеке-да-

« I \р;ш-Астяңа» унивсрситеті
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ра бақылайды, оның ішінде кейіннен бақылауды жүзеге асы- 
рады.

2-кезең -  таптық-өкілдік монархия. Монарх жэне жоғары 
әлеуметтік тап өкілдері мемлекеттің азаматтарынан салықтар 
алуға келісім береді. Сөйтіп, белгілі бір жариялылық пай- 
да болады. Тап монарх жүзеге асыратын бақылаумен қатар, 
мемлекеттің алымдары мен шығыстарын бақылауға қатыса 
бастайды.

3-кезең -  абсолюттік монархия. Мемлекеттік бақылауды 
мемлекеттік басқаруда шексіз билікке ие монарх жүзеге асы- 
рады. Жариялылық болмайды, тек жазалау шараларына әкеп 
соғатын жалпы монархиялық бақылау орын алады.

4-кезең -  конституңиялық мемлекет. Жариялылық ша- 
руашылықтың рөлі артады, сондықтан бақылауды монарх 
пен қоғам бірге жүзеге асырады. Сонымен бірге мемлекет- 
тік басқаруда бюджет заңнамасының рөлі де артады. Мем- 
лекеттік бақылаудың, оны жүзеге асырудың заңдылығы мен 
орындылығы қағидаттарының сақталуын тексерудің жари- 
ялылығы, алдын ала, ағымдағы жэне кейіннен бақылау ныса- 
нында білінетін қаржылық бақылаудың болуы айқын көрініп 
тұр.

Мемлекеттік бақылаудың дамуының бастапқы кезеңінде 
есептерді тыңдайтын тұлға аудитор (яғни, тыңдаушы) деп 
аталды. Көрсетілген мағынада аудит мемлекеттік басқару 
функңияларының жүзеге асырылуына байланысты мемлекет- 
тік бақылаудың нысаны ретінде қаралады жэне «тәуелсіз ау- 
диттен» принңиптік тұрғыда айырмашылықтары бар.

Қаржы құжаттамасының дұрыстығын растайтын алғашқы 
тэуелсіз аудиторлар XIX ғасырдың басында Шотландияда 
пайда болды. 1844 жылы ¥лыбританияда акңионерлердің 
бухгалтерлік есептерін жэне қаржы құжаттарын жүргізудің 
дұрыстығын тексеру жэне осы есептілікті акңионерлерге 
ұсыну үшін жылына кемінде бір рет тәуелсіз сарапшы шақы- 
руға міндетті екені заң жүзінде бекітілді.
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1.3. Мемлекеттік басқару жүйесіндегі мемлекеттік 
аудиттің рөлі мен орны

Мемлекеттік аудит мемлекеттік басқарудың басты эле- 
менттерінің бірі болып табылады. Басты мақсаты -  мемле- 
кет қаражаты мен мүлікті пайдаланудың заңдылығы мен 
тиімділігін анықтау.

XX ғасырдың екінші жартысының басында мемлекеттік 
басқаруды үздіксіз реформалау проңесінде халықаралық аре- 
нада мемлекеттік аудит саласында да, атап айтқанда, мемле- 
кеттің бақылау функңияларын басқарудың жэне орындаудың 
тиімділігі проңестерінде оның беделін арттыру мэселелерін- 
де елеулі өзгерістер болды.

Мемлекеттік аудит мемлекеттік бақылаудың кіші жүйесі 
болып табылады жэне өзінің ерекше міндеттерін орындайды. 
Бүл жүйедегі мемлекеттік аудиттің рөлі пікірталастық мәсе- 
лелердің бірі болып табылады.

Мемлекеттік аудитті жүзеге асыру кезінде қаражатты жүм- 
саудың нысаналы жэне заңды сипаты емес (әрине, бүл мэсе- 
лелер де сөзсіз қаралуға тиіс), осы нысаналы бағдарламаға 
байланысты қабылданған басқарушылық шешімдердің орын- 
дылығы мен тиімділігі негізгі мэселелерге айналады.

«Мемлекеттік аудит» үғымы сыртқы, тэуелсіз жария бақы- 
лау -  мемлекеттің қоғамдық ресурстарды басқару жөніндегі 
органдарының қызметін бақылау жүйесіне жататын барлық 
мэселені қамтиды. Бүл жерде, ең алдымен, қоғамның атынан 
жэне мүддесі үшін парламенттер мен президенттер қалыпта- 
стыратын есеп палаталары жэне басқа да атаулармен атала- 
тын үқсас органдар туралы сөз қозғалып отыр. Халықаралық 
практикада мүндай қүрылымдар «аудиттің жоғары органда- 
ры» деген жинақтама атаумен аталады.

Әлемнің кейбір елдерінде мемлекеттік аудит қаржылық 
реттеу жүйесінің ішінде жетекші орынға ие, бүл мемлекет- 
тің нарықтық проңестердегі рөліне байланысты. Нарықтық 
қарым-қатынастар жағдайында мемлекет бақылауының мэні



I

МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ ТЕОРИЯСЫ_________________________________________________ ______

өзгеріп отырады, алайда ол қабылданған шешімдердің орын- 
далуы, реттеу субъектілері жұмысының берілген параметр- 
лерден ауытқуы туралы ақпаратты жинауга, жинақтауға, тал- 
дауға мүмкіндік беретін, шаруашылық субъектілерін қызмет- 
тің белгілі бір шектерінде үстап қалуға, шаруашылық жэне 
басқарушылық міндеттерді шешу кезінде белгіленген тэртіп 
қагидаларын елемейтін түлғаларды жауаптылыққа тартуға 
ықпал ететін басқару функңиясы ретінде сақталып қалады.

Лима деклараңиясында мемлекеттік аудит институтының 
тек бақылау ғана емес, сонымен бірге профилактикалық 
функңияларды орындауы да козделген, бүл ретте келешекте 
үқсас бүзушылықтардың алдын алу үшін жағдайды түзету не 
шаралар қабылдау мақсатында бастапқы кезеңдерде қоғам- 
дық ресурстарды басқарудың заңдылығы, тиімділігі, нәти- 
желілігі мен үнемділігінің қабылданған стандарттарынан бас 
тартуды анықтау қарастырылған.

Қоғамдық реттеудің ажырамас бөлігі ретінде мемлекеттік 
аудит басқарушылық қызметтің нәтижелерін тәуелсіз объек- 
тивті бағалауды қамтамасыз етеді жэне қайта байланыс қағи- 
даты негізінде әлеуметтік-экономикалық даму мақсаттарына 
қол жеткізуге бағдарланған түзетуші шешімдерді эзірлеуге 
жэне өмірге енгізуге мүмкіндік жасайтын ақпарат береді.

Тиісті өкілеттіктер берілген атқарушы билік органдары ал- 
дарына ішкі мемлекеттік аудитті жэне қаржылық бақылауды 
жүзеге асыру жөніндегі міндеттер қойылған органдар болып 
табылады. Белгілі бір дэрежеде мемлекеттің өзін-өзі бақылау 
жүйесін білдіреді. Бүл өзге функңияларына қосымша бақы- 
лау өкілеттіктері жүктелген атқарушы билік органдары да, 
ерекше бақылау өкілеттіктері берілген мамандандырылған 
органдар да болуы мүмкін.

Тиісті өкілеттіктер берілген мемлекеттік аудит субъек- 
тілері -  атқарушы билік органдарының мемлекеттік аудитін 
жүзеге асыратын, бірақ бүл ретте атқарушы биліктің жүйесі- 
не кірмейтін мемлекеттік органдар.

Әдетте мүндай органдарды заңнамалық (өкілдік) органдар 
қүрады жэне олар, ең алдымен сол органдардың өзіне, сон-
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дай-ақ барлық халыққа атқарушы биліктің қызметі туралы 
балама ақпарат көздері болып табылады. Іе жүзінде олар есеп 
палаталары не есеп соттары түрінде қызмет атқарады.

Мемлекет қаржысы мен мүлкі, оларды есепке алу, пай- 
далану жэне олардың айналысы мемлекеттік аудит жэне 
қаржылық бақылау органдары тарапынан бақылауға жатады. 
Бүл ретте органдардың басым бөлігінде объект мемлекеттік 
қаржының жекелеген саласымен шектелген.

Батыс елдеріндегі үкіметтер мен парламенттердің тек 
бекітілген бюджет шығыстарының нысаналы сипатын қамта- 
масыз етуге ғана емес, сонымен бірге, ең алдымен, бүл шығы- 
стардың тиімділігі түрғысынан олардың негізділігіне де ай- 
гарлықтай назар аударуы мемлекеттік басқарудағы маңызды 
үрдіс болып табылады.

Әлемнің озық елдерінде мемлекеттік аудитті дамытудың 
негізгі үрдістері басқару функңиясы ретінде аудиттің мэн- 
ділігінің артуына, бюджет жүйесінің теңгерімділігі мэселе- 
лерін қоса алғанда, бюджет саясатын эзірлеуде мемлекеттік 
бақылау органдарының сараптамалық әлеуетін толыққан- 
ды пайдаланудың қажеттілігіне, мемлекеттік шығыстардың 
тиімділігін бақылауға баса назар аударуға байланысты.

Экономика саласында мемлекеттің реттеу функциясының 
тиімді жүзеге асырылуы қаржылық құқық бұзушылықтың 
алдын алуды, оны анықтауды жэне оның жолын кесуді көз- 
дейді. Мемлекеттік аудиттің жақсы қалыптасқан, пәрменді 
жүйесінің болуы мықты демократиялық мемлекеттің омір 
сүруінің қажетті шарты жэне мемлекеттік басқару жүйесінің 
маңызды элементі болып табылады.

Қазақстандық қоғамның дамуы жэне мемлекеттік аппарат- 
тың алдында туындап отырған жаңа форматтағы міндетте- 
мелер мемлекеттік басқарудың күшті жүйесінің жұмыс істе- 
уін талап етеді. Бұл мэселелерді шешуде мемлекеттік басқа- 
рудың ажырамас бөлігі ретінде мемлекеттік аудиттің жэне 
қаржылық бақылаудың рөлі артып отыр.
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Өзін-өзі бакылауға арналған сүрактар:
1. Жария шаруашылықтың даму кезеңдерін жэне 
мемлекеттік бақылау нысаны ретінде оларға тиісті 
аудитті атаңыз.
2. «Мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау 
туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес 
«мемлекеттік аудит» терминінің анықтамасы.
3. Лима декларациясына сэйкес мемлекеттік аудит 
институты қандай функцияларды орындайды?
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1 2-ТАРАУ. Мемлекеттік аудиттің 
халықаралық практикасына шолу

Жетекші елдерде (Германия, Каиада, Жапония, Швеция, 
Польша, Венгрия жэне басқаларында) қаржы министрлік- 
терінің аса маңызды функциялары кэсіпкерлік қызметтің 
жалпы мемлекеттік аудиті жэне қаржылық бақылауы болып 
табылады. Қаржы министрліктері АҚШ-та, ¥лыбританияда -  
мемлекеттік қазынашылықтар, Францияда -  Экономика және 
өнеркәсіп министрлігі деген атаумен жұмыс істейді.

Әлемде шет елдердің құқықтық жүйелерін құру ерекшелік- 
терімен шарттандырылып мамандандырылған мемлекеттік 
қаржылық бақылау ұйымдарының екі жетекші моделін байқа- 
уға болады.

Англосаксондық кұқық жүйесі жэне құқықтық жүйелер 
болған елдерде (АҚШ, ¥лыбритания, Австралия жэне басқала- 
ры) монократиялық кұрылым басымдық көрсетеді. Оларда ма- 
мандандырылған мемлекеттік бақылауды, оның ішінде кэсіп- 
керлік саласында жүзеге асыру мақсатында тікелей сайлау жо- 
лымен сайланатын немесе заңнама органымен жэне атқарушы 
биліктің жоғары лауазымды адамымен келісу арқылы тағайын- 
далатын президенттің немесе бас аудитордың басшылығымен 
сатылық ұйымдастырылған құрылымдар құрылған.

Континентальдық құқық жүйесі болған елдерде (Герма- 
ния, Франция, Италия жэне басқа да еуропалық мемлекеттер- 
де) бақылау функциялары өз қызметтерінің ішкі жэне сыртқы 
мэселелерінде тэуелсіз болып табылатын, биліктің жоғары 
органдары құрған есеп палаталарына жүктелген. Бұл ретте 
орталық мемлекеттік билікке, жергілікті басқару органдары- 
на жэне азаматтық қоғамға бөліну байқалатын дамыған елдер 
үшін оларға жататын бірнеше бақылау институттары, олардың 
арасында бақылау өкілеттіктерінің бөлінуі, өзара іс-қимылды 
ұйымдастыру жэне т.б. болуы типтік болып табылады.
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АҚШ-тыц тәжірибесі
Мемлекеттік қаржылық бақылауды президенттік республи- 

ісада ұйымдастырудың классикалық үлгісі -  Америка Қүрама 
Штаттары. АҚШ-та заңға бағынушылық аса қатты сақтала- 
тынына қарамастан, қазынашылықтан басқа қаржы саласын- 
дағы мемлекеттік бақылауды Конгрестің Бас бақылау-қаржы 
басқармасы (бүдан эрі -  ББҚБ), АҚШ Президенті Әкімшілі- 
гінің Әкімшілік-бюджеттік басқармасы, Кадрларды іріктеу 
жэне орналастыру басқармасы, Мемлекеттік мекемелердегі 
қаржылық теріс пайдаланушылықпен күрес жөніндегі прези- 
денттік кеңес («Адалдық жэне тиімділік кеңесі»), Федералдық 
резервтік жүйе инспекторлары, ішкі кірістер қызметі (салық 
қызметі) жэне басқа да органдар жүзеге асырады. ББҚБ 1921 
жылы заң шығарушылардың, ең алдымен, Конгрестің бастама- 
сы бойынша атқарушы билікті бақылауы жэне аудит жүргізу 
мақсатында қүрылды. ББҚБ функңияларына, атап айтқанда, 
мемлекеттік келісімшарттардың жасасу және орындалу рәсім- 
дерінің сақталуына тексеру, федералдық бағдарламалардың 
орындалуына бағалау, өнімге қойылған бағалардың негізділі- 
гіне арнайы тексерістер мен тексерулер жүргізу кіреді. Мемле- 
кет қаржысын пайдалану, салықтық міндеттемелерді орындау 
жэне бухгалтерлік есепті жүргізу мэселелері бойынша үкімет- 
тік агенттіктер, қорғаныс, энергетика, ауыл шаруашылығы, 
денсаулық сақтау, түрғын үй қүрылысы кәсіпорындары жэне 
басқалар бақыланады. Жүргізілген шығыстардың заңдылығы, 
орындылығы мен тиімділігі тексеріледі.

АҚШ-та бағдарламалық бюджеттеудің алғашқы әдістерін 
енгізу 1960 жылдары басталды. Сондықтан бүгінгі күні АҚШ, 
әсіресе, мемлекеттік бағдарламаларды бюджеттеу, монито- 
рингтеу жэне бағалау саласында айтарлықтай мол тәжірибе 
жинақтады.

Коптеген елдердегі сияқты, Америка үкіметінде монито- 
ринг жэне бақылау бойынша ағымдағы жүмысты атқарушы 
билік жүргізеді. Конгресс қаржылық бақылауды жүзеге асы- 
ру проңесіне: заңнамалық тыңдау барысында да, Конгреске
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бағынатын ББҚБ арқылы да қатысады. Бюджет шығыстарына 
классикалық қаржылық аудит жүргізу де, мемлекеттік бағдар- 
ламаларға тиімділік аудитін және стратегиялық бағалау жүр- 
гізу де ББҚБ қүзыретіне кіреді. Жыл сайын ББҚБ інамамен 1 
мыңдай тексеруді жүзеге асырады, штатында 3,3 мыңға жуық 
адам бар.

Конгрестің кез келген мүшесі мемлекеттік бағдарламаларға 
бағалау жүргізуге өтініш бере алады. ББҚБ функциялары:

- федералдық бағдарламаларды, саясатты, операциялар мен 
жүмысты бағалаудан;

- қаржылық аудиттен;
- үкімет қызметінің қаржыландырылуын бақылаудан;
- қажетті іс-қимылдарды жэне үсынылған шаралардың мэн- 

дерін бағалаудан тұрады.
Атқарушы биліктің федералдық органдарында ішкі бақы- 

лауды АҚШ Президенті Әкімшілігінің Әкімшілік-бюджеттік 
басқармасы (бүдан эрі -  ӘББ) жүзеге асырады. Іс жүзінде ӘББ 
федералдық мшнистрлік деңгейіндегі аса қуатты ведомство- 
лардың бірі болып табылады. ӘББ басшысы АҚШ Президенті 
Әкімшілігімен қатар АҚШ Министрлер кабинетінің мүшесі 
қызметін атқарады.

Негізінен, ағымдағы бақылауды федералдық ведомстволар- 
дың ездері жүзеге асырады. Президент Әкімшілігі ведомство- 
лардың ішінде жедел бақылауға жауап беретін маманданды- 
рылған қүрылымдар қүрды.

АҚШ заңнамалық билігі тарапынан мемлекеттік бағдарла- 
маларға сыртқы стратегиялық аудитті елеулі дэрежедегі ресур- 
старға жэне кең көлемде іс-қимыл жасау мандатына ие, мемле- 
кеттік орган болып табылатын ББҚБ жүргізеді.

Бүл ретте ӘББ жэне ББҚБ бағдарламаларды бағалауды 
бір-бірінен тэуелсіз жүргізуі эрі элеуеттік түрғыдан бір-бірімен 
бәсекелесуі мүмкін.

АҚШ-тағы мемлекеттік аудиттің негізгі ерекшеліктерінің 
бірі -  оның рөлінің өте белсенді болуы, мемлекеттік бағдарла- 
маларды бағалауға мемлекеттік емес сектордыҢ түрлі үйымда- 
рының қатысуы.
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Мұндай ұйымдардың қатарына коммерциялық емес ұй- 
ымдар жэне ғылыми-зерттеу институттары, жеке қорлар, кэсі- 
би қоғамдар, азаматтардың бірлестіктері жэне т.б. жатады. 
АҚШ федералдық ведомстволары өз қызметінің нәтижелері 
гуралы елеулі колемдегі ақпаратты, оның ішінде Интернет 
желісінде жариялайтын болса, қоғамдық ұйымдардың мемле- 
кеттік бағдарламаларға өздерінің бағалау жүрг ізу мүмкіндігі 
бар.

Кейде мұндай бағалау саяси немесе кэсіби біржақты пікір- 
ге ие болғанына қарамастан, жалпы алғанда, АҚШ-тың сая- 
си дәстүрінде қоғамдық үйымдардың тэуелсіз бақылаушылар 
ретіндеғі рөлі оң қаралады. Мемлекеттік бағдарламаларды ба- 
лама бағалауды атқарушы органдар да, АҚШ заңнамалық билі- 
гі де назарға алады.

Мемлекеттік бағдарламаларды қабылдау жоспарларына 
жэне іске асыруға қатысты саяси шешімдер қабылдау құра- 
лы ретінде ақпаратқа деген сұраныс «ми орталықтары» («ой 
фабрикалары» немесе «іһіпк Іапкй») ретінде білінген тэуел- 
сіз ғылыми-зерттеу орталықтарының дамуына айтарлықтай 
көмектесті.

АҚШ-та «ой фабрикалары» тек азаматтық қоғамның 
қүрылымы жэне қоғамдық пікірді білдірудің бір нысаны 
ғана емес, сонымен бірге жалпы коммуникация барысында 
ағымдағы проблемаларға шоғырландырылған қоғамдық қа- 
тынас қалыптасатын жария саясаттың негізгі орындары бо- 
лып табылады. «Ой фабрикалары» АҚШ-тағы плюрализмнің 
негізін құрайды. Ол жария саясаттың көптеген топтардың 
көзқарастарының еркін өзара іс-қимылы, олардың арасын- 
дағы бейбіт бәсекелестік процесінде эзірленіп іске асатынын, 
нэтижесінде қанағаттанған топтық көзқарастардың табиғи те- 
пе-теңдігі туындайтынын, ал үкіметтің рөлі шектеулі екенін, 
оның осы тепе-теңдікті қорғауы жэне қолдауы, сондай-ақ тек 
топтараралық келісім болған жағдайда ғана шешім қабылдауы 
қажет екенін білдіреді.

XX ғасыр бойы АҚШ-та нақты тар топтық көзқарасы бар 
ұйымдардан жалпы қоғамның көзқарасына жұмыс жасайтын
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ұйымдарға дейінгі «ой фабрикаларының» даму үрдісі байқа- 
лады.

Ғылыми-зерттеу үйымдары үсынған ақпарат пен сараптама- 
лық бағалаулар қазіргі азаматтық қоғамның дамуында маңыз- 
ды элемент болып табылады.

1990-2000 жылдары қызметінің нысандары мен эдістерін- 
де айтарлықтай өзғерістер болғанынан қарамастан, АҚШ-та 
саяси шешімдер қабылдау процесінде ғылыми-зерттеу ор- 
талықтарының ықпалы, рөлі мен оған қатысуы елеулі болып 
отыр. Бүрынғысынша, эртүрлі дэрежедеғі «ми орталықтары» 
әкімшіліктерге ақпаратгық-талдамалық қызмет корсетуде, 
ішкі жэне сыртқы саясат бойынша негізгі қүжаттарды эзір- 
леуде, таңдалған түжырымдамаларды жария етуде, қоғамдық 
пікірге ықпал етуде, саясатшыларды даярлауда басты рөл атқа- 
руда. Өйткені сарапшылардың басым бөлігі кебінесе жоғары 
лауазымдарды, оның ішінде министр лауазымдарын атқарып, 
экімшілікте жэне мемлекеттік мекемелерде жүмыс істейді.

Францияның тэжірибесі
Франңияда орталықтандырылған қаржы ресурстарын басқа- 

руда Үкіметтеи және Қаржы, өнеркэсіп жэне экономика ми- 
нистрлігінен баеқа ¥лттық кредиттік кеңес, Банктік бақылау 
комиссиясы, Елді экономикалық жэне өңірлік дамыту комис- 
сиясы сияқты мамандандырылған мемлекеттік қүрылымдар да 
маңызды рөл атқарады.

Сыртқы жэне ішкі мемлекеттік аудигтің, сондай-ақ мемле- 
кеттік қаржылық бақылаудың қүрылымын қүқықтық реттеу 
саласында нормативтік қүқыққа ие унитарлық президент- 
тік-парламенттік республика болып табылатын ел -  Франци- 
яның тәжірибесін қызықты мысал ретіиде көрсетуге болады.

Франциядағы сыртқы аудиттің ерекшеліктері -  1807 жылы 
қүрылып, тэуелсіздігіне ел Конституциясымен кепілдік беріл- 
ген Франция Есеп сотының шексіз бақылау өкілеттіктерінің 
болуы. Франдия Есеп соты өз күрылымын дербес қалыптасты- 
рады, қызметшілердің саны шектелмеген, оның үйымдық жэне 
қаржылық тәуелсіздігі қамтамасыз етілген.
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Франция Есеп соты жыл сайын жүргізілген сәйкестік аудиті 
мсн тиімділік аудитін ескере отырып, бюджеттің атқарылуы 
бойынша Үкіметтің есебіне қорытынды дайындайды, оны 
I Іарламентке үсынады. Қорытындыны дайындау үшін өңірлік 
ссеп соттарымен жэне ішкі мемлекеттік аудит органдарымен 
озара іс-қимыл жасайды.

Францияның ішкі мемлекеттік бақылау (аудит) жүйесі 
мыналарды:

1) қаржы, денсаулық сақтау жэне әлеуметтік мэселелер, 
ісуштік блокты әкімшілендіру бойынша үш бас инспекцияны;

2) Қаржы, экономика жэне онеркэсіп министрлігінің 
қүрылымында Бюджет жөніндегі департаментте Аудит бойын- 
ша үлттық миссияны (орган);

3) эрбір министрлік пен агенттікте ішкі аудит қызметтерін 
(бюджеттік үйымды);

4) МАСИ-ді (Аудит жэне бақылау бойынша миссия) қамти- 
Ды.

Францияның аумағындағы барлық қаржы қызметтерінің ау- 
дитін Қаржы, экономика жэне өнеркәсіп министрлігі жаныиан 
1797 жылы күрылған Қаржы жөніндегі бас инспекция жүзеге
асырады.

Аудит жөніндегі үлттық миссияның функционалдық бағыт- 
тары барлық министрліктердің қаржылық аудиті (80 %) жэне 
гиімділік аудиті (20 %) болып табылады.

Үлттық миссия тэуекелдерді басқару жүйесінің (ТБЖ) не- 
гізінде барлық министрліктер үшін үлттық аудиттің бірыңгай 
жоспарын қалыптастыруды, ішкі аудиторлардың Аудит жөнін- 
дегі үлттық миссияның стандарттарына сәйкестігін бақылауды 
жүзеге асырады.

Ішкі аудит қызметінің негізгі міндеттері: өзі қүрылған 
қүрылымның кэсіби қызметі саласындағы аудит (бақылау), оз 
қүрылымы ішінде сәйкестік аудиті жэне тиімділік аудиті.

Ішкі аудит қызметі барлық мемлекеттік органдарда жэне 
министрліктердің денартаменттерінде, оның ішінде жергілікті 
өзін-өзі атқару органдарында қүрылған.
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Қаржы, экономика жэне өнеркэсіп министрлігіндегі МАСИ 
(басқа министрліктерде де ұқсас құрылымдар бар) -  тұрақты 
жұмыс істейтін консультативтік-кеңестік орган. Оның функ- 
ционалдық бағыттары: министрліктің қызметінің рэсімдері 
бойынша оның толыққанды есеп ұсыну қабілетін бағалау; 
тәуекелдерді басқару; тэуекелдерді төмендету үшін іс-қимыл 
жоспарын жасау; эдіснама белгілеу жэне департаменттердің 
оны орындауын бақылау; департаменттерге нәтижелерін қо- 
рыта отырып, құзыреттілігі шегінде сэйкестік бақылау жүргізу 
туралы тапсырмалар беру болып табылады.

Германияның тәжірибесі
Германияда да кэсіпорындардың қаржы-шаруашылық қы- 

зметі мемлекеттік реттеуге, тиісінше, сыртқы бақылауға жа- 
тады. Сыртқы бақылау тексеруді де (оны салықтарды алудың 
дүрыстығын қамтамасыз ету мақсатында қаржы органдары 
жүргізеді), жылдық баланстарды, пайда мен шығындардың 
шоттарын жэне басқа да нысандарды міндетті тексеруді де 
(оны шаруашылық бақылаушылары жүзеге асырады) қарасты- 
рады. Атап айтқанда, Қаржы жөніндегі федералдық ведомство 
кәсіпорындарды салықтық тексерумен, шетелдік капитал са- 
лымдарына салық салумен айналысады, ал Федералдық бақы- 
лау-тексеру қызметі бюджетті ағымдағы тексеруді жүзеге асы- 
рады.

Германияның жоғары аудит органы -  Випсісзгссһпип^зһоҒ 
немесе Федералдық есеп палатасы (бұдан эрі -  ФЕП) мемле- 
кеттік аудит жүйесіне кіретін, жоғары федералдық мемлекеттік 
орган болып табылады.

ФЕП қызметінің ерекше қырлары мысалы, герман теміржол- 
дарын реформалау, федералдық радио, телевидение жэне 
басқалары туралы өзге де заңдардың тиісті ережелерімен рет- 
теледі.

Германияның Конституциясына сэйкес ФЕП тэуелсіз орган 
болып табылады жэне тек заңға ғана бағынады, ешбір мемле- 
кеттік орган ФЕП-ке аудиторлық қызметін жүзеге асыру бөлі-
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гімде ықпал ете алмайды. Өз кезегінде, ФЕП заңнама талап- 
тарына сэйкес қабылданған саяси шешімдерге баға бермейді.

Сондай-ақ Конституцияда ФЕП-тің (федералдық мемлекет- 
тік органдардың сатысында ФЕП мәртебесі Президент Офисі, 
Канцлер Офисі, федералдық мемлекеттік департаменттер мэр- 
тсбесіне теңестіріледі), оның мүшелерінің мэртебесі жэне не~ 
гізгі функциялары корсетілген.

«Бюджеттік қагидаттар туралы» Заң ФЕП-тің жэне Герма- 
мияның басқа да аудиторлық мекемелерінің жеке кэсіпорын- 
дарга жэне жария қүқық нормасына жататын органдарга қаты- 
сты аудиторлық өкілеттіктерінің сипаттамасын қамтиды.

ФЕП т}фалы Заңда тек заңға ғана бағынатын жэне заңда 
көзделген функциялар шеңберінде Федералдық Парламенттің 
жэне Федералдық Үкіметтің шешімдер қабылдауына ықпал 
ететін, жоғарғы федералдық орган жэне мемлекеттік аудиттің 
тэуелсіз органы -  ФЕП-тің мәртебесі айқын жазылған.

ФЕП аудиттің барлық үш типін: сэйкестік, қаржылық 
есептілік жэне тиімділік аудиттерін, сондай-ақ алдын ала 
(бағдарламаларды эзірлеу кезеңінде), ағымдағы (жобаларды 
іске асыру кезеңінде) жэне кейіннен (қаржы жылының аяқта- 
луына қарай) аудиттерді жүргізеді.

Егер аудит ФЕП сияқты, федералдық жерлердің бірінің 
Есеп палатасының қүзыретіне кіретін болса, олар оны бірлікте 
жүргізуге тиіс. Егер Негізгі заңның бабы ФЕП аудитін жүргізу- 
ді белгілемесе, ол уағдаластық бойынша тексеру міндеттерін 
жерге байланысты есеп палаталарына беруі мүмкін. Сондай-ақ 
уағдаластық бойынша ФЕП жерге байланысты есеп палатала- 
рының міндеттерін өзіне ала алады.

Егер:
• заңга сәйкес, Федерациядан дотациялар алатын болса не- 

месе Федерацияның кепілдік міндеттемелерінің заңды негіз- 
дері болса;

• олар тек немесе көбінесе Федерация немесе ол тағайын- 
даған түлға тарапынан басқарылатын болса;

• аудит жүрғізу туралы ФЕП-пен уағдаластығы болса;
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• олар кәсіпорындар болып табылмаса жэне олардың 
жарғысында Федералдық есеп палатасының келісімімен ол 
жүргізетін аудит козделсе, ФЕП жеке қүқықтық мәртебесі бар 
заңды тұлғалардың бюджеттік қаржыландырылуын жэне ша- 
руашылықты жүргізуін бақылайды.

Федераңияның бюджеттік жэне қаржылық есептілігін тек- 
серу ФЕП-тің негізгі функңиясы болып табылады, бұған қоса 
бұл жұмыстағы ең басты нәрсе -  ағымдағы жылға арналған 
«Федералдық бюджет туралы» Заңның орындалуын тексеру. 
Бұл ретте көбінесе ілеспе бақылау, яғни қандай да бір жағдай- 
да, мемлекеттік шығыстарға байланысты қабылданып қойған 
шешімді бақылау қолданылады. Сонымен бірге ФЕП-тің бюд- 
жет туралы заң қабылданғанға дейін министрліктер мен ведом- 
стволарға ұсынымдар беруге құқығы бар. ФЕП бақылауының 
басты өлшемшарттары ретінде үнемділік жэне қолданыстағы 
заңнамаға сәйкестік қарастырылады..

Аудиттің қорытындысы бойынша Аудит объектісі бас- 
шылығына хат дайындалып, оған барлық анықталған фак- 
тілердің сипаттамалары, сондай-ақ аудит объектісінің ФЕП 
анықтаған фактілерге түсіндірме беру мерзімдері енгізіледі. 
Қажет болғанда, анықталған аудиторлық фактілер басқа мем- 
лекеттік органдармен жэне Парламенттің Қаржы жөніндегі ко- 
митетімен талқылануы мүмкін.

Елеулі қаржылық салдарға ие аудиторлық фактілер 
анықталған жағдайда, ФЕП ол туралы Федералдық қаржы ми- 
нистрліғін хабардар етеді.

ФЕП-тің қолданылатын аудиторлық өлшемшарттар мен 
рэсімдерді қамтамасыз етуге, сондай-ақ аудит дайындау, жүр- 
гізу жэне аудиторлық есептерді жасау жөніндегі нұсқаулықтар 
ұсынуға бағытталған Аудиторлық қағидалары 1997 жылы 
(2005 жылғы 29-30 тамыздағы өзгерістерімен) қабылданды 
жэне қолданылуда.

Германияның ФЕП тэжірибесін зерделеу аудит жүргізудің 
барлық рэсімдерінің айқын регламенттелуі оған жүктелғен 
функңияларды барынша тиімді орындауға мүмкіндік беретінін
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көрсетеді. Сондай-ақ Қазақстанда квазимемлекеттік сектор 
субъектілері санының тұрақты өсуі жағдайында, ФЕП-тің 
жеке құқықтық мэртебесі бар заңды тұлғалардың бюджеттік 
қаржыландырылуын жэне шаруашылықты жүргізуін бақылау 
тэжірибесі ерекше қызықтырады.

Болгарияның тәжірибесі
Болгарияда мемлекеттік қаржылық бақылауды Қаржылық 

бақылаудың бас басқармасы жэне аумақтық басқармалар 
арқылы Қаржы министрлігі жүзеге асырады. Штатын Мини- 
стрлер кеңесі айқындайды. Қаржылық тексерушілер Қаржы 
министрінің бүйрықтарымен тағайындалады жэне жүмыстан 
босатылады. Бас басқарма бірыңғай тексеру саясатын жүргі- 
зеді, эдістемелік база қүрады, ведомстволық бақылаудың қа- 
дағалануын жүзеге асырады. Жүмыс жоспарын Қаржы ми- 
нистрі бекітеді. Қаржы-шаруашылық операңиялардың заң- 
дылығы, бухгалтерлік есептіліктің анықтығы, бюджеттік жэне 
валюталық тэртіптің сақталуы, жекешелендіру мэмілелері 
бақылау мэні болып табылады.

Румынияның тәжірибесі
Румынияда бақылаудың негізін оның парламенттік, үкімет- 

тік жэне ведомстволық сияқты түрлері қүрайды.
Парламенттік бақылауды барлық өңірлерде өз дирекңияла- 

ры бар (Румыния экімшілік түрғыдан 41 уездке бөлінеді) Есеп 
палатасы (штаты -  300 адамға жуық) жүзеге асырады.

Үкіметтік қаржылық бақылауды Қаржы министрлігің (1320 
адам) жүзеге асырады, ол өз қүрылымында Фискалдық бақы- 
лау бас дирекциясына жэне эр уезде мемлекеттік қаржылық 
бас басқармаларына (450-600 адам), өз кезегінде, олар да фи- 
скалдық бақылау дирекцияларына ие.

Ведомстволық қаржылық бақылауды салалық министрлік- 
терге бағынатын Бақылау жэне ішкі аудит басқармасы жүзеге 
асырады. Бүл ретте Румыния Есеп палатасы тек Парламентке 
ғана бағынысты жэне есеп беретін тәуелсіз орган болып табы-
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лады, оның төменгі дирекциялары палатаның орталық аппа- 
ратына бағынады. Мемлекеттік қаржының жергілікті басқар- 
малары тікелей Қаржы министрлігіне бағынады, ал берілген 
өкілеттіктер бөлігінде халықтық депутаттардың уездік кеңе- 
стеріне есепті болады. Ведомстволық бақылау органдары ми- 
нистрліктер мен ведомстволардың тиісті басшыларына бағы- 
нысты жэне есепті. Қаржы министрлігінің жэне Есеп пала- 
тасының бақылауды жүзеге асыратын органдары бұзушылық 
фактілерін анықтауға да, талдау жүргізуге де бағытталған. 
Сонымен бірге мемлекеттік қаржының жергілікті басқарма- 
лары бюджеттен қаражат бөлу туралы шешім қабылдағанға 
дейін кэсіпорынның немесе мекеменің қаржы-экономикалық 
қызметін алдын ала талдауды жүзеге асырады. Ведомстволық 
бақылау органдары негізінен аудитті тиісті министрлікке неме- 
се ведомствоға бағынысты мекемелерде жүргізеді, бухгалтер- 
лік есептің жай-күйін тексереді. Бюджетке төленетін төлем- 
дерді төлеудің дұрыстығы мен толықтығын, бюджет қаражаты 
мен мемлекеттік мүліктің пайдаланылуын тексеруге Румыния- 
ның барлық бақылау органдарының өкілеттіктері бар. Бақылау 
органдарының өкілеттіктері мемлекеттік мүлік үлесі бар бюд- 
жеттік мекемелер мен үйымдарға, мемлекеттік кэсіпорындар 
мен шаруашылық субъектілеріне жэне бюджеттен, мемлекет- 
тік қорлардан жэне халықаралық үйымдардан қаражат алатын 
басқа да субъектілерғе таралады.

Индияның тәжірибесі
Индияның Бас бақылаушы жэне аудитор басқармасы 

жоғарғы аудитор мэртебесіне ие. Бүл орган:
- билік органдары мен үкіметтік компаниялардың ішкі ауди- 

торларыа аудит жүргізу тэртібіне қатысты нұсқаулықтар дай- 
ындай алады;

- осы аудиторларды аудиторлық стандарттарды сақтауына 
қатысты тексере алады, сондай-ақ жеке аудиторлардың ауди- 
торлық сертификаттарды көрсетуінің адалдығына қатысты 
қызметін зерттей алады;
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- қосымша аудит немесе тестілеу жүргізе алады;
- заңнама ережелеріне сэйкес мемлекеттік корпорациялар- 

дың принциптік аудиторы ретінде аудиттерді жүзеге асыра 
алады.

Швецияньің тәжірибесі
Еуропаның басқа да көптеген елдерінен ерекше Швецияның 

министрліктеріне үкіметтік ведомстволарды тікелей басқару 
өкілеттігі берілмеген. Сондықтан Швецияның конституциясы 
Парламент пен Үкіметке мемлекеттік секторды бақылаудың 
озіндік қүрылымына ие болу мүмкіндігін береді. Парламенттің 
бақылау функцияларын:

1) жалпы, Үкіметтің жүмысын зерделейтін түрақты парла- 
менттік конституңиялық комитет;

2) міндеті мемлекеттік органдардың іс-қимылдарының заң- 
дылығын қамтамасыз ету болып табылатын парламенттік 
омбудсмен;

3) парламенттік аудиторлар;
4) заңдылықты сақтау жэне мемлекетте күқық қорғау мәсе- 

лелерінде Әділет канцлері басқармасы жэне Үлттық тексеру 
басқармасы арқылы бақылау функциялары берілген үкімет 
орындайды.

Парламенттік аудиторлар институты Парламенттің 
12 уэкілетті мүшесінен, олардың 12 орынбасарынан жэне штат 
саны 30 мемлекеттік қызметшіден түратын Парламенттік ауди- 
торлар басқармасынан түрады. Парламенттік аудиторлар ми- 
нистрліктердің жэне мемлекеттік басқарудың басқа да орталық 
органдарының ресурстарды пайдалану тиімділігін зерделеуге, 
жалпы атқарушы биліктің экімшілік қызметін багалауга шақы- 
рылған.

Швецияныц Мемлекеттік қаржылық аудитінің Орталық 
экімшілік органы арнайы бақылау функциялары беріл- 
ген тәуелсіз институт Үлттық тексеру басқармасы (бүдан эрі
-  ¥ТБ) болып табылады.

¥ТБ-ның басты міндеті -  мемлекеттік севстор субъек- 
тілерінің экімшілік жэне қаржылық операңияларын зерде-
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леу (аудит) жолымен мемлекеттік рееурстарды басқаруда 
кемшіліктер мен әлсіз тұстарды іздестіру. Аудиттің нәтижелері 
туралы қорытылған ақпарат жэне оның негізінде эзірленген 
ұсынымдар қарау жэне тиісті шешімдер қабылдау үшін Пар- 
ламентке, Үкіметке жэне үкіметтік ведомстволарға жіберіледі.

¥ТБ-ны лауазымда қалу мерзімін үзарту қүқығымен Үкімет 
6 жыл мерзімге тағайындайтын Бас аудитор басқарады. ¥ТБ- 
ның алқалы органы қүрамында 10 мүшесі бар Консультативтік 
кеңес болып табылады. Ведомствоның штатын 300-ге жуық 
мемлекеттік қызметші қүрайды жэне оның басым бөлігі эконо- 
мистер мен элеуметтік зерттеушілерден түрады.

¥ТБ жүмысы екі негізгі бағытта: қаржылық аудит жэне 
экімшілік аудит қызметі бағыттарында үйымдастырылған. 
Тиісті жедел бөлімше заңдық қолдау, ақпараттық техноло- 
гиялар, қаржылық қамтамасыз ету, кадр саясаты жэне басқа- 
лары бойынша Ағымдағы қызмет департаментімен, сондай-ақ 
халықаралық жобаларды орындауда Халықаралық байланы- 
стар хатшылығымен өзара іс-қимыл жасайды. Бүл ретте аудит 
міндетті түрде қаржы тэртібінің сақталуы бойынша бақылау 
функңиясын орындайды. Сондай-ақ ¥ТБ жүмысы жекелеген 
ұйымдардың жэне күрделі тармақталған жүйелердің жұмыс 
істеу тиімділігін арттыруға үлес қосуы мүмкін нэтижелеріне 
бағытталған. Аудиттің тәуелсіздігі ¥ТБ-ның аудит объектілері 
мен әдістерін дербес іріктеуін жэне оз тұжырымдарын сыртқы 
ықпалсыз жариялауды білдіреді. Аудитті жоспарлау кезінде 
төмен өнімділіктің жоғары тәуекелі жэне материалдық қате- 
лердің туындауы байқалатын салаларға басымдық беріледі.

Әкімшілік қызмет аудиті департаментінің маңызды мис- 
сиясы мемлекеттік секторды басқару жүйесінде кемшіліктерді 
іздестіру болып табылады. Аудит Үкімет қаржыландыратын 
жэне бақылайтын барлық мемлекеттік ведомстволарда, 
үйымдарда жэне қорларда жүзеге асырылады. Аймақтық жэне 
басқарудың муниңипальдік органдары бақылауға алатын объ- 
ектілер болып табылмайды, алайда жекелеген жағдайларда 
¥ТБ өкілдік органдар енгізген бағдарламалардың немесе ре-
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формалардың орындалуына аудит жүргізу үшін көрсетілген 
қүрылымдардан қажетті ақпарат алуға уәкілетті.

Әкімшілік қызмет аудиті Швецияда 1967 жылы енгізілген 
жэне сол кезден бері мемлекеттік ресурстарды басқарудың 
жай-күйін барынша толық сипаттайтын үш жалпы көрсеткіш- 
ісс тоғыстырылган:

Атап айтқанда:
1) тиімділік -  пәрменділік, мақсатқа қол жеткізу деңгейі;
2) өнімділік -  жемістілік, өнім жасау үшін ресурстарды 

і ұтынудың пайдалылық дәрежесі;
3) үқыптылық -  үнемділік, өнімнің сапасын ескере отырып, 

шығыстарды барынша азайту дэрежесі.
Бахрейннің тәжірибесі
Жоғары аудит органының функңияларын пайдалану мәсе- 

лесіне тиімді көзқарастың үлгісі Бахрейннің тәжірибесі болып 
і абылады. Бүл елдің мемлекеттік қаржылық аудит органының 
үйымдық қүрылымының кәсіби қүрамдас бөліктері:

1) қаржылық аудит (кэсіпорындар мен мекемелердің жалпы 
қаржылық жай-күйін талдау; нормативтік-реттеуші қүжаттар- 
дың ережелерінің сақталуын тексеру);

2) әкімшілік қызмет аудиті (үсынылатын қызметтердің 
үнемділігі мен тиімділігін айқындау, сапасы мен санын баға- 
лау; бақылау объектісінің қойылған мақсатқа қол жеткізуін 
талдау);

3) компьютерлік жэне бухгалтерлік жүйелердің аудиті сек- 
циялары болып табылады.

Көрсетілген үш бағытқа қоршаған орта аудитін қосуға бо- 
лады, кейбір дамыған елдерде оны экімшілік қызмет аудиті 
ретінде бөліп көрсетеді.

Ресейдіц тәжірибесі
Ресей Федерациясының жоғары мемлекеттік аудит органы 

Есеп палатасы болып табылады, оның қызметі «Ресей Федера- 
циясының Есеп палатасы туралы» 2013 жылғы 5 сәуірдегі 
№ 41-ФЗ Федералдық Заңымен реттеледі.
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Заңнамаға сәйкес бюджеттік процесс құрылымына интегра- 
цияланған сыртқы бақылау жүйесі үш дәйекті сатыда -  кезекті 
қаржы жылына арналған бюджет жобаларын алдын ала бақы- 
лау сатысында, тікелей ағымдағы қаржы жылы бюджеттерінің 
атқарылуы барысында жедел бақылау сатысында жэне есепті 
қаржы жылында атқарылған бюджеттерді кейіннен бақылау 
сатысында іске асырылатын эр қаржы жылының федералдық 
бюджетінің жэне мемлекеттік бюджеттен тыс қорлардың бюд- 
жеттерінің атқарылуына үздіксіз үш жылдық бақылау циклін 
көздейді.

Алдын ала, жедел жэне кейіннен бақылау шеңберінде жүзеге 
асырылатын бақылау жэне сараптамалық-талдау іс-шаралары- 
ның кешені Ресей Федерациясы федералдық бюджетінің жэне 
мемлекеттік бюджеттен тыс қорлары бюджеттерінің қалып- 
тастырылуын жэне атқарылуын Есеп палатасының бірыңғай 
бақылауының жүйесін қүрайды. Ол Есеп палатасының жүмыс 
жоспарына сэйкес Ресей Федерациясы Федералдық Жиналы- 
сы палаталарының тапсырмалары, Федерация Кеңесі мүше- 
лерінің жэне Мемлекеттік Дума депутаттарының өтініштері 
бойынша жүргізілетін тақырыптық тексерулермен, сараптама- 
лық-талдамалық іс-шаралармен айтарлықтай толықтырылады.

Ресей Федераңиясының федералдық бюджетіне жэне мем- 
лекеттік бюджеттен тыс қорларының бюджеттеріне алдын ала 
аудит жүргізу «Ресей Федерациясының Есеп палатасы туралы» 
Федералдық заңның 13 жэне 18-баптарына, МАС 201 «Феде- 
ралдық бюджетті қалыптастырудың алдын ала аудиті» мемле- 
кеттік аудит стандартына, ҚБС 204 «Мемлекеттік бюджеттен 
тыс қорлар бюджеттерінің жобаларын қалыптастыруды алдын 
ала бақылау» қаржылық бақылау стандартына сәйкес жүзеге 
асырылады.

Федералдық бюджеттің атқарылуын жедел талдау жэне 
атқарылуының үйымдастырылуын бақылау «Ресей Федераци- 
ясының Есеп палатасы туралы» Федералдық заңның 13 жэне 
19-баптарына жэне МАС 202 «Федералдық бюджеттің атқа- 
рылуын жедел талдау жэне атқарылуының үйымдастырылуын
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бақылау» мемлекеттік аудит стандартының ережелеріне сэй- 
кес жүзеге асырылады.

Федералдық бюджетті атқару процесінде Есеп палатасы 
федералдық бюджет кірістері түсімдерінің толықтығы мен 
уақтылылығын, федералдық бюджет туралы федералдық заң- 
иың бекітілген көрсеткіштерімен салыстырғанда, федералдық 
бюджеттің кассалық атқарылуын талдайды, ауытқушылықтар 
мен бүзушылықтарды анықтайды, оларға талдау жасайды, 
оларды жою жөнінде ұсыныстар енгізеді.

Есеп палатасы РФ Қазынашылығы операциялық күнінің 
күн сайынгы ақпаратын пайдалана отырып, РФ бюджетінің 
толықтырылуын жедел талдау кезінде аптасына бір-екі рет 
бюджетке түсетін кірістер жэне барлық қаражат бөлушілердің 
бюджеттік бағдарламалар бөлінісіндегі баптар бойынша бюд- 
жеттен қаражат аударуы жөніндегі қаржылық операциялар ту- 
ралы жедел ақпарат алып отырады. Сонымен бір уақытта бюд- 
жет кірістері мен шығыстары тізіміне барлық өзгерістер мен 
толықтырулар жедел тэртіпте алынады. Көрсетілген ақпаратты 
пайдалана отырып, Есеп палатасы жедел мониторингтеу жэне 
бюджеттің атқарылуын талдау үшін ақпараттық база жасайды. 
Бұл база барлық талдамалық бөлімдердің және экономиканың 
секторлары бойынша кұрылған бақылау болімдерінің пайдала- 
нуына арналған.

Есеп палатасының бюджеттің атқарылу барысы туралы тоқ- 
сан сайынғы жедел баяндамаларды дайындауға қажетті ақпа- 
ратты уақтылы жинауды жэне өңдеуді қамтамасыз етуі үшін 
Ресей Федерациясында атқарушы биліктің барлық федералдық 
органдары жэне ұйымдар үшін міндетті қаржылық есептілік 
белгіленеді.

Жедел баяндама федералдық бюджетке түсетін кірістер, 
бюджет қаражатының жұмсалуы, бюджет тапшылығын 
қаржыландыру көздері туралы нақты ақпаратты, Ресей Феде- 
рациясының мемлекеттік бағдарламаларының іске асырылуы, 
Резервтік қордың жэне ¥лттық эл-ауқат қоры қаражатының 
қозғалысы, бюджет қаражатының мемлекеттік корпораңиялар
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мүлкін қалыптастыруға бөлінуі туралы ақпаратты қамтиды. 
Баяндамаға талдамалық жазба қоса беріліп отыр, ол бюджеттің 
атқарылу барысы туралы, сондай-ақ әрбір есепті күнге макро- 
экономикалық жағдай туралы ақпаратты қамтиды жэне Ресей 
Федерациясы Үкіметі Төрағасына жіберіледі.

Жедел бақылау шеңберінде ағымдағы жылға жэне жоспар- 
лы кезеңге арналған федералдық бюджет туралы федералдық 
заңға өзгерістер енгізу туралы заң жобаларына Есеп палатасы- 
ның қорытындыларын дайындау жүзеге асырылады.

Кейіннен бақылау есепті қаржы жылында Ресей Федерация- 
сының федералдық бюджеті жэне мемлекеттік бюджеттен тыс 
қорларының бюджеттері туралы федералдық заңның орында- 
луын тексеру жөніндегі бақылау жэне сараптамалық-талдама- 
лық іс-шаралар кешенін білдіреді. Есеп палатасы федералдық 
бюджет қаражатының бас экімшілерінің жылдық бюджеттік 
есептілігін сыртқы тексеруді жүзеге асырады, федералдық 
бюджет қаражатының эрбір экімшісі бойынша қорытынды 
дайындайды жэне оларды Мемлекеттік Думаға жэне Федера- 
ция Кеңесіне үсынады.

Есеп палатасы мандатының ерекшеліктерімен шарттанды- 
рылған, Ресейдің сыртқы мемлекеттік қаржылық бақылауы 
стандарттарының ерекше жүйесі ШТ08АІ стандарттарының 
кең базасын ескереді, тиісті халықаралық қүжаттардың талап- 
тары мен ережелеріне негізделеді.

Кірістер мен шығыстардың бюджет заңнамасына, сон- 
дай-ақ бюджет саласындағы басқа да нормативтік қүқықтық 
актілердің ережелері мен талаптарына сэйкестігін тексермей, 
бюджеттің атқарылуы туралы есептің анықтығын айқындау 
жэне тиісті қорытынды дайындау мүмкін емес.

Осылайша, халықаралық тэжірибені зерделеу элемде мем- 
лекеттік аудиттің үш типі: қаржылық есептілік аудиті, тиімділік 
аудиті жэне сәйкестік аудиті қалыптасқанын жэне пайдала- 
нылып жатқанын көрсетеді.

%
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Өзін-өзі бакылауға арналған суиактар:
1. Әлемде қаржылық бақылауды жэне мемлекеттік 
аудитті ұйымдастырудыц қандай екі жетекші моделі 
бар?
2. ББҚБ қашан ұйымдастырылды? ББҚБ-ның негізгі 
функциялары.
3. Францияның ішкі мемлекеттік бақылау жүйесі нені 
қамтиды?
4. Германияның Федералдық есеп палатасыныың 
мэртебесі қандай?
5. Швецияның ¥лттық тексеру басқармасының 
қүрылымы мен міндеттері.
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3.1. ШТ08АІ/І88АІ халықаралық стандарттары
3.2. Халықаралық аудит стандарттары (ХАС)
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3.1. ПЧТ08АІ/І88АІ халықаралық стандарттары

Мемлекеттік аудитті стандарттау -  мемлекеттік секторда 
аудиторлық қызметтің барлық қатысушылары үшін эділетті 
нормаларды, қағидалар мен сипаттамаларды белғілеу процесі. 
Жалпы алғанда, стандарттау мемлекеттік бақылауды басқару- 
дың үйымдық-өкімдік әдістерінің коріністерінің бірі, оны жақ- 
сартудың, бақылауды үйымдастырудың күрделілігін төменде- 
тудің, мемлекеттік бақылау саясатын іске асырудың ең маңыз- 
ды күралдарының бірі болып табылады.

Мемлекеттік аудит стандарты -  бүл мемлекеттік аудиттің 
барлық органдарының қызметі мен жалпы нэтижеге қосатын 
гүлесін түсінуін қамтамасыз ететін база, үлгі, түрақтылық.

ҚР-да мемлекеттік аудитті жүзеге асыруға қатысты жоғары 
бақылау орғандарының қызметі де мемлекеттік аудиттің ха- 
лықаралық стандарттарына негізделеді.

Түрлі елдердің, оның ішінде Қазақстанның да жоғары ау- 
диторлық мекемелерінің бақылау қызметін үйымдастыруды 
қамтамасыз ететін біріздендірілген стандарттар халықаралық 
жоғары аудит орғандары үйымының (ШТ08АІ) стандарттары 
болып табылады.

ШТ08АІ стандарттарының мақсаты -  осы саладағы үздік 
әлемдік тәжірибені қорыту және мемлекеттік ресурстарды 
тнімді басқару үшін жағдайлар жасау.

Қазақстан Республикасында мемлекеттік аудит жэне 
қаржылық бақылау стандарттары мыналарға бөлінеді:
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1) халықаралық стандарттардың негізінде әзірленетін, мем- 
лекеттік аудит жэне қаржылық бақылау органдарының қыз- 
метіне негіз қалаущы талаптарды қамтитын мемлекеттік ау- 
диттің жэне қаржылық бақылаудың жалпы стандарттары;

Мемлекеттік аудиттің жэне қаржылық бақылаудың жалпы 
стандарттарын Республикалық бюджеттің атқарылуын бақы- 
лау жөніндегі есеп комитеті эзірлейді жэне Қазақстан Респу- 
бликасының Президенті бекітеді.

2) мемлекеттік аудитті жэне қаржылық бақылауды жүр- 
гізуге (рәсіміне, тетігіне жэне әдістеріне), мемлекеттік аудит 
жэне қаржылық бақылау органдарының қызметіне қойыла- 
тын рәсімдік талаптарды қамтитын мемлекеттік аудиттің жэне 
қаржылық бақылаудың рәсімдік стандарттары;

Мемлекеттік аудиттің жэне қаржылық бақылаудың стан- 
дарттарын мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау орган- 
дары, мемлекеттік аудитті жүргізуге тартылған жеке жэне заң- 
ды түлғалар қолдануға міндетті.

Мемлекеттік аудиторға мемлекеттік аудитті жүргізуді регла- 
менттейтін нормативтік актілерден басқа, аудиторлық зерттеу 
объектілері туралы білімге ие болуы қажет екенін атап өткен 
жөн.

І88АІ жоғары аудит органдарының халықаралық стандарт- 
тары -  бүл тиісінше жүмыс істеу үшін қажетті базалық алғы- 
шарттар туралы, кәсіби этика туралы мэлімдемелер, сондай-ақ 
мемлекеттік секторда жүргізілетін аудиттің іргелі қағидаттары.

І88АІ-ДЫҢ міндеті -  мемлекеттік аудиторларға сэйкестік, 
қаржылық есептілік жэне тиімділік аудиттерін жүргізу жөнін- 
де практикалық басшылықтар беру.

І88АІ-ды Бухгалтерлік есеп пен есептілік комитетінің, Ау- 
дит стандарттары комитетінің жэне Ішкі бақылау стандартта- 
ры комитетінің қосылуы жолымен 2004 жылы ШТ08АІ-дың 
XVIII Конгресінде қүрылған (1-суретті қараңыз) ШТ08АІ 
Кэсіби стандарттар комитеті (Р8С) әзірледі. Р8С-ді Дания 
басқарады, ал 70 ел оның мүшелері болып -табылады. Р8С 
ІҒАС-пен жэне ІІА-мен белсенді ынтымақтасады, бүл аудит
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1МТ08Д! Коигрес!

І і Г  |
Басқарма 

(18 сайланатын мүше)

Өңірлік жүмыс 
топтары

^ К о с іб и с т а н - ' 
дарттар коми- 
готі -  Дания
* Ашықтық 
жене есептілік 
жобасы -  
Франция
* Аудит 
сапасын 
бақылау жо- 
басы -  Жаңа 
Зеландия
* Сәйкестік 
вудиті қосалқы 
комитеті -  
Норвегия
* Қаржылық 
аудит қосалқы 
комитеті -  
Швеция
* Тиімділік 
аудиті қосалқы 
комитеті -  
Бразилия
* Ішкі бақылау 
стандарттары 
қосалқы коми- 
теті -  Польша
* Бухгал- 
терлік есеп 
пен есептілік 
қосалқы коми- 
теті - Канада

V ________ .

Әлеует 
өрістету 
комитеті -  
Марокко
* ҚК1: ИНТО- 
САИ мүшелері 
арасында 
әлеуетті өрі- 
стету қызметін 
күшейтуді 
жылжыту -  
Англия
* ҚК2: Кон- 
сультациялық 
қызметтерді 
дамыту -  Перу
* ҚКЗ: Ерікті 
дәрежесі тең 
тексерулер 
жолымен үздік 
практиканы 
және сапаны 
куәландыру- 
ларды жылжы- 
ту - Германия

к
фюо.

95

-
Бас Хатшьі - 

Австрия

Стратегиялық 
жоспарлау директоры

Білім алмасу ко- 
митеті -  Индия

* Мемборыш 
жөніндегі ЖТ -  
Мексика
* ІТ-аудит жөнінде- 
гі ЖТ -  Индия
* Экологиялық 
аудит жөніндегі 
ЖТ -  Эстония
* Бағдарламалар- 
ды бағалау жөнін- 
дегі ЖТ -  Франция
* Сыбайлас 
жемқорлықпен 
күрес және ақ- 
шаны жылыстату 
женіндегі ЖТ -  
Мысыр
* Апат жағдайында 
көрсетілетін көмек 
аудиті жөніндегі 
ЖТ -  ЕАС
* Түйінді үлттық 
көрсеткіштер 
жөніндегі ЖТ -  
Ресей
* ЖМАО құн- 
дылықтары мен 
пайдалары жөнін- 
дегі ЖТ -  Оңтүстік 
Африка
* Қаржы дағдары- 
сы жөніндегі НТ
-  АҚШ
* ЖМАО дерекқор 
жөніндегі НТ -  
Мексика

Қаржы және 
әкімілік ко- 
митеті -  Сауд 
Арабиясы

- США (вице)
- Қытай
- Эквадор
- Норвегия

Бас Хатшы -  
Мексика

ІЫТОЗАІ
Кемекті
үйлестіру
женіндегі
басқарушы ко-
митет -  Сауд
Арабиясы

Ж Т -ж ұ м ы с тобы, Н Т  -  нысаналы топ, Қ К -  қосалқы комитет.

1-сурет. Ш Т08АІ құрылымы
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стандарттарын эзірлеу кезеңінде мемлекеттік аудиттің мэнін 
курайтын ақпаратқа және қаржылық есептілікке (мемлекеттік 
сектор субъектілерінің жэне Үкіметтің шоғырландырылған 
есептілігіне) қойылатын тұжырымдамамен жэне жалпы талап- 
тармен келісуін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Стандартты (эдетте, стандарттар топтарын) әзірлеу про- 
ңесі жобаны алдын ала дайындаудан бастап, оны ЮТ08АІ- 
дың барлық мүшелері талқылағанға және ШТ05АІ Конгресі 
қабылдағанға дейін орташа 3 жылды қамтиды (2-суретті қа- 
раңыз).

Басқарушы
комитет

ІЫТОЗАІ
басқармасы

ІМ 0 5 А І
мүшелері

ІЗЗАІ 
алдын ала жобасы

ІЗЗАІ талқыланатын 
жоба

ІЗЗАІ 
қабылданған 

нусқасы

Келісім

Ақпарат:

Формальды келісім
Түпкілікті келісіл

ІМТОЗАІ
конгресі

Әзірлеудің орташа кезеңі — стандарттың жобасынан бастап, оны 
бекіткенге дейін 3 жыл  *  -  Р8С материалдары бойынша: Іпігосіисіп.% іһе 

І88АІЗ апсІШТОЗАІ СОУх Ц,

2-сурет. Стандарт әзірлеу процесі

46



3-ТАРАУ. Мемлекеттік аудитті жүргізу кезінде пайдаланылатын халықаралық стандарттар

І88АІ-ды эзірлеу жэне жылжыту ШТ08АІ саясатындағы
і үйінді мэселелердің бірі. Атап айтқанда, ІМТ08АІ-дың 2011- 
2016 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:

үздік басқаруға, айқындық пен есептілікке үлес қоса 
огырып, жүктелген функцияларды еркін жэне эділ орындау 
мүмкіндігіне кепілдік беру үшін тәуелсіздіктің маңызды екені;

• ІЫТ08АІ-ДЫҢ декларациялар -  тэуелсіздік туралы 
.11 м ма декларациясы жэне Мексика декларациясы иысаныида 
гоуелсіздік туралы І88АІ-ды бекіткені;

• БЧ[Т08АІ-дың барлық мүшелерінің жэне мүдделі 
тараптардың міндеттері мен қажеттіліктеріне сэйкес келетін, 
косібн халықаралық стандарттардың қазіргі талаптарына 
үйлесетін қүрылымын ШТ08АІ үсына алатынын қамтамасыз 
отуге Р8С-тің күш салатыны атап өтіледі.

Қосымша ретінде ПЧТ08АІ мемлекеттік секторда 
қаржылық басқарудың маңызды салалары жэне есептілік 
бойынша басшылықтарды -  ГМТ08АІ Үздік басқару бойынша 
басшылықтарын (ШТ08АІ 0 0 V) үсынады.

2010 жылы ШТ08АІ-ДЫҢ кезекті Конгресінде Р8С 
сгандарттар мен басшылықтардың толық кешенін үсынды. 
Бес жылдық келешекте Р8С-тың жүмысы І88АІ жэне Ш- 
Т08АІ ООУ әзірлеу кезеңінен оларды сүйемелдеуге (қолдау 
кезеңінде) дейін, оның ішінде:

• қолданыстағы стандарттар мен басшылықтарға монито- 
ринг пен бағалау жүргізу;

• қолданыстағы стандарттар мен басшылықтарды жаңарту;
• стандарттар мен басшылықтардың дәйектілігін сәйкестен- 

діру жэне жақсарту;
• жаңа стандарттар мен басшылықтар әзірлеу;
• ІҒАС-пен жэне стандарт эзірлеуші басқа да органдармен 

ынтымақтасу;
• стандарттарды сүйемелдеу жолымен көшуге баса назар ау- 

дару күтілуде.
Сондай-ақ 2010 жылы ШТ08АІ Конгресі Оңтүстік Африка 

декларациясын қабылдады, онда мыналар жарияланды:
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«№

- ШТ08АІ стандарттардың толық тізбесі бар І88АІ құрылы- 
мын жэне ЩТ08АІ ООУ -  үздік басқару бойынша бас- 
шылықтарды әзірледі жэне келісті;

- І88АІ жүмыс істеу үшін негізгі қағидаттарды, алғышарт- 
тарды, аудиттің жэне аудиторлық басшылықтардың базалық 
қағидаттарын белгілейді;

- ЩТ08АІ ООУ мақсаты -  мемлекеттік секторда үздік 
басқаруға жэрдемдесу;

- ЩТ08АІ оз мүшелерін жэне басқа да сыртқы әріптестерін 
мемлекеттік сектор аудитінің мэнін білдіретін стандарттармен 
(І88АІ) қамтамасыз етеді;

- ЩТ08АІ-дың негізгі мақсаты -  І88АІ қүрылымын барын- 
ша табысты қолдануға көмектесу;

- ЩТ08АІ қоғамдастығына жэне басқа да тартылған үй- 
ымдарға І88АІ-ды жэне ЩТ08АІ ООУ-ті түрақты жаңартып 
отыру олардың аудитті дамытудағы өзгерістерге сэйкестігін 
қамтамасыз ету жэне жаңа озық әдістер мен тэсілдерді корсету 
үшін айтарлықтай маңызды.

Лима жэне Мексика деклараңияларына сэйкес, сондай-ақ 
үлттық заңнамаға сәйкестігі бойынша өз тәсілдерін анықтауда 
ЩТ08АІ-дың эрбір мүшесінің тэуелсіздігін мойындай оты- 
рып, XX Конгресс оз қатысушыларын жэне мүдделі тараптар- 
ды:

- І88АІ қүрылымын мемлекеттік сектор аудиті үшін жалпы 
нысан ретінде пайдалануға;

- олардың қызметін және аудит бойынша басшылықтарын 
І88АІ-ға сэйкестіғі мэніне бағалауға;

- І88АІ-ды олардың өкілеттіктеріне, үлттық заңнама мен 
қағидалардың талаптарына сәйкес қолдануға;

- элемдік, оңірлік жэне үлттық көлемде І88АІ жэне ЩТ08АІ 
ООУ туралы хабардарлықты арттыруға;

- аталған стандарттар мен басшылықтарды жетілдіру жэне 
жаңарту үшін І88АІ жэне ЩТ08АІ ООУ қолдануда білім- 
дерімен, озық тэжірибесімен жэне сын-теғеуріндермен болісу- 
ге шақыру жөнінде шешім қабылдады.

МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ ТЕОРИЯСЫ________________________________________________________

48



3-ТАРАУ. Мемлекеттік аудитті жүргізу кезінде пайдаланылатын халықаралық стандарттар

І88АІ өзінше «тірі қркат», яғни қажеттілігіне қарай өзгері- 
стср мен толықтырулар енгізілетін қркат болып табылған- 
дықтан, ұлттық стандарттарды жетілдіру бойынша жұмыс жа- 
сауға ниеттенген эрбір адам

І88АІ-ДЫҢ барлық өзгерістері мен жаңартуларын турақты 
псгізде қадагалап отыруға тиіс.

ШТ08АІ Адал басқару бойынша басшылығы (ШТ08АІ- 
(ЮУ) мемлекеттік басқару органдары үшін мемлекеттік 
қаржыны дүрыс басқару жоніндегі ұсынымдарды қамтиды. 
Стандарттар олардың І88АІ құрылымында қамтылған кұрал- 
дарды пайдалану дэрежесін дербес айқындау кұқықтарына за- 
рарын тигізбей, барлығына арналған эдіснамалық нұсқаулар- 
дан тұрады.

Стандарттар мен басшылықтар Ш Т08АІ кұжаттарын жэне 
Ііухгалтерлердің халықаралық федераңиясы (ІҒАС), Аудит 
жэне ақпараттың анықтығын растаудың халықаралық стан- 
дарттары жөніндегі комитет (ІАА8В) сияқты стандарттаушы 
үйымдардың атқарган жұмыстарын қоса алғанда, эртүрлі де- 
реккөздерден алынған ақпаратқа негізделеді. Стандарттарды 
эзірлеуді Ш Т08АІ Кәсіби стандарттар жөніндегі комитеті 
(Р8С) үйлестіреді. Бұл ретте ұлттық жоғары мемлекеттік аудит 
органдары (бұдан эрі -  ЖМАО) І88АІ құралдарын енгізу жэне 
пайдалану дэрежесі мэселесінде толық тәуелсіздік сақтайды.

І88АІ төрт деңгейлі кұрылымға ие:
• 1-деңгей: Басқарушы қағидаттар
• 2-деңгей: Жұмыстың алдын ала шарттары
• 3-деңгей: Аудиттің негіз қалаушы қағидаттары
• 4-деңгей: Аудит жөніндегі эдістемелік ұсынымдар
І88АІ-дың бірінші деңгейі ШТ08АІ-дың 1977 жылғы

Лима деклараңиясында қамтылған базалық қағидаттарын біл- 
діреді. Лима декларациясындағы негізгі үндеу -  тәуелеіздік.

І88АІ-дың екінші деңгейі жұмыс жағдайларына (дұрыс 
жұмыс жасау жэне кәсіби этиканы сақтау үшін қажетті жағдай- 
лар) қажетті мәлімдемелер мен түсіндірмелерді білдіреді.

Екінші деңгей мынадай 6 стандарттан тұрады:
• І88АІ 10 -  Тәуелсіздік туралы Мексика декларациясы;
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І88А1: жаңаланған құрылым

ІЗЗАІ -1 I|б > ----------------
|  Базалық қағидаттар

Ь — ----------------
ЖМАО жұмыс істеу 
шарттары

©----------
Аудиттің іргелі 
қағидаттары

ІЗЗАГ-10,11/20, 21, 30,40р

ІЗЗАІ: қолдаку жөніндегі басшылықтар 
және ерекше басшылықтар

Аудиторлық
басшылықтар

ІЗЗАІ
1000-4999

ІЗЗАІ
5000-5699

------------------------------- - п  ІЫТОЗАІ СОУ 9100-9230
Үздік басқару жөніндегі 

басшылық
Үздік басқару бойынша басшылықтар

3-сурет. І88АІ қүрылымы

• І88АІ 11 -  ПЧТ08АІ басшылықтары жэне тэуелсіздікті 
қамтамасыз ету бойынша жақсы практика;

• І88АІ 20 -  Айқындық жэне есептілік қағидаттары;
• І88АІ 21 -  Айқындық жэне есептілік қағидаттары: жақсы 

практика бойынша қағидаттар мен басшылықтар;
• І88АІ 30 -  Этика кодексі;
• І88АІ 40 -  Сапа бақылауы.
Екінші деңгей стандарттарындағы негізгі үндеу -  ЖМАО 

үшін тәуелсіздік, есептілік, айқындық, этика және аудиттің 
жоғары сапасы маңызды.

І88АІ-дың үшінші деңгейі мемлекеттік сектор мекеме- 
лерінде аудит жүргізу жөніндегі іргелі қағидаттарды білдіреді 
жэне мыналарды қамтиды:

188АІ 100 -  Мемлекеттік сектордағы аудиттің іргелі қағи- 
даттары;

І88АІ 200 -  Қаржылық аудиттің іргелі қағидаттары;
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..........

ІЯ8АІ 300 -  Тиімділік аудитінің іргелі қағидаттары;
І88АІ 400 -  Сәйкестік аудитінің іргелі қағидаттары.
І88АІ-дың үшінші деңгейіндегі негізгі үндеу -  аудиторлық 

|).х:імдерді орындау кезінде бақылау нэтижелерін бағалау өл- 
місмшарттары (өлшеуіштері) болып табылатын стандарттарды 
басшылыққа алған маңызды. Қазіргі кезде Р8С 1992 жылы қа- 
былданған бүл стандарттарға шолу жасап, оларды жаңартуға 
ісірісті. Үшінші деңгейдің жаңартылған стандарттарының жо- 
балары үсыныстар енгізу үщін ШТ08АІ-дың барлық мүше- 
л с ріне үсынылатын болады.

І88АІ-ДЫҢ төртінші деңгейі аудиттің іргелі қағидатта- 
рын аудиторлық тапсырмаларды орындау үшін күн сайынғы 
ираістикада пайдалануға болатын ерекше, егжей-тегжейлі 
жэне операңиялық басшылықтарға ауыстыруды білдіреді. Бас- 
шылықтар екі топқа: стандарттарды қолдану бойынша бас- 
шылықтарға жэне арнайы басшылықтарға бөлінген.

Стандарттарды қолдану бойынша басшылықтар мыналар- 
дан түрады:

• І88АІ 1000-2999 -  Қаржылық аудитті жүргізу бойынша 
басшылықтар;

• І88АІ3000-3999 -  Тиімділік аудитін жүргізу бойынша бас- 
шылықтар;

• І88АІ 4000-4999 -  Сэйкестік аудитін жүргізу бойынша 
басшылықтар;

Арнайы басшылықтар мыналардан түрады:
• І88А І5000-5099 -  Халықаралық үйымдар аудиті -  Жоғары 

мемлекеттік аудит органдарына арналған басшылықтар;
• І88АІ 5100-5199 -  Экологиялық аудит бойынша бас- 

шылықтар;
• І88АІ5200-5299 -Жекешелендіру бойынша басшылықтар;
• І88АІ 5300-5399 -  Ақпараттық технологиялар аудиті бой- 

ынша басшылықтар;
• І88АІ 5400-5499 -  Мемлекеттік борыш аудиті бойынша 

басшылықтар;
• І88АІ 5500-5599 -  Апат кезінде көмек көрсету аудиті бой- 

ынша басшылықтар;

З-ТАРАУ. Мемлекеттік аудитті жүргізу кезінде пайдаланылатын халықаралык стандарттар
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МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ ТЕОРИЯСЫ________________________________________________________

• І88АІ 5600-5699 -  Дәрежесі бойынша тең тексерулер жүр- 
гізу бойынша басшылықтар;

• І88АІ 5700-5799 -  Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу 
жоніндегі шаралар аудиті бойынша басшылықтар;

• І88АІ 5800-5899 -  Бірлескен/қосарлас аудиттер жүргізу 
бойынша басшылықтар.

• І88АІ құрылымы үздік басқару бойынша басшылықтар- 
мен (мемлекеттік секторда) толықтырылды.

Әдетте, аталған басшылықтар аудиторлық қызметтің қо- 
рытындылары бойынша әзірленеді және барлық мүдделі 
адамдарга таратылады.

Қолданыстагы схемага сәйкес Үздік басқару бойынша бас- 
шылықтар мыналардан түрады:

• ІКТ08АЮ 0У 9100 -  Мемлекеттік сектор үшін ішкі бақы- 
лау стандарттары бойынша басшылықтар;

• Ю Т08АЮ 0У 9110 -  Ішкі бақылаудың тиімділігі туралы 
есептілік бойынша басшылықтар: жоғары мемлекеттік аудит 
органдарының ішкі бақылауды бағалауды қолдану жөніндегі 
тәжірибесі;

• ІЫТ08АІ00У 9120 -  Ішкі бақылау: Үкіметте есептілік 
үшін негіз қамтамасыз ету;

• ІЫТ08АЮ0У 9130 -  Мемлекеттік сектор үшін ішкі бақы- 
лау стандарттары бойынша басшылықтар -  Үйымның (аудит 
объектісінің) тәуекелдерді басқаруы жөнінде егжей-тегжейлі 
ақпарат;

• Ю Т08АЮ 0У 9140 -  Мемлекеттік сектордагы ішкі бақы- 
лаудың тәуелсіздігі;

• ПЧТ08АЮ0У 9150 -  Жоғары мемлекеттік аудит органда- 
рының жэне мемлекеттік сектордагы ішкі аудиторлардың ара- 
сындағы үйлестіру мен ынтымақтастық;

• Ю Т08АЮ 0У 9160 -  Жақсы басқаруды мемлекет актив- 
терімен күшейту -  Қолдану бойынша басшылық қағидаттар:

• ЮТОЗАЮОУ 9200 -  Тэуелсіз стандарттарды қабылдау 
процесінің маңыздылығы:

• Щ Т08АЮ 0У 9250 -  Интеграцияланған қаржылық 
есептіліктің негізі:
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• ІЫТ08АЮ0У 9300 -  Халықаралық ұйымдардың ішкі ау- 
дптін ұйымдастыру қағидаттары:

• ІЫТО8АЮОУ 9400 -  Мемлекеттік саясаттарды (багдарла- 
маларды) бағалау бойынша басшылықтар.

Сгандарттардың шекті құрылымында болашақтағы кұжат- 
тарға арналған, элі берілмеген кодтар бар екенін атап өту қа- 
жет. Мәселен, тиімділік аудитіне арналған І88АІ 3000-3999 
қүрамында негізғі құжаттар 3000 жэне 3100 кодтарымен бел- 
гіленген, ал қалған кодтар осы топтың болашақтағы құжатта- 
рына резервке қойылған. Жалпы алғанда, қазіргі кезде І88АІ 
қүрылымы 89 құжаттан тұрады.

3.2. Халықаралық аудит стандарттары (ХАС)

І1МТ08АІ Қаржылық аудит жүргізу бойынша басшылық 
Халықаралық аудит стандарттары жэне ақпараттың анықтығын 
растау жөніндегі комитет (ІАА8В Бухгалтерлердің халықара- 
лық федераңиясы, ІҒАС) шығарған Халықаралық аудит стан- 
дарттарын (ХАС) білдіреді.

Жалпы, Қаржылық аудит бойынша басшылықтар стандарт- 
тары халықаралық аудит стандарттарынан ерекшеленбейді. 
І88АІ 1000 -  2999 арасында ұқсастары кездеспейтін ХАС құ- 
жаттарына жалпы кіріспе жэне терминдердің глоссарийі жата- 
ды.

І88АІ 1320 «Аудиторлық тексеруді жоспарлау және жүргізу 
кезіндегі мэнділік қағидаты» стандартын шартты түрде
2 бөлікке бөлуге болады, біріншісінде -  ХАС 320-ның жекеле- 
ген ережелеріне түсіндірмелер беріледі, екіншісінде -  аудиттің 
осы стандартының толық мэтіні көрсетіледі.

Аталған тәсіл І88АІ 1320-да сипатталады. Ең алдымен, 
Басшылықтардың алғысөзінде осы Қаржылық аудит жөнінде- 
гі ұсынымдарда 320 «Аудиторлық тексеруді жоспарлау жэне 
жүргізу кезіндегі мэнділік қағидаты» аудиторлық тексерулер 
жүргізу стандартының (ХАС Аудиторлық қызметінің халықа- 
ралық стандарты) пайдаланылатыны атап өтіледі.
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Бұдан эрі І88АІ 1320 мазмұнын 320 Аудиторлық қызметтің 
халықаралық стандартына (ХАС) практикалық ескертулер, ау- 
диторлық тексеруді жоспарлау және жүргізу кезіндегі мэнділік 
қағидаты мен қосымша ақпарат қамтитыны хабарланады.

Практикалық ескертулер мемлекеттік сектор аудиторлары 
үшін ХАС 320 -  «Аудиторлық тексеруді жоспарлау және жүр- 
гізу кезіндегі мэнділік қағидаты» стандартына қосымша үсы- 
нымдар болып табылады. 188АІ 1320-да көрсетілген ескерту- 
лерді ХАС-пен бірге пайдаланудың қажеттігі атап өтілген.

Мүндай көзқарас ХАС-қа сэйкес қаржылық есептілік ау- 
дитінің мақсаттарымен салыстырғанда (қаржылық есептілік- 
тің қолданыстағы жүйесіне сәйкес барлық маңызды мэселелер 
бойынша қаржылық есептіліктің жасалғаны туралы пікірдің 
айтылуын білдіреді), мемлекеттік сектор үйымдарының 
қаржылық аудитінің мақсаты қосымша аудит жүргізуді жэне 
есептілік жасау бойынша қосымша міндеттерді қамтитынымен 
түсіндіріледі. Мысалы, мемлекеттік сектордың аудиторлары- 
ның міндетіне мемлекеттік сектордың тексерілетін үйымының 
билік органдарының талаптарын, оның ішінде бюджет қаража- 
тын жүмсау тэртібін сақтау туралы талапты жэне есептілік та- 
лабын сақтауы немесе сақтамауы туралы есептердің жасалуы 
да кіруі мүмкін.

Мемлекеттік сектор субъектілерінің қаржылық есептілігі, 
әдетте, жеке сектор үйымдарының қаржылық есептілігінде 
көрсетілетін ақпараттан ерекшеленетін ақпаратты қамтиды. 
Бүл аудиторлық рәсімдердің, сондай-ақ аудиторлық қорытын- 
дының сипатына, уақыттық шегіне жэне көлеміне белгілі бір 
дәрежеде эсер етеді.

Қаржылық аудиттің халықаралық стандарттарында үздік 
әлемдік тэжірибе мен қаржылық есептің үздік даму үрдістері 
келтірілгенін ескере отырып, отандық стандарттарды әзірлеу 
кезінде осы стандарттардың ережелерін пайдалану орынды 
болып саналады.

Шет елдерде халықаралық аудит стандарттары әртүрлі қол- 
данылады.
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І).ұл ХАС-хың практикалық қолдану мүмкіндігі бойынша 
бірнеше топқа бөлінетініне байланысты:

бірінші топқа осы жэне өзге елде дереу, түтастай жэне то- 
лық қабылдануы мүмкін стандарттар кіреді;

скінші топқа болмашы өзгерістермен мақүлдануы жэне қа- 
былдануы мүмкін стандарттар жатады;

үшінші топтың стандарттары тек нақтылауларды ғана емес, 
оларды енгізу үшін тиісті экономикалық, саяси жэне басқа да 
жағдайлар жасауды қажет етеді;

төртінші топқа осы елде пайдаланылуы тарихи даму үрді- 
стеріне жэне үлттық психологияға байланысты болып табыла- 
іын стандарттар жатқызылады.

Аудиторлардың көпшілігі кәсіби бухгалтерлер болып табы- 
латынын атап өткен жөн. Осыған байланысты, халықаралық 
аудит стандарттары аудиторлардың кэсіби пікір қолдануын 
үсына отырып, барлық аудиторлық рәсімдердің мазмүнын ег- 
жсй-тегжейлі ашпайды.

Көптеген елдерде қаржылық есептілік мемлекеттік 
қаржылық бақылау (аудит) органдарының (мысалы, Есеп па- 
латасының, Есеп сотының, ¥лттық бақылау-тексеру басқар- 
масының) аудитіне жатады. Түрлі елдерде қаржылық аудитті 
үйымдастырудың негіздері мемлекеттік аудит жүйелерін қүру- 
дың жэне олардың жүмыс істеуінің заңнамалық, институцио- 
налдық жэне басқа да практикалық аспектілеріне байланысты.

Стандарттарды цолданудың шетелдік тәжірибесі 
Норвегияның Бас аудитор Офисі (ОАО) туралы Заңында 

жэне нүсқаулықтарда аудиторлық қызметтің шекті шарттары 
айқындалган. Аудиттің мазмүны аудиттің стандарттарында 
жэне басшылық қағидаттарында нақтырақ келтірілген.

Жалпы, Норвегияда тексеру үшін заңнама мен нүсқау- 
лықтар, аудит стандарттары мен басшылық қағидаттары ара- 
сындағы қарым-қатынастар мынадай түрде үсынылған.

Стортинг (Парламент) қабылдаған Заң мен Нүсқаулықтар 
ОАО жүмысы үшін нақты шектерді білдіреді жэне аудиторлық
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стандарттың кез келген нысанына басымдық көрсетеді. Ау- 
диторлық стандарттар «Бас аудитор офисіндегі аудиттің үздік 
практикасы» деген үгымның мағынасын айқындауға арналған. 
Бүл уақыт ішінде заңнамадағы, нүсқаулықтардағы, халықара- 
лық жэне үлттық стандартгардағы, басшылық қагидаттардағы 
жэне мойындалган әдістердегі өзгерістерге сэйкес дамып келе 
жатқан серпінді түжырымдама.

ОАО эдістемелік қүжаттарында атап көрсетілгендей, ауди- 
торлық стандарттар ГІЧТОЗАІ-дың мемлекеттік сектордағы ау- 
дитке арналган стандарттарында айтарлықтай дәрежеде негіз- 
делген. Басқа үлттық жэне халықаралық аудит стандарттары, 
сондай-ақ жеке сектор аудит үшін қолданылатын стандарттар 
да Норвегия Бас аудитор офисі үшін аудит стандарттарын жа- 
сау кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланылған.

Бас аудитор офисі үшін аудиторлық стандарттар аудиттің 
барлық түріне қолданылады. Стандарттарды пайдалану ауди- 
торлық жүмыстың басшылық қагидаттарына сәйкес аудиттің 
эрбір түрінің мақсатына бейімделеді.

Қаржылық аудитке арналған басшылық қагидаттар Бас 
аудитор офисі үшін аудит стандарттарына негізделген жэне екі 
негізгі бөлікке бөлінеді.

2-4-тараудың бірінші бөлігі кіріспе тараулардан жэне 
қаржылық аудит үшін шекті шарттардан түрады. 3-тарау ау- 
дит проңесінің қысқаша сипаттамасын жэне кейбір негізгі 
қүжаттардың сипаттамасын қамтиды. 4-тарау аудиттің жалпы 
танылган жэне негізгі шарттарының ОАО мақсаттары мен мін- 
деттеріне бейімделгенін корсетеді.

5-10-тараудың екінші бөлігі ОАО-да (барлығы 134 бет) 
қаржылық аудиттің негізі ретінде пайдаланылатын әдіснаманы 
егжей-тегжейлі шолуды білдіреді.

Қаржылық аудит үшін басшылық қағидаттарда ОАО-дағы 
қаржылық аудит аудиттің жалпы танылған қағидаттарына 
сүйенетіні атап өтілді. Бекіту, мэнділік, аудиторлық тәуекел, 
аудиторлық рәсімдер жэне аудиторлық дэлелдемелер сияқты 
белгілі терминдер ОАО-дағы аудиторлық жүмыс үшін негіз қа- 
лаушы болып табылады. Терминдердің мазмүны қажет болған
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дэрежеде мемлекеттік мекемелердің аудитіне бейімделді.
4-суретте аудит процесі туралы жалпы ұсыныс берілді.
Кәсіпорын (аталған Басшылық қағидаттарда «кэсіпорын» 

термині оның министрлік, мемлекеттік кэсіпорын немесе 
ұйымның басқа нысанына ие кәсіпорын болатынына 
қарамастан, аудит объектісін сипаттау үшін пайдаланылады) 
сүр фонмен көрсетілген. Ол кок түспен көрсетілген қаржылық 
аудиттің мақсатына енгізілгендерден де кеңірек мақсатқа да ие 
болуы мүмкін. Бүл кәсіпорынның барлық мақсаттары бірдей 
қаржылық аудитке қатысты емес екенін білдіреді.

Мүнда тэуекелмен кэсіпорынның өз мақсаттарына қол 
жеткізе алмау мүмкіндігін айқындайды (суретте ол қою 
қызыл түспен берілген). Қызыл аймақтың тарылу фактісі 
аудиторлардың тәуекелді жэне аудиторлық рәсімдерді талдау 
жолымен тэуекелді жоятынын білдіреді.

Тәуекелді талдау жоғарыдан төменге дейінгі тэсіл 
пайдаланыла отырып жүргізіледі. Олар стратегиялық деңгейде 
басталады және біртіндеп нақтылана бастайды. Мақсаты
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Тәуекелдерді бірлескен жалпы талдау/ 
министрліктер деңгейінде

С-тратегиялық талдау

Процесті талдау

Қалдық тәуекелді талдау 

Аудиторлық рәсімдер 

Аудиторлық дәлелдер
Қорытынды

тштжш^штшшжж
Есептілік

4-сурет. Аудит процесі
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-  аудиторлық жұмысты жалпы деңгейде айқындалатын 
тэуекелге бағыттау. Бұл деңгейдегі тэуекел, эдетте, кәсіпорын 
үшін ең коп салдарларға ие, сондықтан кобінесе аудиторлар 
мен қолданушылардың мүддесін білдіреді.

Тэуекелді бағалау үш кезеңде жүргізіледі: стратегиялық 
талдау, проңесті талдау жэне қалдық тэуекелді талдау.

Стратегиялық талдауда аудиторлар кэсіпорынның 
мақсатына қол жеткізетіндей дэрежеде эсер етуі мүмкін сыртқы 
факторларды жэне ішкі факторларды бағалайды. Осының 
негізінде аудиторлар жалпы деңгейде тәуекел элементтерін 
бағалайды.

Талдау процесінде аудиторлар процестердегі тәуекел 
элементтерін айқындайды жэне бақылаудың белгіленген 
шараларының тэуекелді төмендетуге қаншалықты ықпал 
ететінін бағалайды. Процестерді талдағаннан кейін қалдық 
тәуекел сақталады.

Аудиторлық тәуекелдің қолайлы деңгейіне қол жеткізу 
мақсатында іске асырылуға тиіс рәсімдерді қолдану саласын 
айқындау үшін қалдық тәуекелді талдау кезінде аудиторлар 
қалдық тәуекелді бағалауға жэне аудиторлық тэуекелмен 
салыстыруға тиіс.

Канадада Аудит стандарттары жэне анықтықты растау 
жөніндегі кеңес Халықаралық аудит стандарттарына 
негізделген, жалпы танылған Канадалық аудит стандарттарын 
(СА8з) қабылдады. СА8з 2010 жылғы 14 желтоқсаннан 
кейінгі кезеңдер үшін қаржылық есептілік аудиті жэне озге 
де қаржылық ақпарат кезінде қолданыла бастады. Жылдық 
аудитті жүргізу бойынша басшылық (182-бетте) СА8з-тағы 
озгерістер ескеріле отырып шығарылды.

Басшылықта Канаданың Бас аудитор офисі (ОАО) 
тексерулерінің сапасы күшті әдіснама мен басшылықтың 
болуына байланысты екені атап өтіледі. Онда жазылған саясат, 
рэсімдер мен басшылық қағидаттар Сапа менеджментін 
басқару жүйесінің (СМЖ) бөліғі болып табылады.

Аталған басшылық жэне ол қамтитын саясат аудиторлық 
кәсіптің ағымдағы стандарттарына жэне аудиттің басқа да
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чаңнамалық органдарының озық тәжірибесіне негізделген.
Басшылық ОАО жүргізетін, оның ішінде Канаданың 

мемлекеттік шоттарына қатысты жүзеге асырылатын барлық 
жыл сайынғы аудиттерді қамтиды. Оны рәсімдері мен 
қүралдары қызметкерлерге ОАО интражелі арқылы қолжетімді 
болатын функңионалдық басшылықпен бірге қарастырған жөн.

Жылдық аудитті жүргізу бойынша басшылық жыл 
сайынғы аудиторлық жүмыстың барлық бағыттары 
бойынша пайдаланылуга тиіс. Ол персоналдан күтілетін 
сапа стандарттарының айқын көрінісін қамтамасыз етеді 
жэне аудиторлардың қай кезде өздерінің кэсіби пікірлерін 
қолдануга, қай кезде стандарттарды үстануға тиіс салаларын 
атап көрсетеді.

Басшылық «Не істеу қажет?» екені туралы ақпараттың 
гек ең аз жиынтығымен қамтамасыз ете отырып, аудиттің 
жэне қолданыстағы басқа да басшылық нүсқаулардың 
кейбір түрлі қүралдарының үғымын береді. Ол аудит 
теориясының толыққанды сипаттамасын қамтымайды, жыл 
сайынғы аудиторлық тексерулерді жүргізуге ОАО тәсілі 
негізіндегі қағидаттарды түсіндіру үшін тиімді ресурс ретінде 
қарастырыл ады.

Атап өтілгендей, эдіснама басқа да бірқатар дереккоздермен: 
аудиттің бағдарламалық қүжаттарымен, жазбаша 
басшылықтармен жэне басқа да материалдармен қуатталады.

Аудит бойынша басшылық жекелеген салаларда, эсіресе, 
аудит пен есептілікті орындауға қатысты персоналды басқару 
үшін эзірленді. Басшылық Жылдық аудитті жүргізу бойынша 
басшылыққа қарағанда нақтырақ болып табылады. Басшылық 
Интранет-сайтта қолжетімді жэне бақылау тестілері, басқару 
және мониторингтеуді бақылау, талдамалық рәсімдер сияқты 
тақырыптар бойынша ақпаратты қамтиды.

Аудит бойынша басшылық ОАО қаржылық аудитін жүргізу 
рәсімдерін түсіндіруді қамтиды, ол 5-суреттегі схемада 
көрсетілген.

Аудит қаржылық аудит жөніндегі бекітілген эдіснама 
негізінде Теаштаіе бағдарламалық онімін пайдалана отырып
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Мекеменің
қызметін

түсіну

Бухгалтерлік есеп 
және ішкі бақылау 
жүйелерін түсіну

й  шт ш т ж цт  I

Мәнділікті айқындау
♦

Материалдық тәуекелдерді 
бағалау

♦
Аудит рәсімдерін әзірлеу

I
Аудит рәсімдерін орындау:
- бақылау тестілері
- негізгі талдамалық рәсімдер
- басқа да негізгі рәсімдер

♦
Нәтижені бағалау

Пікір және есеп қалыптастыру

Аудит
■: ■ объектісін 

түсіну

Айит 
рәсімін 
әзірлеу.

Аудит рәсімін 
орындау 

және 
нәтижелерін 

бағалау

Аудиторлық
есеп

жасау

5-сурет. Қаржылық аудитті жүргізу рэсімдері

жүрпзіледі.
Жаңа Зеландияда мемлекеттік сектор аудиті Бас аудитор 

белгілеген стандарттарға сәйкес келуге тиіс. Олар жеке 
сектордагы аудит кезінде қолданылатын стандарттардан 
да кеңірек, халықаралық аудит стандарттарының негізінде 
қалыптастырылган.

Бас аудитордың аудит стандарттары Жаңа Зеландияның 
Дипломды бухгалтерлер институтының (N210 А) жыл сайынғы 
аудиторлық тексерулер жүргізетін барлық мүшелеріне 
қолданылатын стандарттарға негізделген.

Соған қарамастан, N21С А кэсіптік станд арттары мемл екеттік 
сектор тексерулерінің көлемі мен сипатын эрдайым толық 
көлемде ескере бермейді.

Сондықтан Бас аудитор басқармасы екі нысанға болінетін 
өз стандарттарын қүрады:
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- нақты тақырыптарға арналған этикалық жэне кәсіби 
нормаларды М2ІСА-ға қосатын Бас аудитор актілері;

- олар бойынша Ы2ІСА баламасы болмайтын нормаларды 
айқындайтын Бас аудитор стандарттары.

Бас аудитор стандарттары үш жылда бір рет жарияланып 
тұрады, бірақ тұрақты түрде жаңарып тұрады. Барлық 
аудиторлардың Бас аудитор басқармасының корпоративтік 
сайтында кез келген стандарттың ең соңғы нұсқасына рұқсаты 
болуға тиіс.

Аудитті жоспарлау кезінде аудиторлар кэсіпорынның 
операциялық ортасындағы, бизнес-жүйелеріндегі жэне 
процестеріндегі кез келген озгерістер туралы білуге, сондай- 
ақ аудитке қатысы бар кез келген басқа да мәселелер туралы 
хабардар болуға тиіс. Кейіннен аудит тэуекелдері жэне оларға 
ұсынылатын жауап айқындалады. Тәуекелдер ұйымның жыл 
сайынғы аудиті туралы келісім-хатында құжатталады.

Аудиторлық есеп кэсіпорыиның жарияланған қаржылық 
есептілігі бойынша тұжырымдарды толыққанды сипаттап 
береді. Аудиторлық қорытынды аудит жөніндегі есептің бір 
бөлігі болып табылады. Онда қаржылық есептілік бухгалтерлік 
есептің жалпы қабылданган қағидаттарына сәйкес келетіні 
гуралы пікір білдіріледі жэне ұйымның нәтижелері мен 
қаржылық жай-күйін жеткілікті дәрежеде көрсетеді. Тексерудің 
нәтижелері бойынша қорытынды қолданушыларға ұсынылған 
ақпараттың сенімділігіне жеткілікті батылдық беру үшін 
эзірленді.

Сыртқы жыл сайынғы аудит кәсіпорынның бухгалтерлік 
ссебі жэне ішкі бақылау жүйелеріндегі барлық елеулі 
кемшіліктерді, сондай-ақ алаяқтықты анықтауға арналмаған. 
Алайда тексеру саясаты мен басқару қаншалықты жақсы 
жұмыс істейтінін, алаяқтық пен қателерге қарсы қандай 
нэрсенің үздік кепілдік беретінін түсінуге көмектеседі.

Аудиторлар эрбір мәмілені қарастырмайды және қаржылық 
есептіліктің немесе қызметтің орындалуы туралы есептің 
толығымен дэлдігіне кепілдік бере алмайды. Дұрысы, 
қаржылық есептілік алаяқтық немесе қателер нэтижесінде

бі
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елеулі бұрмалаушыльщтарды қамтымайтынына, алайда 
аудиттің болуы мүмкін барлық алаяқтықтар мен қателерді 
анықтауға арналмағанына аудит нақты сенімділік береді. 
Басшылық орган мен басқарма алаяқтық пен қате фактілерді 
анықтауға жэне алдын алуға негізгі жауапты болады.

Жыл сайынғы аудит процесі 6-суретте көрсетілген.
Түркия Республикасының Есеп Соты қаржылық аудитті 

жүргізудің негіздері мен қағидаттарын қамтитын Реттеуші 
(ретке келтіруші) аудит бойынша басшылық әзірледі.

Басшылық ІКТ08АІ стандарттарына, ІҒАС жалпы танылған 
халықаралық стандарттарына сәйкес эзірленді жэне баға 
жетпес практикалық тэжірибенің жэне аудиторлық қызметті 
табысты дамытудың арқасында түрақты түрде жаңарып жэне 
жетілдіріліп түрады.

Есеп Соты төмендегі фактілерді анықтау мақсатында 
үйымдардың қаржы-экономикалық қызметін тексеруді жүзеге 
асырады.

- заңды түлғалардың шоттарының, онерацияларының жэне 
қаржылық есептілігінің қаржылық есептілік стандарттарына 
сэйкестігін; қаржылық жай-күйінің маңызды аспектілерін

туралы
Аудит жүргізу 

ниет-хат

Әкімшіліктің
есебі

ШШШ

АУДИТ 
ЦИКЛІ

тгпьщ
аудит

Аудиторлық
есег! Шешуші аудит Учаскеге

Іііһ«у

6-сурет. Қаржылық аудитті жүргізу рәсімдері
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жоне қаржы қызметінің нәтижелерін ақпараттың анықтығы 
меи дэлдігі мэніне зерделеуді;

- меншік құқығына өтуге байланыеты, кейіннен аудиторлық 
иіісір қалыптастырып, аудиторлық қорытынды бере отырып, 
кірістердің, шығыстардың, қаржылық операциялардың 
белгіленген заңдарға, ережелер мен құқықтық нормаларға 
еойкестігі;

- қаржылық басқаруды жэне ішкі бақылау жүйесін бағалау; 
чаңнама жэне қүқықтық норма бүзушылықтарының фактілерін 
анықтау, осындай бүзушылықтардың нэтижесінде мемлекетке 
келтірген залалды анықтау.

Аудиторлық тексеру мыналарды:
- қаржылық қүжаттаманы, қаржылық есептілікті жэне 

есептерді тексеру мен бағалаудың нәтижелері бойынша пікір 
қалыптастыруды қоса алғанда, мемлекеттік кэсіпорындар 
тарапынан есептілік мэселелерінде жауаптылықты іске 
асыруға жәрдемдесуді;

қаржылық жүйелерді жэне қаржылық операңияларды 
тексеруді қоса алғанда, қызмет нәтижелерінің заңнамалық 
актілерге жэне қүқықтық нормаларға сәйкестігін бағалауды;

- ішкі бақылауды жэне ішкі аудитті бағалау мен талдауды;
- аудит нәтижелерін қүжаттауды қамтамасыз етеді.
Қаржылық аудит жэне сәйкестік аудиті үйымның ағымдағы

жылғы қаржылық жай-күйін тексеру кезінде қатар жүзеге 
асырылады. Қажет болған жағдайда, аудит тақырыбы, 
ссктор, қызмет жэне кейбір жобалар бір жылдан астам жэне 
бір үйымнан көп қаржылық қызметтің нәтижелерін қамтуы 
мүмкін.

Аудит жөніндегі топ жетекшісінің жауаптылығымен 
тағайындалған аудиторлар тобы аудитті жүзеге асырады.

ХАС жүйесі шеңберінде аудитке тэуекелге бағдарлан- 
дырылған тэсіл қалыптастырылған.

Аудиторлық тексерудің нэтижелері бойынша Аудиторлық 
қорытынды ресімделеді, ол кейіннен Түркия ¥лы  ¥лттық 
/Кипалысына (Т ¥¥Ж ) үсыну үшін сыртқы аудитті жалпы 
галдауға қосымша ретінде дайындалады ясәне аудит
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объектісінің соңғы жыл ішіндегі қаржылық операцияларына 
қатысты аудиторлық пікірді қамтиды.

Аудиторлық есеп аудит объектісінің есепте жазылған 
аудиторлық дэлелдеріне қатысты пікірін де қамтиды.

3.3. Х алықаралық кәсіби стандарттар және 
ішкі аудит қағидаттары

Мемлекеттік органдарда ішкі аудитті енгізу қаржылық бақы- 
лау жэне аудит саласында әлемдік практиканың кең ауқымды 
жаңалықтарын енгізудің бір түрі болып табылады. Басшылық 
қағидаттардың 1977 жылғы Лима декларациясы жекелеген ве- 
домстволар мен үйымдардың ішінде қалыптастырылатын іттткі 
бақылау қызметтерін дамыту үшін база жасады.

Халықаралық практикада ішкі аудит жүйесін үйымдасты- 
руға екі көзқарас бар:

¥лыбританияда, Нидерландта қабылданған орталықсы- 
здандырылған модель;

Португалия, Испания, Франция сияқты елдерде іске асыры- 
латын орталықтандырылған модель.

Орталықсыздандырылған модельде бюджет қаражатының 
пайдаланылуына бақылау жүргізуге эрбір министрлік то- 
лығымен жауапты болады. Қаржы министрліғі тек стандарт- 
тар эзірлеуді жэне министрліктердің ішкі аудит қызметтерінің 
жүмысын үйлестіруді қамтамаыз етеді. Мысалы, Үлыбритани- 
яда министрліктерде қаражаттың жүмсалуына жауапты адам 
тағайындалады, ол өзіне есеп беретін ішкі аудит қызметін қа- 
лыптастырады.

Орталықтандырылған модель эрбір министрліктің кірістері 
мен шығыстарын Қаржы министрлігінің тікелей бақылауымен 
сипатталады. Алайда бүл ретте министрліктерде өздерінің 
ішкі аудит қызметтері күрылады, олар министрліктің ішкі ау- 
диторына есеп береді. Қазақстанда қүрылған ішкі аудит жүйесі 
орталықтандырылған модельге жақынырақ.

Ішкі аудит -  бүл республикалық бюджеттен, облыстық 
бюджеттен, республикалық маңызы бар қаланың, астананың,
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облыстық маңызы бар қаланың, ауданның бюджеттерінен 
қаржыландырылатын, орталық мемлекеттік органдардың жэне 
(ітқарушы органдардың бірінші басшыларына тэуелсіз жэне 
объективті қорытындылар мен консультаңиялар усына оты- 
рып, ішкі аудит қызметтері жүзеге асыратын, мемлекеттік ор- 
ган қызметінің тиімділігін бағалау.

Ішкі аудиттің рөлі орталық мемлекеттік органдарға жэне ор- 
талық мемлекеттік органдардың бөлімшелеріне барлық жүйе: 
тәуекелдерді басқару; ішкі бақылау; тиісті министрлікте, ве- 
домствода немесе құрылымдық бөлімшеде басқару бойынша 
тоуелсіз аудиторлық кепілдік беруінде.

Ішкі мемлекеттік аудит мемлекеттік аудиттің негізгі қағи- 
дагтарын: тэуелсіздікті; объективтілікті; кэеіби құзыреттілікті; 
қү.ниялылықты; анықтықты; айқындықты; ашықтықты; мем- 
лекеттік аудит нэтижелерін озара тануды басшылыққа алады.

Тэуелсіздік қашдаты басқа бөлімшелер немесе мемлекет- 
тік органдар тарапынан ішкі аудит болімшелерінің қызметіне 
ешқандай араласуға жол бермеуді көздейді. Тэуелсіздік қағида- 
тын іске асыру үшін ішкі аудит органдарымен озара іс-қимыл 
жасайтын органдар заң жүзінде айқындалған. Заң шеңберінде 
ішкі аудит болімшелері есеп беретін мемлекеттік билік орган- 
дары, сондай-ақ ішкі аудиттің аталған болімшесі жүмыс істей- 
гін органның ішкі болімшелерімен өзара іс-қимыл нысандары 
мен қағидалары анықталган.

Қүииялылық қағидаты мемлекеттік органдардың қызметін 
жүзеге асыру құпиясына қолдау корсетуге, сойтіп тексерілетін 
мемлекеттік органның жүмысы үшін кейіннен теріс салдар- 
ларға экеп согуының, ақпараттың үшінніі адамдарға ықтимал 
етіп кетуінің алдын алуға мүмкіндік береді.

Кэсіби біліктілік қағидаты ішкі аудит қызметінің қызметкер- 
лері білікті жэне саналы ішкі аудитті жүргізуге қажетті білім 
жэне дағды көлемдеріне ие, жоғары білікті мамандар болып 
табылатынын білдіреді. Аудиторлардың кэсіби деңгейі жоғары 
болған сайын аудит жүргізу тиімділігі де жоғары болады.

Объективтілік қағидаты -  аудитті заңнамага, аудит стан- 
дарттарына қатаң сэйкестікте жүргізу, іттткі аудит жүргізу
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кезінде ішкі аудит қызметтерінщ алаламау жэне турашыл тәсш 
қолдануы. Ішкі аудиттің халықаралық кәсіптік стандарттарын- 
да тэуелсіздікке жэне объективтілікке теріс ықпал ететін фак- 
торлар атап өтіледі. Аталған стандарттарға сәйкес ұйымдық 
тэуелсіздікке жэне жеке объективтілікке теріс ықпал ету мүд- 
делердің жеке қақтығысына, аудит көлемінің, қүжаттамаларға, 
қызметкерлерге, активтерге қол жеткізу қүқығының жэне ре- 
сурстардың, оның ішінде қаржыландырудың шектеулеріне 
байланысты болуы мүмкін.

Халықаралық кәсіптік стандарттарға сэйкес (Тһе Ішгііиіе оҒ 
Іпіегпаі Аисіііогз Іпс., Ғіогісіа, ІІ8А) білім, дағды жэне басқа да 
біліктіліктер -  бүл ішкі аудиторлардан өз кәсіби міндеттерін 
тиімді орындау үшін талап етілетін кәсіби сауаттылыққа жата- 
тын жалпы термин. Сондай-ақ ішкі аудиторларға өз кәсіпқой- 
лығын тиісті кэсіби сертификаттар мен біліктіліктер, мысалы 
халықаралық Ішкі аудиторлар институты мен басқа да кэсіби 
үйымдар үсынатын «Диплом алған ішкі аудитор» (Сегіійесі 
Іпіешаі Аиёііог, СІА) жэне басқа да сертификаттар алу жо- 
лымен арттыру үсынылатыны атап өтіледі.

Түрлі біліктілікті арттыру бағдарламаларын үйымдастыру 
жолымен қамтамасыз етілген түрақты, үздіксіз кэсіби өсу бо- 
луға тиіс.

Ішкі мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау органда- 
рының стандарттары жоғары сападағы аудиторлық тексеру- 
ді қамтамасыз етеді, аудиторлық практикаға жаңа ғылыми 
жетістіктерді енгізуге ықпал етеді, қолданушыларға аудитор- 
лық тексеру проңесін түсінуге комектеседі, аудиторлық про- 
ңестің жекелеген элементтерінің байланысын қамтамасыз 
етеді.

Аудиттің ішкі стандарттары аудиторлық тексеруге бірыңғай 
козқарасты қамтамасыз етеді. Олар жетілдіру мақсатында жэне 
қолданылу ортасының өзгеруі себепті түрақты түрде түзетіліп 
отыруға тиіс ішкі нүсқаулықтардың жэне елеулі көлемдегі бас- 
шылықтардың жиынтығын білдіреді.

Ішкі мемлекеттік аудит жүргізуге байланысты қоғамдық қа- 
тынастар заңнамамен реттеледі. Ішкі мемлекеттік аудит орган-
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дарының өкілеттіктері жэне олардың қызметін ұйымдастыру 
мсмлекеттік ауднттің мақсатына жэне ішкі мемлекеттік аудит- 
і ің міндетіне қарай айқындалып отырады.

Халықаралық аудит сапасын бақылау стандартына (ХСБС) 
сойкес сыртқы мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау ор- 
гандары мемлекеттік аудит органы мен оның персоналы Мем- 
лскеттік аудит жэне қаржылық бақылау стандарттарының, 
чаңнамалық жэне нормативтік актілер нормаларының талапта- 
рын орындайтынына қисынды сенімділікті қамтамасыз етуге 
арналған аудиторлық іс-шараның сапасын бақылау жүйесін 
белгілейді.

ХСБС аудиторлық үйымның аудитінің сапа бақылау жүй- 
ссі және қаржылық есептілікті шолу тексерулері саласындағы 
міндеттерін, сондай-ақ сенімділікті қамтамасыз ететін өзге де 
міндеттер мен ілеспе қызметтерді белгілейді.

220 «Тарихи қаржылық ақпарат аудитінің сапасын бақылау» 
халықаралық аудит стандарттары (ХАС) тарихи қаржылық 
ақпарат аудитінің сапа бақылау рәсімдері бойынша стандарт- 
тарын белгілейді жэне басшылық үсынады.

Қазақстан үшін ішкі аудитті енгізу мемлекеттік органдарда 
басқару жүйесін жетілдіру жолында өте маңызды қадам, тиісін- 
ше, олардың қызметінің тиімділігін қамтамасыз етудің жэне 
мемлекет қаржысын пайдаланудың маңызды қүралы болып та- 
былады. Ішкі аудитті енгізудің басымдығы -  оның мемлекеттік 
орган басшылығына тәуелсіз жэне объективті пікір білдіруі. 
Осылайша, ішкі аудиттің нәтижелері жэне аудиторлық бөлім- 
шенің үсынымдары мемлекеттік органдарға өз функцияларын 
орындауда жэне стратегиялық мақсаттарына қол жеткізуде көп 
пайда келтіруі мүмкін.

Мемлекеттік аудитті енгізу жағдайларында барлық орталық 
жэне жергілікті мемлекеттік органдарда қүрылып жатқан ішкі 
аудит қызметтеріне баса назар аударылуда.

Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 жылғы 11 
қаңтардағы № 167 Жарлығымен Мемлекеттік аудиттің жэне 
қаржылық бақылаудың жалпы стандарттары бекітілді, олар 
«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қа-
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зақстан Республикасы Заңының 8-бабы 2-тармағының 1) тар- 
мақшасына сэйкес, мемлекеттік аудиттің жэне қаржылық бақы- 
лаудың халықаралық стандарттарының қағидаттары ескеріле 
отырып әзірленді.

Ішкі аудит қызметі мемлекеттік аудит органдары жүйесінің 
негізгі күші ретінде дербес жэне қүрылымы бойынша басқа 
бөлімшелерден тэуелсіз. Оны мемлекеттік органның ішінде 
жүргізіліп жатқан процестердің тиімділігін бақылауда жэне 
бағалауда, еңбек, материалдық жэне қаржылық ресурстарды 
үтымды пайдалануда бірінші басшыға көмектесетін қүрал деу- 
ге болады. Бірінші басшы ішкі аудит қызметінің жүмысы арқа- 
сында стратегиялық міндеттерге алаңдамастан, өздері жүр- 
гізіп жатқан саясатты түзету, өзіне ведомстволық бағынысты 
үйымдар мен мекемелердегі бүзушылықтардың жолын кесу 
жөніндегі шараларды уақтылы қабылдай алады.

Халықаралық стандарттар негізінде эзірленген Мемлекет- 
тік аудиттің жэне қаржылық бақылаудың жалпы стандартта- 
ры мемлекеттік аудитті жэне қаржылық бақылауды жүргізудің 
тиімділігін, дэйектілігі мен объективтілігін қамтамасыз ету 
мақсатында мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау ор- 
гандарының қызметіне қойылатын негіз қалаушы талаптарды 
қамтиды. Рэсімдік стандарттар ішкі мемлекеттік аудитті жүр- 
гізу кезінде пайдаланылатын рәсімге, тетікке жэне әдістерге 
қойылатын талаптардан түрады. Оларды Республикалық бюд- 
жеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті жэне іттткі 
мемлекеттік аудит жөніндегі уэкілетті орган бірлесіп эзірлейді 
жэне бекітеді. Ішкі мемлекеттік аудиттің жэне қаржылық бақы- 
лаудың рәсімдік стандарттарының бір бөлігін Республикалық 
бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетімен 
келісе отырып, ішкі мемлекеттік аудит жоніндегі уэкілетті ор- 
ган эзірлейді жэне бекітеді.

Ішкі аудиттің халықаралық кэсіптік стандарттарында 
Қазақстанда ішкі аудиттің негіздерін дамытуға қажетті басқа 
да тармақтар табуға болады. Қазақстанда ішкі аудит қызметінің 
негіздерін толық жэне түтастай қамту мақсатында Мемлекет-
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і ік органдарда ішкі аудит жүргізу қағидалары эзірленді жэне 
бекітілді.

ІӨзін-өзі бакылауға арналған сүрактар:
1. ХАС-тың 4 тобын атаңыз.

2 .188АІ деңгейлерін санап беріңіз.
3. Халықаралық практикада ішкі аудит жүйесін үйым- 
дастырудың қандау тәсілдері бар?

3-ТАРАУ. Мемлекеттік аудитті жүргізу кезінде пайдаланылатын халыкаралық стандарттар
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4-ТАРАУ. Қазақстандағы сыртқы мемлекеттік аудит

4.1. Сыртқы мемлекеттік аудиттің және қаржылық 
бақылаудың жүргізілуін нормативтік-қүқықтық 
қамтамасыз ету және оның әдіснамасы
4.2. Сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық 
бақылау органдары
Өзін-өзі бақылауға арналған сүрақтар

Мемлекеттік қаржылық бақылау органдарының қызметін 
үйымдастыруда заңнаманы серпінді жетілдіруге қарамастан, 
Қазақстанда олардың қызметінің тиімділігін арттыруға, олар- 
дың жүмыс істеуін қүқықтық нығайтуга жэне әдіснамалық не- 
гізді жетілдіруге байланысты, бірқатар проблемалар шешілмей 
қалды.

Қолданыстағы сыртқы жэне ішкі қаржылық бақылаудың 
заң жүзіндегі аражігін ажырату формалды сипатқа ие, мемле- 
кеттік қаржылық бақылау органдардың қызметі элі күнге дейін 
түтастықтың, жүйеліліктің болмауымен жэне функңиялардың 
қайталану жэне қосарлану элементтерінің болуымен сипатта- 
лады.

Сыртқы жэне ішкі қаржылық бақылау органдары, сондай-ақ 
басқа да бақылаушы органдар арасындағы өзара іс-қимылдың 
нақты тэртібін заң жүзінде бекіте отырып өкілеттіктерді бөлу 
қамтамасыз етілмеген.

Сыртқы және ішкі бақылау органдарының қалыптасқан 
қүрылымы мен штат саны сыртқы бақылауға заңнамада ай- 
қындалған өкілеттіктерді толыққанды іске асыруға мүмкін- 
дік бермейтін үйлесімсіздігімен сипатталды. Республикалық 
бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің 
тэуелсіздігін күшейте отырып, тексеру комиссияларын инсти- 
туңионалдық нығайту арқылы мемлекеттік қаржылық бақылау 
жүйесінің алға басуына жэне жоспарлы өзгеруіне қажеттілік 
туындады.
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Қазақстан қоғамының дамуы жэне мемлекеттік аппарат- 
тың алдында туындап отырған жаңа форматтағы міндеттеме- 
лер мемлекеттік басқарудың күшті жүйесінің жүмыс істеуін 
талап етті. Осы мәселелерді шешу үшін мемлекеттік басқару- 
дың ажырамас бөлігі ретінде мемлекеттік қаржылық бақыла- 
удың рөлі де артты. Алайда елде қолданыста болған мемле- 
кеттік қаржылық бақылау жүйесі «біржақты» болып табылды 
жэне тек бюджет қаражатының тиімсіз пайдаланылуын жэне 
қаржылық бүзушылықтарды анықтауға бағытталды. Қолда- 
ныстағы басқару жүйесіне баға бере алатын жэне оның одан 
эрі тиімді даму бағытын айқындайтын институт енгізу қажет 
болды.

Республикада мемлекеттік-жекеменшік әріптестігінің көп- 
теген нысандары басым болу жағдайында квазимемлекет- 
тік сектор субъектілерінің мемлекет активтерін пайдалануын 
қаржылық бақылаудың тэсілдері мен әдістерін қайта қарау та- 
лап етілді.

Осындай көзқарас үстанған Республикалық бюджеттің 
атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті тарапсыз қал- 
май, қаржылық бақылауды одан эрі дамыту жөніндегі өз пай- 
ымын «Қазақстан Республикасында мемлекеттік аудитті енгі- 
зу түжырымдамасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Президентінің 2013 жылғы 3 қыркүйектегі № 634 Жарлығын- 
да білдірді. Үкіметпен бірлесіп эзірленген «Мемлекеттік аудит 
жэне қаржылық бақылау туралы» Заң оның логикалық жалға- 
сы болды.

Аталған бағытта заңнамалық бастаманың экономикалық 
орындылығы қаржы тэртібін арттыру қүралдарын түбегей- 
лі қайта қараудың, жасанды декораңияларды алып тастаудың 
жэне халықаралық тәжірибені имплементациялау арқылы үлт- 
тық ресурстарды басқару сапасын бағалаудың тиімді тетігін 
құрудың қажеттілігімен дэлелденді.

Қазақстан Республикасында мемлекеттік аудитті енгізу 
түжырымдамасында халықаралық аудит стандарттарына сәй-

МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ ТЕОРИЯСЫ________________________________________________________
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ксс мемлекеттік аудитке көшу, сыртқы жэне ішкі мемлекеттік 
мудит органдарының оңтайлы құрылымын қалыптастыру, мем- 
лекеттік аудиторларды сертификаттаудың бірыңғай жүйесін 
к;үру, интеграңияланған ақпараттық база құру көзделді.

4.1. Сыртқы мемлекеттік аудиттің және қаржылық 
бақылаудың жүргізілуін нормативтік-құқықтық 

қамтамасыз ету және ошың әдіснамасы

Қазақстан Республикасында мемлекеттік аудитті норма- 
гивтік-қүқықтық реттеу жүйесі қалыптастырылған. Тэуелсіз 
мсмлекеттік аудитті үйымдастырудың заңнамалық базасы- 
мың негізгі элементтері:

- Конституңия;
- Бюджет кодексі;
- Кэсіпкерлік кодексі;
- «Салық жэне бюджетке төленетін басқа да міндетті 

големдер туралы» Кодекс;
- «Әкімшілік қүқық бүзушылық туралы» Кодекс;
- «Мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау туралы» 

Заң;
- «Аудиторлық қызмет туралы» Заң;
- «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заң;
- «Мемлекеттік мүлік туралы» Заң.
Көрсетілген заңнамалық күжаттарда мемлекеттік аудит- 

ісе тікелей қатысы бар маңызды нормалар мен ережелер ай- 
қындалган. Қолданыстағы нормативтік-қүқықтық актілердің 
жүйелі түрде толықтырылып, өзгеріп жэне қайта өңделіп 
отыратынын ескеру қажет. Сондай-ақ нормативтік қүқықтық 
актілерге мемлекеттік аудиттің жэне қаржылық бақылаудың 
жалпы стандарттары, Мемлекеттік аудиттің жэне қаржылық 
бақылаудың рәсімдік стандарттары жатады.

Жалпы, заңдар мемлекеттік аудиттің жэне қаржылық бақы- 
лаудың кешенді жүйесін енгізуге, сондай-ақ Бес институ- 
ңионалдық реформа шеңберінде Мемлекет басшысы берген 
гапсырмаларды орындауға бағытталғанын, мемлекеттік ау-
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дит жэне қаржылық бақылау объектілерінің қызметіне баға- 
лау жэне талдау жүргізу жолымен бузушылықтардың алдын 
алуға мүмкіндік берегінін атап өту қажет.

Қазақстан Республикасында мемлекеттік аудит жэне 
қаржылық бақылау органдарының өкілеттіктерін жэне олар- 
дың қызметін үйымдастыруды айқындайтын, мемлекеттік 
аудитпен жэне қаржылық бақылаумен байланысты қоғамдық 
қатынастарды реттеу саласындағы негізгі заңнамалық акті
2015 жылғы 12 қарашада қабылданган № 392-Ү «Мемлекет- 
тік аудит және қаржылық бақылау туралы» Заң (бұдан эрі -  
Заң) болып табылады.

Заң атқарушы билік жэне Республикалық бюджеттің атқа- 
рылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті тарапынан Мемле- 
кеттік аудиттің енгізудің түжырымдамасында Президент бел- 
гілеген бағытқа заңды сипат берудің жалпы көрінісі болды.

Заңның сапалы жаңа мазмүнына қарамастан, эзірлеушілер 
оған шет елдердің мемлекеттік аудитті үйымдастыру тәжіри- 
бесінің Қазақстанның экономикалық ақиқатына бейімдеуді 
енгізе отырып, қолданыстағы заңның өзінің жоғары нәти- 
желілігін көрсететін ережелерін сақтады.

Қазақстандықтардың келешектегі үрпағы үшін үлттық ре- 
сурстарды үтымды пайдалану, сақтау мен көбейту мүддесін 
қорғай отырып, мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау 
органдарының қолданыстағы материалдық жэне адамдық ре- 
сурстарын шоғырландыру Заңда негізгі мэселе болып қара- 
стырылған.

Мемлекеттік аудитке көшу мемлекеттік қаржылық бақы- 
лау саласында бағдарларды сырт козге констатаңиялаудан 
бастап, әлсіз бюджет тэртібіне ықпал еткен себептерді терең 
талдауға ауысуды қамтамасыз етті. Мүндай тәсіл бақылау ор- 
гандарын жазалаушы қүрал ретінде емес, «сырттай қарағанда 
бүлдырамаған көзқарасқа ие» тәуелсіз аудиторлар -  бюджет 
қаражатын, мемлекет пен квазимемлекеттік сектор субъек- 
тілері активтерін тиімсіз жэне негізсіз пайдаланудың алдын 
алуда көмекшілер ретінде қарауға мүмкіндік береді.
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Көптеген жылдар бойы қолданылып келген мемлекеттік 
бақылау жүйесі осы Заңмен жойыла қоймайды. Заңда қол- 
даныстагы кемшіліктерді жою жэне мемлекеттік секторды 
басқару негізіне жеке компаниялардың аудиторлық қыз- 
мстінің қүралдарын үйлесімді сәйкестендіру жөніндегі жүй- 
слі шаралар қамтылган.

Мемлекеттік аудит органдары 2016 жылдан бастап жаса- 
лып қойган қаржылық бұзушылықтармен күрес багдарын 
мсбептерді анықтауга жэне мұндай бұзушылықтардың алдын 
алып, түбегейлі жоюга мүмкіндік беретін ұсынымдар әзірле- 
уге ауыстыра отырып, жаңа қағидалар жэне тәсілдер бойын- 
міа жұмыс істеуде.

Заң кейіннен жаппай бақылаудың басымдығын азайтуға, 
Іісеп комитетінің қызметінде тиімділік аудитін жүргізуге, 
сараптамалық-талдамалық қызметті күшейтуге және тәуе- 
келдерді басқару жүйесін қолдануға негізделген толыққанды 
мемлекеттік аудитке көшуге баса назар аударуға мүмкіндік 
береді.

Билік органдарының іс-қимылын тэуелсіз жэне дер- 
бес бағалау құқығы берілген мемлекеттік аудит институты 
жоспарлау жэне орындау эксңестерінің ықтимал қателері 
гуралы «ерте алдын алу» жүйесінің маңызды элементі ғана 
болып табылмайды, сондай-ақ мемлекеттік шешімдердің заң- 
дылығы мен негізділігінің деңгейін арттыруға жэрдемдеседі, 
гиісінше оның тұрақтылығын тікелей қамтамасыз етеді.

Барлық көзделген жаңалықтар сапалы орындау маңызды 
бөлігін мемлекет қаржысы саласы, мемлекеттік меншік, та- 
биғи ресурстар, елдің зияткерлік капиталы құрайтын ұлттық 
ресурстарды басқарудың тиімділігін арттыруға мүмкіндік бе- 
реді.

Мемлекеттік қаржылық бақылау жүйесінің мемлекеттік 
аудитке көшуі тиімді мемлекеттік басқаруды қамтамасыз ету- 
дің, халықтың эл-ауқатының өсуі мен мемлекеттің гүлденуін 
қамтамасыз ету жөніндегі маңызды миссияны іске асырудың 
маңызды шарты ретінде қаралады.
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Мемлекеттік аудиттің маңызды функңияларының бірі -  
мемлекеттік ресурстардың тек негізгі каражат бөлігінде ғана 
емес, материалдық емес жэне өндірілмеген активтер бөлігін- 
де де сақталуын қамтамасыз ету. Мемлекеттік аудит мемле- 
кеттік ресурстардың заңсыз пайдаланылуының немесе орна- 
ластырылуының алдын алуды немесе оларды табуды қамта- 
масыз етуге арналуға тиіс.

Заңға сэйкес мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау ор- 
гандарының жүйесін:

1) мемлекеттік аудиттің жэне қаржылық бақылаудың жоға- 
ры органы болып табылатын Республикалық бюджеттің атқа- 
рылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті (бүдан эрі -  Есеп ко- 
митеті);

2) облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, аста- 
наның тексеру комиссиялары;

3) ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уэкілетті орган;
4) Қазақстан Республикасы ¥лттық Банкінің ішкі аудит қы- 

зметін қоспағанда, орталық мемлекеттік органдардың, облы- 
стардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
жергілікті атқарушы органдарының ішкі аудит қызметтері;

5) көзделген штат саны шеңберінде бірінші басшының қала- 
уы бойынша қүрылатын орталық мемлекеттік органдар ведом- 
стволарының ішкі аудит қызметтері қүрайды.

Субъектіге байланысты мемлекеттік аудит мынадай түрлер- 
ге бөлінеді:

• міндеттері халықтың түрмыс жагдайлары сапасының 
қарқынды өсуін жэне елдің үлттық қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету үшін үлттық ресурстардың (қаржылық, табиғи, өндірістік, 
кадрлық, ақпараттық) тиімді жэне заңды басқарылуын талдау, 
бағалау жэне тексеру болып табылатын сыртқы мемлекеттік 
аудит;

• міндеттері мемлекеттік аудит объектісінің Қазақстан 
Республикасы Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің күжаттарын- 
да көзделген тікелей жэне түпкі нәтижелерге қол жеткізуін, 
қаржылық жэне басқарушылық ақпараттың сенімділігі мен
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ііііы қты ғы н, мемлекеттік органдар қызметін ұйымдастырудың 
ішкі проңестерінің тиімділігін, көрсетілетін мемлекеттік қыз- 
меттердің сапасын, мемлекет активтерінің сақталуын талдау, 
Пағалау жэне тексеру болып табылатын ішкі мемлекеттік ау- 
дит.

Ішкі аудит қызметтері заңды тұлғалар болып табылмайды. 
1>ұл ретте сыртқы мемлекеттік аудиттің жэне қаржылық бақы- 
лаудың уәкілетті органдары Есеп комитеті жэне тексеру комис- 
сиялары болып табылады, ал қалган органдар -  ішкі мемлекет- 
і ік аудиттің жэне бақылаудың уэкілетті органдары.

Бұл органдардың құзыреті Заңда мемлекеттік аудиттің 
гиптері: қаржылық есептілік аудиті, сэйкестік аудиті жэне 
і иімділік аудиті бойынша қарастырылған.

Аудиторлық қызметті нормативтік реттеу жүйесінде аудит 
қағидалары (стандарттары) маңызды орын алады. Олардың та- 
лаптарын практикада іске асыру тексеру сапасының белгілік 
бір кепілі болып табылады. Ішкі мемлекеттік аудитке қойы- 
латын талаптар Мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау 
стандарттарымен айқындалады. Олар жалпы жэне рәсімдік 
болып бөлінеді.

Халықаралық стандарттар негізінде әзірленетін Мемлекет- 
гік аудиттің жэне қаржылық бақылаудың жалпы стандартта- 
ры мемлекеттік аудитті жэне қаржылық бақылауды жүргізудің 
тиімділігін, дәйектілігі мен объективтілігін қамтамасыз ету 
мақсатында мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау ор- 
гандарының қызметіне қойылатын негіз қалаушы талаптарды 
қамтиды.

Рәсімдік стандарттар ішкі мемлекеттік аудитті жүргізу кезін- 
де пайдаланылатын рэсімге, тетікке жэне әдіске қойылатын 
галаптардан түрады. Оларды Есеп комитеті мен ішкі мемле- 
кеттік аудит жөніндегі уэкілетті орган бірлесіп эзірлейді жэне 
бекітеді. Ішкі мемлекеттік аудиттің жэне қаржылық бақылау- 
дың рэсімдік стандарттарының бір бөлігін Есеп комитетімен 
келісе отырып, ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уэкілетті ор- 
ган эзірлейді жэне бекітеді.



МЕМЛЕКЕТТ1К АУДИТ ТЕОРИЯСЫ

Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау стандартта- 
ры аудиторлық тексерудің жоғары сапасын қамтамасыз етеді, 
аудиторлық практикаға жаңа ғылыми жетістіктерді енгізуге 
ықпал етеді, пайдаланушыларға аудиторлық тексерудің про- 
цесін түсінуге көмектеседі, аудиторлық процестің жекелеген 
элементтердің байланысын қамтамасыз етеді.

Мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау органдары, 
мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау жүргізуге тар- 
тылған жеке және заңды түлғалар жалпы стандарттарды қол- 
дануға міндетті.

Жалпы стандарттарға 13 стандарт жатады: «Тәуелсіздік», 
«Әдептілік», «Объективтілік», «Кәсіби қүзыреттілік», «Кәсі- 
би пайым», «Есептілік», «Анықтық», «Ашықтық», «Жари- 
ялылық», «Қүпиялылық», «Мемлекеттік аудит нэтижелерін 
өзара тану», «Басқару» жэне «Сапа бақылауы».

Сонымен бірге Заңның 8-бабының 2-тармағының 2) тар- 
мақшасына сэйкес Есеп комитеті сыртқы мемлекеттік аудиттің 
жэне қаржылық бақылаудың рәсімдік стандарттарын эзірледі.

Сыртқы мемлекеттік аудиттің жэне қаржылық бақылаудың 
рәсімдік стандарттары Есеп комитетінің 2016 жылғы 31 нау- 
рыздағы № 5-НҚ нормативтік қаулысымен бекітілді.

Заңға сәйкес, сыртқы аудит те, ішкі аудит те әдіснамасы мен 
үйлестірілуі Есеп комитетіне бекітілетін тэуекелдерді басқару 
жүйесін ескере отырып, жоспарлаудың бірыңғай қағидаттары- 
на жэне тәсілдеріне неғізделеді. Тәуекелдерді басқару жүйесі 
(бүдан эрі -  ТБЖ) халықаралық практикада жария көпшшілік- 
ке қатысты да, жеке секторда да кеңінен қолданылады жэне 
капиталды басқарудың тэуекелді процестерінде тексерулерді 
жүйелеуде өзініц дэлелділігін көрсетті. Тиісті нормативтік қү- 
жаттар Әділет министрлігінде тіркелген жэне мемлекеттік ау- 
диттің барлық органдарының ағымдағы қызметіне енгізілген.

Мүндай күралға ие бола отырып, мемлекеттік аудит орган- 
дары қүқықтық жэне экономикалық түрғыдан негізсіз шешім- 
дер қабылдау ықтималдылығы жоғары бағыттарды нүктелі қа- 
дағалай алады, сөйтіп аудит объектісінің қызметінде салынған
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жэне тиімді процестерге алаңдамай, басқару менеджментінде- 
і і ықтимал теріс салдарларды төмендетеді.

Аудит мэнін іріктеудің объективтілігі үшін ТБЖ бюджеттік 
бағдарламалар әкімшілері, олардың ведомстволық багынысты 
мекемелері жэне квазимемлекеттік сектор субъектілері көр- 
сеткіштерінің ең үлкен санын қамтиды, бүл ретте мемлекеттік 
аудит органдарының ерекшелігін жэне функционалдық бағыт- 
гылығын жоймайды.

Тексерулерді қысқарту үшін Есеп комитеті аудит нэтиже- 
лерін тану жөніндегі рэсімдік стандартты бекітті, онда тиісті 
органдардың аудиторлық қызметінің нэтижелерін міндетті 
түрде озара танудың, бір-бірінің жүмысының нәтижелеріне 
қүрме іпен қараудың тетігі салынған.

2016 жылғы желтоқсанда қаржы, үлттық экономика, мем- 
лекеттік қызмет істері министрліктерінің, Бас прокуратураның 
жэне тексеру комиссияларының жүйелерімен интеграция- 
ланган ақпараттық жүйе енгізілді.

Есеп комитеті қүрған бірыңғай ақпараттық жүйе басқа мем- 
лекеттік органдардың ведомстволық ақпараттық жүйелерінде- 
гі болмашы деректерді тексеру үшін объектіге шығу практика- 
сын жоя отырып, аудит рәсімдеріне уақыт шығындарын елеулі 
гүрде қысқартуға жәрдемдеседі. Болашақта жинақталған прак- 
тика электрондық, ягни қашықтықтан мемлекеттік аудитке кө- 
шуге дайындық болады.

Қабылданған өзара іс-қимыл тэртібі шеңберінде Есеп коми- 
теті, Ішкі мемлекеттік аудит комитеті жэне тексеру комиссия- 
лары аудит объектілері тізбелерін бекіту кезінде бірдей мэселе- 
лерді тексеруді барынша жоятын, жүмыстың функционалдық 
бағыттарының аражігін айқындау тетігін қолданады.

Бүгінгі күні аудит жағдайларында жүргізілген аудит нәти- 
желерімен жэне аудит объектілері тізбелерімен ауысу жолға 
қойылған. Объектілерге бір уақытта шыға отырып, бірлескен 
жэне қосарлас іс-шаралар жүргізу жөніндегі жүмыс күшейтіл- 
ді, сөйтіп аудит органдарының бірінен кейін бірі бару практи- 
касы жойылып отыр.
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Аудитке көшу шеңберінде «Мемлекеттік аудит жэне 
қаржылық бақылау туралы» жэне «Қазақстан Республикасы- 
ның кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік аудит жэне 
қаржылық бақылау мэселелері бойынша өзгерістер мен то- 
лықтырулар енгізу туралы» заңдарды іске асыру үшін заңға 
тәуелді актілерді әзірлеу жэне бекіту жөніндегі кесте бекітілді, 
оған сэйкес эдіснамалық қүжаттарды 2020 жылға дейін әзірлеу 
көзделген.

4.2. Сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық 
бақылау органдары

Есеп комитеті жэне Облыстардың, республикалық маңы- 
зы бар қалалардың, астананың тексеру комиссиялары сыртқы 
мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау органдары болып 
табылады.

Есеп комнтеті алқалы орган болып табылады. Есеп ко- 
митетінің қүрылымын Есеп комитетінің Төрағасы, мүше- 
лері жэне аппараты қүрайды. Есеп комитетінің Төрағасын 
жэне мүшелерін тағайындау Қазақстан Республикасы Мем- 
лекет басшысының, Парламент Сенаты мен Мәжілісінің те- 
пе-теңдік негізінде бес жыл мерзімге жүзеге асырылады.

Есеп комитеті жүмысының мэртебесі, өкілеттіктері мен 
үйымдастырылуы «Мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақы- 
лау туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 12 қа- 
рашадағы Заңымен, «Республикалық бюджеттің атқарылуын 
бақылау жөніндегі есеп комитеті туралы ережені бекіту ту- 
ралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2002 жылғы 
5 тамыздағы № 917 Жарлығымен жэне Қазақстан Республи- 
касы Президентінің 2016 жылғы 11 қаңтардағы № 167 Жар- 
лығымен бекітілген Мемлекеттік аудиттің жэне қаржылық 
бақылаудың жалпы стандарттарымен регламенттелген.

Есеп комитетінің мисснясы -  Қазақстан Республикасын- 
да экономикалық түрақтылықты қамтамасыз ету мақсатында 
қаржы тэртібін нығайту, мемлекет қаражатын, мемлекет пен
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к ііазимемлекеттік сектор субъектілерінің активтерін пайдала- 
иу тиімділігін арттыру.

Жүктелген миссияны іске асыру мақсатында Есеп коми- 
тстінің алдында халықтың түрмыс жағдайлары сапасының 
қарқынды өсуін жэне елдің үлттық қауіпсіздігін қамтамасыз 
сту үшін үлттық ресурстардың (қаржылық, табиғи, өндірістік, 
кадрлық, ақпараттық) тиімді жэне заңды басқарылуын тал- 
дау, бағалау жэне тексеру міндеттері түр.

Заңға сәйкес мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақы- 
лау органдарын үйлестіруші рөл мемлекеттік аудиттің жэне 
қаржылық бақылаудың жоғары органы ретінде Есеп коми- 
тетіне бекітілген.

Сондықтан барлық негізгі әдіснамалық актілерді, стан- 
дарттар мен қағидаларды Есеп комитеті озі эзірлейді не 
онымен келісіледі.

Заңға сэйкес Есеп комитетіне республикалық бюджетті 
жоспарлау, мемлекеттік аудит объектілері қызметінің, үлттық 
холдингтердің жэне үлттық компаниялардың даму стратеги- 
ялары мен даму жоспарларының іске асырылуының, квази- 
мемлекеттік сектор субъектілері қызметінің экономиканың 
немесе экономиканың жеке алғандағы саласының, мемле- 
кеттік басқарудың әлеуметтік жэне басқа да салаларының 
дамуына эсерінің, мемлекеттік борышты қалыптастырудың 
жэне басқарудың тиімділігіне аудит жүргізу сияқты бірқатар 
жаңа функңиялар қосымша беріледі.

Халықаралық стандарттарға сэйкес мемлекеттік аудит 
жүргізу салықтық жэне кедендік экімшілендірудің; мемле- 
кеттік органдар мен квазимемлекеттік сектор субъектілерінің 
інарттарды орындауының; қоршаған ортаны қорғау жэне 
ақпараттық технологиялар саласының тиімділігіне аудит 
жүргізу сияқты жаңа бағыттармен толықтырылды.

Есеп комитетінің қызметінде Үлттық қорды қалыптасты- 
руға жэне пайдалану, 2017 жылдан бастап, республикалық 
бюджет жобасын оның шығыстарының негізгі бағыттары 
бойынша алдын ала бағалау жүргізу (алдын ала бағалаудың 
негізгі мақсаты бюджет қаражатын жэне қаржы шығынын
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тиімсіз жұмсаудың алдын алу болып табылады), сондай-ақ 
2020 жылдан бастап, республикалық бюджеттің шоғырлан- 
дырылған қаржылық есептілігіне аудит жүргізу сәйкестігіне 
аудит жүргізу маңызды бағыттар болып табылады.

Сонымен бірге Есеп комитеті квазимемлекеттік сектор 
субъектілерінің, оның ішінде қүрылтайшысы, қатысушысы 
немесе акңионері мемлекет болып табылатын үлттық хол- 
дингтер мен компаниялардың, сондай-ақ еншілес, тэуелді 
жэне олармен үлестес өзге де заңды түлғалардың активтерді 
қаншалықты тиімді басқаратынын бағалайды.

Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің жыл сайынғы ау- 
дитін жүргізу кезінде жеке аудиторлық компаниялар бюджет 
қаражатын пайдалану аудитіне бағытталған арнайы мақсат- 
тағы аудит жүргізуге уәкілетті болады.

Халықаралық стандарттарға сәйкес Есеп комитеті мемле- 
кеттік аудиттің жэне қаржылық бақылаудың барлық орган- 
дарының мемлекеттік аудит жүргізу сапасын тексереді, сон- 
дай-ақ мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау органда- 
рының қызметіне бағалау жүргізеді.

Бұған қоса Есеп комитетіне мемлекеттік аудит жэне 
қаржылық бақылау бойынша бірыңғай дерекқор экімшілен- 
діру, ішкі мемлекеттік аудит және ішкі аудит қызмет жөнінде 
уэкілетті органның тәуекелдерді басқару жүйесін үйлестіру, 
орталық мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл жасауда 
тексеру комиссияларының атынан олардың мүдделерін біл- 
діру, сондай-ақ ел Президенті Әкімшілігімен келісу бойынша 
тексеру комиссиялары төрағаларын тағайындауға үсыну бой- 
ынша қосымша өкілеттіктер берілді.

Есеп комитеті Мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақы- 
лау органдарының үйлестіру кеңесінің жүмыс органы болып 
табылады. Үйлестіру кеңесінің өз қүрамында сыртқы мемле- 
кеттік аудит органдарымен қатар сыртқы аудит органдарын 
да біріктіруі Заңның жаңалығы болып табылады. Үйлестіру 
кеңесінің шешімдері мемлекеттік аудит жэне қаржылық 
бақылау органдары үшін міндетті болып табылады.
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Бірінші отырысы 2016 жылғы ақпанның соңында өткізіл- 
ген Мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау органдары- 
ның үйлестіру кеңесін қүру елдегі мемлекеттік аудит жүй- 
ссінің одан эрі дамуына жаңа серпін берді жэне практикада 
сыртқы жэне ішкі аудит арасында өзара іс-қимыл жасау тетік- 
іерін енгізуге, жалпы эдіснамалық тэсілдер әзірлеуге, мем- 
лекеттік аудит жүргізудің практикалық аспектілерін талқыла- 
уға, сондай-ақ мемлекеттік аудит органдары жүйесін одан эрі 
дамыту жөніндегі бірыңғай келісілген шешімдер қабылдауға 
мүмкіндік берді.

Мемлекеттік аудит институтының дамуы мен нығаюы 
үшін мемлекеттік аудиттің теориясын, практикасы мен иде- 
ологиясын шығармашылық дамытуға қабілетті жоғары сы- 
пыпты мамандар қажет.

Сондықтан Заңға жэне Мемлекеттік аудитті енгізу түжы- 
рымдамасына сэйкес мемлекеттік аудиторларды сертифи- 
каттау жүйесі енгізілді, ол тексерушілердің кэсіби деңгейін 
жэне мемлекеттік аудит органдары қызметкерлеріне қойыла- 
тын біліктілік талаптарын арттыруға мүмкіндік береді. Сер- 
гификат білімдері расталып, Мемлекеттік аудиторларды сер- 
гификаттау жөніндегі үлттық комиссияның оң қорытындысы 
шыққаннан кейін беріледі. Жүмыс органы Есеп комитеті бо- 
лып белгіленген ¥лттық комиссияның қүрамына Президент 
Әкімшілігінің, Парламенттің, Үкіметтің, Есеп комитетінің 
жэне Қаржы министрлігінің окілдері кіреді.

Сертификаттаудан өту бойынша негіз қалаушы норма- 
тивтік актілер бекітілді, оқу бағдарламалары мен емтихан 
модульдары әзірленді. Мемлекеттік аудит жэне қаржылық 
бақылау органдарының қазіргі қызметкерлері қайта даярлау 
жэне біліктілікті арттыру курстарынан өтті.

Аудиторлық қызметтен басқа Есеп комитеті бюджет заңна- 
масын жетілдіру жэне мемлекеттік аудитті үйымдастыру 
жөнінде ұсыныстар эзірлеуде белсенді қатысады.

Мэселен, соңғы он жыл ішінде мемлекеттік аудит жэне 
қаржылық бақылаудың конституциялық негіздерін, заңнама
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талаптарын, республикалық жэне жергілікті бюджеттердің 
атқарылуын бағалау процесіне айқындау, аудит жэне бақы- 
лаудың қазақстандық стандарттарын әзірлеу мен қабылдау, 
сондай-ақ мемлекеттік аудиттің жэне қаржылық бақылаудың 
жаңа эдіснамасын қалыптастыру Есеп комитетінің негізгі 
міндеттері болып табылады.

Халықаралық ұйымдардың элеуетін пайдалана отырып, 
Есеп комитетінің қамқорлығымен қаржылық бақылау орган- 
дары қызметкерлерінің біліктілігін арттыру үшін мемлекет- 
тік қаржылық бақылау кадрларын даярлау жэне қайта даяр- 
лау орталығы қүрылды.

Шетелдің жоғары мемлекеттік бақылау (аудит) органда- 
рының объективті орындылығына жэне тәжірибесіне сүйене 
отырып, Есеп комитетінің қызметінде сараптамалық-талда- 
малық қызметке жэне Заңда көзделген алдын ала, алдыңғы 
жэне кейіннен багалауға баса назар аударылды.

Республикалық бюджет жобасын алдын ала бағалау инсти- 
туты басты жаңалық болып табылады, оны сыртқы мемле- 
кеттік бақылаудың (аудиттің) шетелдік органдарының басым 
бөлігі Үкіметтің бюджеттің шығыс бөлігіне негізсіз, дэйексіз 
жэне сабақтастық сақтамай салған бағыттары мен қаражат 
көлемін азайту үшін қолданады.

Шығыстардың негізгі бағыттарына қатысты алдын ала 
бағалауды Есеп комитеті нақты айқындалған өлшемшарттар- 
дың негізінде 2017 жылдан бастап жүзеге асыруда. Алдын 
ала бағалау нәтижелері республикалық бюджет туралы заң- 
ның жобасы Қазақстан Республикасының Парламентіне ен- 
гізілгенге дейін Қазақстан Республикасының Үкіметіне үсы- 
нылады жэне үсынымдық сипатта болады.

Есеп комитетінің пікірінше, мүндай бағалау бүрын 
анықталған бүзушылықтарды жэне жекелеген инвестици- 
ялық жобалардың нәтижесіздігін ескеріп қана қоймай, мұн- 
дай жобаларды қалыптастыру кезеңінде олардың негізділі- 
гіне жэне экономикалық орындылығына сараптама жасауды 
жүзеге асыратын уэкілетті органдар мен ұйымдардың жұмы-
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сының тиімділігін багалаудың негізінде де жүзеге асырылуға 
іиіс. Тек осындай кешенді тэсіл ғана мемлекет қаражатын 
олеуметтік маңызы бар бағыттардан басқаларға бөлуді азай- 
тып, бюджетті жоспарлау деңгейін жэне дайындалатын жоба- 
лардың сапасына жауаптылықты арттырады.

Жүргізіліп жатқан жүмыстың сапасын, мемлекеттік орган- 
дар мен квазимемлекеттік сектор субъектілерінің жүмысын- 
да бүзушылықтар мен кемшіліктерді жою жөнінде енгізілетін 
үсынымдардың тиімділігін арттыру мақсатында Бес институ- 
ционалдық реформаны іске асыру жөніндегі үлт жоспарының 
93-ші қадамын іске асыруда оларға жүктелген міндеттердің 
сапасыз орындалуына жауаптылықты күшейте отырып, мем- 
лекеттік аудиторларга қойылатын, халықаралық стандарт- 
тарға жақындатылған талаптарды арттыру көзделді.

Сыртқы мемлекеттік қаржылық бақылау органдары жүй- 
есін одан эрі жетілдіру жағдайында 2011 жылы Есеп коми- 
теті Мемлекет басшысының жергілікті жерлердегі бақылау 
органдарына институционалдық реформа жүргізу жөніндегі 
бастамасын іске асырды.

Заңнамалық өзгерістердің ең жоғары жетістігі өңірлерде 
сыртқы мемлекеттік бақылаудың дербес органдарын -  облы- 
стардың, Астана жэне Алматы қалаларының тексеру комис- 
сияларын қүру болды.

Тексеру комиссияларын үйлестіру жэне эдіснамалық 
қамтамасыз ету Есеп комитетіне жүктелген.

Соңғы жылдары іске асырылған бастамалардың қорытын- 
дысын шығара отырып, Есеп комитетінің мемлекеттік ауди- 
торларды халықаралық стандарттарға жауап беретін жаңа 
эдіснамаға бағдарлап, қысқа уақыт ішінде мемлекеттік аудит 
жүйесінің жүмысын үйлестіре білген, мемлекеттік аудиттің 
жэне қаржылық бақылаудың толыққанды жоғары органы 
болғанын атап өтуге болады.
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ІӨзін-өзі бақылауға арналған сурақтар:
1. Есеп комитетінің миссиясы.

2. Халықаралық стандарттарға сәйкес мемлекеттік аудит 
жүргізудің жаңа бағыттарын атаңыз.
3. Есеп комитеті қызметінің негізгі бағыттарын атаңыз.
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5-ТАРАУ. Мемлекеттік аудитті жүргізудің 
ерекшеліктері

5.1. Тиімділік аудиті
5.2. Сәйкестік аудиті
5.3. Қаржылық есептілік аудиті 
Өзіи-өзі бақылауға ариалғаи сүрақтар

Осы немесе өзге елдің мемлекеттік аудит жэне қаржылық 
бақылау жүйелері бүл жүйе жоғары аудит органдарының төрт 
моделінің қайсысына (наполеондық, вестминстрлік, алқалық 
немесе «бақылау») сэйкес келетініне қарай ерекшеленеді. 
Әлем елдерінің мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау 
жүйелері іріктелген модельмен ерекшеленетінін ескере оты- 
рып, олар қолданатын мемлекеттік аудит типі сияқты тиімділік 
аудитін жүргізу эдістері тек жекелеген жүйеге тэн түрлі си- 
патқа ие екеніне сендіруге болады.

5.1. Тиімділік аудиті

Әртүрлі елдерде тиімділік аудитін жүргізудің эдістемесі мен 
эдіснамасының өзіне тэн ерекшеліктері бар, алайда елдердің 
жоғары мемлекеттік аудит органдарының барлық дерлік жүй- 
есі халықаралық қағидаттар мен стандарттар негізінде қүры- 
лады.

Ш Т08АІ аудит стандарттарын іске асыру шеңберінде 1998 
жылы Монтевидео қаласында Жоғары аудит органдарының ха- 
лықаралық конгресінің конференциясы барысында Ш Т08АІ 
аудит стандарттарын қолдану бойынша басшылық эзірлеу 
жөнінде шешім қабьшданды. Атап айтқанда, тиімділік аудитін 
жүргізу бойынша басшылық эзірлеу туралы шешім қабылдан- 
Ды.

Басшылық жобасын әзірлеуді Ш Т08АІ Аудит стандарттары 
жоніндегі комитет үш жыл бойы жүзеге асырды, ол әлемнің 
жиырма сегіз елінің жоғары мемлекеттік аудит органдарын 
қамтыды.
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Басшылықтың алдын ала жобасы Комитеттің отырысынан 
кейін 2002 жылы Стокгольмде түсініктемелер үшін Ш Т08АІ- 
дың барлық мүшелеріне жіберілді, содан кейін түпкі жоба 
дайындалып, ол Братиславада (2003 ж.) Комитет отырысында 
бекітілді.

Аталған басшылық тиімділік аудитінің:
1) «тиімділік аудиті» үғымын толық ашу;
2) тиімділік аудитінің қағидаттары мен стандарттары;
3) тиімділік аудитінің қорытындысы бойынша есептілік 

жүргізу мен құру бойынша басшылық сияқты маңызды аспек- 
гілерін нақты көрсетіле отырып, түтастай қамтитын қүжатты 
білдіреді.

Тиімділік аудитін жүргізу бойынша басшылықтың мақсаты 
мыналар болып табылады:

1) тиімділік аудитінің сипаттары мен қағидаттарын сипат-
тау;

2) тиімділік аудитіне мамандандырылған аудиторларға ау- 
дитті тиімді жэне нәтижелі жүргізуге көмек көрсету;

3) тиімділік аудитінің үздік практикасы үшін негіз қамтама- 
сыз ету;

4) тиімділік аудитін одан эрі жетілдіру жэне кәсіби даму 
үшін негіз жасау.

ГМТОЗАІ Тиімділік аудитін жүргізу бойынша басшылық 
аудиттің осы типін жүзеге асырудың озық практикасын 
қамтиды, алайда дәстүрлері мен өкілеттіктер саласының ай- 
ырмашылығына байланысты, әлем елдерінің ерекшеліктерін 
ескере отырып, эрбір органның басшылықта жазылған қағи- 
даттарды оз мемлекеттік аудит жүйесінде қолдануы мен пай- 
далануы туралы мәселені жеке шешуі қажет.

Тиімділік аудиті үғымы алғаш рет 1977 жылы Халық- 
аралық жоғары мемлекеттік аудит органдарының үйымында 
(Щ Т08АІ) тіркелді. ІНТ08АІ IX Конгресінде қабылданған

’'Гиімділік аудитіы жұргізу бойынша басшыльтқ. П\[Т08АІ аудит стандартаарьша жэне практи- 
калық тэжірибеге негізделген тиімділік аудитінің стандарттары мен басшылықтары / И8АП)- 
гің 2009 жылгы 20 ақпандагы №107 шыгыс хаты.
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Бақылаудың басшылық қағидаттарының Лима декларациясын- 
да атаи өтілгендей, тиімділік аудиті «мемлекет қаражатының 
қаншалықты тиімді жэне үнемді жүмсалатынына бағытталған. 
Мүндай бақылау басқарудың ерекше аспектілерін ғана емес, 
барлық басқару қызметін, оның ішінде ұйымдастырушылық 
жэне экімшілік жүйені қамтиды».

2004 жылы ЩТ08АІ Тиімділік аудитін енгізу бойынша бас- 
шылық шығарды, ол барлық негізгі анықтамаларды, термин- 
дер мен көрсеткіштерді қамтыды.

Әлемдік тэжірибе аталған аудиттің атқарушы билік органда- 
рының мемлекеттік қаржыны басқару саласында шешімдер қа- 
былдауы жэне оларды орындауы сапасына елеулі эсер ететінін, 
сондай-ақ олардың қызметінде жауапкертылықтың, ашықтық 
пен есептіліктің артуына ықпал ететінін көрсетеді.

І88АІ 3000 ЩТ08АІ Аудит стандарттарына жэне практи- 
калық тэжірибеге негізделген тиімділік аудиті бойынша стан- 
дарттар мен әдістемелік ұсынымдар» стандартына сәйкес 
тиімділік аудиті мемлекеттік кэсіпорындардың, бағдарламалар 
мен ұйымдардың қызметін жақсартуға бағытталған экономика- 
лық факторларды тиісінше ескере отырып, олардың тиімділігі 
мен пәрменділігін тәуелсіз тексеруді білдіреді.

Тиімділік аудиті мыналарды қамтиды:
1. Дүрыс әкімшілік цагидаттар мен практикаларга сәй- 

кес багдарламаны қамтамасыз ету бойынша экімшілік қыз- 
меттің үнемділік аудиті (ағылш. есопоту).

2. Ақпараттық жүйелерді, қызмет жэне мониторинг өл- 
шемінің көрсеткіштері жүйелерін, сондай-ақ табылган сәйкес- 
сіздіктер мен кемшіліктерді жою үшін рәсімдерді тексеруді 
қоса алғанда, адами, қаржылық жэне өзге де ресурстарды пай- 
далану тиімділігі аудиті (агылш. е^гсіепсу).

3. Қойылған мақсаттардың тексерілетін бағдарлама- 
сына қол жеткізу бөлігіндегі қызметтің нәтижелілігі ау- 
диті (ағылш. е$есйуепе$$), сондай-ақ эсер ету аудиті, яғни осы 
немесе өзге де багдарламаныц немесе жоспарланган әсері бар 
саясаттыц нақты әсерін салыстыру.
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І1ЧТ08АІ Бақылаудың басшылық қағидаттарының Лима де- 
юіарациясы стандарттары мемлекет жүзеге асыратын шығы- 
стардың түпкілікті нэтижелерін бағалай отырып, мемлекет 
қаражатының нысаналы пайдаланылуын дәстүрлі бақылаумен 
қатар тиімділік аудитін пайдалануды үсынады. Тиімділік ау- 
диті экономиканың мемлекеттік жэне муниципалды сектор- 
ларының жүмыс істеу процесінің сапалық сипаттамасын жақ- 
сартуға арналған жэне қаржылық бақылаудың нысаны ретінде 
қоғамдық сектор экономикасында қаржы ағындарын басқару 
мотижелілігін бағалау тетіктерін күруға бағытталған. Осылай- 
ша, тиімділік аудитінің негізгі функциялары:

1. Бақылау (бақыланатын объектілердің қызметін тексе- 
РУ)-

2. Талдамалық (атқарушы билік органдарының жүмысы 
мен оның нәтижелерінің себеп-салдарлық байланысын ізде- 
стіру жэне айқындау.

3. Синтетикалық (бақылау объектілері қызметінің 
і шмділігін жақсарту үшін үсынымдар қалыптастыру, айқын- 
дау) функциялар болып табылады.

Тиімділік аудитінің негізгі мақсаты бюджет процесіне тар- 
тылган үйымдардыц жүмыс істеу тиімділігі туралы толъщ, 
анъщ және объективті ацпарат беру есебінен мемлекет ре- 
сурстарын басцару процесін сапалы жақсарту деп есептеуге 
болады.

Тиімділік аудитінің басымдықтарына мыналар жатады:
1. Ресурстарды игерушілердің экономикалық объектілері 

жақсарғанға дейін қаржылық бақылау аумағын оларды бөлуді 
формальды бағалау шеғіне кеңейту.

2. Бюджет қаражатын алушылар бөлінісінде қаражатты 
тиімсіз пайдалану себептерін кешенді талдау.

3. Бюджет қаражатын пайдалану туралы ақпарат беру 
жолымен билік органдарында сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
ісүресу үшін жағдайлар жасау.

4. Биліктің заңнама органдарына бюджет процесін реттеу 
жөнінде шешімдер қабылдау нэтижелілігін бағалау мүмкінді- 
гін беру.
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5. Атқарушы билік органдарын ресурстарды пайдалану 
тиімділігін арттыру жөніндегі ақпаратпен жэне ұсынымдар- 
мен қамтамасыз ету.

6. Қаржы саясаты саласында стратегиялық шешімдерді 
эзірлеуге әсер ету.

Тек күтілген нэтижелерді қалыптастырып, оларға қол жет- 
кізуге бағытталған бағдарламаларды эзірлеу ғана емес, іс 
жүзінде оларға қандай дәрежеде қол жеткізілгенін түрақты 
түрде қадағалап отыру да маңызды. Жүргізіліп жатқан саясат- 
тың мақсаттарын жэне оның практикалық нәтижелерін баға- 
лаумен қатар, тиімділік аудиті осы немесе өзге де шешімдерді 
қабылдау негізіндегі ақпаратты талдауды да қамтуға тиіс.

Осылайша, тиімділік аудитінің мақсаты бюджет қаража- 
тының жүмсалу дүрыстығын негіздеуде емес, багдарламаны 
каржыландыруды жүзеге асырганнан кейін есептік деректер 
негізінде жүмсалган шыгыстардың нәтижелілігін багалау бо- 
лып табылады.

Тиімділік аудиті мыналарға мүмкіндік береді:
1. Багдарламаның кемшіліктерін анъщтау және жою: 

егер бағдарлама басшылары бағдарламалық ресурстарды 
пайдаланудың төмен деңгейін уақтылы байқаса, бүл бағдар- 
ламаны іске асыруға бөлінген қаржы ресурстарын бөлуге, 
бағдарламаға қатысуға көтеріңкі талаптарды барынша өнімді 
қайта қарауға, әлеуетті алушылардың қызмет алу мүмкіндігін 
білетініне сенуге жэне т.б. мүмкіндік береді.

2. Персоналды ынталандыру: персоналдың жүмысы жэне 
қажеттіліктері туралы тиімділік аудиті беретін деректер персо- 
налдың алдына шынайы мақсаттар қоюға жэне алынған нәти- 
желерге жауаптылықты бөлуге мүмкіндік береді.

3. Ресурстарды пайдаланудың барынша тиімді нүсца- 
ларын ащындау: жұмсалған ресурстарды (ақша қаражатын, 
кадрларды, жабдықты жэне т.б.) алынған өнімдермен немесе 
нэтижелермен (қызмет көрсетілгендердің саны, жөнделген 
жолдардың үзындығы) салыстыра отырып, тиімділіктің қара- 
пайым көрсеткіштерін (КРІ) алуға болады. Бүл ретте жүмы- 
стың кейбір бағыттары өте қымбат тұратынын, бірақ аз дәре-
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жеде оң нәтиже беретінін, ал басқа бағыт бойынша анағұрлым 
ач қаражат жұмсалғанымен, ол бағдарлама адресаттарында үл- 
іссн сүраныска ие екенін байқауға болады.

4. Багдарламага деген сенімді ныгайту: тиімділік ау- 
дитінің нәтижелері бойынша мүдделі адамдар бағдарлама 
молімделген мақсаттарына қаншалықты табысты қол жеткі- 
четіні және бөлінген ресурстардың қалай жүмсалатыны тура- 
лы пікір айтуға болады. Қойылған мақсаттарға қол жеткізудегі 
табыстар болашаққа арналған жоспарларды іске асыруда қол- 
дау көрсетуге мүмкіндік береді.

Тиімділік аудитінің басты міндеті тек қаржылық 
бүзушылықтарды анықтау емес, мемлекет қаражатының пай- 
даланылуынан маңызды нәтиже айқындау, бюджет проңесін 
жэне қолданыстағы заңнаманы жетілдіру жөнінде үсынымдар 
озірлеу болып табылады.

Тиімділік аудиті жэне қаржылық есептілік аудиті мемлекет- 
тік бақылаудың бірқатар жалпы қағидаттарына негізделеді, бүл 
ретте мемлекет қаражатының пайдаланылуы тексерілетін нэти- 
желерінің екі түрлі сипатына байланысты эртүрлі мазмұнға ие. 
Дэл осы жағдай бақылаудың түрлі типі ретінде тиімділік ау- 
дитін жэне қаржылық есептілік аудитін қарауға негіз береді.

Ерекше талаптар мен мақсаттарға сэйкес жүргізілетін 
қаржылық есептілік аудитінен ерекше тиімділік аудитінің мэні 
барынша кең жэне көп жағдайда бағалау мен түсіндіруге қол- 
жетімді.

Қаржылық есептілік аудитіне қарағанда, тиімділік аудитінің 
ерекшелігі -тек ұйымдар, кәсіпорындар мен мекемелер ғана 
смес, мемлекет ресурсын пайдалану нәтижелері қызметі мен 
гіршілікті қамтамасыз етуінде көрінетін азаматтардың 
элеуметтік топтары да оның объектілері болып табылады 
(1-кестені қараңыз).
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Табылады 1. Қаржылық аудит пен тиімділік аудиті 
арасындағы айырмашылық

Салыстыру
саласы Қаржылық аудит Тиімділік аудиті

Мақсаты Мемлекеттік қаражаттың 
есебі мен есептілігін 
жүргізудің, толықтығының 
дұрыстығын, заңдылығы 
мен нысаналы 
пайдаланылуын айқындау

Мемлекеттік ресурстарды 
пайдаланудың үнемділігін, 
өнімділігін жэне 
нәтижелілігін айқындау

Аудиттеуге
жататын
материалдар

Мемлекеттік қаражатты 
пайдаланудың заңдылығын 
көрсететін қаржы 
құжаттары мен есептілік

Мақсаттарға, міндеттерге, 
функцияларга және 
бағдарламаларға қол 
жеткізуге арналған 
мемлекеттік қаражатты 
қалыптастыру мен 
пайдалану жөніндегі 
қызметтің нәтижелерін 
көрсететін құжаттар

Жұ_мыстың
мазмұны

Мемлекеттік қаражатпен 
жасалатын операцияларды 
құжаттамалық жэне іс 
жүзінде тексеру, сондай-ақ 
оларды бухгалтерлік есепте 
және қаржылық есептілікте 
көрсету

Қызметтің 
үйымдастырылуын 
талдау; салыстырмалы 
талдау, синтез; тиімділікті 
бағалаудың тиісті 
өлшемшарттарын эзірлеу; 
пікіртерімдер, сұхбат, 
әңгімелесу, сауалнам

Аудит
нәтижелерін
ұсыну
нысандары

Мынадай түрлерде:
- стандартталған нысандағы 
есептер;
- қаржы қүжаттары 
негізіндегі тұжырымдар;
- анықталған 
бұзушылықтардың 
сипаттамасы жэне оларды 
жою жөніндегі шаралар

Мынадай түрлерде:
- пікірталастық 
материапдарды қамтитын 
нэтижелер туралы есеп;
- түрлі дэлелдер мен 
дәлелдемелердің 
жиынтығы негізінде 
қалыптастырылған 
тұжырымдар;
- жекелеген сындарлы 
үсыныстар



5-ТАРАУ. Мемлекеттік аудитті жургізудің ерекшеліктері

Тиімділік аудитін дамыту мемлекеттің қаржы жүйесін да- 
мытудың заңды проңесінің салдары болып табылады жэне сы- 
ртқы қаржылық бақылау жүйесін бюджет қаражатының пайда- 
ланылу тиімділігін арттыру бағытында реформалау факторына 
айналады.

Мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау жүйесінде 
іиімділік аудиті мынадай ерекшеліктермен сипатталады:

• мемлекеттің қаржы қаражатын қалыптастыру жэне пайда- 
лану тиімділігін айқындау мақсатында мемлекеттік аудиттің 
ерекше типі болып табылады;

• мемлекет қаражатының қалыптастырылуы мен пайдала- 
иьшуын қаржылық бақылаудың нысаны ретінде қаржылық ау- 
дитпен қатар қаржылық бақылауға тэн жалпы негізгі қағидат- 
тарға жэне оны жүзеге асыруға негізделеді;

• мемлекеттік аудиттің типі ретінде жүргізілу, мақсатта- 
ры, міндеттері мен мэнінің ерекшеліктері әдіснамасында 
қаржылық аудиттен елеулі айырмашылығы бар.

Тиімділік аудиті мемлекеттік билік органдарына және мем- 
лекет қаражатын алушыларға жүктелген функңиялар мен қой- 
ылған міндеттерді олардың пайдалану жэне орындау тиімділі- 
гін айқындау мақсатында қызметтерін тексеру мен бағалауды 
білдіреді.

Тиімділік аудиті мемлекет қаражатын пайдалану саласында 
мемлекеттік бақылау бағыты болып табылады жэне мынадай 
элементтерді қамтиды:

- бюджет қаражатының тиімділігін арттыру мақсатында 
оларды пайдалану жөніндегі үйымдардың қызметін талдау;

- кемшіліктерді ашу;
- кемшіліктерді жою жөнінде шешімдер қабылдауға жэр- 

демдесу.
Тиімділік аудитін жүзеге асыратын мемлекеттік бақылау 

(аудит) органы мемлекеттің мүддесін білдіруі, тәуелсіз эрекет 
етуі, нақты жағдайды барабар түсіндіруге тиіс.

Мемлекеттік шығыстардың тиімділік аудиті мемлекеттік 
бақылаудың озық әдісі ретінде тиімділік, үнемділік, өнімділік
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көрсеткіштерінің көмегімен қаржы ресурстарын жэне мем- 
лекеттік меншікті басқарудың нэтнжелілігін бағалауға, ал 
тиімділік көрсеткіштерін талдаудың негізінде билік органда- 
ры шешімдерінің іске асырылуын жақсартудың ұйымдасты- 
рушылық мүмкіндіктерін айқындауға, бюджеттік қаржы ре- 
сурстарын пайдаланудан экономикалық жэне элеуметтік нэти- 
же алуға бағытталған іс-шаралар жүргізу жөнінде үсынымдар 
әзірлеуге мүмкіндік береді.

Тиімділік аудиті мемлекет саясатының қаншалықты тиімді 
жэне нэтижелі іске асырылып жатқанын тексеруге бағыт- 
талған. Тиімділік аудиті мемлекеттік органдардың жүмысы ту- 
ралы объективті, ашық жэне сенімді ақпарат үсынуды қамта- 
масыз етеді, оларға мемлекет қаржысын басқарудың тиімділі- 
гін арттыру жонінде пайдалы үсынымдар эзірлеуге мүмкіндік 
береді.

Тиімділік аудиті басқару мен қадағалауга жауаптыларға 
тмімділік кәрсеткіштерін жақсартуға комектесе отырып, 
есептілікке ықпал етеді. Оған биліктің заңнама немесе атқа- 
рушы органдарының шешімдерінің нэтижелілігі мен тиімділі- 
іін  оларды дайыидау жэне іске асыру, сондай-ақ қаражатты 
салық төлеушілердің немесе азаматтардың мүддесіне үтымды 
жүмсау кезеңінде тексеру арқылы қол жеткізіледі.

Бүл ретте нормативтік қүқықтық базаның немесе нақты 
мақсаттарға қол жеткізуге кедергі келтіретін, оны сақтау тәсіл- 
дерінің жетілдірілмеуі зерттеледі. Тиімділік аудиті азаматтар 
үшін қосымша пайда әкелетін салаларға назар аударылады 
жэне жақсарту үшін барынша үлкен әлеуетке ие. Ол жауапты 
тараптарға тиісті іс-қимылдар жасауға сындарлы ынта береді.

Тиімділік аудиті Парламентке, салық толеушілерге жэне 
үкімет саясаты мен ақпараттық ортаның объектілері болып 
табылатын өзге де қаржыландыру көздеріне Үкіметтің көрсе- 
тетін қызмет түрлерін басқару мен олардың нәтижелері туралы 
барынша терең түсінік бере отырып, апіықтықты артгырады. 
Осылайша, ол білімді кеңейтуге жэне жақсартуға қызмет ете 
отырып, азаматтарға пайдалы ақпарат беруге тікелей ықпал 
етеді.
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Тиімділік аудиті тексерулерді жүргізу міндеттерін қоюымен, 
мэндерімен жэне тәсілдерімен, сондай-ақ олардың нэтиже- 
лерін есептерде ресімдеуімен ерекшеленеді.

Тнімділік аудитін жүргізу кезінде тексерілетін мемлекет- 
тік билік органының немесе мемлекет қаражатын алушының 
жүмысының тиімділігін жалпы багалау міндеті қойылмайды. 
Гиімділік аудитінің міндеттері мемлекет қаражатын пайдала- 
нудың үнемділігін, өнімділігі мен нәтижелілігін айқындау бо- 
лып табылады. Мемлекет қаражатын алушылардың -  министр- 
ліктер мен ведомстволардың, үйымдар мен кэсіпорындардың 
оларды пайдалану нәтижелерін багалауга баса мэн беріледі. 
Тиімділік аудиті кезінде жоғары мемлекеттік аудит органы өз 
окілеттіктері шеңберінде нені, қашан жэне қалай тексеретініне 
дербес шешім қабылдайды, тексерулер нэтижелерін жариялау- 
да шектеулер қойылмауға тиіс.

Тиімділік аудитінің мэні оған жүктелген функңияларды, 
міндеттерді орындау жэне бағдарламаларды жүзеге асыру 
кезінде мемлекет қаражатын пайдалану бойынша тексерілетін 
үйымның қызметі болып табылады.

Тексеру объектілері -  бюджеттік бағдарламалар әкімшілері 
(атап айтқанда, министрліктер, агенттіктер жэне комитеттер), 
бюджеттік мекемелер жэне мемлекеттік бағдарламалар іске 
асыруға арналған бюджет қаражатын алатын өзге де үйымдар 
болып табылатын мемлекеттік билік органдары.

І88АІ 100 «Мемлекеттік сектордағы аудиттің негіз қала- 
ушы қағидаттары» стандартына сәйкес мемлекеттік сектор 
аудитінің элементтері: аудитор; жауапты тарап; нысаналы көр- 
сеткіштер; аудит мэні; тексеру өлшемшарттары болып табыла- 
ды (7-суретті қараңыз).

Алайда тиімділік аудиті кезінде көрсетілген элементтер өзге 
сипаттамаға ие болуы мүмкін. Соған байланысты, аудиторлар 
ор тексерудің элементтерін айқын белгілеуге жэне тексеруді 
і иісінше жүргізуі үшін олардың салдарларын түсінуге тиіс.

5-ТАРАУ. Мемлекеттік аудитті жүргізудің ерекшеліктері
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Мемлекеттік сектор аудитінің элементтері

1 4
аудитор аудит мәні

.

жауапты
тарап

нысаналы
па йдаланушылар

тексеру
влшемшарттары

ЩШШЯ й ШІШШШіғ
7-сурет. І88АІ 100-ге сәйкес мемлекеттік аудит элементтері

Тиімділік аудитініц өлшемшарттары 
Бюджет қаражатының пайдаланылу тиімділігін тексерудің 

көптеген түрлі мақсаттары бар, сондықтан тиімділікті бағала- 
удың оларға сәйкес келетін көптеген өлшемшарттарын эзірлеу 
талап етіледі. Әр субъектінің тиімділік аудиті дара тапсырыс 
болып табылады, сол себепті тиімділікті бағалаудың бір субъ- 
ектіге белгіленген өлшемшарттары осы саладағы тиімділікті 
тексеру кезінде басқасына сэйкес келмеуі мүмкін.

Мемлекет қаражатын пайдалану тиімділігін бағалау олшем- 
шарттары бақыланатын объекті қызметін үйымдастырудың 
сапалық жэне сандық сипаттамаларының бірлігін білдіреді. 
Солардың негізінде тексеруші үйымдардың белгілеген мақ- 
саттары мен міндеттеріне, өздеріне жүктелген функңияларды 
орындауына қол жеткізу нәтижелерін тексеру мен талдау жү- 
зеге асырылады.

Өлшемшарттар -  бүл мемлекет қаражатын пайдалану бой- 
ынша тексерілетін объектінің қызметін үйымдастырудың 
қандай да бір «нормативтік моделінің» сапалық жэне сандық 
сипаттамалары. Олар сапа бақылауының негізделген жэне 
орындалатын стандарттарын білдіреді, солардың негізінде 
қойылған мақсаттарға қол жеткізу нәтижелерін тексеруге жэне 
талдауға болады.

Тиімділікті бағалаудың кез келген өлшемшарттары эрі тал- 
дамалық белгіленген болып табылады, өйткені мемлекет қа-



ражатының пайдаланылуын тексеру мақсаттарында тіркелген 
аспектілерін талдау нэтижелері бойынша айқындалады: нор- 
мативтік құжаттар, стандарттар ережелерінің, тексерілетін ұй- 
ымдар қызметі нэтижелерінің белгіленген көрсеткіштерінің 
иегізінде іріктелгендіктен -  нысандандырылған; оларды ірік- 
теу жэне мемлекет қаражатының пайдаланылу тиімділігін 
бағалау үшін қолдану туралы шешімді тексеру субъектілері, 
яғни тексерушілердің өздері қабылдағандықтан -  субъективті 
айқындалған.

Егер, тексерудің қойылған мақсаттарына сэйкес мемлекет 
ресурстарын пайдалану тиімділігі туралы негізделген қоры- 
тындылар мен тұжырымдар жасауға мүмкіндік болса, өлшем- 
шарттар жеткілікті болып табылады.

Тиімділік үғымы әсердің, нәтиженің оны алуды шарттан- 
дыратын, қамтамасыз ететін шығындарға, шығыстарға қаты- 
насы ретінде айқындалатын салыстырмалы эсерді, процестің, 
операцияның, жобаның нэтижелілігін білдіреді. Сондықтан 
қаржылық бақылаудың тиімділігін тек көрсеткіштер жүйесінің 
көмегімен ғана бағалауға болады, ол:

• қорлар мен ақша қаражатының жетіспеушілігін, заңсыз 
шығыстар мен талан-тараждарды бақылаудың нәтижесінде 
анықталған абсолюттік мөлшерлерді;

• мемлекетке келтірілген материалдық залалды анықталған 
заңсыз шығыстарға, жетіспеушіліктер мен талан-тараждарға 
жалпы шамасына абсолюттік сомаларда жэне пайыздарда өтеу 
деңгейін, қайтарымды негізде бөлінген бюджет қаражатының 
қайтарылмауынан немесе уақтылы қайтарылмауынан кел- 
тірілген залалдарды, бюджетке салықтық жэне салықтық емес 
төлемдерді төлемеуден келтірілген шығындарды, қаржылық 
есептіліктегі бүрмалаулардан, сондай-ақ бақылау объектісіяің 
шаруашылық қызметін басқарудағы жэне жүргізудегі қателер- 
ден келтірілген шығындарды қамтиды.

Тиімділік аудиті кезінде тексеріліп жатқан мемлекет қа- 
ражатын пайдаланатын саланың мақсаттары мен ерекшелік- 
теріне қарай тиімділікті бағалау өлшемшарттарының жиыны,

5-ТАРАУ. Мемлекеттік аудитті жүргізудің ерекшеліктері
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олардың үилесімі, сандық жэне сапалық, салыстырмалы жэне 
динамикалық мэндерінің арақатынасы эртүрлі болуы мүмкін. 
Өлшемшарттардың мазмүны тексеру мэніне жэне мемлекет 
ресурстарын пайдалану тиімділігінің нақты мэселелеріне бай- 
ланысты болады.

Тиімділік аудитін жүргізу кезеңдері
Тиімділік аудиті мемлекеттік бақылаудың бағыттарының 

бірі ретінде мемлекеттік бақылау органының лауазымды 
адамдары мен түрлі бөлімшелерінің арасында айқын бөлінген 
функңиялары жэне жауаптылықтары көрсетілген бірнеше ке- 
зеңдерді қамтитын проңесті білдіреді.

Тиімділік аудитінің бірінші кезеңі жоспарлау проңесін біл- 
діреді, ол мемлекеттік басқарудың стратегиялық мақсаттары- 
ның жэне басқару жүйесінің орта мерзімді перспективаға ар- 
налған қажеттіліктерінің негізінде бақылаудың басым бағыт- 
тарының тізбесін қамтиды (8-суретті қараңыз). Көрсетілген 
тізбені эзірлеу кезінде барлық мүдделі органдар мен лауазым-

Жоспарлау

I

Тікелей аудит

I
Аудиті нәтижелері 

бойынша 
есеп

Аудит тақырыбы мен объектісін іріктеу 
Аудит жоспарын жасау 
Қажетті ақпарат пен материалдарды 
жинау
Аудит нәтижелері бойынша жүмыс 
құжаттарын жасау 
Аудит бағдарламасын дайындау 
және жасау

Аудиторлық дәлелдемелер алу үшін 
деректер жинау
Түжырымдар мен үсынымдар дайындау 
Аудит жүргізілетін объекті басшылығын 
тексеру нәтижелерімен таныстыру

Аудит нәтижелері туралы жоба дайындау 
Аудит есебінің түпкілікті нұсқасын дайындау 
Тиімділік аудитінің есебін бекіту және ұсыну

8-сурет. Мемлекеттік тиімділік аудитін 
жүргізу кезеңдері
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ды адамдардың өзара іс-қимылдарына қол жеткізуге тиіе, бұл 
мсмлекеттік басқару жүйесінің мемлекеттік меншікті басқа- 
ру тиімділігі туралы ақпаратқа деген барлық қажеттіліктерін 
қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Көрсетілген тізбеге сэйкес бір жылға арналған бақылау жү- 
мысының жоспары әзірленеді, нақты бақылау іс-шаралары 
жоспарланады. Жоспарлау пайдаланылуы тексеру мақсатта- 
рын ашуға қажетті, сүратылған ақпарат пен әдістердің көлемін 
алдын ала айқындаудан, бақылау іс-шарасын іске асыруға қа- 
жетті ресурстардың көлемін бағалаудан түрады. Жоспарлаудың 
осы кезеңінде тэуелсіз мамандар тексерудің негізгі мэселелері 
бойынша тексерілетін үйыммен сындарлы өзара қарым-қаты- 
настарын қалыптастыру қамтамасыз етуге тиіс.

1. Тиімділік аудитінің орта мерзімді жоспарын қалып- 
тастыру:
• тиімділік аудитін жоспарлау;

бақылау органы жүмысының жылдық жоспарын қалыпта- 
стыру, бақылау тақырыптары мен объектілерін іріктеу;

• түрлі мемлекеттік органдардың, үйымдар мен азаматтар- 
дың өтініштерін қарау;
объектіні алдын ала зерделеу жоспарын қалыптастыру, 
бақылау іс-шарасын жоспарлау;

• тексеруді дайындау;
бағдарлама әзірлеу, тексеруді бастау үшін өзге де қүжат- 
тарды дайындау;

• мемлекет қаражатын басқарудың тиімділік аудитін жүргізу 
шеңберінде бақылау іс-шараларын іске асыру.

2. Тексеруді жүзеге асыру:
• нақты деректерді жинау, дәлелдемелерді қалыптастыру, 

қажетті талдамалық рәсімдерді жүргізу.
3. Тексеру нэтижелерін ресімдеу:
акт қалыптастыру, оған тексерілетін тарапта қол қойғызу, 
қорытындылар, тұжырымдар мен ұсынымдар дайындау. 
Тексеру нәтижелері туралы есеп қалыптастыру; 
бақылау іс-шараларының нәтижелері туралы есептерді
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бекіту жэне жариялау;
белгілі кезеңдегі тиімділік аудиті шеңберінде бақылау қы- 
зметінің қорытындыларын шығару. Тексеру нэтижелері 
бойынша жасалған үсынымдар мен нүсқамалардың орын- 
далу барысын бақылау;

• тиімділік аудитінің жылдық қорытындыларын шығару;
• тиімділік аудитінің орта мерзімді қорытындыларын тттыға-

ру;
бақылаудың тиімділігін айқындау.

Тиімділік аудитінің екінші кезеңі -  бүл жоспарланған 
бақылау іс-шараларын іске асыру проңесі, ол бақылау объ- 
ектісінің жүмысында анықталған барлық кемшіліктер мен 
бүзушылықтарды объективті түрде санамалай отырып, тек- 
серуді тікелей жүзеге асыруды жэне оның нәтижелері туралы 
есептерді қалыптастыруды қамтиды. Сондай-ақ үсынымдар 
мен нүсқамалар дайындау жүзеге асырылады. Осы кезеңнің 
қорытынды қүжаттарында тиімділік аудитінің нәтижелері 
көрсетіледі. Есеп айқын қүрылымдануға жэне одан эрі бақы- 
лау субъектісінің тиісті алқалық органы тарапынан бекітілуге 
тиіс. Онда бүзушылықтар мен ауытқулар анықталуға жэне со- 
нымен бірге оларды жою нүсқалары көрсетілуге тиіс. Нақты, 
айқын әзірленген үсынымдардың болмауы мақсаты бүрын 
анықталған бүзушылықтар барысын тексеру болып табылатын 
қайта тексерулерде қосымша қиындықтар туғызады.

Үшінші кезеңі мемлекет қаражатының тиімділік аудитінің 
қорытындыларын шығару болып табылады. Ол тексеру нәти- 
желері туралы есептерді бекітуден жэне жариялаудан, тексеру 
барысында анықталған және тексерілетін үйымның мекенжай- 
ына жіберілген үсынымдар мен нүсқамалардың іске асырылуын 
бақылаудан, тиісті кезең үшін тиімділік аудитінің нәтижелерін 
қараудан, бақылаудың өзінің тиімділік дәрежесін айқындаудан 
түрады. Бүл ретте бақылау іс-шараларының тиімділігін баға- 
лау тэртібі элі күнге дейін айқындалмаған, тиісті көрсеткіштер 
әзірленбеген. Біздің ойымызша, бақылаудың өзінің тиімділігін 
бақыламай, тиімділік аудитінің нәтижелілігіне қол жеткізуге
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мүмкін емес. Қазіргі кезде бақылау объектілерін іріктеу эконо- 
микалық жэне әлеуметтік негізділікті талап етпейді, бұл оны 
жүргізуде саяси мүдделерге сүйенуге, оның нәтижелерін кор- 
поративтік жэне саяси күрес қүралы ретінде пайдалануға, ал 
кейде тексерушілердің субъективті мүдделеріне сүйене оты- 
рып, жай ғана тізбе қалыптастыруға мүмкіндік береді. 
Сондықтан мақсаттарды негіздеу мен тексерулердің мазмүны 
гек жоспарлау кезеңінде ғана емес, олардың нәтижелері бой- 
ынша қалыптастырылатын есептерде дэлелденіп расталғаны 
маңызды.

Іс-шараларды нақты кезеңдер арасында болу белгілі бір 
дэрежеде шартты сипатқа ие жэне көрсетілген кезеңдер ара- 
сында айқын шекаралардың жоқ екені сөзсіз. Нақты іс-шара- 
ларды жоспарлау, жүргізу мерзімдері жэне қажетті ресурстар 
бақылау органы қызметінің жылдық жэне ортамерзімді жоспа- 
рын қалыптастыру кезінде ескерілуге тиіс, ал шын мэнінде 
оларды бақылау іс-шарасын жүзеге асыру кезеңіне де жатқы- 
зуға болады. Бүл ретте тиімділік аудитін үйымдастырудың бар- 
лық кезеңдері арасындағы өзара айқын байланыспен аудиттің 
тиімділігі қамтамасыз етіледі. Тиімділікті тексеру кезеңдерінің 
эрқайсысының мазмүны жэне оларды жүргізу мерзімдері оның 
объектісі, мақсаттары мен ауқымы ескеріле отырып айқында- 
лады. Бүған қоса, кез келген тексеруді жүргізуге қажетті қаржы 
жэне еңбек ресурстары да аса маңызды. Тиісті тексеру кестесін 
белгілей отырып, бақылау іс-шараларын жоспарлау кезін- 
де мемлекеттік сектордағы тиімділікті тексерудің үзақтығын 
ескеру қажет. Халықаралық тәжірибе көрсеткендей, ол орташа 
12-14 аралығында айларды қүрайды. Біздің ойымызша, тексе- 
руді тиісті органдарға есеп нысандарын толтыру жэне үсыну 
мерзімдері өтіп кеткен кезде бастаған орынды. Яғни, бақылау 
объектісі тексеруші тарапқа тексеруге қажетті барлық күжат- 
тарды түпкілікті түрінде үсына алады.

Нақты тақырыптарды жэне аудит объектілерін таңдау мем- 
лекет қаражатының тиімділігіне аудит жүргізудің маңызды 
сәті болып табылады. Мемлекет қаражаты мөлшерінің ауқым-
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дылығына, мемлекет қызметі салалары мен бағыттарының 
сан-салалы болуына байланысты, мемлекет қаражатын басқа- 
ру процесінің барлық аспектілерін бақылаумен қамтудың мүм- 
кін еместігі сөзсіз. Сондықтан іріктеу процесіне басты мақса- 
ты мемлекеттік басқару процесін оның сапалық сипаттамасын 
жақсартуға мүмкіндік беретін қажетті ақпаратпен қамтамасыз 
ету болуға тиіс жүйелі жэне объективті тәсіл қажет.

Біздің ойымызша, тиімділік аудитін ұйымдастыру жэне жүр- 
гізу кезінде тексеру проңесіне қатысатын лауазымды адамдар 
эр аудиторлық іс-шара:

- мемлекеттік билік органдарының жэне бюджет қаражатын 
алушылардың жүмысының, оның ішінде олардың қызметіне 
жүмыстың заманауи әдістерін енгізудің тиімділігін арттыру;

- қоғамдық эл-ауқаттың жэне экономикалық өсудің қажетті 
деңгейін қамтамасыз ету;

- жекелеген өңірлердің экономикалық жэне әлеуметті да- 
муында айырмашылықтарды қысқарту;

- мемлекет қаражатын пайдалану жэне басқару тиімділігін 
арттыру;

- мемлекеттік билік органдарының жэне бюджет қаража- 
тын алушылардың жүмысында жауаптылықты, ашықтық пен 
есептілікті арттыру;

- қоғамның мүдделеріне сэйкес келетін, барынша маңызды 
мәселелер мен проблемаларды шешу үшін алғышарттар жа- 
сайтын жекелеген нәтижелерге экеп соғатынына сүйенуге тиіс.

Мемлекет қаражатының тиімділік аудиті енді қарқын алып, 
бюджетті басқару бағдарламалық-нысаналы жоспарлау тетік- 
теріне өтіп жатқан қазіргі жағдайларда, бүгінгі күннің талапта- 
рына жауап беретін әдістеме қалыптастыру мәселесі өте өзекті 
болып табылады. Сондықтан қазіргі кездегі тиімділік аудиті 
әдістемесі елеулі жеілдіруді жэне нақтылауды қажет етеді.

Тиімділік аудитін жүргізу ерекше эдістерді пайдалануды 
көздейді, олар тиімділік аудитінің талдамалық сипатына бай- 
ланысты, қаржылық аудитте пайдаланылатын әдістерден бел- 
гілі бір дэрежеде ерекшеленеді жэне кешенді экономикалық
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талдау жүргізу кезінде практикада қолданылатын әдістермен 
айтарлықтай қиысады.

Тиімділік аудиті әдісі -  жүзеге асырылатыи басқарудың 
тиімділігі түрғысынан зерделенетін объектілердің жай-күйін 
бағалауға мүмкіндік беретін эдістердің белгілі бір кешені.

Тиімділік аудитінің ерекшелігі тексеру барысында бір-бірі- 
ие қатысты түрлі деңгейдегі эдістермен жасалуы мүмкін түрлі 
әдістердің үйлесімінде екенін атап өткен жөн. Мысапы, сарап- 
гама эдісі графикалық эдіс, үқсастық эдісін жэне т.б. қолда- 
ну қажеттілігін көздеуі мүмкін. Өз кезегінде, үқсастық әдісі 
тиімділік аудитінің жеке эдісін жэне т.б. білдіреді. Сондықтан 
біз тиімділік аудиті әдістерін жекелеген деңгейлер бойынша 
жүйелемей, жалпы қарауды үсынамыз.

Тиімділік аудитінде қолданылатын барлық эдістерді екі 
иегізгі блокқа: тексеру эдістеріне және талдамалық әдістерге 
бөлуге болады.

Мемлекет қаражатының тиімділік аудитінің жалпы әдісте- 
месі төрт талдамалық блокты қамтиды:

- тексерілетін объектілер қызметін үйымдастыру әдістерін 
талдау;

- тексерілетін объектілер қызметінің нэтижелерін талдау;
- қолданыстағы деректерді талдау;
- нақты жағдайларды талдау.
Тексерудің белгіленген мақсаттарына сүйене отырып, тал- 

даудың бір немесе бірнеше бағыттарын іріктеуге болады.
Әдетте, тексерілетін объектілердің қызметін ұйымдасты- 

ру әдістерін талдау тиімділік аудитінің шеңберінде бақылау 
іс-шарасын жүргізудің басталған жерін білдіреді. Өз мэні бой- 
ынша, ол бақылау объектісінде жоспарлау, үйымдастыру, мо- 
ниторингтеу жэне бақылау проңестерін қамтитын қолданы- 
стағы басқару жүйесін зерделеуді білдіреді.

Тиімділік аудитінің осы әдісін іске асыру ішкі нормативтік 
қүжаттарды: жарғыны, алқалы басқару органдары отырыста- 
рының хаттамаларын, перспективалық даму жоспарларын, 
эртүрлі бағдарламаларды, қаржылық жэне статистикалық
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есептерді тексеруді көздейді, тиісті министрлік, ведомство 
жэне т.б. ережелер талданады. Буған қоса, тексерілетін субъ- 
ектінің лауазымды адамдары тексеру мэселелері бойынша сух- 
бат жүргізеді. Бүл ретте барлық ақпаратты талдау белгіленген 
өлшемшарттар негізінде жүзеге асырылады. Әртүрлі заңдар, 
нормативтік-қүқықтық актілер, жоғары тұрғаи басқару орган- 
дарының шешімдері мен ішкі окімдер ақпарат көздері ретінде 
қолданылады. Тексерілетін субъектінің қызметін ұйымдасты- 
ру қағидаттарының белгіленген олшемшарттарға сэйкессізді- 
гінің анықталуы оның қызметін тиімсіз деп тану үшін, жэне 
тиісінше, мемлекет қаражатын тиімсіз басқарғаны туралы қо- 
рытынды қалыптастыру үшін негіз болады. Сонымен бірге, 
қажет болған жағдайда, тексеруші тарап бағалаудың нақты 
өлшемшарттарын қолданудың орындылығы туралы қорытын- 
ды да бере алады, көрсетілген өлшемшарттарды белгіленген 
субъекті бақылау объектісі ролінде болмағандықтан, ол үшін 
қорытынды ұсынымдық сипатта болуға тиіс. Бұл ретте аталған 
факт бақылау органының қызмет жоспарына көрсетілген өл- 
шемшарттарды айқындайтын субъекті қызметінің тиімділігін 
тексеруді енгізу үшін негіздеме бола алады.

Бақылаудың қолданыстағы жүйесін талдау оның түрлі эле- 
менттерін бағалауды, оның құрылымының тиімділігін жэне 
басқару проңесінде жұмыс істеу нэтижелілігін қамтуға тиіс. 
Тексерілетін объектілердің қызметін ұйымдастыру әдістері- 
не талдау жүргізу кезінде тексеруді жүзеге асыру барысында 
бақылау жүйесін ұйымдастыру сапасын жэне оның қойылған 
мақсаттарға қол жеткізу проңесіндегі рөлін де бағалаған жөн. 
Бақылау жүйесін жан-жақты талдау мамандарға тексерілетін 
объекті қызметінің перспективалық нэтижелерін жэне олар- 
дың белгіленген корсеткіштерге сәйкестік дэрежесін бағалауға 
мүмкіндік береді. Егер, бақылау жүйесі жеткілікті дэрежеде 
тиімді болса, қойылған мақсаттарға қол жеткізудің шынай- 
ылығын не оларға жеткілікті дәрежеде жақындауды болжау 
үшін негіз болып табылады.
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Объектілер цызметінің нәтижелерін талдау шеңберінде 
оның мәні қызметтің бағдарламасы, бағыты, бақылау жүйесі 
немесе қүралдары болып табылатынына қарамастан, тексе- 
рушілердің негізгі назары тексеру объектісі қызметінің нәти- 
желеріне ерекше назар аударылады. Бұл ретте бақылаудың же- 
келеген элементтерінің (бағдарламаның бөлігі, қызмет бағыты 
жэне т.б.) жэне тиісті жоспармен не бағдарламамен белгілен- 
ген қызмет нэтижелерінің өзара байланыс дәрежесі анықта- 
луға тиіс.

Бақылау объектісі қызметінің нэтижелерін талдау нақты қол 
жеткізілген нэтижелерді нормативтік тұрғыдан белгіленген- 
дерімен салыстырмалы бағалау жолымен жүзеге асырылады. 
Егер, алынған нәтижелерді бағалаудың тиісті сандық жэне са- 
палық өлшемшарттары анықталған жэне бүл ретте мемлекет 
қаражаты жүмсалғаны айқындалған жағдайда, тексеруді қыз- 
меттің қорытындылары мен нэтижелерін бағалаудан бастаған, 
тек содан кейін ғана оларға қол жеткізу үшін Қолданылған 
іс-шараларға өткен жөн. Бүа алдағы тексерудің қажеттілігі мен 
тереңдігін айқындауға мүмкіндік береді. Егер бақылау объек- 
тісі қызметінің нәтижелері белгіленген талаптарға жауап бер- 
се, тексеруші объектінің тексерілетін саласында немесе қыз- 
метінде елеулі кемшіліктердің болмағаны туралы түжырым 
жасап, мемлекет қаражатын басқарудың тиімділігін арттыру- 
дың қосымша мүмкіндіктері жөніндегі үсынымдарды әзірлей 
отырып, алға қарай бақылау рәсімдерін шектей алады. Жэне, 
керісінше, егер бақылау объектісі қызметінің нэтижелерінде 
елеулі ауытқулар табылса, туындаған жағдайдың себеп-сал- 
дарлық байланысына терең талдау жүргізген жөн.

Тексерушілер бақылау рәсімдерін жүргізу кезінде бақылау 
объектісінен не басқа да көздерден түсетін деректерді пайда- 
ланады жэне талдайды. Мүндай көздер бағдарламаларды іске 
асыру үшін тексерілетін объектіде қолданылатын басқарудың 
ақпараттық жүйелерін, сондай-ақ тексеру мэніне жататын 
басқа да материалдар мен деректерді қамти алады.

Қандай да бір басқа мақсаттарға жинақталған деректерді 
қолдану көзделгендіктен, қолданыстагы деректерді талдау
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кей кезде «деректерді екінші рет талдау» ретінде айқындала- 
ды. Мұндай жағдайда оларды тексеру мақсатында пайдаланған 
кезде олардың сенімділігіне, анықтығына жэне қолданылатын- 
дығына міндетті түрде бағалау жүргізе отырып, зерделенетін 
проблеманы бағалау жэне олардың негізінде тиісті түжы- 
рымдар қалыптастыру үшін ерекше сақтық танытқаны жөн.

Нацты жагдайды талдау тиімділік аудитінде қолданыла- 
тын жалпы тәсілді білдіреді. Тексеру проңесінде жалпы жэне 
олардың жекелеген аспектілері бойынша жан-жақты жэне ег- 
жей-тегжейлі талдауды талап етілетін нақты жағдайларға баса 
назар аударылады, бұл қызмет нәтижелерін талдау эдісінен 
басты айырмашылық болып табылады. Аталған тәсілдің күр- 
делілігі нақты бақылау объектісі қызметінің барлық учаске- 
лерінде не басқарудың жекелеген саласында мемлекет қаража- 
тын басқарудың тиімділігін арттыру үшін тексеру нәтижелері 
бойынша жасалған түжырымдар мен қорытындыларды пайда- 
лануға мүмкіндік беретін нақты жағдайлардың объективті ірік- 
телуінде. Нақты жағдайларды іріктеген кезде соңғыларының 
тексерілетін объекті қызметінің нәтижелеріне ықпал ету дэре- 
жесіне жэне бақылау іс-шарасының бағдарламасында белгілен- 
ген мақсаттар мен мәселелерді ескеруге ерекше назар аударған 
жөн. Тексеру барысында нақты жағдайларға талдау жүргізудің 
орындылығы бақылау объектісі қызметінің нақты учаскесін- 
де жекелеген кемшіліктер мен жетіспеушіліктер айқындалған 
кезде жалпы тексерілетін шаруашылық субъектісінің мемлекет 
қаражатын тиімсіз басқарғаны туралы тексерушілердің түжы- 
рымдар қалыптастыру мүмкіндігінің болуы фактісімен түсін- 
діріледі. Сондай-ақ бақылау қызметінің тәжірибесі көрсеткен- 
дей, нақты жағдайларды талдау нәтижесі жеткілікті дэреже 
қайшы нэтижелер де болатынын үмытпаған жөн, бүл тексеру 
нэтижелері бойынша объективті түжырымдар қалыптастыру 
үшін қосымша іріктеуді жүзеге асыруды көздейтін, тексерудің 
ауқымын кеңейту үшін негіз болып табылады.

Талдауды жүзеге асыру барысында мәселелерді барын- 
ша объективті және толық ашу үшін тексерушілер ұқсастық,
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сараптама, индукция, дедукция, модельдеу, статистикалық 
есептеулер, жекелеген синтез, жүйелі талдау жэне т.б. си- 
яқты эдістерді пайдалану қажеттілігіне кездесіп түрады. Көр- 
сетілген эрбір эдісті қолдану тексерудің мақсаттарымен жэне 
анықталған фактілермен айқын негізделуге тиіс.

Тиімділік аудиті эдістемесінің түйінді элементі бақылау 
іс-шараларының тақырыптарын іріктеу жэне нақты бақылау 
объектісін айқындау тэртібі болып табылады. Бақылау объек- 
тілерін айқындау барысында тексерушілер:

- мемлекеттік басқарудың осы саласындағы нәтижелерге 
қол жеткізуге нақты бақылау объектілерінің әсерінің дэреже- 
сіи ескеруге;

- осы жэне үқсас объектілердің алдыңғы бақылау іс-шарала- 
рының материалдарын талдауға;

- нақты объектіге шоғырландырылған мемлекет ресурста- 
рының көлемін бағалауға;

- мемлекет қаражатын басқарудың тиімділігін арттыруға 
тексеру нэтижелерінің қаншалықты ықпал ететінін бағалауга;

- мемлекеттің үлттық қауіпсіздік мүдделерін сақтау үшін 
объектінің мэнін талдауға тиіс.

Тиімділік аудитінің әдістемесін эзірлеу кезінде нэтижелілік- 
ті бағалаудың өлшемшарттары мен көрсеткіштері жүйесін 
әзірлеу ерекше маңызды кезең болып табылады. Тиімділік ау- 
дитін енгізуді, ең алдымен, қазірдің өзінде қызметтің нысана- 
лы корсеткіштерін айқындауға болатын мемлекеттік басқару 
салаларында, мысалы, инвестиңиялық қызметте бастау үтым- 
ды болар еді. Мемлекеттік кәсіпорындарды басқару тиімділігін 
бағалау үшін көбінесе бизнесте қолданылатын көрсеткіштер 
пайдаланылуы мүмкін. Тиімділік ауднтінде қолданылатын 
барлық көрсеткіштерді бірқатар белгілері бойынша сыныпта- 
уға болады (2-кестені қараңыз).

Мемлекет қаражатын басқару тиімділігін бағалаудың өл- 
шемшарттары мен көрсеткіштері бақылау іс-шарасының нэти- 
желері бойынша түжырымдар мен қорытындылар қалыпта- 
стырудың негізі болып табылады. Көрсетілген өлшемшарттар
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мен көрсеткіштер өз мэні бойынша салыстырмалы талдау жүр- 
гізуге жэне бағдарламаларды іске асыруға, қызмет түрлерін, 
экономикалық операцияларды жүзеге асыруға немесе тексеру 
объектілерінің функцияларын орындауының, яғни қол жет- 
кізілген нэтижелерінің тиімділігін бағалауға мүмкіндік беретін 
басқару сапасының белгіленген жэне негізделген стандартта- 
рын білдіреді.

2-кесте. Нәтижеге бағдарланған бюджеттерді қалыптастыру 
кезінде пайдаланылатын көрсеткіштерді сыныптау

Белгілері Көрсеткіштері

жоспарлы кезеңнің қолданылу 
уақыты бойынша перспективалық жылдық ағымдағы

таралу сипаты бойынша жалпыэкономикалық салалық оңірлік

нактылау дэрежесі бойынша айрықшаландырылған жиынтық

қолданылуы ауқымы бойынша топтық жеке

әзірлеу әдістері бойынша
есепті-талдамалық тәжірибелік 

есептік-статистикалық

шешілетін міндеттердің сипаты 
бойынша

экономикалық элеуметтік өндірістік 
функңионалдық

есептеу тэсілі бойынша абсолюттік салыстырмалы

алынған сипаттамалар бойынша сапалық сандық

қолданылатын олшеуіш 
бойынша

еңбек, кундық шартты-табиғи 
ішінара құндық толық құндық

уақытша бөлік бойынша статикалық серпінді

Мемлекет қаражатының тиімділік аудитін жүргізу жеке- 
леген көрсеткіштердің нормативтік деңгейін, олардың нақты 
деңгейін, ауытқу мөлшерін жэне тиісінше, ауытқу себебін 
көрсететін тиісті талдамалық кестелер эзірлеуді көздейді. Сон-
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дай-ақ нормативтік көрсеткіштің орнына өзге де ұқсас бақылау 
объектілері бойынша деректер не осы бақылау объектісі бой- 
ынша өткен кезеңдер үшін көрсетілген көрсеткіш деңгейі жэне 
басқалар пайдаланылуы мүмкін.

«Нормативтік модель» рөлінде тексеру объектісінің тек- 
серілетін саласындағы немесе қызметіндегі қандай нэтиженің 
мемлекет қаражатын басқару проңесінің жеткілікті дэрежедегі 
тиімділігінің куәсі болып табылатынын корсетуге мүмкіндік 
беретін тиімділіктің олшемшарттары мен көрсеткіштері қол- 
данылады. Егер, тексеру объектісінің тексерілетін саласының 
немесе қызметінің нақты көрсеткіштері белгіленген өлшем- 
шарттарға жэне көрсеткіштерге сэйкес келсе, мемлекет қара- 
жатын басқару проңесі тиімділіктің белгіленген деңгейіне сэй- 
кес келеді. Көрсетілген көрсеткіштерді айқындау нақты дең- 
гейде белгіленбеуге тиіс, бүл белгілі бір ауқым болуы қажет.

Біздің ойымызша, тиімділікті бағалау өлшемшарттарын 
таңдау олардың тексеру объектісінің тексерілетін саласының 
немесе қызметінің ерекшелігіне сэйкестігіне негізделуі, сон- 
дай-ақ тексеру нэтижелерін алуға негіз болуға тиіс. Бүл ретте 
аталған тексерудің эрбір мақсаты үшін тексерілетін объектілер 
қызметі нэтижелерінің тиімділігін бағалаудың өз өлшемшарт- 
гары пайдаланылады, олар сенімді, түсінікті жэне жеткілікті 
болуға тиіс. Жүргізілетін тексерудің табыстылыгын қамтама- 
сыз ету үшін корсетілген шарттарды сақтау қосымша мүмкін- 
діктер туғызады, өйткені оның түжырымдары белгіленген өл- 
шемшарттарды тексеру процесінде алынған нақты деректермен 
салыстыру негізінде жасалады. Егер, жүргізілетін тиімділік ау- 
диті сыртқы бақылау органының қызметіне жататын болса, өл- 
шемшарттарды айқындаған кезде ішкі бақылау жүйесіне жэне 
оз жүмысын бағалау үшін қолданылатын, оның басшылары, 
тиісті министрлік немесе ведомство бекіткен нақты қүралдар 
мен корсеткіштерге ерекше назар аударған жон. Корсетілген 
күралдар болған кезде тексерушілер нақты тексеру мэселе- 
лерін ашуға мүмкіндік беретін ғана таңдауға тиіс. Бүл ретте 
көрсетілген көрсеткіштерді пайдалану қаншалықты негіздел-
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ген болып табылатынын бағалау талап етіледі, ал олардың не- 
гізінде тексеруді тек көрсетілген көрсеткіштерді негізделген 
жэне жеткілікті деп таныған жағдайда ғана жүргізуге болады. 
Олай болмаған жағдайда, тексерілетін субъекті қызметінің 
нәтижелерін (не орындалу сапасын) өлшеу жэне бағалау үшін 
тексерушілер тексеру мақсаттарына қол жеткізуге қажетті 
көлемде тиісті заңнамалық жэне өзге де нормативтік-қүқықтық 
актілердің ережелеріне сүйене отырып, тиімділікті бағалау ол- 
шемшарттарының жүйесін қалыптастырады.

Бағалау олшемшарттарын айқындаудың қосымша дереккөз- 
дері ретінде:

- кәсіптік немесе сараптамалық үйымдар әзірлеген тек- 
серілетін салаға немесе тексеру объектісінің қызметіне қаты- 
сты өлшемшарттар;

- тексерілетін үйымдардың алдыңғы кезеңдегі жүмыс нэти- 
желері жэне қызметтің басым бағыттары бойынша олардың 
жүмыс жоспарлары;

- мемлекеттік немесе жеке секторда нақты қызметті жүзеге 
асыратын немесе үқсас жүмыс түрлерін орындайтын басқа да 
үйымдардың жүмысы туралы деректер;

- практикалық қызметте басшылыққа алынатын жалпы қа- 
былданған нормалар;

- статистикалық материалдар;
- ұқсас алдыңғы тексерулер барысында пайдаланылатын өл- 

шемшарттарды пайдалануға болады.
Жалпы алғанда, бақылау қызметінің нәтижесі мемлекет қа- 

ражатын басқару тиімділігін арттыру жөнінде ұсынымдар қа- 
лыптастыру болуға тиіс. Үсынымдардың негізі тексерілетін 
субъектінің қызметінде мемлекет қаражатын басқару мэселе- 
лері бойынша анықталған бұзушылықтар мен кемшіліктерге 
қатысты тексеру барысында жасалған тұжырымдар жэне қо- 
рытындылар болып табылады. Үсынымдар дайындау мақсаты 
анықталған бұзушылықтарды жоюдың қажеттігі болып табы- 
лады. Бұл ретте тексерілетін тараптың бақылаудың тиімділігіне 
теріс әсерін тигізуі мүмкін қарсылық білдіру мүмкіндігін жою



5-ТАРАУ. Мемлекеттік аудитті жүргізудің ерекшеліктері

үшін олар бұрын қалыптастырылған тұжырымдармен жэне 
қорытындылармен айқын дәлелденген болуға тиіс. Аталған 
үсынымдар нақты шаралар қабылдауға дэл бағдарлануға жэне 
нақты басқарушылық шешімдер қабылдауға тікелей жауапты 
лауазымды адамдардың атына бағытталуға тиіс.

Үсынымдарды эзірлеу кезіндегі тағы бір маңызды шарт 
оларды іске асырудың ықтимал нәтижелерінің осы ресурстарға 
і<;ажетті көлемді асып кетуге тиіс екендігі болып табылады, эй- 
тпесе басқару қызметінің тиімділігін төмендейді. Үсынымдар- 
ды қалыптастыру кезінде көрсетілген проңесті объективті 
бақылауға мүмкіндік беретін, оларды орындауды бағалау көр- 
сеткіштерін айқындау қажет. Бұл ретте үсынымдар нақты ол- 
шенетін нэтижелерге қол жеткізуге бағытталуға тиіс.

Бақылау іс-шарасын жүзеге асыратын тәуелсіз сарапшылар 
тексеру түжырымдары мен нәтижелерін қалыптастырғаннан 
кейін оның қорытындысы туралы тексерілетін тараптың бас- 
шылық буынының пікірлерін анықтай жэне туындаған үсы- 
ныстарды тыңдай отырып, таныстыруға тиіс. Аталған кезеңде 
қалыптасқан проблемаларды барынша айқын жэне объективті 
шешу мақсатында барлық мүдделі тараптардың сындарлы өза- 
ра іс-қимылын қамтамасыз ету маңызды. Егер, тараптардың 
екеуі де қосымша үсыныстарға келген не тексерілетін тарап- 
та белгілі бір ескертулер туындаған жағдайда, олар тексерудің 
нэтижелері бойынша қалыптастырылатын есепте көрсетілуге 
тиіс. Бүған қоса, ол міндетті түрде мына элементтерді:

- тексеру мақсаттарын;
- тексеру объектісінің толық тізбесін;
- тексерумен қамтылатын уақыт кезеңін;
- тексерілетін саланың жүмысындағы корсеткіштер мен 

нәтижелерге қатысы бар басшылардың міндеттері мен функ- 
цияларын көрсете отырып, тексерілетін саланың, бағдарлама- 
ның немесе тексеру объектісі қызметінің бағытының қысқаша 
сипаттамасын;

- аталған тексерудің мақсаттары үшін пайдаланылған 
жэне оларды пайдалануға қатысты тексерілген объекті бас-
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шылығымен қайшылық туындаған тиімділікті бағалау өлшем- 
шарттарын;

- тексерудің нэтижелері бойынша жасалған қорытындылар 
мен тұжырымдарды;

- тексерушілердің анықталған кемшіліктерді жою жэне қол- 
даныстағы проблемаларды шешу жөніндегі ұсынымдарын 
қамтуға тиіс.

Тиімділік аудиті үшінші кезеңде оның нэтижелері туралы 
есепті дайындаумен жэне бекітумен аяқталады. Тиімділік ау- 
дитінің нэтижелері туралы есеп заңнамалық органға жэне 
үкіметке жіберіледі. Тиімділік аудитінің нәтижелері бойынша 
түжырымдар мен ұсынымдар тексерілген жэне жоғары тұрған 
ұйымдарға жіберіледі.

Тексерудің нэтижелері туралы есептерге тек жеткілікті жэне 
тиісті дэлелдемелік базасы бар деректерді ғана енгізу қажет. 
Есеп жасау, қорытындылар қалыптастыру жэне ұсынымдар 
тұжырымдау кезінде қабылданған шешімдер нысаналы қолда- 
нушыны қажетті ақпаратпен қамтамасыз ету үшін жетілдіруді 
қажет етуі мүмкін. Тиімділік аудитін жүргізетін аудитор олар- 
дың тексерулері бойынша деректердің бірқатар қорытынды- 
ларға, жэне қажет болған жағдайда, бірыңғай жалпы қорытын- 
дыға алып келгенін нақты сипаттауы қажет. Бұл нені түсіндіру 
қажеттігін, қандай өлшемшарттар эзірленгенін, пайдаланылға- 
нын жэне оның себебін, сондай-ақ теңдестіріліген есепті қа- 
лыптастыру үшін барлық тиісті көзқарастардың ескерілгенін 
көрсету қажет екенін білдіреді.

Тиімділік аудитінің нәтижелері туралы есептер мемлекет қа- 
ражатын тиімсіз пайдалануға әкеп соғатын, тексерілетін ұйым 
қызметінің нақты мәселелері бойынша теріс бағалауды қамтуы 
мүмкін. Бірақ, бэрінен маңыздысы, объекті қызметін сынауды 
емес, оның мемлекет қаражатын пайдалануы жэне қоғамдық 
ресурстарды басқару тиімділігін арттыруға бағытталған тұжы- 
рымдар мен ұсынымдарды қамтиды.

Тиімділік аудитінің қорытындысы барынша субъективті си- 
патқа ие. Ол қаржылық құжаттарға ғана емес, аудиторлар аудит
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жүргізу процесінде жинаған, мемлекет қаражатын пайдалану 
бойынша тексерілетін ұйымның қызметін сипаттайтын, түрлі 
дэлелдер мен дэлелдемелердің жиынтығына сүйенеді.

Тиімділік аудитінің нэтижелері бойынша Парламентке, са- 
лық толеушілерге, үкімет саясатының жэне ақпараттық орта- 
ның объектілері болып табылатын өзге де қаржыландыру көз- 
деріне ұсынылатын есептер үкімет қызметінің түрлерін басқа- 
ру жэне нәтижелері туралы барынша терең түсінік береді.

Осылайша, тиімділік аудиті азаматтарға пайдалы ақпарат 
ұсынуға тікелей ықпал етеді жэне сонымен бірге білімдері мен 
жақсартуды кеңейту үшін негіз болады.

Стратегиялық жоспарлау кезінде мемлекеттік аудиттің ба- 
сым міндеттері айқындалады, Қазақстанда оларды Есеп коми- 
геті жэне өңірлерде тексеру комиссиялары шешеді. Олардың 
негізінде қандай министрліктер мен ведомстволардың, бюджет 
қаражатын алушылардың осы жоспарда белгіленген кезеңде 
тексеруге жатқызылатынын айқындайтын тиімділік аудитін 
жүргізу жөніндегі стратегиялық жоспар эзірленеді. Әдетте, 
бұл іс-қимыл кешені үш жылдан бес жылға дейін қамтиды.

Ағымдағы жоспарлау жыл сайын стратегиялық жоспардың 
негізінде жүзеге асырылады. Бұл кезең үшін мемлекет қара- 
жатын пайдалану тиімділігін арттыру шеңберінде нақты тақы- 
рыптар мен объектілерді таңдау, тексеру мақсаттарын негіздеу 
жэне олардың ықтимал нәтижелерін бағалау тэн.

Тексерудің ықтимал тақырыптары мен объектілерін айқын- 
дау кезінде мыналарды:

- осы тақырыптың әлеуметтік-экономикалық мэнін, оның 
жүртшылық үшін мэнділігін;

- қаралатын салада тэуекелдердің болу дәрежесін. Мұн- 
дай жағдайда тәуекел ретінде тексерілетін ұйымға қаржылық 
шығындарға, залал келтіруге, оған жүктелген функцияны не- 
месе бағдарламаны іске асыру қабілетсіздігіне экеп соғуы 
жэне бұл ретте мемлекет қаражатының тиімді пайдаланылуын 
қамтамасыз етуі ықтимал қандай да бір фактордың теріс ықпа- 
лының ықтималдығы түсініледі.
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- тексерудің ықтимал нәтижелерін бағалауды;
- осы салаға бағытталатын жэне тексеру объектілері пайда- 

ланатын мемлекет қаражатының көлемін;
- осы саладағы жэне аталған объектілерде алдыңғы тексеру- 

лерді жүргізуді;
- мемлекеттік аудит органы ресурстарының болуын бас- 

шылыққа алған жөн.
Аудиторлық тәуекел, байланыстар, дағдылар, кэсіби пайым, 

сапа бақылауы, мэнділік жэне қүжаттама сияқты салаларда 
аудиттің жалпы қағидаттары І88АІ 100 «Мемлекеттік сектор- 
дағы аудиттің неғіз қалаушы қағидаттары» атты қағидаттарға 
негізделеді жэне олар тиімділік аудитінде қалай қолданылаты- 
нын түсіндіреді.

Сонымен бірге тпімділік аудиті кезінде тексеру мэні нақты 
бағдарламалармен, ведомстволармен немесе қорлармен шек- 
телмеуге тиіс, өйткені себептер мен салдарларды қоса алған- 
да, іс-қимылдан (сонымен бірге олардың тікелей және түп- 
кілікті нәтижелерімен) жэне салдарлардан немесе қолданы- 
стағы жағдайлардан түруы мүмкін. Жауапты тараптардың 
қызмет үсынуын немесе үкімет саясатының жэне нормативтік 
қүқықтық актілердің басқаруға, мүдделі тараптарға, коммер- 
циялық үйымдарға, азаматтар мен қоғамға ықпалына үлгі бола 
алады. Тексеру мэні мақсатпен айқындалады жэне аудит мәсе- 
лелерінде қалыптастырылады.

Тиімділік аудитінің жылдық жоспарын жасағаннан кейін 
бақылаушы органның кейінгі кезеңге арналған стратегиялық 
жоспарына толықтырулар мен нақтылаулар енгізілуі мүмкін. 
Тиімділік аудитін жүргізудің бағдарламасын дайындау үшін 
тексеру объектілеріне алдын ала зерделеу жүргізіледі, оның 
нәтижелері бойынша тексеру мақсаттары мен мэселелері, 
тиімділікті бағалау өлшемшарттары жэне оны жүргізу әдістері 
айқындалады. Тексеру жүргізудің жүмыс жоспары жасалады, 
онда тексеру жүргізу бағдарламасына сәйкес аудиторлар тобы- 
ның мүшелеріне нақты міндеттер айқындалады.

Тексерудің негізгі кезеңдерін дүрыс жоспарлау жэне түрақты
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бақылау тиімділік аудитінің табысқа жетуінде шешуші рөл ой- 
найды, сондықтан жоғары аудит органдары тиімділік аудитін 
дайындау жэне жүргізудің түрлі стандарттары мен рәсімдерін 
егжей-тегжейлі әзірлейді. Тиімділік аудитін жоспарлаған кез- 
де бюджет қаражатының заңдылығын жэне нысаналы пайда- 
ланылуын тексерулермен салыстырғанда, оны жүргізу көлемі 
бойынша айтарлықтай көп рәсімдерді, уақыт шығындары мен 
ресурстарды талап ететінін ескерген жөн.

Көптеген шет елдердің (¥лыбритания, АҚШ, Швеңия жэне 
басқалары) тэжірибесі корсеткендей, тиімділік аудиті әдетте 
12 айдан 16 айға дейін жүргізіледі.

Бір ұйымды тексерудің нәтижелері кең резонанс туғызуы 
жэне осы салада басқа ұйымдардың қызметіне немесе мемле- 
кет қаражатын пайдаланудың басқа да салаларына оң ықпал 
етуі мүмкін.

Сондықтан тиімділік аудитінің тақырыбын таңдау кезінде 
тексерудің ықтимал саласында (мысалы, мемлекеттік бағдар- 
ламада) жэне болжанатын тексеру объектілері белгілі бір 
функңияларды жүзеге асыру үшін пайдаланатын мемлекет 
қаражатының көлемін ескеру қажет. Тексеруге жататын мем- 
лекет қаражатының көлемі жоғары болған сайын аталған өл- 
шемшарттың мэнділігі де жоғары болуға тиіс.

Тиімділік аудиті үшін, әдетте, тексеру нэтижелері оларды 
қоғам мүддесіне барынша тиімді пайдалануға ықпал етуге тиіс 
мемлекет қаражатын жұмсаудың қоғамдық маңызы бар жэне 
ірі салаларын іріктеу қажет.

Жоспарлаудың қорытындысы аудит бағдарламасы болып 
табылады. Тиімділік аудиті бағдарламасында: өөөө қалыпта- 
стырылуға тиіс.

- тексеру мақсаты, мәселелер тізбесі жэне объектілері;
- мемлекет қаражатының пайдаланылу тиімділігін бағала- 

удың тексеру барысында пайдаланылатын олшемшарттары 
жэне олардың дереккөздері;

- тексеру жүргізу эдістемесін сипаттау;
- кесте жэне оның негізгі кезеңдері;
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- тексерушілер тобының тізімі;
- тексеру нэтижелері туралы есеп ұсыну мерзімі.
Екінші кезеңде тексерудің белгіленген мақсаттарына, 

таңдалған әдістеріне жэне нормативтік тиімділігіне сэйкес, ау- 
диторлық дәлелдемелерді алуға қажетті ақпаратты жэне нақты 
деректерді жинау жүргізіледі. Тексеру нэтижелерін тіркейтін 
қүжаттар жасалады жэне олардың негізінде қорытындылар, 
түжырымдар мен үсынымдар дайындалады. Тексеру бары- 
сында кейбір көрсеткіштердің тиімділікті бағалауға мүмкіндік 
бермейтіні немесе оларды пайдалану тексеру мақсаттарына 
қол жеткізу үшін міндетті емес екендігі анықталуы мүмкін. 
Мүндай жағдайда Есеп комитетімен келісілгеннен кейін олар 
тексерілетін салада немесе үйымда мемлекет қаражатының 
пайдаланылу тиімділігін бағалау үшін қолданылатын тізбеден 
шығарылуы мүмкін.

Мемлекеттік аудиттің тексерілетін объектілерінің қаржылық 
есептілігінің анықтығын тексеру жэне заңнаманы сақтау бой- 
ынша негізгі жүктеме түсетін ішкі бақылаудың пәрменді жүй- 
есін қүруға ерекше назар аударған жөн. Бүл мемлекеттік ау- 
диттің сыртқы органдарына мемлекет қаражатын жүмсаудың 
нысаналы сипатын тексеруге жэне тиімділік аудитіне бағыт- 
талуға мүмкіндік береді. Сонымен бірге атқарушы билік ор- 
гандарының мемлекет қаражатын жүмсау тиімділігі туралы 
есептілігін қамтптын, жаңа талаптарға барабар есепке алу 
жүйесі қүрылуға тиіс.

Шетелдегі тиімділік аудитін жүргізу жагдайына және 
практикасына шолу

Шетелдік тәжірибе мақсаты өзгеріссіз тиімділік аудитін 
жүргізуге қажетті барлық «қүралдарды» жүйелеу болып табы- 
латын осы жэне өзге де басшылықтарды әзірлеу мен табысты 
енгізу фактілерінің бар екенін көрсетеді.

Австралия, Бельгия, Үлыбритания, Германия, Канада, Нор- 
вегия, Сингапур, Швеңия сияқты елдерде жүргізіліп жатқан 
тиімділік аудитінің қызметі мен нормативтік-әдіснамалық ба- 
заларын үйымдастыруды қарастырамыз.

118



Австралия
«Бас аудитор туралы» 1997 жылғы Заңда (Тһе Аисіііог 

Оепегаі Асі) Бас аудитордың үкіметтік агенттіктерді, заңна- 
мамен уэкілетті органдарды жэне мемлекеттік коммерңиялық 
кэсіпорындарды қоса алғанда, Австралияның барлық мемле- 
кеттік үйымдарындағы қаржылық есептілік аудиттеріне қаты- 
сты өкілеттігі айқындалады.

Қызметтің мақсаты тэуелсіз тиімділік аудитінің бағдарла- 
масын жүргізу жэне Парламент пен оның атқарушы органын 
ақпараттандыру үшін анықтықты тексеру жолымен Австрали- 
яның мемлекеттік бағдарламалары мен үйымдарына әкімшілік 
етудің тиімділігі мен нәтижелілігін арттыру болып айқын- 
далған.

Австралияда қызметтің тиімділігі мемлекеттік басқарудың 
барлық үш деңгейі: федералдық деңгей (Австралиялық Одақ), 
штат деңгейі жэне жергілікті басқару деңгейі бойынша өлше- 
уге жатады. «Мемлекеттік қызмет туралы» 1999 жылғы Заңда 
«нәтижелерге қол жеткізуді жэне қызметтің тиімділігін басқа- 
руды» қамтамасыз ету үшін мәндердің жиынтығы айқын көр- 
сетілген, ал «Қаржы қызметін жэне есептілікті басқару тура- 
лы» 1997 жылғы Заң нәтижелер мен қорытындылардың шекті 
негіздеріне шогырландырылған. Соңгы заң жекелеген мекеме- 
лердің Үкімет белгілеген нэтижелерге қол жеткізуге қажетті 
іс-шараларды өлшеуді жэне мониторингтеуді үйымдастыруын 
талаи етеді. Сондай-ақ аталған заң қызметтің жеке тиімділігін 
өлшеуге мүмкіндік берді жэне қызметтің тиімділігіне сыйақы 
беру үшін шекті негіздерді белгіледі.

Қазіргі кезеңде Австралия улттық аудиторлық басқармасы 
Австралияның үкіметтік үйымдарында қызмет тиімділігінің 
түйінді көрсеткіштерін (ТТК) арналған эксперименттік жо- 
баны іске асырады. Негізгі түжырымы қызметтің қаржылық 
емес тиімділігі туралы ақпарат үйымдарға саяси шараларға 
эсер етуді бағалауға, қажеттіліктерге сэйкес басқару тәсілдерін 
үйлестіруге жэне бағдарламалардың табысына, кемшіліктері- 
не жэне/немесе болашақтағы бағыттарына қатысты үкіметке
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ұсынымдар жасауға мүмкіндік береді. Сондай-ақ қызметтің 
қаржылық емес тнімділігі туралы ақпарат Парламентке жэне 
жүртшылыққа «стратегияық мақсаттарга қол жеткізуге жэне 
мемлекеттік сектордың қаншалықты тиімді жүмыс істеуін» 
бағалауға көмектеседі.

Қазіргі кезде Австралиялық үкіметтік үйымдар шамамен 
650 үкіметтік бағдарлама бойынша есеп береді, олар қызмет- 
тің 3500-ге жуық тиімділіктің түйінді көрсеткіштері өлшенеді. 
Әрбір үкіметтік ведомствоға жүзеге асыру үшін тапсырылған, 
осы бағдарламалардың нэтижелерін қамтуға тиіс жэне ведом- 
ство және/немесе сектор деңгейінде қол жеткізген есептілік 
үшін эдетте бес көрсеткішке жуық болатын бірқатар бағдар- 
лама бар.

Парламент тағайындаған тэуелсіз лауазымды адам болып 
табылатын Бас аудиторға қолдау ретінде тексерулерді Австра- 
лияның ¥лттық аудиторлық басқармасы жүргізеді. Қызмет- 
тің тиімділік аудиттері өөөөө бағдарламаларды, ресурстарды, 
ақпараттық жүйелерді, қызмеггтің тиімділік көрсеткіштерін, 
бақылау жүйелерін жэне мемлекеттік сектор үйымдарының 
заңды жэне саяси талаптардың сақталуын тэуелсіз, объек- 
тивті жэне жүйелі бағалаулар болып табылады. 2011 жылдан 
бастап, Бас аудитор үйымдар қызметі тиімділігінің негізгі көр- 
сеткіштерінің орындылығын тексеру, олардың есептіліғінің 
толықтығы мен дэлдігі үшін айқын өкілеттіктерге ие. ¥қсас 
жағдай, Австралия штаттары қызмет тиімділігінің түйінді көр- 
сеткіштерін эзірлеуге оз үкіметтік ведомстволарына уэкілеттік 
береді жэне түрақты есептілікті талап етеді (эдетте «Мемле- 
кеттік басқару, қызмет жэне есептілік туралы» Заңның жэне 
«Бас аудитор туралы» Заңның талаптарына сәйкес үсыныла- 
тын).

Австралия қызмет ұсынуға ықпал ететін көптеген үй- 
ымдарға назар аудару қажеттілігін ерте түсінді жэне бүл соңғы 
он жылдық немесе соған ұқсас уақыт ішінде байқалады. Бұл 
жекелеген бөлімшелердің есептілігі бойынша міндеттемелер- 
ге жауап беретін, бюджеттеу жэне есептілік тетіктерін эзірлеу 
үшін бірлескен жүмысты ұйымдастыруды талап етеді жэне 
бұл «жалпы үкіметтің» нәтижелеріне ұжымдық қЬл жеткізуге
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жэне жауаптылыққа ықпал етеді. Мемлекеттік секторда көпте- 
ген мақсаттармен жэне мүдделі тараптармен сипатталатын қы- 
зметті бюджеттеудің жэне оның тиімділігін басқарудың өзекті 
жэне ақпараттық режимін эзірлеу өз табиғаты бойынша күр- 
делі болып табылады. Сонымен бірге Австралиялық модель 
әмбебап тэсілді қабылдамайды жэне өкілеттіктерді ведомство 
деңгейіне беру жеке ведомстволарды қызметтің тиімділігінің 
түйінді көрсеткіштері бойынша әзірлеуге жэне есеп беруге 
мэжбүр етеді.

Шын мэнінде, үкіметтік ведомстволар өз қызметінің 
тиімділігі туралы екі деңгейде: өндірілген нақты тауарлар 
мен қызметтерді сипаттайтын нэтиже деңгейінде жэне нақты 
ведомствоның Үкіметтің нэтижелеріне қалай ықпал еткенін 
түсіндіретін қызметтің тиімділігінің түйінді көрсеткіштері 
деңгейінде есеп береді. Соңғы шолуда Австралия үлттық ау- 
диторлық басқармасы үйымдардың ведомство шығыстарын 
тиісті бағдарламаның нэтижелеріне қол жеткізуге қолдау көр- 
сету үшін бөлетінін атап өтті. Ол қызметтің тиімділігінің ті- 
келей көрсеткіші болып табылмайтынына қарамастан, пайда- 
ланылған жағдайда, мүндай ақпарат үйым ресурстарын тиімді 
бөлу жэне пайдалану туралы шешімге ықпал етуі мүмкін. ¥қ- 
сас жағдай, Австралия үлттық аудиторлық басқармасы Үкімет- 
тегі қызметті бағалау деңгейінің төмендігі Парламентке жэне 
кең жүртшылыққа үсынылатын қызметтің тиімділігі туралы 
ақпараттың мағынасына әсер ететін Үкімет бағдарламасына 
қатысты қызметтің тиімділігі туралы ақпаратты азырақ оңтай- 
лы жинауға, пайдалануға және үсынуға ықпал ету мүмкіндіғін 
атап өтті.

Белъгия
Консгитуңияның 180-бабымен қүрылған жоғары қаржы 

бақылау органы Парламентпен қатар жүмыс істейді. Ол фе- 
деративтік мемлекеттің, қоғамдастықтардың, өңірлердің жэне 
оларға тәуелді мемлекеттік кэсіпорындардың, мекемелердің 
жэне үйымдардың, сондай-ақ провинңиялардың бюджет жэне 
қаржы операңияларын бақылауды жүзеге асырады. Коммуна- 
лардың қызметін бақылау Есеп Сотының кұзыретіне кірмейді. 
Есеп Сотының міндеттері бірнеше мэрте өзгерістерге үшы-
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раған 1846 жылғы 29 қазандағы Заңда барынша егжей-тегжей- 
лі айқындалған. Бұл заң Есеп Сотына өз міндеттерін жүзеге 
асыру үшін толық тэуелсіздік жэне нақты дербестік береді.

Сондай-ақ Есеп Сотының міндеті заңнама органдарын мем- 
лекеттік мекемелерді жэне аппаратты басқарудың қалай жүр- 
гізілетіні туралы хабардар ету үшін бюджет қаражатының ны- 
саналы пайдаланылуын бақылауды жүзеге асыру болып табы- 
лады. Есеп Соты бүл екілеттіктерді 1998 жылы алды. Тексеру- 
лер үш аспектіні: үнемділікті, тиімділікті жэне орындылықты 
(пәрменділікті) айқындайды.

Үнемділік аудиті пайдаланылатын қаржылық, адами жэне 
материалдық ресурстардың сапалық эрі сандық тұрғыдан ба- 
рынша қолайлы кезеңдерде жэне аз шығындармен қандай 
дәрежеде түсетінінің қадағалануында.

Тиімділікті зерделеу белгіленген мақсаттар мен міндеттерге 
қалайша қол жеткізілгенін айқындауға мүмкіндік береді.

Орындылықты (пэрменділікті) зерделеу пайдаланылған 
қүралдардың жэне алынған нәтижелердің арасындағы арақаты- 
наспен өлшенеді. Басқаша айтқанда, оның мақсаты қаржылық, 
адами жэне материалдық ресурстардың оңтайлы пайдала- 
нылуына сендіру.

Аталған аудит операңиялар жүзеге асырылғаннан кейін жүр- 
гізіледі. Есеп Соты басқа да міндеттері сияқты бүл міндетін де 
өз бастамасы бойынша жүзеге асырады. Тәуелсіздіктің осы не- 
гізгі қағидаты объективтіліктің жэне турашылдықтың кепілін 
қүрайды. Сонымен бірге заңнамалық жиналыстар туралы ха- 
бардар ету деңгейін арттыру мақсатында заң шығарушы Есеп 
Сотына басқаруды талдау жөнінде ерекше міндеттер жүктеу 
мүмкіндігін көздеді.

Парламенттің немесе басқа да уәкілетті органның талабы 
бойынша орындалатын аудиттерден басқа, тиімділік аудитінің 
тақырыптары проблемалардың жэне/немесе тэуекелдерді 
бағалаудың, сондай-ақ мэнділіктің (тек қаржылық мэнділік 
қана емес, сондай-ақ элеуметтік жэне/немесе саяси мэнділік) 
негізінде таңдалуға, мемлекет саясатын қолдану арқылы
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алынған нәтижелерге шоғырландырылуға тиіс.
Аудит мүмкіндігін ескере отырып, аудит тақырыбын іріктеу 

процесі аудит эсерін барынша көбейге багытталуға тиіс.
Аудитті стратегиялық жоспарлау жэне оның жылдық 

бағдарламасын жасау процесі басымдықтар көрсетудің пайда- 
лы қүралы болып табылады.

Алдын ала зерделеу -  Бельгияның маңызды қүралы.
Бельгия Есеп Сотының алдын ала зерделеуі 188 А І3100 нор- 

маларына негізделеді:
Бақылау объектілерін алдын ала зерделеу мынадай 

сүрақтарға жауап қарастырады:
1. Аудит тақырыбы.
2. Аудит ерекшелігі: кімді жэне қалай тексереді?
3. Аудит сүрақтарын қалыптастыру: біз нені білгіміз келеді?
4. Аудит өлшемшарттары/нормалары.
5. Аудит әдістері мен техникасы: Біз қойылған сүрақтарға 

қалай жауап беруге тиіспіз?
6. Біз не тапқымыз келеді?
7. Шығындар (персоналдың жүмыс күнінің саны.
8. Аудит үшін тәуекелдер.
Бақылау объектісін алдын ала зерделеу туралы қүжаттың 

көлемі 15-30 парақты қүрайды. Алдын ала зерделеу жалпы 
аудит уақытының 25-30%-ын немесе 40-тан 90 күнге дейін 
уақытты алады.

Үлыбритания
¥лттық бақылау-тексеру басқармасы (¥БТБ) ¥лыбрита- 

пияның бас мемлекеттік аудиторлық органы болып табыла- 
ды. Тиімділік аудитін жүргізу кезінде сараптама, аудиторлық 
дәлелдемелер көздерін талдау сияқты эдістер кеңінен қолда- 
нылады.

¥БТБ-ның пайдалы жаңалықтарын енгізу мақсатында тек- 
серу барысында анықталған үздік практикалардың үлғілері 
дүркін-дүркін жарияланып түрады. Олар мемлекеттік сектор- 
дың барлық басшыларына арналған.
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Объектілерді іріктеу бойынша жыл сайынғы іс-шаралар, 
зерттеп-қарауды әзірлеу бойынша алдын ала жұмыс, жергілік- 
ті жерде жұмыс, есептілік және сапаны қамтамасыз ету ¥БТБ 
тиімділік аудиті процесінің негізгі кезеңдері болып табылады.

¥БТБ-ның тиімділік аудитіне көзқарастары зерделеу тақы- 
рыптарын муқият таңдауға негізделеді. Тақырыптарды іріктеу 
өлшемшарттары қаражатты, қолданыстағы ресурстарды тиімді 
пайдалану тәуекелінен, қоғамның дамуына арналған бағдарла- 
малардың ықпалынан, сенімді тұжырымдар көлемінен, Парла- 
мент пен жұртшылық тарапынан қызығушылық дәрежесінен, 
сондай-ақ ¥БТБ зерттеуі жағдайды жақсы тарапына қанша- 
лықты өзгертуге болатынын бағалаудан тұрады.

Тиімділік аудиті бойынша жұмыс зерттеуді эзірлеуден 
басталады. Мүнда көлемді, мақсаттарды барынша толыққан- 
ды айқындау жэне зерттеудің ықтимал ықпал етуі мақсатында 
ақпарат жинау, сондай-ақ жеткілікті релеванттық дэлелдеме- 
лерді алудың барабар әдістерін іріктеу кіреді. Соңғы жылдары 
тиімділік аудитін құруға барынша қатаң жэне жүйелі тәсілдер 
эзірленді. Бұл үшін тікелей мамандар тартылды жэне тэуел- 
сіз сарапшылармен консультациялар, ¥БТБ олардың алдында 
тұрған міндеттерді жақсы түсінуге көмектесетін консультаци- 
ялар жүргізілді. Сондай-ақ сарапшыларға зерттеу эзірлемесіне 
жэне есеп жобасына түсінік беру туралы өтінішпен жиі жүгі- 
неді.

Бас аудитор зерттеу тақырыбын бекіткеннен кейін дэлелде- 
мелерді жинау жэне талдау бойынша жұмыс басталады. Соңғы 
жылдары ¥БТБ жэне ведомстволардың өзі сапалы дэлелдеме- 
лерге, мысалы, фокус-топтарды жүргізу нәтижелеріне барын- 
ша назар аударды.

Есепті дайындау әдетте тексерілетін ұйымдармен алдын 
ала талқыланатын жэне ескертілетін есеп жоспарын жасау- 
дан басталады. Соңғы жылдары бұл кезеңнің мәнділігі айтар- 
лықтай өсті. ¥БТБ-ның негізгі қорытындылары айқын жазы- 
латын жақсы ойластырылған жэне қисынды жоспар дайында- 
уға жэне есеп жасау басталғанға дейін оны департаменттермен
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талқылауға уақыт жұмсау орынды екен. Негізделген жоспар- 
ды дайындау есеп жасауды барынша тиімді етуге, сондай-ақ 
есептің негізгі кезеңдерін тексеруші ұйыммен анықтау про- 
ңесін жеңілдетуге көмектеседі (әдетте есептер жарияланғанға 
дейін ұйымдармен келісіледі).

Соңғы бірнеше жыл ішінде ғылыми топ өкілдері сауална- 
ма және есептерді тэуелсіз бағалау арқылы жүзеге асыратын, 
аяқталған есептер бойынша департаменттермен кері байланыс 
тетігін қамтитын, ¥БТБ қызметінің сапасын қамтамасыз ету 
процесі эзірленді. Нэтижелерді есеп жасайтын жэне қолданы- 
стағы жағдайды жақсарту бойынша іс-қимылдардың жеке өз 
бағдарламасын дайындайтын тиімділік аудиті бригадасының 
мүшелері қарастырады. Сондай-ақ нәтижелер экімшілік дең- 
гейде қарастырылады, одан кейін оқытудың жаңа курсын жүр- 
гізу немесе жаңа нүсқаулықтар жасау қажеттілігі туындауы 
мүмкін. ¥БТБ үсынымдарға сәйкес қабылданған шараларды 
жэне қаржы қаражатының қол жеткізілген үнемін қоса алған- 
да, өз жүмысының ықпалын да өлшейді. Соңғысы ¥БТБ зерт- 
теулерінің ықпалын күшейту жэне қаржылық қатынаста ¥БТБ 
жүмысының ықпалын барынша дәл сандық өлшеу жөніндегі 
бірқатар бастамаға алып келді.

90-жылдардың соңында Үлыбритания үкіметі эр ведом- 
ство үшін үш жылдық «мемлекеттік қызмет келісімін» енгізді. 
Оларда ведомство қызметінің мақсаттары (қоғамның игілігі 
үшін нәтижелерге қол жеткізуге қатысты), осы мақсаттарға 
қол жеткізу үшін өнімдерді жэне қызметтерді қамтамасыз ету 
жөніндегі міндеттер жэне дэл мерзімдерін көрсете отырып, 
қызметтің нақты деңгейлері бойынша нэтижеліліктің жоспар- 
лы көрсеткіштері жазылады. Әрбір ведомство жыл сайын Пар- 
ламенттің жэне халықтың алдында қойылған мақсаттарды 
орындау туралы есеп береді.

¥БТБ аудитке жэне есептілікке тэуелсіз бағалау жүргізеді, 
нэтижелілік бойынша қорытындылар шығарады жэне тиімділік 
аудитінің негізінде түжырымдар мен үсынымдар әзірлейді. 
¥БТБ тиімділік аудиті шеңберінде қойылған мақсаттарға қол
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жеткізу барысы туралы есептілікке қолдау көрсететін деректер 
жүйелерінің сенімділігін бағалайды.

Парламенттің жэне Үкіметтің талабы бойынша ҮБТБ жүр- 
гізілетін тиімділік аудиттерінің санын үлғайтты, сонымен қатар 
ҮБТБ мемлекеттік бюджеттің негізінде жатқан болжамдарға 
бағалау жүргізеді.

Аудит, оның ішінде тиімділік аудиті бойынша өз жүмысы- 
ның 25%-ға дейінгі бөлігін ҮБТБ келісімшарт негізінде жеке 
аудиторлық фирмаларға беретінін атап өту қажет, бүл аудит 
үйымдастыруға жэне жүргізуге жаңа тэсілдер мен әдістердің 
қосылуына ықпал етеді.

Германия
Германияда мемлекеттік аудит саласында Парламенттік 

бақылау барынша маңызды әрекет етеді. Ең алдымен, мемле- 
кеттік аудит функңиясының негізінен заңнаманың сақталуын 
бақылау болып табылатыны ескеріледі. Көптеген жерлерде 
осы мақсаттар үшін басқарудың орташа деңгей деп аталатын 
арнайы деңгейі ұйымдастырылған, ол басқалармен қатар бюд- 
жетаралық қатынастар саласындағы бақылауды жүзеге асы- 
руға мүмкіндік береді. Бұл мәселенің оң тарапы басқарудың 
айқындаушы функңияларының біріне назар аударудың бақы- 
лауды шынайы жэне тиімді, ал басқару проңесін -  нәтижелі 
етуге мүмкіндік беретіні болып табылады.

Германияның бюджет заңнамасында міндеттерді қою, аудит 
мэні, аудит өлшемшарттары жэне оларды жүргізу әдістерінің 
тетіктері бекітілген. Германияның Федералдық есеп палатасы 
тексерілетін кұрылымдарға анықталған кемшіліктерді жою 
мақсатында шаралар қабылдау жөнінде ұсыныстар беруге 
уэкілетті. Бұл ұсыныстарға тексерілетін объектілер белгілен- 
ген мерзімде жауап беруге тиіс.

Аудит бюджеттік қаржыландыру жэне экономиканы басқа- 
ру, атап айтқанда, мына бағыттар:

-  мемлекеттік бюджет туралы заннын және бюджет 
жоспарынын сақталуы;
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-  кірістер мен шығыстардың негізделуі және құжаттама- 
лық расталуы, бюджеттің жылдық сметасының орындалуы ту- 
ралы статистикалық есептің жэне мемлекеттік органдар мен 
мекемелердің мүліктік жағдайы туралы есептің дұрыс жаса- 
луы;

-  қаражаттың рентабельді жэне үнемді пайдаланылуы;
-  персонал санының аздыгы немесе материалдық шығын- 

дардың аздығы жағдайында, міндеттерді орындау мүмкіндігі 
немесе оларды басқа әдістермен барынша тиімді орындау мүм- 
кіндігі бойынша қолданыстағы нұсқамалар мен қағидаттардың 
сақталуын бақылауға қолданылады.

Егер, аудит эрі Федералдық есеп палатасының, эрі феде- 
ралдық жерлердің бірінің есеп палатасының кұзыретіне кірсе, 
ол бірлесіп жүргізілуге тиіс. Егер Негізгі заңның бабы Феде- 
ралдық есеп палатасының аудит жүргізуін қарастырмаса, Фе- 
дералдық есеп палатасы аудит жөніндегі міндеттерді уағдала- 
стық бойынша федералдық жерлердің есеп палаталарына бере 
алады. Сондай-ақ Федералдық есеп палатасы уағдаластық 
бойынша федералдық жерлердің есеп палаталарының міндет- 
терін өзіне ала алады.

Федералдық есеп палатасы аудит нәтижелерін жинақтайды, 
өйткені бұл Федералдық үкіметтің бюджеттің жылдық сме- 
тасының орындалуы туралы статисткалық есебін жэне оның 
органдарының мүліктік жағдайы туралы есепті бекіту үшін 
маңызды болуы мүмкін. Мүндай қорыту жыл сайын ескерту- 
лер нысанында Парламентке, сондай-ақ Федералдық үкімет- 
ке ұсынылады. Атап айтқанда, ескертулерде мына мәліметтер 
қамтылуға тиіс:

-  Бюджеттің жылдық сметасының орындалуы туралы 
статистикалық есептегі жэне мемлекеттік органдардың мүлік- 
тік жағдайы туралы есептегі сомалар бухгалтерлік кітаптар 
арқылы жүргізілген сомаларға сәйкес келе ме? Кірістер мен 
шығыстарды растайтын кұжаттар дұрыс жасалған ба?

-  Бюджеттік қаржыландыру жэне шаруашылық басқару 
нұсқамалары мен қағидаттарының сақталмауы қандай маңыз- 
ды жағдайларда орын алды?
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-  Аудиттің нәтижелеріне сэйкес құқық субъектілері бо- 
лып табылатын кәсіпорындарда мемлекеттік органдардың қы- 
зметіне қатысты қандай негізгі наразылықтар туындады?

-  Қандай іс-шараларды болашақта жүзеге асыруға үсы- 
нуған жөн? Қосымша ретінде болашақтағы немесе өткендегі 
бюджет жылдарына қатысты анықтамаларды да енгізуге бола- 
ДЫ.

ГФР Конституциясына сәйкес Федералдық есеп палатасы 
министрліктер мен ведомстволарды, сондай-ақ федералдық 
кэсіпорынд арды:

-  тікелей федерацияны білдіретін заңды түлғаларды 
(мысалы, федералдық еңбек ведомствосы);

-  федерацияныц сақтандыру мекемелерін;
-  мемлекеттің 50 пайыздық қатысу үлесі бар жеке 

кэсіпорындарды;
-  егер, мемлекет қаражатын пайдаланатын болса, мем- 

лекеттік басқару жүйесіне кірмейтін басқа да ведомстволарды 
қоса алғанда, мемлекеттік басқарудың барлық жүйесі бойын- 
ша тиімділік аудитін жүргізеді.

Бүл ретте тиімділік аудитінің негізгі өлшемшарттары дүры- 
стық жэне үнемділік болып табылады. Федералдық есеп па- 
латасы экономикалық тиімділік аудиті барысында шығындар 
мен қол жеткізілген әсердің арақатынасын зерделейді. Ол 
персоналды үстауға арналған шығыстарға жэне тапсырмалар- 
дың орындалу сапасына ерекше назар аударуға тиіс. Әсіресе, 
бағдарламалары жэне басқа да ірі жобаларды бақылау кезінде 
қойылған мақсатқа шынымен де қол жеткізу мәселесі (табы- 
сты бақылау) маңызды.

Канада
Тиімділік аудитін жүргізуде алғашқылардың бірі болып 

табылады. Ол әлем елдерінің ішінде алғашқылардың бірі бо- 
лып тек үкіметтің қаржылық жэне экономикалық қызметінің 
заңдылығын тексеру практикасынан бас тартты. Бас аудитор 
офисі жэне Канада парламентінің Төменгі палатасының жария
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шоттар комитеті заңнамалық аудит деп аталатын институци- 
оналдық негізін қалай отырып, үкіметтік бағдарламалардың 
орындалу тиімділігін, нәтижесінде мемлекеттік ресурстардың 
жүмсалу тиімділігін бақылауды жүзеге асырады.

Осы үшін белгіленген рәсімдерге сэйкес қаржылық бақылау 
органы жэне Парламент жүзеге асыратын өзара тыгыз іс-қи- 
мылға Канада қауымы палатасы үлгі болып табылады. Онда 
негізгі функциясы Канада Бас аудиторы офисімен өзара іс-қи- 
мыл болып табылатын, түрақты жүмыс істейтін Мемлекет қа- 
ражатының жүмсалуын бақылау комитеті бар.

Мемлекет қаражатының жүмсалуын бақылау комитеті Бас 
аудитордың тиімділік аудитінің нәтижелері туралы есептерін 
қарайды, оның ішінде басқа да мүдделі комитеттермен бір- 
лесіп, тексерілген министрліктер мен ведомстволар жэне Бас 
аудитор офисі басшыларының қатысуымен, тексеру нэтижелері 
бойынша парламенттік тыңдаулар жүргізеді, тиісті шешімдер 
қабылдайды жэне атқарушы билік органдарына анықталган 
кемшіліктерді жою жөнінде үсынымдар береді.

Бас аудитор офисі жыл ішінде, орташа алғанда, Қауым Па- 
латасы комитеттері үйымдастыратын 20 тыңдауға жэне Сенат 
комитеттері өткізетін 15 тыңдауға қатысады. Канада Бас ауди- 
тор офисі үсынатын мемлекет қаражатының жүмсалу тиімділі- 
гін тексеру туралы барлық есептердің шамамен 60 %-ын Пар- 
ламент комитеттері қарастырады.

Бүл мысал шет елдердің парламенттері мемлекеттік 
қаржылық бақылау органдарының бюджет қаражатының жүм- 
салу тиімділігін тексеру жөніндегі қызметіне аса қызығушылық 
білдіретінін жэне осы қызметтің нәтижелерін атқарушы билік- 
ті бақылау бойынша өз функцияларын күшейту үшін бел- 
сенді пайдаланатынын көрсетеді. Өз кезегінде, мемлекеттік 
қаржылық бақылау органдары өз елдерінің парламенттерімен 
тығыз ынтымақтастық жасауга мүдделі, осылайша олар өз қы- 
зметіне қосымша қолдау алады жэне тиімділік аудитін дамыту 
үшін ынталандырылады.

Канаданың Бас аудитор офисінде тиімділік аудитінің мәні 
былайша түжырымдалған: «Мемлекет қаражатын жүмсау
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тиімділігінің аудиті мемлекеттік билік органдарының қыз- 
метін жүйелі, мақсатты, үйымдастырылған жэне объективті 
тексеруді білдіреді, мемлекеттік билік органдары қызметінің 
үнемділік, тиімділік жэне рентабельділік аудитін, сондай-ақ 
бүл қызметтің қоршаған ортаға эсерін бағалауды қамтиды».

Канада тәжірибесі квазимемлекеттік сектор субъектілерінің 
тиімділік аудитіне байланысты да қызығушылық туғызады. 
Мемлекеттің 100% қатысумен вүрылған Канада акңионерлік 
қоғамдарының қызметін регламенттейтін «Қаржы қызметін 
реттеу туралы» Заңға сэйкес мүндай субъектілер өз қызметіне 
сыртқы тиімділік аудитін өтуге міндетті. Аудитті мына бағыт- 
тар:

- корпоративтік басқару жүйесі;
- стратегиялық басқару (жоспарлау) жүйесі жэне қызметтің 

тиімділігін бағалау;
- тәуекел-менеджмент жүйесі;
- өзгерістерді басқару;
- корпоративтік элеуметтік жауаптылық жүйесі бойынша 

Бас аудитор офисі жүзеге асырады.
2009 жылға дейін қызметтің сыртқы тиімділік аудиті бес 

жылда бір рет жүргізілетін, 2009 жылғы 12 наурыздан бастап, 
«Қаржылық қызметті реттеу туралы» Заңға енгізілген түзету- 
лер күшіне енгеннен кейін мүндай аудит кемінде 10 жылда бір 
рет жүргізіледі.

Норвегия
Норвегияның Бас аудитор офисінің негізгі міндеті -  ресур- 

старды үтымды пайдалануға жэне тиімді басқаруға ықпал ету. 
Бас аудитор офисіне жүктелген бақылау-тексеру міндеттерін 
үш санатқа: қаржылық аудитке, корпорациялар қызметінің ау- 
дитіне жэне тиімділік аудитіне бөлуге болады.

Норвегияның Бас аудитор офисі компаниялардағы мемле- 
кет үлесін басқарудың қаншалықты тиімді жүзеге асырылаты- 
нын тексереді жэне министрліктердің мемлекет үлесін бөлуші 
ретіндегі іс-қимылдарының Норвегия Парламёнтінің (бүдан
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ПРОЦЕСТ!
ҚАМТАМАСЫЗ

Іске асыруды талдау кезеңі 
Іске асыруды талдау жоспары 

Іске асыруға талдау жасау
-------- | .............................——
Іске асыруды талдаудың есебі

Жоспарлау процесі 
министрліктерді сипаттау 
жобаны қысқаша сипаттау

Негізгі талдау кезеңі 
Негізгі талдау 

жоспары 
Негізгі талдауды 

жургізу

Негізгі талдау есебі

Пост-аудиттік қызмет 
Бағалау 

Жобаны аяқтау

Аудит процесі

Әкімшілік есеп 
№ 3 құжат - жариялау ушін 

мақала және түзетуші 
іс-қимылдар жоспары

9-сурет. Тиімділік аудитін жүргізу схемасы

эрі -  Стортинг) шешімдері мен мақсаттарына сэйкестігі ту- 
ралы пікір білдіреді. Корпорациялар қызметінің аудиті әрбір 
жеке компанияның қызметіне байланысты мэнділік пен тэу- 
екелді бағалауга негізделген. Тәуекелді бағалау, атап айтқан- 
да, қызмет саласына, корпоративтік қүрылымға, компанияны 
басқаруға, оның функционалдық мэртебесіне, сондай-ақ ауди- 
торлық компания тарапынан барлық түсініктемелерге қаты- 
сты тиісті парламенттік шешімдерді іске асыру жөніндегі өз 
окілеттіктерін министрліктің жүзеге асыруына байланысты.

Қазіргі кезде толық меншіктегі жауапкершілігі шектеулі 34 
компания, жеке меншіктегі жауапкершілігі шектеулі 37 ком- 
пания, 6 мемлекеттік кэсіпорын, 5 өңірлік денсаулық сақтау 
мекемесі, жеке заңнама шеңберінде күрылған 6 мекеме жэне

131



МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ ТЕОРИЯСЫ

студенттерді элеуметтік қамтамасыз ететін 26 ұйым корпора- 
циялардың қызметін бақылау субъектілері болып табылады.

Жүйелердің үнемділігін, өнімділігін жэне тиімділігін жүй- 
елі талдау жолымен тиімділік аудитін жүргізе отырып, Нор- 
вегияның Бас аудитор офисі Стортинг үшін үкімет қабылдай- 
тын шаралардың іске асырылуы жэне тиімділігі, оның ішінде 
мыналар туралы тиісті ақпарат алады:

- Стортингтің шешімдері мен мақсаттарына сәйкес өз мін- 
деттерін орындау үшін үкіметтік мекемелер ресурстарды пай- 
далана ма?

- Стортингтің осы салада алға қойған міндеттерін орындау 
үшін ресурстар мен қүралдарды қаншалықты тиімді пайдала- 
нады?

- Стортинг белгілеген қағидалар сақтала ма?
- үкіметтік мекемелер Стортингтің шешімдері мен мақсат- 

тарын іске асыру кезінде басқару қүралдарын, қүралдар мен 
қағидаларды қаншалықты үнемді жэне тиімді пайдаланады?

- үкіметтің Стортингке берген ақпараты шешімдер қабыл- 
дау үшін жеткілікті ме?

- Үкімет түрақты даму жэне табиғат ресурстарын тиімді 
басқару қағидаттарын сақтай отырып, қоршаған ортаны қорға- 
удың бекітілген саясатын жүзеге асыра ма?

Барлық тиімділік аудиттері мэнділік пен тәуекелге байла- 
нысты өлшемшарттар негізінде жүргізіледі. Әр жеке сектор- 
да тиімділік аудиттері Стортингтің шешімдері мен мақсатта- 
рының сақталмау тэуекелі мен ықтималының жоғары болған 
салаларында жүрғізіледі. Тиімділік аудиті аяқталғаннан кей- 
ін Стортингке үсынылатын жеке есеп жасалады. Жыл сайын 
Стортингке қызметтің тиімділік аудиті туралы шамамен он 
есеп жіберіледі.

Сингапур
Сингапурда мемлекеттік аудитті жүзеге асыруға жауапты 

жоғары мемлекеттік орган Бас аудитор басқармасы (БАБ -  
Аиёііог ОепегаГз ОШсе) болып табылады.
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Президентке жэне Парламентке есеп беретін БАБ-тың не- 
гізгі миссиясы -Үкіметтің мемлекет қаражаты мен ресурстар- 
ды заңға сәйкес пайдалану тиімділігі мэніне мемлекеттік аудит 
жүргізу.

БАБ:
- үкіметтік министрліктер мен ведомстволарга;
- мемлекеттік органдарга (ог§апз оГ зШГе);
- мемлекеттік агенттіктерге (зіаМогу Ьоагёз);
- мемлекет қаражатына (§оүегптеп1; Ігіпсік);
- мемлекеттік биліктің мемлекет қаражатын басқаратын 

басқа да органдарына, мысалы мемлекеттік компанияларға 
(олардың өтініштері бойынша) аудит жүргізеді.

Сингапурда тиімділік аудиті қаржылық есептілік аудитімен 
бірге жүргізіледі. Үлттық аудитор ретінде БАБ түрақты 
қаржылық аудитті (йпапсіаі гедиіагііу аисііі) жэне іріктеу ау- 
дитін (зеіесііуе аисііі) жүзеге асырады. Мемлекеттік аудитті 
жүзеге асыру проңесі 10-суретте келтірілген.

Іріктеу аудиті (тиімділік аудиті) экономикалық субъектінің 
шоттарға қатысты жасаған қызметі мен операңияларын тэуел- 
сіз, талғамалы тексеру болып табылады жэне:

1) қаржылық есептілікті тексеруді (қаржылық есептілік ту- 
ралы пікір қалыптастыру үшін емес);

2) ресурстарды пайдалануда асырып көрсетудің немесе 
тиімділіктің орын алғанын, сондай-ақ жерінде олардың алдын 
алу жәнінде шаралар қабылданғанын анықтауды қамтиды.

Аудиттің қорытындысы бойынша:
1) аудит жүргізілген компаниялар басшылығына хат;
2) Президентке, Парламентке жэне жүртшылыққа Бас ауди- 

тордың жыл сайынғы баяндамасы әзірленеді.

Швеция
Швецияда тиімділік аудитін жүргізудің бірнеше кезеңге 

бөлуге болмайды. Бастапқы кезеңде (1960 жылдардың орта- 
сынан 1970 жылдардың басына дейін) Швецияның Үлттық тек- 
серу бюросы үш негізгі міндетті шешуден түратын тиімділік
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10-сурет. Тиімділік аудитін жэне қаржылық есептілік 
аудитін жүргізу

аудитін жүргізу моделін пайдаланды.
Біріншіден, алдына қойған міндеттеріне сүйене отырып, 

эр министрлік немесе ведомство қызметінің Парламент пен 
Үкіметтің жалпы бағыты мен саяси мәлімдемелерге сэйкесті- 
гін, сондай-ақ оның жағдайдың озгеруіне бейімделу қабілетін 
анықтау;

Екіншіден, министрліктер мен ведомстволар қызметінің 
үтымдылығы мен өнімділігіне сараптама жүргізу. Үшінші- 
ден, министрліктер мен ведомстволар қызметінде мақсатқа 
қол жеткізу үшін жоспарлау жэне бюджеттеу проңесінде ішкі 
бақылау жүйесі қабылдаған шараларды бағалау.

Тиімділік аудитін жүргізудің осы моделін пайдалану кезін- 
де мемлекеттік органдардың жэне олардың ведомстволары- 
ның қызметін табысты басқару үшін қажетті экімшілік жэне 
экономикалық жағдайларға баса назар аударылады. Бүл ретте 
экономикалық басқару жүйесінің жүмыс істеу тиімділігін ай- 
қындауға бағытталған тексерулер эрбір министрлікке немесе 
ведомствоға қатысты жүргізілді.
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1970 жылдардың басында тиімділік ауднтін жүргізу кезінде 
олардың қызметінің нәтижелерін талдауға жэне алынған әсерді 
бағалауға біртіндеп назар аударыла бастады. Алайда, аталған 
тексерулерді жүрғізу проңесінде қоғамдық сектордың ауқы- 
мы мен күрделілігі ұлғайған, сондай-ақ экономиканы басқару 
саласында интеграңиялау проңестері күшейген жағдайларда 
эрбір жеке министрлік немесе ведомство қызметінің нэтиже- 
лерін айқындаудың жэне әсерін бағалаудың аса күрделі екені 
белғілі болды.

Бүл түжырым эрбір мемлекеттік үйымның оқшауланған 
жэне өзін-өзі қамтамасыз ететін қүрылым емес, түтас бір жүй- 
енің бөлігі екенін түсіну негізінде жасалды. Сондықтан кез 
келген үйым қызметінің нәтижелері жэне ол қол жеткізген 
әсер айтарлықтай дэрежеде басқа үйымдардың қызметіне, сон- 
дай-ақ қызметтің осы саласындағы жалпы проңестерге, үрді- 
стерге жэне нәтижелерге байланысты болады. Осыған сүйене 
отырып, Швеңияның ¥лттық тексеру бюросы 1970 жылдар- 
дың соңында өз қызметіне тиімділік аудитін жүргізудің жаңа 
моделін енгізе бастады, ол «жүйелі бағдарланған тиімділік ау- 
диті» деген атқа ие болды.

Бүл модель шеңберіндегі тиімділік аудиті министрліктер 
мен ведомстволардың белғіленген функңияларды орындауы- 
ның нәтижелілігін жэне олардың қызметі саласында, сондай-ақ 
түрлі мемлекеттік үйымдар жүзеге асыратын бағдарламалар- 
дың алынған әсерін айқындауға бағытталған. Яғни, тексерулер 
жүргізу кезінде жауаптылығы тиісті мемлекеттік орғандарға 
жүктелген қоғамдық сектордың түрлі салаларының жүмыс 
істеу нэтижелерін талдауга жэне қоғам үшін жиынтық эсерін 
айқындауға баса назар аударыла бастады. Бүл тексерулердің 
міндеті нэтижелілікке байланысты проблемаларды анықтау, 
сондай-ақ ресурстардың тиімді пайдаланылуына кедергі кел- 
тіретін факторларға ерекше назар аудару болып табылады.

Алайда, Швеция ¥лттық тексеру бюросы жүйелі бағдар- 
ланған тиімділік аудиті кезінде де, ең алдымен, министрліктер 
мен ведомстволардың тікелей қызметін тексеретінін атап өт- 
кен жөн.
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Қазсщстандагы тиімділік аудиті
Мемлекеттіліктің күшеюі бюджеттік-қаржылық, қүқықтық, 

әлеуметтік жэне бақылау салаларындағы заң шығармашылық 
қызметті жандандырды. Қазақстанда 2015 жылғы 12 қараша- 
да «Мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау туралы» Қа- 
зақстан Республикасының Заңы қабылданды жэне бекітілді.

«Мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау туралы» ҚР 
Заңының 3-бабының 3-тармағына сәйкес тиімділік аудиті -  
мемлекеттік аудит объектісінің қызметін тиімділік, үнемділік, 
өнімділік жэне нэтижелілік нысанына бағалау жэне талдау.

Тиісінше, мемлекеттік шығыстардың тиімділік аудиті бюд- 
жет қаражатының пайдаланылуын мемлекеттік бақылаудың ең 
пәрменді тетіктерінің бірі болып табылады. Бүл қызмет барын- 
ша оң қоғамдық эсерғе қол жеткізу мақсатында мемлекет қара- 
жатының пайдаланылу тиімділіғін талдауға, олардың өсуінің 
ықтимал резервтерін жэне жүмсау негізділіғін бағалауға, 
нақты параметрлердің жоспарланған нэтижелерден ауытқу се- 
бептерін анықтауға бағытталған.

«Мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау туралы» Қа- 
зақстан Республикасы Заңының 12-бабына сэйкес Есеп коми- 
теті:

1) өзінің мазмүны бойынша Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің тиісті есебіне қорытынды болып табылатын, есепті 
қаржы жылы үшін республикалық бюджеттің атқарылуы тура- 
лы есеп дайындай отырып, Қазақстан Республикасының бюд- 
жет жүйесінің қағидаттарына сэйкес республикалық бюджетті 
жоспарлау жэне атқару;

2) мемлекеттік аудит объектілері қызметі;
3) Республикалық бюджеттік атқару жэне мемлекет актив- 

терін пайдалану бөлігінде, ал Қазақстан Республикасы Прези- 
дентінің тапсырмалары бойынша өзге де бағыттар бойынша 
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік жоспарлау жүйесі қү- 
жаттарын іске асыру;

4) акционері мемлекет болып табылатын үлттық басқарушы 
холдингтердің, үлттық холдингтердің, үлттық қрмпаниялар-
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дың даму стратегиялары мен даму жоспарларының іске асы- 
рылуы;

5) квазимемлекеттік сектор субъектілері қызметінің эконо- 
миканың немесе экономиканың жеке алғандағы саласының, 
мемлекеттік басқарудың элеуметтік жэне басқа да салалары- 
ның дамуына әсері;

6) мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген борышты, 
сондай-ақ мемлекет кепілгерлігі бойынша борышты қалыпта- 
стыру жэне басқару;

7) байланысты гранттарды, бюджеттік инвестиңияларды, 
мемлекеттік жэне мемлекет кепілдік берген қарыздарды, мем- 
лекет кепілгерлігімен тартылатын қарыздарды жэне мемлекет 
активтерін пайдалану;

8) мемлекеттік органдар мен квазимемлекеттік сектор субъ- 
ектілерінің тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызмет- 
терді сатып алуды жоспарлау негізділігінің, олардың іске асы- 
рылуының жэне жузеге асыруы тиімділігі;

9) тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер сатып алуға 
бөлінген (жұмсалған) улттық қаржы ресурстарының мөлшері 
мен сатып алынған тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін 
қызметтердің нарықтық құны арасындағы айырманы бағалау- 
ды қоса алғанда, баға белгілеу;

10) квазимемлекеттік сектор субъектілерінің активтерін 
басқару;

11) салықтық жэне кедендік экімшілік ету;
12) шарттар;
13) қоршаған ортаны қорғау саласындағы;
14) ақпараттық техиологиялар саласындағы бағыттар бой- 

ынша тиімділік аудитін жүргізеді.
Тиімділік аудиті кезінде нысаналы қолданушылар қорытын- 

дылары бойынша аудитор оларға есеп дайындайтын заңнама 
органдары, үкімет қана емес, кең жүртшылық та болуы мүм- 
кін. Жауапты тарап та нысаналы қолданушы бола алады, алай- 
да бұл жағдайда ол мүндай тек қолданушы болады.

ЮТ08АІ стандарттарына сәйкес мемлекеттік аудит органы 
мемлекеттің бюджет қаражатын жүмсауға байланысты қыз-
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метінің барлық салаларында тексерудің оеы түрін жүзеге асы- 
руға заң жүзінде белгіленген қүқығы болған кезде тиімділік 
тексеруін жүргізіп, бюджет қаражатының тиімсіз жүмсалғаны 
туралы түжырым жасай алады. Қазақстанда мемлекеттік бақы- 
лаудың осы түрін жүзеге асыруға арналган мүндай қүқықты 
«Мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау туралы» Қа- 
зақстан Республикасы Заңға сәйкес Есеп комитеті алды.

5.2. Сәйкестік аудиті

(Қаржылық бақылаудың) сэйкестік аудиті мемлекеттік ау- 
диттің ең пәрменді тетіктерінің бірі болып табылады. Бүл қы- 
змет мемлекеттік аудит объектісінің заңнаманы, оның ішінде 
оның қызметін реттейтін қүқықтық актілерді сақтауын бағала- 
уды білдіреді.

Сәйкестік аудиті -  бүл мемлекеттік сектор үйымдары қы- 
зметінің мүндай үйымдар қызметін реттейтін тиісті норма- 
тивтік актілер мен ережелердің талаптарын сақтауына аудит 
жүргізу жөніндегі міндеттемесі. Бүған аудит объектісінің қан- 
шалықты өз іс-қимылына жауап беретіні жэне бюджеттің атқа- 
рылуы, саясаттың, қабылданған кодекстердің немесе келісіл- 
ген шарттардың орындалуы туралы қағидаларды, нормативтік 
қүқықтық актілерді, шешімдерді сақтау дәрежесін тексеруден 
түратын тиімді мемлекеттік басқаруды жүзеге асыратыны ту- 
ралы есептілік түсінігі жатады. Сэйкестік аудиті тапсырма- 
ларының нысандардың кең тобын қамтуы жэне халықаралық 
деңгейде үлкен айырмашылықтарының болуы мүмкін.

Сәйкестік аудитінің мақсаты мемлекеттік аудит объектісінің 
бюджет қаражатының түсуін қамтамасыз ету жэне бюджет 
қаражатын, мемлекет жэне квазимемлекеттік сектор субъек- 
тілерінің активтерін пайдалану кезінде заңнама нормаларын, 
сондай-ақ оларды іске асыру үшін қабылданған квазимемле- 
кеттік сектор субъектілерінің актілерін сақтауы туралы пікірдің 
негізді түрде білдірілуі болып табылады. Есептіліктің кейбір 
бүрмаланушылықтарын немесе ауытқуларын таба алмау тэу-
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екелі болған жағдайда, аталған пікір растайтын құжаттар мен 
ақпаратқа неғізделеді.

Сәйкестік ауднтін жүрғізу міндеті -  тиісті органдарға ЖМА- 
О-ның аудит объектісінің айқындалған бірқатар өлшемшартқа 
сэйкестігі туралы есептілік бере білуінде. Мүндай өлшем- 
шарттар қаржылық есептілікке қойылатын тиісті талаптар, 
заңдар, заңға тэуелді актілер, Парламент қаулылары, келісім- 
шарттардың немесе шарттардың талаптары негізінде белгіле- 
нуі мүмкін немесе аудитор қолайлы деп есептейтін басқа да 
өлшемшарттар белгіленуі мүмкін. Есеп комитетінің практика- 
сында «жүргізу міндеті» деген үғымға сәйкестік бақылауының 
мақсаты, яғни мемлекеттік органның, квазимемлекеттік сек- 
тор субъектілерінің, басқа да бюджет қаражатын алушылар- 
дың қаржылық жэне өзге де есептілігінде көрсетілген қызмет 
түрінің, мәмілелер мен ақпараттың бюджет заңнамасын қоса 
алғанда, ҚР-ның қолданыстағы заңнамасына, регламенттеуші 
заңнамаға сай қабылданған қағидаларға жэне басқа да тиісті 
заңдарға, нормативтік актілер мен шарттарға үйлесімді екені 
туралы жеткілікті дәрежеде ақпарат жинау сәйкес келеді.

Сэйкестік аудиті бойынша басшылық екі негізгі көзқарас 
түрғысынан жазылды:

-І88АІ4100 сәйкестік аудитін қаржылық есептілік аудитінен 
бөлек жүргізген жағдайда, мысалы, жеке аудиторлық тапсыр- 
маны немесе тиімділік аудитіне байланысты аудитті орындаған 
кезде қолдануға арналған;

-І88АІ 4200 қаржылық есептілік аудитіне байланысты сәй- 
кестік аудитін жүрғізген жағдайда қолдануға арналған.

Сәйкестік аудиті қаржылық есептілік аудиті немесе тиімділік 
аудиті шеңберінде жүргізілуі мүмкін. Сэйкестік аудитін жеке 
аудиторлық тапсырма ретінде, мысалы, есептілік үсынылатын 
заңнама немесе басқа да органдардың талабы немесе ЖМА- 
О-ның өз бастамасы бойынша да жүргізуге болады. Есеп ко- 
митетінің практикасында сэйкестік бақылауын (аудитін) жүр- 
гізу ШТ08АІ сэйкестік аудитін жүргізу бойынша басшылықта 
үсынылған аудит үйымдастыру нысандарына толығымен сәй- 
кес келеді.
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Қаржылық есептілік аудитімен бірге сэйкестік аудитін жүр- 
гізу мақсатында аталған үсынымдар билік органдарының та- 
лаптарына үйымның сәйкестігі мэселелері бойынша қисынды 
кепілдіктермен қорытындылар нысанында есептер жасайтын 
мемлекеттік сектор аудиторлары жүмысының эдістемелік 
қағидаттарын қамтиды.

Ш Т08АІ стандартына сэйкес сэйкестік аудиті қағидаларды, 
нормативтік қүқықтық актілерді, саясаттарды, қабылданған ко- 
декстерді немесе келісілген талаптарды, мысалы, келісімшарт 
талаптарын немесе қаржыландыру туралы келісімнің таланта- 
рын аудит объектісінің сақтау дэрежесін тексеруді білдіреді. 
Сэйкестік аудитінің тұжырымдамасы ШТ08АІ аудитінің не- 
гізгі қағидаттарында салынған.

І88АІ 4200 «Қаржылық есептілік аудитіне байланысты 
сәйкестік аудитін жүргізу бойынша басшьтлық» сэйкестік ау- 
дитін жүргізудің мынадай рәсімдерін сипаттайды (11-суретті 
қараңыз).

Сэйкестік аудитінің нақты мақсаттары ясағдайлар, зерделеу 
мэні жэне белгіленген өлшемшарттар ескеріле отырып, айқын- 
далуға тиіс. Жалпы алғанда, сәйкестік аудитін жүргізу кезінде 
мемлекеттік сектор аудиторларының мақсаттары:

а) зерделеу мэні туралы ақпараттың барлық маңызды қаты- 
настарда өлшемшарттардың жекелеген жиынына сэйкестігі 
туралы қорытынды қалыптастыру үшін жеткілікті дәрежеде 
тиісті дэлелдемелер жинау;

б) заңнама органына жэне (немесе) басқа да органдарға 
нэтижелер жэне қорытындылар туралы есеп ұсыну (қажет 
болған жағдайда).

Мемлекеттік аудит объектісін алдын ала зерделеу барысын- 
да мемлекеттік аудиторлар жұмыс басталғанға дейін нені тек- 
серу қажеттігін, мемлекеттік аудитті қалай жақсы ұйымдасты- 
руға жэне ең аз уақьгг шығынымен жүргізуге болатынын айқын 
анықтауға мүмкіндік беретін мемлекеттік аудит объектілерінің 
саланы алдын ала зерделеуінің мэнділігін түсінуге тиіс.

Сэйкестік аудитін тиімді жэне уақтылы жүргізу оны сапалы 
жоспарлауға байланысты. Жоспарда аудит орындаудың уақыт-

МЕМЛЕКЕГТІК АУДИТ ТЕОРИЯСЫ
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| Аудитті 
жоспаряау

Аудит жургізу 
жөне дәлелдемепер 
жинау

Сәйкестік аудитінің мақсаттары мен 
салаларын айқындау, этикалық мағынасы 
бар қагидаттарды есепке алу және т.б.

Мәні мен елшемшарттарын айқындау, 
ұйымның ерекшеліктерін және оның 
қызметінің шарттарын түсіну, аудит 
стратегиясын және жоспарын әзірлеу, 
тәуекелді бағалау және т.б.

Дәлелдемелер жинау, жоспарларды және 
тәуекелді бағалауды тұрақты тұрде түзету, 
құжаттаманы жұргізу және т.б.

Дәлелдемёлерді 
бағалау және 
қоры ты нды

Тұйінді тұжырымдарды айқындау, 
дәлелдемелердің жеткіліктілігін бағалау, 
қорытындыларды тұжырымдау 
тұжырымдар и т.д.

Есептілік Есеп дайындау, ұсынымдар қосу және т.б.

11-сурет. Сэйкестік аудитін жүргізу рәсімі

ша шеңберлері жэне оны үзартуга арналған негізгі бақылау 
нүктелері корсетілуге тиіс. Әдетте аудитті жоспарлау ауди- 
торлық іс-шараға дайындау кезеңінде орындалады. Сәйкестік 
аудитін жоспарлау мақсаттарды айқындау үшін тақырыпты 
жэне аудит объектісін алдын ала зерделеуден, объектілерді 
нақтылаудан, ресурстарды айқындаудан, жүргізуге қажетті 
уақытты белгілеуден, тэуекел өлшемшарттарын, аудит мәселе- 
лерін жэне оны жүргізу әдістерін таңдаудан түрады. Аудитті 
жоспарлау Сыртқы мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау 
жүргізу қағидаларына сэйкес жүзеге асырылады, аудит объек- 
тісін алдын ала зерделеуден, сыртқы мемлекеттік аудит жэне 
қаржылық бақылау жүргізудің жоспары мен бағдарламасын 
жасаудан түрады.
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Алдын ала зерделеуді алға қойылған мақсаттарға қол жеткі- 
зу үшін мемлекеттік аудит объектілері басшылығы белғілеген 
жэне мемлекеттік аудит тақырыбына тікелей қатысы бар ішкі 
бақылау жүйесін зерделеуден бастау үсынылады. Алдын ала 
зерделеу кезінде мемлекеттік аудитор:

1) мемлекеттік аудит объектісінің қүқық белгілеуші жэне 
өзге де күжаттарын зерделейді;

2) сэйкестік аудитіне жататын мемлекеттік аудит объек- 
тілерінің тізбесін айқындайды;

3) ресурстарды болмашы мәселелерге жүмсауды жою мақса- 
тында мемлекеттік аудиттің эр объектісінің қызметін зерделеу 
үшін нақты мэселелерді айқындайды;

4) Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкессіздігі тэу- 
екелін анықтау жэне бағалау мақсатында мемлекеттік аудит 
объектісінің қызметін регламенттейтін нормативтік қүқықтық 
актілердің жэне басқа да ақпараттың тізбесін жасайды;

5) нормативтік қүқықтық актілер талаптарының орында- 
луын қамтамасыз ету үшін мемлекеттік аудит объектісінде бел- 
гіленген бизнес-проңестерді талдайды;

6) тиісті нормативтік қүқықтық актілердің ережелерін мем- 
лекеттік аудит объектісінің қалай орындайтыны туралы жалпы 
бастапқы түсінік алады;

7) мемлекеттік аудит объектісінің бюджет қаражатын, мем- 
лекет жэне квазимемлекеттік сектор субъектілері активтерін 
пайдалану кезінде қолданатын нормативтік қүқықтық актілерін 
айқындайды;

8) мемлекеттік аудит объектісінің бюджет қаражатын, мем- 
лекет жэне квазимемлекеттік сектор субъектілері активтерін 
пайдапану нэтижелеріне теріс ықпалын тигізуі мүмкін қандай 
нормативтік қүқықтық актілерді сақтамағаны бағалайды;

Мемлекеттік аудитті жоспарлау кезеңінде мэнділік, ауди- 
торлық тәуекел деңгейлерін, сондай-ақ іріктеу параметрлерін, 
көлемдері мен эдістерін айқындау мемлекеттік аудиттің маңы- 
зды мэселелерін сэйкестендіруге жэне Аудит жоспарын дүрыс 
жасауға ықпал етеді.
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Аудит объектісінде аудит жүргізу жэне дэлелдемелер жинау 
дайындау жэне жоспарлау кезеңдері ескеріле отырып орында- 
лады. Аудиттің жұмыс тобы аудиттің қолданылатын әдістерін- 
де де, қызметтің тексерілетін саласының ерекшеліктерінде де 
гсұзыретті болуға тиіс. Аудит барысында аудит мэселелеріне 
жауап беру үшін қажетті аудиторлық дәлелдемелер -  қүжаттар, 
куэліктер, талдау нәтижелері жэне баеқалар жиналады. Дэлел- 
демелер осы аудиттегі жеткіліктілік, сенімділік, анықтық жэне 
жарамдылық түрғысынан бағаланады.

Негізгі кезеңде аудиторлық іс-шара тікелей мемлекеттік 
аудит объектісінде жүргізіледі, оның барысында сэйкестік ау- 
дитінің белгіленген мақсаттарына, сәйкестік аудитінің көрсет- 
кіштеріне жэне іріктелген эдістерге сэйкес, аудиторлық дәлел- 
демелер алу үшін қажетті ақпаратты жэне жеткілікті нақты 
деректерді жинау жүзеге асырылады. Сондай-ақ мэнділік, ау- 
диторлық тәуекел деңгейлері, іріктеу параметрлері, көлемі мен 
эдістері нақтыланады.

Аудит бағдарламасының мақсаттары мен мэселелеріне қа- 
рай мемлекеттік аудит объектілерінің бюджет, салық жэне ке- 
ден заңнамасының, бухгалтерлік есепті үйымдастыру мен жүр- 
гізудің белгіленген тэртібінің, қаржылық есептілікті жасау мен 
үсынудың, мемлекеттік аудит объектілерінің қызметін реттей- 
тін жэне регламенттейтін өзге де нормативтік күқықтық жэне 
күқықтық актілер ережелерінің нормаларын сақтауы, олардың 
даму жоспарларын, қаржы-шаруашылық қызмет жоспарларын 
іске асыруы тексеріледі.

Аудитті дайындау жэне жүргізу процесі кейіннен осы іс-ша- 
раға қатыспаған тэжірибелі аудитор аудиттің нэтижелері бой- 
ынша тұжырымдардың, қорытындылар мен үсынымдардың 
қалай негізделгенін анықтай алуы үшін жеткілікті дәрежеде 
толық жэне егжей-тегжейлі болуға тиіс құжатта көрсетіледі.

Дәлелдемелерді бағалау жэне қорытындыларды шығару 
мемлекеттік аудит стандарттарына сэйкес жүргізіледі. І88АІ 
4100 стандарты аудит нэтижелері бойынша есептілікке жэне 
ұсынымдар мен нұсқамалардың орындалуын кейіннен бақы-
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лауға қойылатын талаптар кепіенін белгілейді. Бұл барлық та- 
лаптар сілтеме снпатқа ие жэне І88АІ 100 - 400 жэне І88АІ 
4000 стандарттарының тиісті ережелерінен дэйексөз келтіреді.

Сыртқы мемлекеттік аудит органдары жүргізген аудиторлық 
іс-шараның нәтижелері бойынша қорытынды кезеңде аудитор- 
лық іс-шараны тікелей жүргізген мемлекеттік аудиторлар жа- 
саған, жүргізілген сэйкестік аудитінің нэтижелерін қамтитын 
Аудиторлық есеп ресімделеді.

Сэйкестік аудиті бойынша есеитің мазмұны 12-суретте кел- 
тірілген.

Сэйкестік аудиті бойынша нормативтік құжаттарда мем- 
лекеттік аудитордың мемлекеттік аудиттің алдыңғы нэтиже- 
лері мен ұсынымдарын қадағалауға тиіс екені ескерілуі қа- 
жет. Мемлекеттік аудитордың ұсынымдары бойынша кейінгі 
іс-шаралар, мүмкіндігінше, заңнаманың барлық тиісті түзе- 
туттті іс-қимылдардың тұжырымдарымен жэне ықпалымен кері 
байланысын қамтамасыз етуге тиіс. Аудиторлық есептен кей- 
інгі іс-шараларды жүргізу кезінде мемлекеттік аудитор ұсы- 
нымдарды орындауға шоғырландырылуға тиіс.

Осылайша, сәйкестік аудиті мынадай кезеңдерден: мем- 
лекеттік аудитті алдын ала зерделеу, жоспарлау, жүргізу

12-сурет. Сэйкестік аудиті бойынша есептің мазмұны
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процестерінен, дәлелдемелерді жинаудан, дэлелдемелерді 
бағалаудан жэне есепті дайындаудан турады (І88АІ 4100). 
Схемада берілген кезеңдерді мынадай түрде көрсетуге болады 
(13-суретті қараңыз):

Сәйкестік аудитін жүргізудің халъщаралъщ тәжірибесі
Жалпы танылған халықаралық аудит стандарттарын 

қолдану, оларды енгізу деңгейі жэне аудиторлардың күнделікті 
практикасында пайдалану түжырымдамасы қызметті бағалауда 
басым өлшемшарт болып табылады. ІЫТ08АІ дың мемлекеттік 
аудит жэне қаржылық бақылау органдары үшін арнайы 
әзірлеген немесе бейімдеген халықаралық стандарттары 
мен басшылықтары, І88АІ жэне ІІЧТ08АІ ООҮ мемлекеттік

13-сурет. Мемлекеттік секторда сэйкестік аудитін жүргізу
кезеңдері

МЕМЛЕКЕТТІК СЕКТОРДА СӘИКЕСТІК 
АУДИТІН ЖҮРПЗУ КЕЗЕҢДЕРІ 

____________ ■________

есептілік;
мақсаттарі

есептілік;
мақсаттарі

аудит
жүргізу

құжаттауды,

АУДИТ ЖҮРГІЗУ
ш,- § *
ДӘЛЕЛДЕМЕЛЕРт.һшнтші

іӘЛЕЛДЕМЕЛЕРДІ 
АҒАЛАУ ЖӘНЕ ЕСЕПТІЛІКАЛДЫН АЛА 

ЗЕРДЕЛЕУ ЖОСПАРЛАУ БАҒАЛАУ ЖӘНЕ 
ЕСЕП 

ҚАЛЫПТАСТЫРУ

есеп
йындау

тәуекелдерді
бағалауішкі бақылау 

жүйесін 
зерделеу

қажетті

ЙӘЛлееЛрГ е'зерделеу жауаптарымен
көлемін бағалау толықтыру
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анықтығы мен 

сапасының 
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тиісті деңгейін 
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Ге
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аудиторлардың сапасын жэне кәсібилігін арттыру, элемнің 
барлық жерінде оларға деген сенімділікті ныгайту процесінде 
бастапқы нүкте болып табылады.

Канаданың Бас аудитор офисі -  мемлекеттік аудиттің жоғары 
органы. Бас аудитор офисі қызметінің заңнамалық негізін 
«Бас аудитор туралы» Заң жэне «Жария қаржыларды басқару 
туралы» Заң қүрайды. Көптеген жағдайда Бас аудитор офисі 
қызметінің жекелеген аспектілерін жэне оның атқарушы билік 
органдарымен жэе басқа да құқық субъектілерімен өзара іс- 
қимылын регламенттейтін заңғатэуелді актілер (директивалар) 
қабылдауга жол беріледі. Канаданың Бас аудитор офисінің 
ролі Үкімет бағдарламаларына жэне қаржы қызметіне аудит 
жүргізуінде және бұл туралы Қауым палатасының алдында 
есеп ұсынуында.

Бас аудитор офисі аудиттің мынадай негізгі түрлерін: 
қаржылық (Үкімет жария шоттарды дұрыс жүргізе ме жэне 
Ү кіметтің қаржылық есептерінде қамтылған ақпарат нақты ма? 
деген сұрақтарға жауап беруге болады); арнайы (арнайы аудит 
ретінде мемлекеттік корпорациялардағы жэне мемлекеттік 
кәсіпорындардағы аудиторлық тексерулер түсініледі); басқару 
(Осы жэне өзге үкіметтік бағдарламаның орындалуы мемлекет 
ресурстарын үнемдеуді жэне мемлекет шығыстарының 
тиімділігін қамтамасыз етуге бағытталды ма? Қоршаған 
ортаны қорғау үшін барлық қажетті шаралар қабылданды 
ма? деген сұрақтарға жауап беруге болады) аудиттерін жүзеге 
асырады.

Бас аудитор офисі сәйкестік аудитін дэстүрлі түрде 
жүргізбейді. Сәйкестік аудиті қаржылық аудитінің жэне 
тиімділік аудитінің бөлігі болып табылады.

Жыл сайын Үкімет федералдық үкіметтің жыл сайынғы 
қаржылық есептерін қамтитын мемлекеттік бюджеттің 
атқарылуы туралы жиынтық есепті жариялайды. Бұл 
есеп министрліктердің, агенттіктердің, мемлекеттік 
корпорациялардың жэне арнайы қорлардың қаржылық 
қызметінің шоғырландырылған нэтижелерінен тұрады. Бас 
аудитор офисі оларды тексереді жэне оларда ұсынылған
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ақпараттың анықтығы мен сәйкестігіне қатысты 
қорытынды береді. Бұл ретте мемлекеттік бюджеттің 
атқарылуын, миннстрліктердің, агенттіктердің, мемлекеттік 
корпораңиялардың жэне арнайы қорлардың қаржылық 
қызметін талдау, ең алдымен, жария қаржы туралы заңнамаға 
сәйкестігіне аудит жүргізуді болжайды.

Канада Бас аудиторы жүзеге асыратын, аудит объектілерін 
жыл сайынғы тексеру сондай-ақ:

- қаржылық аудит;
- сәйкестік аудиті;
- қаржыландырылуы муниңипалитет бюджеті қаражатынан 

жүргізілетін тиісті бағдарламалардың, міндеттер мен функңи- 
ялардың орындалу аудитін жүргізуді білдіретін муниңипалды 
аудитті қамтиды.

Үлыбританияда бақылау-тексеру мәселелерінің барлық ке- 
шенімен айналысатын Бас бақылаушы жэне аудитор басқара- 
тын ¥лттық бақылау-тексеру басқармасы жоғары мемлекет- 
тік аудит органы болып табылады. Бүдан басқа, қазіргі кезде 
¥лыбританияда Англияның жэне Уэльстің Бақылау-тексеру 
комиссиясы жэне Шотландияның Мемлекеттік шоттар коми- 
теті жүмыс істейді.

1983 жылы «Қаржылық бақылау туралы» (үлттық аудит) Заң 
қабылданды, ол қолданыстағы заңнамалық актілерге бірқатар 
елеулі өзгерістер енгізді. Атап айтқанда, көрсетілген Заңға 
сәйкес 1983 жылғы 1 қаңтардан бастап ¥лттық бақылау-тек- 
серу басқармасы жүмыс істеуде. Сонымен қатар Бас аудитор 
Премьер-министрдің жэне оппозиңия көшбасшысының қолда- 
уымен тағайындалды. Бүл ретте Бас аудитор Парламент қыз- 
метшісі болуға тиіс, бүл оның атқарушы биліктен тәуелсіздігін 
қамтамасыз етті.

¥лыбританияның ¥лттық бақылау-тексеру басқармасында 
қызметкерлердің басым бөлігі мемлекеттік мекемелер эзірлей- 
тін жыл сайынғы қаржылық есептілік бойынша тәуелсіз қоры- 
тынды үсынуға бағытталған қаржылық аудитпен айналысады. 
Барлық қаржылық тексерулер Аудиторлық практика жоніндегі
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кеңес шығарған және Халықаралық бухгалтерлер федерация- 
сының аудиторлық стандарттарына сай келетін ұлттық аудитор- 
лық стандарттарға сәйкес жүргізіледі. Қаржылық тексерулерді 
жүргізу процесінде Үлттық бақылау-тексеру басқармасы іттткі 
бақылауды жэне қаржылық басқаруды үйымдастыру жөнінде- 
гі өз үсынымдарын да үсынады. Қаржылық есептілік аудитін 
жүргізу шеңберінде заңнамаға, ең алдымен, «Жергілікті қаржы- 
лар туралы» жэне «Үкіметтік шоттар мен есептер туралы (жа- 
рия үйымдар аудиті)» актілерге сәйкестігіне аудит жүргізіледі.

Үлыбританияда Конституция, «Қаржылық бақылау туралы» 
Үлттық копституциялық акт, «Аудит жөніндегі комиссия ту- 
ралы» акт, «Жергілікті қаржылар туралы» акт, «Аудит туралы 
(эртүрлі ережелер)» акт жэне «Есептілік жэне аудит туралы» 
бүйрық, «Үкіметтік шоттар жэне ресурстар туралы (жария үй- 
ымдар аудиті)» Табысталған заңнама актісі мемлекеттік аудит- 
ті, оның ішінде сәйкестік аудитін жүргізу үшін қүқықтық негіз 
болып табылады.

Германияның жоғары мемлекеттік аудит органы -  
Випсіе8гесһпип§8һоГ немесе Федералдық есеп палатасы (бүдан 
эрі -  ФЕП) мемлекеттік аудит жүйесіне кіретін, жоғары феде- 
ралдық мемлекеттік орган болып табылады.

Практикада царжылъщ аудиттер және сәйкестік аудит- 
тері (немесе дүрыстық аудиттері) бірге жүргізіледі. Осы ау- 
диттер шеңберінде бюджет заңнамасының талаптарына сэйкес 
ФЕП дүрыс қаржылық басқару қағидалары мен қағидаттары- 
ның сақталуын (түсімдерді қамтамасыз ету жэне бюджет қара- 
жатын жүмсау кезінде заңнама талаптарының сақталуын) тек- 
середі.

Мемлекеттік аудит бюджеттік қаржыландырудың жэне эко- 
номиканы басқару, атап айтқанда, мына бағыттар:

- мемлекеттік бюджет туралы заңның жэне бюджет жоспа- 
рының сақталуы;

кірістер мен шығыстардың негізделуі жэне қүжаттамалық 
расталуы, бюджеттің жылдық сметасының орындалуы туралы 
статистикалық есептің жэне мемлекеттік органдар мен мекеме- 
лердің мүліктік жағдайы туралы есептің дүрыс жасалуы;
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- қаражаттың рентабельді жэне үнемді пайдаланылуы;
- персонал санының аздығы немесе материалдық шығын- 

дардың аздығы жағдайында міндеттерді орындау мумкіндігі 
немесе оларды басқа әдістермен барынша тиімді орындау мүм- 
кіндігі бойынша қолданыстағы нүсқамалар мен қағидаттардың 
сақталуын бақылауға қолданылады.

Федерацияның бюджетіік жэне қаржылық есептілігін тек- 
серу ФЕП-тің негізгі функциясы болып табылады, бүған қоса 
бүл жүмыстағы ең басты нэрсе -  ағымдағы жылға арналган 
«Федералдық бюджет туралы» Заңның орындалуын тексеру. 
Бүл ретге көбінесе ілеспе бақылау, яғни қандай да бір жағдай- 
да, мемлекеттік шығыстарға байланысты қабылданып қойған 
шешімді бақылау қолданылады. Соиымен бірге ФЕП-тің бюд- 
жет туралы заң қабылданғанға дейін министрліктер мен ведом- 
стволарға үсынымдар беруге қүқығы бар. ФЕП бақылауының 
басты өлшемшарттары ретінде үнемділік жэне қолданыстағы 
заңнамаға сәйкестік қарастырылады.

Үндістанныц Бас Үндістанның Бас бақылаушы жэне ауди- 
тор офисі (ББАО) -  бүл Үндістан Конституциясының 148-ба- 
бына сэйкес айқындалған орган, ол Үндістан Үкіметі мен 
Штаттар Үкіметінің, оның ішінде Үкімет қаржыяандыратын 
органдардың барлық түсімдері мен шығыстарын тексереді. 
Сондай-ақ ББАО үкіметтік корпорадияларды тексереді жэне 
мемлекеттік қатысу үлесі кемінде 51 % болатын мемлекеттік 
компанияларға қосымша тексеру жүргізеді.

ББАО елдің қаржы жүйесінің басқарылуын, сондай-ақ 
штаттар деңгейінде бақылауды жүзеге асырады. Ол биліктің 
түрлі органдарының барлық қаржылық мәселелерге қатысты 
Конституцияға, заңдар мен қағидаларға сэйкес жүмыс істеуін 
қадағалауға тиіс. Қоғамдық аудит заңнамалық негізде бекітіл- 
ген жэне олардың саясат пен бағдарламаларды жүзеге асыру 
мақсатында жүмсаған шығыстарының парламенттік бақыла- 
уын қамтамасыз етеді.

ББАО теміржол мемдепартаменттерінің, телекоммуникаци- 
ялардың, жария сектор кэсіпорындары жэне салық қызметі де-
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партаменттерінің жұмысы туралы есептер шығарады.
Өзінің конституциялық міндеттерін орындай отырып, ББАО 

мына аудит түрлерін:
1) қаржылық аудитті;
2) сэйкестік аудитін;
3) тиімділік аудитін;
4) ЕБР аудитін (экологиялық аудит) жүргізеді.
Сонымен бірге Индияның Бас бақылаушы жэне аудитор

офисі Үкіметтің өтініші бойынша арнайы аудит жүргізеді.
ББАО аудиті екі ағымға, атап айтқанда, тиімділік аудитіне 

жэне сэйкёстік аудитіне бөлінген.
Бас бақылаушы жэне аудитор офисінде тиімділік аудитін 

жүргізудің әдіснамалық негізі 2002 жылы шығарылған, 4 
бөлімнен: Негізгі үғымдар мен өкілеттіктерден, Мемлекеттік 
қаржылық бақылаудың жалпы қағидаттарынан, Мемлекеттік 
қаржылық бақылау саласындағы стандарттардан (ішкі бақы- 
лауды жоспарлау, қадағалау, зерделеу жэне бағалау, қолданы- 
латын заңдармен жэне қағидалармен сэйкестік, аудиторлық 
дэлелдемелер, қаржылық есептілікті талдау), Есептілік стан- 
дарттарынан түратын Аудит стандарттары болып табылады.

Сонымен бірге Бас бақылаушы жэне аудитор офисі Сапаны 
басқару аудиті бойынша практикалық басшылық, Сатып алу 
аудиті бойынша практикалық басшылық, Кедейлікпен күрес 
бағдарламасын тексеру бойынша практикалық басшылық, 
Басқару шартын/нүсқаулықты жэне басқаларын тексеру бой- 
ынша практикалық басшылық жэне басқаларын әзірледі.

Аудит стандартына сай сәйкестік аудитін жүргізу кезінде 
тексеру қолданылатын заңдар мен қағидалар сақтала отырып 
жүргізілуғе тиіс. Аудитор қаржылық есепте сэйкестік аудитінің 
сомалары немесе нәтижелері тікелей жэне елеулі ықпал етуі 
мүмкін, қателерді, бүзушылықтарды жэне қүқыққа қайшы 
іс-қимылдарды анықтаудың қисынды кепілін қамтамасыз ету 
үшін аудиторлық іс-қимылдар жэне рәсімдер эзірлеуге тиіс. 
Сондай-ақ аудитор қаржылық есептілікке немесе тиімділік ау- 
дитінің нәтижелеріне жанама жэне елеулі ықпал ётуі мүмкін,
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құкыққа қайшы іс-қимылдардың болу мүмкіндігі туралы есте 
сақтағаны жөн.

Тиімділік аудиті мемлекеттік аудиттің жүзеге асырудың 
маңызды аспектілерінің бірі болып табылады. Басым міндет- 
тердің бірі -  мемлекет бюджетінің атқарылуын бақылау. Бүл 
Парламентке жэне аудиторлық қорытындының басқа да қолда- 
нушыларына мемлекеттің қаржылық міндеттемелерінің мөл- 
шері жэне оларды дамыту туралы кепілдік береді. Осы мақ- 
сатқа қол жеткізуде барлық операциялардың заңнамаға сәйкес 
жүргізілгеніне сену үшін ББАО экімшіліктің шоттарын жэне 
қаржылық есептілігін тексереді.

Заңдар мен қағидалар талаптарының сақталуын тексе- 
ру мемлекеттік бағдарламаларға аудит жүргізу кезінде аса 
маңызды, өйткені директивтік органдар заңдар мен қағидалар 
сақталған жағдайда, нәтижелер күтілген болып табыла ма, 
егер болмаса, қандай өзгерістер қажет екенін білуге тиіс. Мем- 
лекеттік аудитті жоспарлау кезінде мемлекеттік аудит процесі- 
не барлық қатысушылар мемлекеттік аудит объектісіне қол- 
данылатын талаптарды сақтау туралы хабардар болуы қажет. 
Көбінесе нақты тексеруге қатысты заңдар мен нормативтік та- 
лаптар көп болатындықтан, аудиторлар аудит мақсатына еле- 
улі әсер тигізуі мүмкін сол заңдар мен қаулыларды айқындаған 
кезде кәсіби пайым білдіруге тиіс.

Сондай-ақ аудитор аудит нәтижелеріне жанама эсер етуі 
мүмкін заңсыз актілерді куэландыруы ықтимал жағдайларға 
немесе операцияларға дайын болғаны жөн. Аудиторлық іс-қи- 
мылдар мен рәсімдер заңсыз актілердің болғанын немесе бо- 
луы мүмкін екенін көрсеткен кезде аудитор бүл іс-қимылдар- 
дың аудит нэтижелеріне қандай дэрежеде ықпал етуі мүмкін 
екенін айқындауға тиіс.

Осы стандартқа сэйкес тексеру жүргізген кезде аудитор қа- 
лыптасқан жағдайларда өз кәсіби пайымына қарай қолайлы 
болып табылатын аудиторлық іс-қимылдар мен рәсімдерді 
таңдауға жэне орындауға тиіс. Бүл аудиторлық іс-қимылдар 
мен рәсімдер өз пайымдары мен түжырымдарына жеткілікті
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негіз болатын құзыреттер мен тиісті дэлелдемелерді алу үшін 
эзірленуге тиіс.

Украинаның Есеп палатасы жалпымемлекеттік бағдарла- 
маларды қаржыландыруды жүзеге асыра отырып, мемлекеттік 
меншік қүқығы объектілері болып табылаты мүлікті сақтау 
жэне пайдалану арқылы Украинаның мемлекеттік бюджетінің, 
оның ішінде жалпымемлекеттік нысаналы қорлар бюджет- 
терінің атқарылуын бақылауды жүзеге асырады.

«Есеп палатасы туралы» Украина Заңына сәйкес Есеп пала- 
тасы Украина Жоғаргы Радасы күратын, оған бағынатын жэне 
есеп беретін, түрақты жүмыс істейтін бақылау органы болып 
табылады. «Есеп палатасы туралы» Украина Заңының 2-бабы- 
на сәйкес Есеп палатасының негізгі міндеті Украина мемлекет- 
тік бюджетінің шыгыс бөлігінің уақтылы орындалуын, бюджет 
қаражатының, оның ішінде жалпымемлекеттік нысаналы қор 
қаражатының жүмсалуын көлемдері, қүрылымы жэне нысана- 
лы мақсаты бойынша бақылауды, экономикалық, ғылыми-тех- 
никалық, әлеуметтік жэне үлттық-мэдени даму, қоршаған ор- 
таны қорғау бойынша жалпымемлекеттік бағдарламалардың 
қаржыландырылуын бақылауды үйымдастыру жэне жүзеге 
асыру болып табылады.

Украинада мемлекеттік аудитті, оның ішінде сэйкестік ау- 
дитін жүргізудің қүқықтық негізі Украина Шаруашылық ко- 
дексі, Украина Бюджет кодексі, «Украинадағы Мемлекеттік 
бақылау-тексеру қызмету туралы» Украина Заңы, І1ЧТ08АІ 
халықаралық стандарттары, сенімділік берудің жэне этиканың 
Халықаралық аудит стандарттары, Жергілікті бюджеттерді 
орындаудың мемлекеттік қаржылық аудитін үйымдастыру 
жэне жүргізу жөніндегі эдістемелік үсынымдар, мемлекеттік 
бақылау-тексеру қызметі органдарының бюджеттік мекеме- 
лердің қаржылық және шаруашылық қызметіне аудит жүргізу- 
ге қатысты әдістемелік үсынымдар болып табылады.

Украина Есеп палатасы сәйкестік аудитін жүргізу кезін- 
де І88АІ 4100 жэне 4200 халықаралық стандарттарын бас- 
шылыққа алады. Министрліктер, ведомстволар, мемлекеттік 
комитеттер, мемлекеттік қорлар, бюджеттік мекемелер, сон-
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дай-ақ бюджеттердің барлық деңгейлерінен жэне мемлекет- 
тік валюта қорларынан қаражат алатын кэсіпорындар мен ұй- 
ымдар сәйкестік аудит объектілері болып табылады. Украина 
ЖМАО-сы сәйкестік аудиттерінде І88А І4100 жэне 4200 стан- 
дарттарын пайдаланған кезде жекелеген қиындықтарга кезде- 
скенін атап откен жөн. Бул сәйкестік аудитін жүргізу барысын- 
да І88АІ 4200 стандарттарын практикалық қолдануда, мәндер 
мен өлшемшарттарды айқындауда, мэнділік пен тэуекелдерді 
бағалауды айқындауда кездескен қиындықтар.

Украинада мемлекеттік аудитті, оның ішінде сэйкестік ау- 
дитін жүргізудің қүқықтық негізі Украина Шаруашылық ко- 
дексі, Украина Бюджет кодексі, «Украинадағы Мемлекеттік 
бақылау-тексеру қызмету туралы» Украина Заңы, ШТ08АІ 
мемлекеттік аудит стандарттары, сенімділік берудің жэне эти- 
каның Халықаралық аудит стандарттары, Жергілікті бюджет- 
терді орындаудың мемлекеттік қаржылық аудитін үйымда- 
стыру жэне жүргізу жөніндегі әдістемелік үсынымдар, мем- 
лекеттік бақылау-тексеру қызметі органдарының бюджеттік 
мекемелердің қаржылық жэне шаруашылық қызметіне аудит 
жүргізуге қатысты әдістемелік үсынымдар болып табылады.

Украина Есеп палатасы сәйкестік аудитін жүргізу кезінде 
І88АІ 4100 жэне 4200 халықаралық мемлекеттік аудит стан- 
дарттарын басшылыққа алады. Министрліктер, ведомство- 
лар, мемлекеттік комитеттер, мемлекеттік қорлар, бюджеттік 
мекемелер, сондай-ақ бюджеттердің барлық деңгейлерінен 
жэне мемлекеттік валюта қорларынан қаражат алатын кэсіпо- 
рындар мен үйымдар сәйкестік аудит объектілері болып табы- 
лады. Украина ЖМАО-сы сэйкестік аудиттеріде І88АІ 4100 
жэне 4200 стандарттарын пайдаланған кезде жекелеген қиын- 
дықтарға кездескенін атап өткен жөн. Бүл сәйкестік аудитін 
жүргізу барысында І88АІ 4200 стандарттарын практикалық 
қолдануда, мәндер мен өлшемшарттарды айқындауда, мэн- 
ділік пен тәуекелдерді бағалауды айқындауда кездескен қиын- 
дықтар.

Украинадағы мемлекеттік аудит еуропалық практикадан 
біраз өзгеше, өйткені ол тиімділік аудитінен басқа сәйкестін
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аудитін де, қаржылық аудитті де қамтиды, осылайша тексеру 
объектілерінде бюджет процестерін зерделеуге кешенді тэсілді 
(кешенді аудит) ұсынады.

Кешенді аудит көп немесе аз мөлшерде қаржылық аудиттің 
де, сәйкестік аудитінің де, тиімділік аудитінің де элементтері- 
нен тұрады. Түрлі тэсілдерді осылайша біріктіру зерделенетін 
мэселені жалпы қарауға, проблеманы қаржыландыру, заңнама- 
лық қамтамасыз ету, іске асыруға және ұйымдық құрылымдарға 
тартылған тетіктер тұрғысынан жан-жақты қарауға мүмкіндік 
береді.

188АІ 4100 жэне 4200 халықаралық стандарттарына сэйкес 
Украинадағы сэйкестік аудитінің мақсаты аудит объектісі қы- 
зметінің нормативтік-қүқықтық актілер қызметіне сәйкестігін 
бағалау беру болып табылады.

Сәйкестік аудиті мэселелері мағынасында аудит мэні:
- заңдардың, түжырымдамалардың, стратегиялардың сақта- 

луы;
- мемлекеттік аудит объектісінің қызметін реттейтін норма- 

тивтік-қүқықтық актілер (ережелер, жарғылар);
- сатып алу тэртібі болып табылады.
Украинада сәйкестік аудитінің негізгі міндеттері: болып та- 

былады.
- қаржылық есептіліктің, есептеулердің, декларациялар- 

дың жэне басқа да қүжаттардың анықтығын, жасалған ша- 
руашылық жэне қаржылық операциялардың қолданыстағы 
заңнамаға сэйкестігін анықтау үшін оларды тексеру;

кэсіпорындарды қаржы-шаруашылық қызметіндегі 
бүзушылықтарды анықтау жэне ескерту (олардың алдын алу);

- қаржылық нәтижелерді айқындаудың шынайылығы;
- ішкі аудиттің тиімділігін бағалау;
- есепке алу, талдау, қүқық, менеджмент, маркетинг, қаржы 

жэне т.б. мэселелері бойынша консультациялық қызмет үсыну;

Австралия ЖМАО-сы -  Австралия Үлттық офис аудиті 
(А¥ОА) федералдық үкімет (министрліктер) департаменттер- 
де, агенттіктерде жэне комианияларда аудиттер жүргізеді.
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А¥ОА тексерудің екі типін: қаржылық аудит жэне тиімділік 
аудитін жүргізеді.

Қаржылық аудиттің мақсаты қаржылық баяндамаларда де- 
ректер эділ жэне заңнамаға, қаржылық есептіліктің австрали- 
ялық стандарттарына жэне қаржылық есептілікке қойылатын 
басқа да міндетті талаптарға сэйкес үсынылған туралы пікір 
білдіру болып табылады.

Қаржылық тексерулер қаржылық есептіліктің елеулі бүр- 
малаушылықтарды қамтымайтынына жеткілікті дәрежеде 
сенімділікті қамтамасыз ету үшін аудиттің австралиялық стан- 
дарттарына сэйкес жүргізіледі.

Аудиторлық рәсімдер қаржылық есептіліктегі сандық көр- 
сеткіштерді жэне басқа да ашып көрсетулерді; растайтын 
дэлелдемелерді тестілеу негізінде тексеруді; есеп саясатын 
бағалауды жэне қаржылық есептілікті дайындау кезінде пай- 
даланылатын есепке алуды айтарлықтай бағалауды қамтиды.

Сондай-ақ А¥ОА мемлекеттік мекемелерге бухгалтерлік 
есеп стандарттарын сақтау мәселелерінде консультация бере 
отырып, олардың қаржылық есептерін қалыптастыру жэне 
осы есептерді жариялағанға дейін олардағы ақпаратты барын- 
ша толық ашу бойынша үсынымдар беру кезінде көмектеседі.

1997 жылы қабылданған «Бас аудитор туралы» Заң мемле- 
кеттік аудиттің заңнамалық негізі болып табылады. Сонымен 
қатар Австралияда мемлекеттік аудит саласын 1951 жылы қа- 
былданған «Мемлекеттік қаржылық есептілік жэне аудитор- 
лық комитет туралы» Заң реттейді. Осы Заңға сэйкес Мемле- 
кеттік шоттар жэне аудит жөніндегі бірлескен комиссия Бас ау- 
дитордың барлық есептерін зерделеуге жэне нәтижелері тура- 
лы Парламенттің екі палатасына да хабарлауға тиіс. Есептерді 
тексеру, ең алдымен, аудит жүргізілген ведомствоның Бас ау- 
дитордың ескертулеріне қаншалықты ден қойғанын айқындау 
үшін жүргізіледі.

Соңғы жылдары А¥ОА жүргізіліп жатқан қаржылық 
есептілік аудиттері шеңберінде заңнамалық актілердің сэй- 
кестігіне көп көңіл бөле бастады. А¥ОА қызметінің кеңейтіл-
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ген саласы аудит объектісі қызметінің жыл сайынғы қаражаты- 
на, арнайы қаражатына, аннотацияланған қаражатына, арнайы 
шоттарға жэне қоғамдық ақша қаражатын инвестициялауға қа- 
тысты заңнамалық актілерге сәйкестігінің түйінді аспектілерін 
бағалауды қамтиды.

Аудиторлық тестілеу негізгі қүжаттардың немесе өкілеттік- 
тердің болуын растау, сондай-ақ тиісті транзакцияларды ішіна- 
ра тестілеу болып табылады жэне органның (ведомствоның) 
өз қызметін қаржылық менеджмент жүйесінің жоғарыда көр- 
сетілген заңнамалық аспектілеріне сэйкес жүзеге асыратыны- 
на қисынды (негізделген) сенімділікке бағытталған.

Қызметі «Ресей Федерациясының Есеп палатасы туралы» 
2013 жылғы 5 сәуірдегі № 41-ФЗ Федералдық заңмен ретте- 
летін Есеп палатасы Ресей Федерациясының жоғары мемлекет- 
тік аудит органы болып табылады.

Ресей Федерациясы Конституциясының 101-бабымен феде- 
ралдық бюджеттің атқарылуын бақылауды жүзеге асыру үшін 
Ресей Федерациясының Федералдық Жиналысы Есеп палата- 
сын қүрайтыны анықталды.

РФ Есеп палатасының сәйкестік аудиті мемлекеттік аудит 
стандарттарының негізінде қаржылық аудитпен жэне тиімділік 
аудитімен бірге жүргізіледі. Атап айтқанда, қаржылық аудитті 
жүргізу МАС 103 «Қаржылық аудитті жүргізу» стандартымен 
регламенттеледі, онда есептілік аудитін жэне заңнаманы сақтау 
аудитін жүргізудің түрлі кезеңдерінде сақталуы қажет негізгі 
талаптар белгіленген.

Сондай-ақ заңнаманы сақтау аудиті Ресей Федерациясының 
федералдық бюджетін жэне мемлекеттік бюджеттен тыс қор- 
лар бюджеттерін қалыптастырудың алдын ала аудитінің эле- 
менттеріне, федералдық бюджеттің атқарылуын оперативті 
талдауға жэне атқарылуын үйымдастыруды бақылауға, сон- 
дай-ақ Федералдық бюджет туралы федералдық заңның жэне 
Ресей Федерациясының мемлекеттік бюджеттен тыс қорлары 
бюджеттерінің атқарылуын кейіннен бағалауға енгізілген.

Ресей Федерациясының федералдық бюджетін жэне мем- 
лекеттік бюджеттен тыс қорларының бюджеттерін қалыпта-
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стырудың алдын ала аудиті «Ресей Федерациясының Есеп па- 
латасы туралы» Федералдық заңның 13 жэне 18-баптарына, 
МАС 201 «Федералдық бюджетті қалыптастырудың алдын ала 
аудиті» мемлекеттік аудит стандартына, ҚБС 204 «Мемлекет- 
тік бюджеттен тыс қорлар бюджеттерінің жобаларын қалыпта- 
стыруды алдын ала бақылау» қаржылық бақылау стандартына 
сэйкес жүзеге асырылады.

Алдын ала аудит барысында:
• Ресей Федерациясының федералдық бюджетін жэне мем- 

лекеттік бюджеттен тыс қорларының бюджеттері т)фалы феде- 
ралдық заң жобаларының қолданыстағы заңнамаға сәйкестігін 
айқындау;

• Ресей Федерациясының федералдық бюджетінің жэне мем- 
лекеттік бюджеттен тыс қорлары бюджеттерінің жобаларында 
қамтылган көрсеткіштердің негізділігін жэне анықтығын ай- 
қындау;

• мемлекеттің элеуметтік-экономикалық саясатының қүрал- 
дары ретінде Ресей Федерациясының федералдық бюджеті 
жэне мемлекеттік бюджеттен тыс қорлары бюджеттерінің 
жобаларын; олардың Ресей Федерациясы Президенті үндеу- 
лерінің ережелеріне жэне өзге де бағдарламалық құжаттарға 
сэйкестігін бағалау;

• федералдық бюджет кірістерін болжаудың, бюджет қара- 
жатын жүмсаудың, инвестициялық жэне борыш саясатының, 
сондай-ақ бюджетаралық қатынастар тиімділіғінің сапасын 
бағалау жүзеге асырылады.

Федералдық бюджеттің атқарылуын жедел талдау жэне 
оның атқарылуын үйымдастыруды бақылау «Ресей Федера- 
циясының Есеп палатасы туралы» Федералдық заңның 13 
жэне 19-баптарына жэне МАС 202 «Федералдық бюджеттің 
атқарылуын жедел талдау жэне оның атқарылуын үйымдасты- 
руды бақылау» мемлекеттік аудит стандартының ережелеріне 
сэйкес жүзеге асырылады.

Федералдық бюджетті атқару процесінде Есеп палатасы 
федералдық бюджет кірістері түсімдерінің толықтығы мен
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уақтылылығын, федералдық бюджет туралы федералдық заң- 
ның бекітілген көрсеткіштерімен салыстырғанда, федералдық 
бюджеттің кассалық атқарылуын талдайды, ауытқулар мен 
бұзушылықтарды анықтайды, оларға талдау жасайды, оларды 
жою жөнінде ұсыныстар енгізеді.

Жедел талдау кезінде Есеп палатасы бюджеттің атқарылуын 
жедел мониторингтеу жэне талдау үшін ақпараттық база құра- 
ды. Бұл база экономиканың секторлары бойынша құрылған 
барлық талдамалық бөлімдердің жэне бақылау бөлімдерінің 
пайдалануына арналған.

Кейіннен бақылау -  есепті қаржы жылында Ресей Федера- 
ңиясының федералдық бюджеті жэне мемлекеттік бюджеттен 
тыс қорлары бюджеттері туралы федералдық заңның атқа- 
рылуын тексеру бойынша бақылау жэне сараптамалық-талда- 
малық іс-шаралар кешені. Есеп палатасы федералдық бюджет 
қаражатының бас әкімшілерінің жылдық бюджеттік есептілі- 
гін сыртқы тексеруді жүзеге асырады, федералдық бюджет 
қаражатының эр экімшісі бойынша қорытындылар дайын- 
дайды, оларды Мемлекеттік Думаға жэне Федераңия Кеңесіне 
ұсынады. Шет елдердің сыртқы мемлекеттік сәйкестік аудитін 
жүргізудің нормативтік-эдіснамалық базасын зерделеу мен 
талдау корсеткендей, стандарттарды әзірлеу оларды эзірлеудің 
бекітілген Жоспарларының негізінде жүргізіледі.

Оларды эзірлеу сапасын арттыру үшін сыртқы мемлекет- 
тік қаржылық бақылау стандарттарын әзірлеу жонінде жұмыс 
топтары құрылды. Бұл ретте осы елдердің заңнамасында І8А 
жэне І88АІ стандарттарын қолдануға сілтеме бар.

Зерделеніп жатқан елдердегі сэйкестік аудиті негізінен 
қаржылық аудитпен жэне тиімділік аудитімен бірлесіп жүр- 
гізіледі. Осы елдердің пікірінше, мүндай тэсіл шығындарды 
азайтуға ықпал етеді.

Аталған елдерде мемлекеттік аудит жүргізуді талдау көр- 
сеткендей, сэйкестік аудитін жүргізу үшін негізінен ІМТ08АІ 
халықаралық стандарттары негізінде әзірленетін ұлттық стан- 
дарттар пайдаланылады.
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Сонымен бірге талдау көптеген елдерде айқын қаржылық 
есептіліктің болмағанын жэне олардың 188АІ 1000 стандарты- 
на сәйкес қаржылық аудитті орындамайтынын көрсетті.

Көбі элі кэсіби пайымды пайдалану тәуекелін алмайды 
жэне тиімділік аудитін жүргізу кезінде дэстүрлі тэсілдерге не- 
гізделеді.

Жаңа үгымдар мен тэсілдердің кең ауқымын түсіну үшін 
көптеген елдерге сэйкестік аудиті стандарттарын енгізуге 
уақыт қажет.

Көптеген елдерде сэйкестік аудитін жүргізу практикасында 
І88АІ халықаралық стандарттарын енгізу жэне пайдалану про- 
блемалары бар. Оларға: жатқызуға болады.

- халықаралық стандарттардың теориясы мен практикасын- 
дағы байланыстың жеткіліксіздігі;

- мемлекеттік аудит типінің «дүрыстығын» айқындаудағы 
қиындықтар жэне бүл туралы одан арғы түсініктер;

- басшылық қағидаттар сот функңиясының толыққанды 
жэне жеткілікті негізін бермейді;

- сәйкестік аудиті кезінде қисынды жэне шектеулі сенімділік- 
ті айқындау үшін басшылықтың болмауы.

Қазацстандагы сәйкестік аудиті
Қазақстан Республикасында «Мемлекеттік аудит жэне 

қаржылық бақылау туралы» Заңға сәйкес сэйкестік аудитінің 
мэні аудит объектісінің бюджетке қаражат түсуіне жэне олар- 
ды пайдалануына, оның ішінде нысаналы трансферттер мен 
кредиттерді, байланысты ғранттарды, мемлекеттік жэне мем- 
лекет кепілдік берген қарыздарды, конңессиялық жобаларды 
бюджеттен қоса қаржыландыруды, мемлекет кепілгерліктері 
мен активтерін пайдалануына байланысты операңияларды 
орындау кезінде заңнама нормаларын сақтауы, республикалық 
бюджет қаражатын пайдалану кезінде мемлекеттік сатып алу 
туралы Қазақстан Республикасының заңнамасының сақталуы 
болып табылады.

Есеп комитеті мыналарға:
1) республикалық бюджет қаражаты ме үлттық ресурстарды
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пайдалану бойынша мемлекеттік аудит объектілері қызметіне;
2) мемлекеттік аудит объектілерінің бухталтерлік есепті 

жүргізу жэне қаржылық есептілікті жасау анықтығына жэне 
дұрыстығына;

3) мемлекеттік органдар мен квазимемлекеттік сектор субъ- 
ектілерінің шарт талаптарын орындауына;

4) республикалық бюджетке түсетін түсімдердің, бюджетке 
түсетін түсімдерді алудың толықтығына жэне уақтылығына, 
сондай-ақ республикалық бюджеттен қате (артық) төленген 
соманы қайтаруға, есепке жазу дұрыстығына;

5) мемлекеттік төтенше бюджеттің атқарылуына;
6) республикалық бюджет қаражатын, оның ішінде ныса- 

нылы трансферттер мен кредиттерді, байланысты гранттар- 
ды, мемлекеттік жэне мемлекет кепілдік берген қарыздарды, 
мемлекет кепілгерлігімен тартылатын қарыздарды, мемлекет 
кепілгерліктері мен активтерін пайдалануға, сондай-ақ мем- 
лекеттік-жекешелік эріптестік жобалары бойынша мемлекет- 
тік міндеттемелердің, оның ішінде мемлекеттік концессиялық 
міндеттемелердің орындалуын қаржыландыруға,

7) Қазақстан Республикасы ¥лттық қорын қалыптастыруға 
жэне пайдалануға;

8) Қазақстан Республикасы ¥лттық Банкінің активтерін Қа- 
зақстан Республикасы Президентінің келісімімен немесе оның 
тапсырмасы бойынша ғана пайдалануға;

9) квазимемлекеттік сектор субъектілерінің өздеріне бөлін- 
ген республикалық бюджет қаражатын қаржы-экономикалық 
негіздемеге сэйкес пайдалануына сэйкестік аудитін жүзеге 
асырады.

Сәйкестік аудиті Республикалық бюджеттің атқарылуын 
бақылау жөніндегі есеп комитетінің 2016 жылғы 31 науры- 
здағы № 5-НҚ нормативтік қаулысымен бектіліген Сэйкестік 
аудитін жүргізу бойынша сыртқы мемлекеттік аудиттің жэне 
қаржылық бақылаудың рәсімдік стандартына сәйкес жүр- 
гізіледі. Стандарт Қазақстан Республикасының сыртқы мем- 
лекеттік аудит жэне қаржылық бақылау мәселелерін реттей- 
тін нормативтік кұқықтық актілерін сәйкес жэне І88АІ 4000
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«Сәйкестік аудитін жүргізу стандарты» Алдын ала жобасын 
қоса алғанда, Халықаралық жоғары аудит органдары үйымы 
(ШТ08АІ) бекітетін Халықаралық стандарттардың (І88АІ) қо- 
лайлы ережелерінің негізінде эзірленді. Сэйкестік аудиті оның 
мақсаттарына қарай дербес жүргізіледі немесе тиімділік аудиті 
мен қаржылық есептілік аудитін жүргізудің бір бөлігі болып 
табылады. Сәйкестік аудиті кезінде мемлекеттік аудит объек- 
тісінің Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын, 
сондай-ақ оларды іске асыру үшін қабылданған квазимемлекет- 
тік сектор субъектілерінің актілерін сақтауын бағалау, тексеру 
жүзеге асырылады. Сәйкестік аудитінің мақсаты мемлекеттік 
аудит объектісінің бюджет қаражатының түсуін қамтамасыз 
ету жэне бюджет қаражатын, мемлекет жэне квазимемлекет- 
тік сектор субъектілерінің активтерін пайдалану кезінде Қа- 
зақстан Республикасы заңнамасының нормаларын, сондай-ақ 
оларды іске асыру үшін қабылданған квазимемлекеттік сектор 
субъектілерінің актілерін сақтауы туралы пікірдің негізді түр- 
де білдірілуі болып табылады.

Сәйкестік аудиті мына кезеңдерден:
1) мемлекеттік аудит объектілерін алдын ала зерделеуден 

жэне Аудит жоспарын, Аудит бағдарламасын, Аудиторлық 
тапсырманы жэне Тапсырмаларды жасауды қоса алғанда, жеке 
мемлекеттік аудитті жоспарлаудан;

2) аудиторлық іс-шараны жүргізудің үйымдастырушылық 
негіздерін, Аудиторлық есептерді, Аудиторлық қорытынды- 
ларды жасау мен ресімдеуді қоса алганда, жеке мемлекеттік 
аудитті жүргізуді;

3) Аудиторлық тапсырмада, Нүсқамаларда қамтылған үсы- 
нымдардың орындалуын мониторингтеуді жүзеге асырудан 
түрады.

Сондай-ақ Есеп комитеті аудиторлық тәуекелді, мэнділік 
деңгейін, іріктеу эдістерін есептеу жэне тиісті дэлелдемелерді 
жинау бойынша негізгі аудиторлық рәсімдерді ашып көрсету 
арқылы, аталған рэсімдік стандартты жоғарыдағы барлық 9 
бағытта қолдану жөнінде эдіснамалық басшылықтар эзірледі.
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5.3. Қаржылық есептілік аудиті

Қаржылъщ есептілік аудитінің үгымы мен мацсаттары
Қаржылық есептілік аудиті -  бұл аудитордың қаржылық 

есептіліктің белгіленген негіздеріне сэйкес барлық мэнді 
аспектілерде қаржылық есептіліктің дайындалғанына қатысты 
қорытынды қалыптастыру проңесі.

Қаржылық есептілік аудиті мемлекеттік аудиттің ең ерекше 
типі болып табылады. Бірінші тарауда атап өтілгендей, «Мем- 
лекеттік аудит жэне қаржылық бақылау туралы» Заңға сәйкес, 
қаржылық есептілік аудиті ретінде мемлекеттік аудит объектісі 
қаржылық есептілігінің, бухгалтерлік есебінің жэне қаржылық 
жай-күйінің анықтығын, негізділігін бағалау түсініледі.

Қаржылық есептілік аудитін дамыту үйымдар экімшіліктері 
мен инвесторлар мүдделерінің бөлінуінен туындаған. Америка 
бухгалтерлік есеп қауымдастығына сәйкес мына төрт жағдай 
аудитке деген қажеттілікті туындатқан:

• ақпарат жасаушы (экімшілік) пен қолданушылар (акңия- 
лар иелері, кредиторлар немесе басқа да адамдар) арасындағы 
мүдделердің сэйкес келмеуі ақпараттың объективті болмауына 
экеп соғуы мүмкін;

• объективті емес ақпаратқа негізделген шаруашылық 
шешімдер қабылдаған кезде ірі теріс экономикалық салдарлар 
орын алуы мүмкін;

• алынған ақпараттың анықтығын бағалау немесе оны тексе- 
ру үшін ақпаратты қолданушылар ие емес арнайы білім қажет;

• оның сапасын тікелей бағалау үшін көбінесе ақпаратты 
қолданушылардың уақыты мен материалдары болмайды.

Тарихи түрғыдан қаржылық есептілік аудиті корпоративтік 
сектор үйымдарына қатысты жүргізілді, сондықтан оның 
әдіснамасы жеткілікті дэрежеде эзірленбеген.

200 «Тэуелсіз аудитордың жалпы мақсаттары жэне ха- 
лықаралық аудит стандарттарына сэйкес аудит жүргізу» ха- 
лықаралық аудит стандартына (ХАС) сәйкес аудиттің мақ- 
саты қаржылық есептіліктегі болжамды қолданушылардың
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сенімділік дэрежесін арттыру болып табылады, қаржылық 
есептіліктің барлық мэнді аспектілерде оны ұсынудың қолда- 
ныстағы неғізіне сэйкес дайындалғаны туралы аудиторға өз 
пікірін білдіру мүмкіндігін беру жолымен жүзеге асырылады.

Қаржылық есептілік барлық негізгі аспектілері бойынша 
қолданылып жүрген қаржылық есептілік негізіне сэйкес, яғни 
халықаралық аудит стандарттары (ХАС) шегінде дайындалга- 
ны туралы қорытынды беру ғана емес, мемлекеттік сектордағы 
қаржылық есептілік аудитінің мақсаты кобінесе кеңірек болып 
келеді.

Мемлекеттік сектор үйымдарының қаржылық аудитінің 
мақсаты қосымша аудит жүргізуді жэне есептілік жасау бой- 
ынша қосымша міндеттемелерді қамтуы мүмкін. Мысалы, 
мемлекеттік сектор аудиторларының міндеттеріне мемлекеттік 
сектордың тексерілетін үйымының бюджет қаражатын жүмсау 
тәртібін сақтау туралы талаптарды жэне есеп беру талапта- 
рын немесе бағдарламалардың, жобалардың жэне қызметтің 
үнемділігі, тиімділігі жэне нәтижелілігі туралы талаптарды 
қоса алғанда, билік орғандарының талаптарын сақтауы немесе 
сақтамауы туралы есептер жасауы да кіруі мүмкін.

Жоғары мемлекеттік аудит органының аудиторлық мандаты 
немесе мемлекеттік сектор үйымдарының үкімет саясатына 
не заңнама органдарының актілеріне байланысты, заңдардан, 
нормативтік актілерден, министрліктердің бүйрықтарынан, 
талаптардан туындайтын міндеттері де мемлекеттік сектор 
аудиторларында аудит жүргізу жэне есептілік үсыну жөнінде 
қосымша міндеттердің туындауына экеп соғуы мүмкін.

І88АІ 1000 «ШТОЗАІ-дың халықаралық аудит жөніндегі 
үсынымдарына жалпы кіріспе» халықаралық стандартына сэй- 
кес, қаржылық аудит:

• қаржылық қүжаттаманы тексеру мен бағалауды қоса алған- 
да, есеп беретін үйымдардың қаржылық есептілігін тексеруді, 
сондай-ақ қаржылық есептілік бойынша қорытынды беруді;

» жалпы мемлекеттік басқарудың қаржылық есеп беруін 
тексеруді;
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• заңнамаға сәйкестіғін бағалауды қоса алғанда, қаржылық 
жүйелер мен транзакциялардың аудитін;

• іихкі бақылау жүйесінің жэне ішкі аудит жүмысының ау- 
дитін;

• тексерілетін объекті ішінде экімшілік шешімдер қабыл- 
даған кезде этикалық қағидаттарды жэне адалдық қағидатта- 
рын сақтау аудитін;

• аудиттен немесе оған байланысты туындаған кез келген 
озге де мәселелер бойынша есептілікті, олар бойынша ашып 
көрсетілуі қажет ақпаратты қамтиды.

Осылайша, ХАС-қа сэйкес жүргізілген қаржылық есептілік 
аудитінің ауқымына қарағанда, ЮТ08АІ Халықаралық стан- 
дартына сэйкес жүргізілген қаржылық аудиттің ауқымы 
кеңірек.

Сонымен қатар жоғары мемлекеттік аудит органдарының 
эрқайсысы үшін қаржылық аудитті айқындау белгіленғен нор- 
маларға, мандатқа жэне үйымдық қүрылымға байланысты. 
Жоғары мемлекеттік аудит органының мандаты аудит жүргізу 
жэне есептілік үсыну бойынша міндеттер көздеуі мүмкін, олар 
қаржылық есептілік аудиті кезіндегі міндеттерден ерекшеле- 
неді немесе оларды толықтырып түрады. Мүндай міндеттер 
қаржылық есептілік аудитіне енгізілуі не оған қосымша болуы 
мүмкін. Көрсетілген ақпараттың аудиті мемлекеттік сектор 
аудиторларынан көзделгеннен тыс жүмысты тек аудит жэне 
қаржылық есептілік бойынша қорытынды беру үшін жүргізуді 
талап етеді.

Сөйтіп, аудиторлық өкілеттіктердегі, заңнама талаптарын- 
дағы не есептілік нысанындағы айырмашылықтарға байланы- 
сты, мақсаттары мен көлеміне қарай мемлекеттік сектордағы 
аудиттің өз ерекшеліктері бар.

Үкімет қызметін бағалау тек анық жэне тексерілетін ақпа- 
ратқа неғізделуге тиіс. Сондықтан Лима декларациясына сэй- 
кес, қаржы қаражатын бөлудің жэне бухгалтерлік есептерді 
жүргізудің заңдылығы мен дүрыстығын тексеру жоғары аудит 
органдарының дэстүрлі міндеті болып табылады.
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Мемлекеттік аудитті ұйымдастыруға қойылатын негізгі та- 
лаитарды қамтитын халықаралық құжат Жоғары аудит орган- 
дарының халықаралық ұйымының Аудиторлық стандарттар 
комитеті эзірлеген стандарттар болып табылады. Стандарттар 
түрлі елдердің жоғары аудит органдарына өз елдерінің заңна- 
масына сэйкестігіне қарай қолдануға ұсынылады, өз кезегінде, 
ұлттық стандарттар әзірлеуге жэне енгізуге негіз болады.

ШТОЗАІ-дың төртінші деңгейдегі І88АІ 1000 -  2999 
«Қаржылық аудит бойынша басшылық» стандарты аудитор- 
лық іс-шараларды жүргізу үшін қажетті негізгі қағидаттар мен 
рэсімдерді қамтиды жэне қаржылық есептілік аудитіне ар- 
налған. Қазіргі кезде Қаржылық аудит бойынша басшылықтар- 
дың 38 стандарты эзірленген жэне қолдануға үсынылған. Бұл 
ретте эрбір стандарт белгілі бір учаскені реттейді.

Жогары аудит органдарыныц царжылъщ аудит жүргізуініц 
шетелдік тәжірибесі

Норвегия Бас аудитор офисінің (ОАО) басты мақсаты «Бас 
аудитор туралы» Заңның 1-бөлімінде айқындалған:

Бас аудитор офисі аудит, мониторинг жэне басшылық жасау 
арқылы мемлекет кірістерінің мақсаты бойынша бөлінетініне 
жэне мемлекет ресурстары мен активтері берік қаржылық не- 
гізде жэне Стортингтің шешімдері мен ниеттеріне сэйкес пай- 
даланылатынына жэне басқарылатынына кепілдік беруге тиіс.

Қаржылық аудиттің мақсаты Бас аудитор офисінің қызметі- 
не қатысты Нүсқаулықтың 3-бөлімінде айқындалады.

«Бас ауд итор офисі шоттарға аудит жүргізу кезінде қаржыл ық 
есептіліктің қаржылық қызмет туралы дүрыс түсінік қалыпта- 
стыруын тексеруге, оның ішінде:

а) қаржылық есептіліктің елеулі қателер мен кемшіліктерді 
қамтымайтынын растауға;

б) қаржылық есептіліктеғі мэмілелер Стортинг пен қолда- 
ныстағы қағидалардың шешімдері мен ниеттерін көрсететінін, 
қаржы менеджментінің нормалары мен стандарттарына бай- 
ланысты, олардың орталық билікте жарамды екенін тексеруге 
тиіс».
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«Бас аудитор туралы» Заңның 9-бөлімі қаржылық аудитке 
байланысты негізгі міндеттерді былай айқындайды:

«Бас аудитор офисі орталық үкіметтің қаржылық есептілігін 
жэне орталық мемлекеттік органдар немесе орталық үкіметке 
есеп беретін басқа да органдар, оның ішінде мемлекеттік кор- 
порациялар, мемлекет қаражатына байланысты ерекше өкілет- 
тіктері бар мемлекеттік мекемелер жэне басқа мекемелер не- 
месе үйымдар үсынатын барлық қаржылық есептерді тексеру- 
ді жүзеге асырады».

«Бас аудитор туралы» Заңның 6-бабына сэйкес Канаданың 
Бас аудитор офисі (бүдан эрі -  ОАО) Канада Үкіметінің мем- 
лекеттік шоттарына енгізілген негізгі қаржылық есептілігіне 
аудит жүргізеді.

Канаданың Федералдық Үкіметінің жиынтық қаржылық 
есептілік, сондай-ақ көптеген мемлекеттік корпорациялар- 
ды қаржылық есептілік аудиті (Сгоші согрогаііопз) жыл сай- 
ын жүргізіледі, нәтижелері кейіннен Канаданың Мемлекеттік 
бюджеттің атқарылуы туралы есебінде жарияланады. Осын- 
дай аудиттер жүргізу нәтижесінде осы үйымның қаржылық 
отініміне қаншалықты сенуге болатынын көрсететін қоры- 
тынды үсынылады. Аудит рәсімдері операциялар нәтижелерін 
жоспарланганымен салыстыруды қамтиды, кэсіиорында (үй- 
ымда) орнатылган қаржылық бақылау жүйесінің сенімділігін 
тексеру, сондай-ақ компьютерлік бағдарламаларды пайдалана 
отырып, мәмілелер мен баланстарды іріктеуді тексеру. Бас ау- 
дитор нәтижелер бойынша оз есебінде басқа да маңызды мәсе- 
лелерге назар аударуы мүмкін.

ОАО аудитін сапалы жүргізуді қамтамасыз ету мақсатында 
«Жылдық аудит жүргізу бойынша басшылық» атты жыл сай- 
ынғы қаржылық аудит жүргізу үшін әдіснама әзірленді.

Жаңа Зеландияда Бақылаушы мен Бас аудитор мемлекет- 
тік қүрылымдардың Парламенттің мақсатына сәйкес жүмыс 
істейтінін, сондай-ақ өз қызметінің есебін жүргізетініне тәуел- 
сіз кепілдік береді.

«Жария тексеру туралы» 2001 жылғы Заңға сәйкес, Бас ау- 
дитор корпорациялар, мемлекеттік ведомстволар, корпораци-
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ялар кәсіпорындары (мысалы, азаматтық авнация жэне Жаңа 
Зеландия комиссиясының лотереясы), жергілікті билік, заңмен 
белгіленген алқалар мен басқа да мемлекеттік органдар (мыса- 
лы, Королева екінші Елизаветаның ¥лттық қоры) түсінілетін 
барлық «қоғамдық кэсіпорындардың» аудиторы болып табы- 
лады.

Бас аудитордың жыл сайын 4000-ға жуық қаржылық 
есептілік аудитін (оның ішінде 3000-ға жуық мектепті жэне 
басқа да шағын кәсіпорындарды тексеруді) жүргізетінін, сон- 
дай-ақ Заңға сэйкес аудиттің өзге де функцияларын жүзеге 
асыратынын ескере отырып, Бас аудитор қызметкерлерді жэне 
жеке аудиторлық компаңияларды жалдайды.

Законом «Жария тексеру туралы» 2001 жылғы Заңға сэйкес 
Бас аудитор өзінің атынан барлық мемлекеттік мекемелердің 
жыл сайынғы аудиторлық тексерулерін жүргізу үшін аудит қы- 
зметін көрсетушілерді тағайындайды.

Мемлекеттік сектор аудиті мемлекеттік органның қаржылық 
есептілік аудитін жэне басқа да ақпаратты (мысалы, өнімділік- 
тің қаржылық емес көрсеткіштері бойынша ақпаратты) қамти- 
ды.

Мемлекеттік сектор аудиті мыналарды:
- мемлекеттік үйым өз қаржылық есептілігінде өз қызметінің 

нәтижелерін, қажет болған жағдайда, қызметтің орындалғаны 
туралы есепті қаншалықты эділ көрсететінін;

- мемлекеттік үйым өзінің жарғылық міндеттемелерін қан- 
шалықты орындайтынын;

- оз қызметін қаншалықты тиімді жэне нәтижелі жүзеге 
асыратынын;

- мемлекеттік органның қандай да бір әрекетінің не эрекет- 
сіздігінің нәтижесінде теріс эсердің болу ықтималын;

- жария үйымның, оның бір немесе бірнеше мүшесінің, 
лауазымды адамдарының немесе қызметкерлерінің кез кел- 
ген әрекетінің немесе эрекетсіздігінің нэтижесінде эділдіктің 
жетіспеушілігінің қандай да бір белгілерінің немесе көрінісінің 
болуын;

- жария үйымның, лауазымды адамдарының немесе қызмет-
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керлерінің кез келген эрекетінің немесе эрекетсіздігінің нэти- 
жесінде қаржылық саналылықтың болмауының қандай да бір 
белгілерінің немесе корінісінің болуын бағалайды.

Аудитордың рөлі ұйымның қаржылық есептілігі туралы 
тэуелсіз пікірін білдіруінде немесе мемлекеттік құрылымдар- 
дың міндетті аудитке тартылғаны туралы өзге де ақпарат бе- 
руінде. Аудиторлар жария ұйымның ішкі бақылауын жетілдіру 
жөніндегі ұсынымдарымен де құндылық қосады.

Аудиторлық топ жыл сайын кэсіпорын аудитінің басым 
бөлігін жергілікті жерге барып жүргізеді. Бүл аудиторлардың 
аудиттелетін кәсіпорын жэне ақпарат жүйелеріне жеңіл кіру- 
лері, қызметкерлермен сөйлеслеруі үшін жасалады.

Түркия Республикасының Есеп Соты кірістерді, шығыстар- 
ды, меншік қүқығына өтуге байланысты қаржылық операңия- 
ларды жэне олардың ішкі заңнамаға сэйкестігін бақылауды жү- 
зеге асырады; қаржылық есептерге, кестелерге жэне қаржылық 
операциялар мен шоттар жүйесі жүмысының тиімділігіне баға- 
лау жүргізеді. Осыған байланысты, аудит жүргізуді жоспарлау 
жэне бағдарламасы үшін жалпы Аудит жүргізу бойынша бас- 
шылық әзірлеу қажет болды.

«Есеп Соты туралы» Заңның 35-бабында аудитті халықа- 
ралық аудиторлық стандарттарға жэне аудиторлық қызметтің 
эдіснамалық негіздеріне қатаң сәйкестікте жүргізу көзделген. 
Есеп Сотының сот билігін іске асыруға байланысты қызметі; 
Есеп Сотының қызметіне байланысты емес қызмет сияқты 
тексерулерді Есеп Соты жүргізген жағдайда, жекелеген стан- 
дарттар сақталмауы мүмкін. Осы қызмет түрі үшін Есеп Соты 
жүзеғе асырылатын қызметтің біліктілігіне сәйкес стандарттар 
айқындауға міндетті.

Сол қағидаттарда мыналар айтылған: «Есеп Соты аудитор- 
ларының қаржылық есептілік аудиті мақсатында жүзеге асы- 
ратын өкілеттіктерінің бір бөлігі жеке сектор аудитінде іске 
асырылатын мақсаттарға ұқсас. Құзыретті органдар әзірлеген 
жэне жеке компаниялардағы қаржылық есеп аудиті кезінде 
сақталатын стандарттар мемлекеттік органдар аудитінде де 
пайдаланылуы мүмкін».
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¥лыбританияның ¥лттық бақылау-тексеру басқармасында 
қаржылық есептілік аудиті Аудиторлық практика жөніндегі 
кеңес эзірлеген Халықаралық аудит стандарттарына (¥лыбри- 
тания жэне Ирландия) сэйкес жүзеге асырылады.

Қызметкерлердің басым бөлігі мемлекеттік мекемелер жа- 
сайтын жыл сайынғы қаржылық есептілік бойынша тэуелсіз 
қорытынды үсынуға бағытталған қаржылық аудитпен айна- 
лысады. Барлық қаржылық тексерулер Аудиторлық практика 
жөніндегі кеңес шығарған жэне Халықаралық бухгалтерлер 
федераңиясының аудиторлық стандарттарымен үйлесімді үлт- 
тық аудиторлық стандарттарға сәйкес жүргізіледі. Қаржылық 
тексерулерді жүргізу проңесінде ЖМАО ішкі бақылау жэне 
қаржылық басқаруды үйымдастыру жөнінде өз үсынымдарын 
да үсына алады.

ЖМАО жүргізетін қаржылық тексерулер жыл сайынғы 
қаржылық есептілік туралы қорытынды жасауға жеткілікті 
жэне релевантты дәлелдемелер алуға бағытталған. Қаржылық 
аудиттің колемі:

- қаржылық есептіліктің толық жэне дэл екенін, ақпараттың 
қолданыстағы қағидаларға сәйкес ашып көрсетілгенін;

- тексерілетін үйымдар есептік қүжаттарында көрсеткен 
операңиялардың шынымен де жүзеге асырылғанын жэне заңға 
қайшы келмейтінін;

- активтер мен міндеттемелердің бар екенін, үйымның мен- 
шігінде екенін, негізделген жэне дәйекті қолданылатын есеп 
саясатына сэйкес бағаланатынын қамтамасыз етуден түрады.

Бүл ¥лыбританияда жеке секторда жүргізілетін компани- 
ялар аудитіне сэйкес келеді. Сонымен қатар қаржылық аудит 
рәсімі операңиялардың Парламенттен тиісті рүқсат алуына, 
мемлекет қаражатын басқару жэне мемлекеттік функцияларды 
жүзеге асыру салаларына жатуына тексерілуін қамтиды.

¥лыбританияда халықаралық стандарттарға сэйкес 
қаржылық аудит процесінде тексерілетін үйымның қызметін, 
әсіресе, кездесіп қалатын тэуекелдерді барабар түсінуге негіз- 
делген мүқият жоспарлауға ерекше коңіл бөлінеді. Аудитор-
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лар аудиторлық қорытындыны растау мақсатында дәлелдеме- 
лердің бірнеше түрін пайдаланады, сонымен бірге эрдайым 
жекелеген операцияларды да қарастырады. Аудиторлар көбі- 
несе оз пікірлерін ішкі бақылау тетіктерін анықтау жэне баға- 
лау жолымен, сондай-ақ бұл тетіктердің қаншалықты жұмыс 
істейтінін жэне олардың тиісті қаржы жылында қаншалықты 
пайдаланғанын тексеру жолымен негіздейді. Мұндай тәсіл ау- 
дит процесін барынша тиімді етеді. Ішкі бақылау жүйелерін 
зерттеуге де эрқашан қолдау көрсетіледі, өйткені ол тексеруші- 
ге жағдайды жақсы жағына өзгерту жөнінде үсыныстар енгізу- 
ге мүмкіндік береді.

Аудит жоғары дэрежеде кэсіби пайымның болуын болжай- 
ды. Аудит жүргізу процесі маңызды шешім қабылдау үшін тек- 
серушілерден олардың негіздемелерінің қүжатталуын талап 
етеді, олар кейіннен тэжірибелі эріптестеріне қарауга беріледі. 
Соңғы жылдары ақпараттық технологиялардың кеңінен қолда- 
нылуына байланысты, бүл рәсім айтарлықтай жеңілдетілді.

Негізделген аудиторлық пайымдар білдіру үшін көбінесе 
қосымша тегіктер пайдаланылады. Мысалы, қаржылық аудит 
басқармасының қызметкерлері эдетте бригада түрінде жү- 
мыс жасайды жэне көбінесе барынша күрделі қорытындылар 
үжымдық талқылау процесінде жасалады. Аудиторлық саясат 
күрделі шешімдердіц оз пікірін білдіргенге дейін тексеруге 
тікелей қатыспаган қаржы аудиті басқармасы директорының 
тарапынан эрқашан сараптамалық бағалауға жатқызылу жо- 
лымен дамыған.

«Мемлекеттік бюджет туралы» Заңға сәйкес Эстония ¥лт- 
тық аудит офисі мемлекеттің жиынтық жылдық есебінің ау- 
дитін жүргізуге тиіс. Бүл ретте ¥лттық аудит офисі мемлекет- 
тің жиынтық жылдық есебімен бірге Парламентке үсыныла- 
тын аудитор есеп жасауға тиіс. Аудиторлық есепте жиынтық 
есептің анықтығы жэне операциялардың заңдылығы туралы 
қорытынды қамтылуға тиіс.

Аудит жүргізу процесінде сапаны қамтамасыз етуге:
- кәсіби қүзыреттілік (бухгалтерлік есеп, аудит, жобаларға 

жетекшілік ету саласында жэне т.б.);
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- жазбаша түрде ішкі саясат (басшылықтар), аудит үшін қү- 
жаттардың үлгілері мен бағдарламалық қамтамасыз ету есебі- 
нен қол жеткізіледі.

Есептерді жоспарлау жэне жазу кезеңдерінің соңында ауди- 
торлық команданың сырттан шақырылған сарапшылар ретінде 
жоспарға немесе есепке талдау жүргізетін, аудит жөніндегі ме- 
неджерлерден түратын топ қүру мүмкіндігі бар.

Есептеу әдісімен қаржылық есептіліктің халықаралық стан- 
дарттарына сәйкес қалыптастырылған қаржылық есептілік 
аудитті үйымдастыру мен жүргізудің шетелдік тэжірибесін 
талдаудың қорытындысы бойынша қаржылық аудиттің жүргі- 
зу әдістемесі көбінесе аудиттің жалпы танылған халықаралық 
стандарттарының ережелерін қайталайтынын атап өтуге бола- 
ды.

Қаржылық аудит жөніндегі стандарттарды қолдану ауди- 
торлық қызметке дәйектілікті енгізуге, тиісті стандарттарды 
сақтауға жэне жүмыстың тиімді эдістеріне жэрдемдеседі.

Осыған байланысты, халықаралық стандарттарды Қа- 
зақстан заңнамасының ерекшелігіне бейімдей отырып, респу- 
бликада халықаралық стандарттарды өз стандарттарын әзірлеу 
үшін база ретінде пайдалану қажет.

Қазацстандагы царжылыц есептілік аудиті
Қазақстанда аудиттің дамуы 1990 жылдары басталды. Оның 

табысты дамуына сенімді заңнамалық бекіту ықпал етті. 1993 
жылғы 18 қарашада алғаш рет «Қазақстан Республикасындағы 
аудиторлық қызмет туралы» Заң қабылданды. Алайда, онда 
аудиторлық қызметке қатысты мәселелердің барлығы бірдей 
көрініс таппады, сондықтан аталған заң бойынша бес жыл 
жүмыс жүргізілгеннен кейін екінші рет «Аудиторлық қызмет 
туралы» Заң қабылданды. Соңғы заңға сәйкес, аудит ретінде 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сэйкес қаржылық 
есептілік жэне қаржылық есептілікке байланысты басқа да 
ақпарат туралы тэуелсіз пікір білдіру мақсатымен тексеруді 
түсінген жөн.
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Мемлекеттік секторға келетін болсақ, Бюджет кодексінде 
қаржылық бақылаудың қаржылық есептілік бақылауы еияқты 
типінің көзделгеніне қарамастан, қаржылық бақылау органда- 
ры оған баса назар аудармады.

«Мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау туралы» Қа- 
зақстан Республикасының Заңы:

• республикалық бюджеттің шоғырландырылған қаржылық 
есептілігіне;

• жергілікті бюджеттің шоғырландырылган қаржылық 
есептілігіне;

• бюджеттік бағдарламалар экімшілерінің қаржылық 
есептілігіне;

• мемлекеттік мекемелердің қаржылық есептілігіне қатысты 
қаржылық есептілік аудитін жүргізуді көздейді.

Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінде бюджеттік 
бағдарламалар экімшілері мен бюджетті атқару жөніндегі жер- 
гілікті уэкілетті органдардың бюджетті атқару жөніндегі орта- 
лық уәкілетті орган белгілеген тэртіппен шоғырландырылган 
қаржылық есептілік жасауға міндетті екені атап өтілген. Осы- 
лайша, бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің қаржылық 
есептілігі де шоғырландырылған болып табылады. Қазіргі кез- 
де есептердің көрсетілген түрлерін жасау жэне үсыну тэртібі 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 
6 желтоқсандағы № 640 бүйрығымен бекітілген Бюджеттік 
бағдарламалар экімшілері мен бюджетті атқару жөніндегі жер- 
гілікті уэкілетті органдардың шоғырландырылған қаржылық 
есептілік жасау қағидаларымен регламенттеледі.

«Мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау туралы» 
Заңмен қаржылық есептілік аудитін жүргізу жөніндегі өкілет- 
тіктердің аражігі айқын ажыратылған. Есеп комитеті -  респу- 
бликалық бюджеттің шоғырландырылған қаржылық есептілі- 
гіне, бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің жэне мемлекет- 
тік мекемелердің есептілігіне қатысты; тексеру комиссиялары
-  өз экімшілік-аумақтық бірлігі шегінде жергілікті бюджет- 
тің шоғырландырылған қаржылық есептілігіне, бюджет-
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тік бағдарламалар әкімшілерінің жэне мемлекеттік мекеме- 
лердің есептілігіне қатысты; ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі 
уэкілетті орган -  мемлекеттік мекемелердің қаржылы есептілі- 
гіне жэне бюджеттік бағдарламалар экімшілерінің есептілігіне 
қатысты қаржылық аудитті жүзеге асырады.

Бюджеттік бағдарламалар экімшілерінің шоғырланды- 
рылған қаржылық есептілік аудиті рэсімдік стандартқа жэне 
оны қолдану жөніндегі әдіснамалық басшылыққа сэйкес жүр- 
гізіледі.

Рәсімдік стандарт -  Есеп комитеті бекітетін, қаржылық 
есептіліктің сыртқы мемлекеттік аудиті саласындағы міндет- 
ті қағидаттарды, сипаттамаларды, жоспарлау, үйымдастыру 
жэне өкілеттіктерді жүзеге асыру қағидалары мен рэсімдерін 
айқындайтын нормативтік қүжат.

Рәсімдік стандарттың мацсаты алдын ала қызметті, 
жоспарлауды, аудиторлық дәлелдемелерді жинауды, жүмыс 
қүжаттамасын жасау мен архивтеуді, аудиторлық қорытынды 
қалыптастыруды қоса алғанда, аудит жүргізудің жалпы қағи- 
даттарын, қағидалары мен рәсімдерін белгілеу болып табыла- 
ды.

Рәсімдік стандарт:
1) мемлекеттік жэне квазимемлекеттік сектор үйымдары- 

ның шоғырландырылған жэне жеке қаржылық есептілігінің 
мемлекеттік аудитін жүзеге асыру тэртібіне қойылатын талап- 
тарды айқындайды;

2) І88АІ 200 «Қаржылық аудиттің іргелі қағидаттарына», 
І88АІ 1000-2999 «Қаржылық аудитті жүргізу бойынша бас- 
шылыққа» сэйкес әзірленеді;

3) мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау органдары, 
мемлекеттік аудитті жүргізуге тартылған адамдар (үйымдар) 
үшін міндетті болып табылады.

14-суретте қаржылық есептілік аудитін жүргізудің рәсімдік 
стандартының негізгі ережелері көрсетілген.

Қаржылық есептілік аудитіи барынша сапалы жүргізу мақ- 
сатында рәсімдік стандартты қолдану жөніндегі егжей-тегжей- 
лі нүсқаулық немесе рэсімдік стандартты қолдану жөніндегі
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эдістемелік басшылық (бұдан эрі -  эдістемелік ұсынымдар) 
талап етіледі.

Әдістемелік ұсынымдар (басшылық) -  Рэсімдік стандарт- 
та тіркелген ережелерді ашып көрсететін жэне нақтылайтын 
немесе жекелеген рэсімдерді іске асыру тәсілдерін қамтитын 
ұсынымдык сипаттағы акт.

Екі құжат эзірлеу көзделеді:
1) Мемлекеттік мекемелерде шоғырландырылған жэне 

жеке қаржылық есептілік аудит жүргізу бойынша басшылық 
үш бөлімді қамтиды:
• Жеке қаржылық есептілік аудиті;
• Шоғырландырылған қаржылық есептілік аудиті;
• Мемлекеттік басқарудың мамандандырылған салалары 

бойынша аудит;
2) Квазимемлекеттік үйымдарда шоғырландырылған 

жэне жеке қаржылық есептілік аудит жүргізу бойынша бас- 
шылық.
• Жеке қаржылық есептілік аудиті;

Шоғырландырылған қаржылық есептілік аудиті.
Әдістемелік үсынымдарға қосымшаларда жүмыс жэне 

есепті күжаттарды жеткілікті дәрежеде толыққанды сипаттау, 
типтік ауытқулардың егжей-тегжейлі тізбелері жэне т.б. кел- 
тірілуге тиіс.

Әдістемелік үсынымдар қүрылымын көзбен шолу 15-су- 
ретте көрсетілген.

Аудиторлық тексерудің рэсімдік стандартында көрсетілген 
кезеңдерді іс-қимылдардың дэйектілігімен сипаттап, мынадай 
түрде көрсетуге болады (16-суретті қараңыз).

Қаржылық есептілік аудитін жүргізу схемасы 4 кезеңнен 
түрады:

1) қаржылық есептілік аудитін жоспарлау;
2) тәуекелдерді сэйкестендіру жэне стратегиялар эзірлеу;
3) аудиттің негізгі қағидаттарын айқындау жэне 

аудиторлық дәлелдемелерді жинау;
4) аудитті аяқтау.
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Қаржылық есептілік аудитін жүргізу стандарттары аудит 
жүргізу кезеңдеріне сэйкес қолданылады. Алайда, аудит 
жүргізудің барлық кезеңі ішінде қолданылатын, Стандартта 
пайдаланылатын терминологияны реттейтін стандарттар, 
тэуелсіз қаржылық есептілік аудитінің жалпы мақсаттары, 
аудиттің сапа бақылауы, басшылық қүраммен байланыс, 
жазбаша үсынымдар, аудиторлық қүжаттама жэне т.б. атап 
көрсетіледі.

Қаржыльщ есептілік аудитін жоспарлау
Мемлекеттік аудитор қаржылық есептілік аудитті 

жоспарлау кезеңінде аудит объектісімен алдын ала танысады. 
Аудит жүргізуге дайындық аудиторлық іс-шараның бастапқы 
кезеңі болып табылады, онда аудит мэні мен объектілерін 
алдын ала зерделеу жэне аудит жүргізу жоспарын, жүргізу 
бағдарламасын, аудит жүргізуге арналған тапсырманы, аудит 
жүргізудің жүмыс жоспарларын жасау жүзеге асырылады. 
Аудит жүргізу шарттары, алғышарттар, қажеттілікті негіздеу 
(аудит жүргізудің орындылыгы) жэне т.б. айқындалады. 
Тәуекелділікті бағалау (мүдделер қақтығысы) ескеріле 
отырып, аудит тобы қалыптастырылады. Аудиттің мэнін жэне 
объектілерін алдын ала зерделеу олар туралы мәлімет алу үшін 
аудиттің типін, түрін жэне объектілерін, аудитпен қамтылатын 
қаражат көлемін, аудит жүргізу мерзімдерін нақтылауға, 
аудит мәселелерін айқындауға қажетті ақпаратты жинау жэне 
талдау жолымен, тиімділік аудитін жүргізген жағдайда -  
үнемділікті, тиімділікті жэне нәтижелілікті бағалаудың тиісті 
өлшемшарттарын эзірлеу жолымен жүргізіледі. Аудит мэнін 
жэне объектісін алдын ала зерделеу барысында жоспарланған 
аудитті жүргізуге қажетті ақпарат көздері айқындалады, 
сондай-ақ аудит объектісіндегі ішкі аудит қызметі зерделенеді.

Тәуекелдерді сәйкестендіру және стратегиялар әзірлеу
Аудиттің екінші кезеңінде аудиттің мэні мен объектілерін 

зерделеуді аудиторлар тікелей аудит объектілерінде жүргізеді.
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ЖОСПАРЛАУ

I
«Қаржылық

есептілік
аудитін

жоспарлау»

I
«Аудит объектісін 

және оның 
айналаеындағыларды 

түсіну жолымен 
елеулі қателерге 

жол беру тәуекелдерін 
айқындау мен 

бағалау»

I
«Аудитті 

жоспарлаудағы 
және жүзеге 
асырудағы 
мәнділік»

X

АУДИТОРЛЫҚ
ТӘУЕКЕЛДІ
БАҒАЛАУ

Г
«Аудитордың 
бағаланған 

тәуекелдерге 
ден қоюы»

I
«¥йымның 
қызметін 

пайдаланатын 
аудит объектісіне 

қатысты 
аудиторлардың 

іс-қимылы 
(аудиторлық 
қараулар)»

«Аудит барысында 
анықталған 

қателерді бағалау»

X

АУДИТОРЛЫҚ
ДӘЛЕЛДЕМЕЛЕР

Г
«Аудиторлық

дәлелдемелер»
I

«Аудиторлық 
дәлелдеме -  

Жекелеген баптар 
бойынша назар 
аударуды талап 

ететін ерекше 
фактррлар»

«Сыртқы
растаулар»

I
«Бастапқы 
аудиторлық 

тапсырмалар -  
бастапқы 

баланстар»
I

«Талдамалық
рәсімдер»

I
«Аудиторлық

іріктеу»
і

«Әділ құнын және 
байланысты 

мәліметтерді қоса 
алғанда, есепке 
алуды бағалау 

аудиті»
і

«Байланысты
тараптар»

і
«Кейінгі

оқиғалар»
і

«Қолданыстағы 
кәсіпорын (бастапқы 

қүны боиынша 
есепке алу)»

I
«Жазбаша

ұсынымдар»

МАМАНДАРДЫҢ
ЖҮМЫСЫН

ПАЙДАЛАНУ

«Назар аударуды 
талап ететін 

ерекше факторлар 
-  Қаржылық 

есептілік тобының 
аудиті 

(аудиторлардың 
қосымша тобының 

жүмысын қоса 
алғанда)»

«Ішкі аудиторлардың 
жұмысының 
нәтижелерін 
пайдалану»

I
«Аудитор тартқан 

сарапшының 
жұмыс нәтижелерін 

пайдалану 
және басқару»

X

АУДИТОРСКОЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

И ОТЧЕТ

«Қаржылық есептілік 
аудиті туралы 
қорытынды 

қалыптастыру және 
есеп ұсыну»

I
«Аудиторлар-дың 

тәуелсіз есебіндегі 
қорытындыға 
өзгерістер»

і
«Аудитордың 

тәуелсіз есебінде 
маңызды тармақтар 

мен басқа да 
тармақтарды 

бөліп көрсету»
I

«Салыстырмалы 
ақпарат -  

салыстырмалы 
деректер және 
салғастырмалы 

қаржылық есептер»

«Аудитордың аудит 
жүргізуге 

жатқызылған, 
қаржылық есептілігі 

бар құжаттарда 
қамтылған басқа да 

мәліметтерге 
қатысты міндеттері»

АРНАИЫ
САЛАЛАР

«Назар аударуды 
талап ететін 

ерекше факторлар 
-  Ерекше 

мақсаттағы 
қаржылық есептілік 

аудиті»

«Назар аударуды 
талап ететін 

ерекше факторлар 
-  Қаржылық 

есептілік 
(бір объектінің 
аудиті) және 
жекелеген 

элементтердің, 
шоттардың немесе 
қаржылық есептілік 
баптарының аудиті»

«Қаржылық 
есептілік бойынша 

жиынтық есеп 
ұсыну женіндегі 
міндеттемелер»

14-суретте. қаржылық есептілік аудитін жүргізудің рэсімдік 
стандартының негізгі ережелері көрсетілген.
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МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ ТЕОРИЯСЫ

ЖОСПАРЛАУ

1
Қаржылық 

есептілік аудитін 
жоспарлау

I
Аудит объектісін 

және оның 
айналасындағыларды 

тусіну жолымен 
елеулі қателерге 

жол беру 
тәуекелдерін 
айқындау мен 

бағалау

ТӘУЕКЕЛДІ \  
БАҒАЛАУ /

!
«Аудитор-дың 

бағаланған тәуекел- 
дерге ден қоюы»

I
«¥йым-ның қызметін 
пайдала-натын аудит 
объекті-сіне қатысты 

аудитор-лардың 
іс-қимылы 

(аудитор-лық 
қарау-лар)»

1 1

«Аудитті жоспарлау- 
дағы және жүзеге 
асырудағы мәнділік»

«Аудит барысында 
анықталған 

қателерді багалау»

АУДИТОРЛЫК
ДӘЛЕЛДЕМЕЛЕР,

«Аудитор-лық
дәлелдеме-лер»

I
«Аудиторлық 
дәлелдеме -  

Жекелеген баптар 
бойынша назар 
аударуды талап 

ететін ерекше 
факторлар»

I
«Сыртқы

растаулар»

I
«Бастапқьі 
аудиторлық 

тапсырмалар -  
бастапқы баланстар» 

I
«Талда-малық

рәсімдер»
I

«Аудитор-лық
іріктеу»

I
«Әділ құнын және 

байланысты 
мәліметтерді қоса 
алғанда, есепке 
алуды бағалау 

аудиті»
I

«Байланысты
тараптар»

I
«Кейінгі

оқиғалар»

I
«Қолданыстағы 

кәсіпорын (бастапқы 
құны бойынша 
есепкеалу)»

«Жазбаша

МАМАНДАРДЫҢ 
Ж¥МЫСЫН 

ПАЙДАЛАНУ
....... ...I ..... .

«Назар аударуды 
талап ететін 

ерекше факторлар
-  Қаржылық 

есептілік тобының 
аудиті 

(аудиторлардың 
қосымша тобының 

жумысын қоса 
алғанда)»

I
«ішкі аудитор-лардың 

жұмысының 
нәтижелерін 
пайдалану»

I
«Аудитор тартқан 

сарапшының жұмыс 
нәтижелерін 

пайдалану жане 
басқару»

15-сурет Әдістемелік ұсынымдар құрылымы
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5-ТАРАУ. Мемлекеттік аудитті жүргізудіц ерекшеліктері

АУДИТОРЛЫҚ 
ҚОРЫТЫНДЫ 
ЖӘНЕЕСЕП

Г
«Қаржылық есептілік 

аудиті туралы 
қорытынды 

қалыптастыру 
және есеп усыну»

I
«Аудиторлар-дың 
тәуелсіз есебіндегі 

қорытындыға 
өзгерістер»

I
«Аудитордың 

тәуелсіз есебінде 
маңызды тармақтар 

мен басқа да 
тармақтарды бөліп 

көрсету»

I
«Салыстыр-малы 

ақпарат -  
салыстырмалы 
деректер және 
салғастырмалы 

қаржылық есептер»

I
«Аудитордың аудит 

жүргізуге 
жатқызылған, 

қаржылық есептілігі 
бар қүжаттарда 

қамтылған басқа да 
мәліметтерге 

қатысты міндеттері»

АРНАИЫ
САЛАЛАР

«Назар аударуды 
талап ететін 

ерекше факторлар 
-  Ерекше 

мақсаттағы 
қаржылық есептілік 

аудиті»
I

«Назар аударуды 
талап ететін 

ерекше факторлар
-  Қаржылық 

есептілік 
(бір объектінің 
аудиті) және 
жекелеген 

элементтердің, 
шоттардың немесе 
қаржылық есептілік 
баптарының аудиті» 

I
«Қаржылық есептілік 
бойынша жиынтық 

есел ұсыну жөніндегі 
міндет-темелер»

ЕРЕКШЕ БӨЛІК

;----- . .. і.
Бухгалтерлік еселті ұйымдастыру төртібі 

і
Ақша қаражатын және олардың
баламаларын есепке алу тәртібі і

Қаржылық инвестицияларды және қаржылық 
міндеттемелерді есепке алу тәртібі і

Дебиторлықжәне кредиторлық берешекті 
есепке алу тәртібі і

Қызметкерлермен есеп айырысуды есепке алу тэртібі 
і

Қорларды есепке алу тәртібі 
і

Негізгі қаражатты есепке алу тәртібі 
і

Инвестициялық жылжымайтын 
мүлікті есепке алу төртібі і

Биологиялық активтерді есепке алу тәртібі 
і

Материалдық емес активтерді есепке алу тәртібі 
і

Жалға алуды есепке алу тәрбібі 
■

Өзге де активтер мен міндеттемелерді есепке алу тэртібі
■

Кірістерді есепке алу тәртібі

Өндіріске және басқа да мақсаттарға арнал-ган шыгындарды есепке алу тәртібіі
Бағалау міндеттеме-лерін, шартты міндеттемелерді және 

шартты активтерді айқындау тәртібі і
Валюта бағамдарының езгерістерін 

керсету тәртібі 
■

Таза активтерді/ капиталды есепке алу тәртібі 
і

Баланстардан тыс шоттарда есепке алу тәртібі 
і

Есепті күннен кейін оқиғаларды көрсету тәртібі 

■

Әділ қүнды айқындау тәртібі 
і

Активтердің қүнсыздануын керсету тәртібі

Дисконттау қағидатын есепке алу тәртібі 
і

Бір бюджетте түрған тапсырыс беруші мен жүк алушының арасында 
туындайтын орталықтандырылған жабдықтау бойынша операцияларды есепке алу тәртібіі
Әртүрлі бюджеттерде түрган тапсырыс беруші мен жүк алушының арасында туындайтын 

орталықтандырылған жабдықтау бойынша операцияларды есепке алу төртібі■
Концессия шарттары бойыша активтер 
мен міндеттемелерді еселке алу тәртібі
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МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ ТЕОРИЯСЫ

ТӘУЕКЕЛДЕРДІ ^
СӘЙКЕСТЕНДІРУ ЖӘНЕ 
АУДИТ ЖОСПАРЫН і
ӘЗІРЛЕУ А

АУДИТТІҢ НЕГІЗГІ ^  
, ҚАҒИДАТТАРЫН ”  

АЙҚЫНДАУ ЖӘНЕ Л
■Д ЕРЕКТЕРЖ И Н АУЖ

16-сурет. Қаржылық есептілік аудитін жүргізу кезеңдері

объектісінің

Алаяқтық
тәуекелін
бағалау

мошенничестваКөлемді:

Тәуекелдерді 
талдау жэне 

багалау тужырыедамасын 
цоса алғанда, 
тәуекелдерді 

Косымша багалау

¥йымның менеджментімен және жоғары басшылығымен байланыс жасау

деген

Мәнділікті
бағалау

бағалау

ндарды, 
талдаушыларды, 

бағалаушыларды және т.б. 
:пайдалану жөнінде жоспар әзірлеу

п;

згі
1-СІ

АУДИТ ЖОСПАРЫН 
ӘЗІРЛЕУ

Ажырамас төуекелді бағалау

Анықталған тәуекелдерді азайтатын: 
сэйкестендіру:құралдарды ; бағалау

Жосларлау» 
негізгі деректерді айқындау (растау)

Аудитке стандартталған тәсіл, құжаттама, аудит тобының 
ішінде талқылау, қайта-қайта тексеру және талдау

ч »*1
Аудит тобының ішіндегі £  5

міндеттерді бөлу Р с

Жоспарлау кезеңін аяқтау ^.ш

11
йш
С ОО.І~ >- Ь-
*§: 
й-о-Эш 

І | 
О.Х
Рё

— -О

-О ш

I-о.<
з

Бақылау қуралдарын тестілеу

ТЕСТІЛІК 
РӘСІМДЕРДІҢ 

СИПАТЫ, КӨЛЕМІ 
ЖӘНЕУАҚЫТЫ

Егжей-тегжейлі тестілеуді, негізгі 
талдәмалық рәсімдерді, 

кебінесе екеуін де аралас жұргізу

Тәуекелді бағалауды және 
аудит жоспарын жаңарту

Басқа да талап етілетін 
рәсімдерді орындау

Өткен кезеңдердің төжірибесін пайдалану
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5-ТАРАУ. Мемлекеттік аудитті жүргізудің ерекшеліктері

Байланысты тараптарды, сондай-ақ құқықтық жэне реттеуші 
жүйелерді қоса алғанда, тэуекелдерді сәйкестендіру жэне аудит 
объектісінің қызметін зерделеудің негізінде аудит жоспарын 
эзірлеу жүргізіледі. Бүл ретте:

1) мэнділіктің қолайлы деңгейі айқындалады;
2) тексеруге барынша маңызды салалар айқындалады;
3) тэуекелдерге талдау жэне оларды багалау жүргізіледі;
4) ішкі бақылау бағаланады;
5) алаяқтық тәуекелдері бағаланады;
6) есепті бағалауды жэне кешенділ ік, үздіксіздік, оңтайлылық 

жэне атаулылық түжырымдамасын қоса алғанда, тәуекелдерге 
қосымша бағалау жүргізіледі;

7) жоспарлау кезеңінде қажетті негізгі деректер (растаулар) 
айқындалады жэне т.б.

Аудиттің негізгі кагидаттарын айқындаужәне аудиторлық 
дәлелдемелерді жинау

Аудиторлық дэлелдемелерді жинау кезеңінде міндеттер 
аудиторлық топтың ішінде бөліне отырып, тест рэсімдерінің 
сипаты, көлемі жэне уақыты айқындалады. Ішкі аудиторлардың 
жүмыстарының нәтижесін пайдалану арқылы ішкі бақылау 
жүйесінің тиімділігін бағалау жүзеғе асырылады. Сыртқы 
сарапшыларды аудитке тарту мэселелері реттеледі. Егжей- 
тегжейлі тестілеу жэне негізгі талдамалық рэсімдер 
жүргізіледі. Аудиторлық дәлелдемелерді жинау да аудиторлық 
іріктеуді орындау, егер оларға қажеттілік болған жағдайда, 
сыртқы растаулар рәсімдерін пайдалана отырып, байланысты 
тараптармен қатынастар жэне операңиялар ауциті жолымен 
жүргізіледі. Анықгалған аудиторлық дәлелдемелердің тэуекелдерді 
бағалау бойынша орындалған рэсімдерден алынған нәтажелер мен 
түжырымдарға эсерін аныктау мақсатында аудит тәуекелдері меи 
жоспарын бағалау жаңартылады.

Аудитті аяқтау
Сонғы кезенде қорытындьшаушы аудиторлық рэсімдер, 

жүргізілген ауцитгің нәтижелерін ауциторлық тошъщ ішінде
181



МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ ТЕОРИЯСЫ

талқылау, ауцит объектісі басшылығымен ауцит нэтижелері туралы 
кездесулер жэне талқылауггар жүзеге асырьшады, Қаржылық 
есеитілік ауциті іуралы есептің қорытындысы мен ұсынымы 
қальштастырьшады.

Жекепеген қаржылъщ есептіліктің шогырландырылган 
царжылъщ есептіліктен айырмашылыгы

Жекелеген қаржылық есептілік ауцитіиің жалпы схемасы 
кезеңдері бойынша шоғырландырылған қаржылық есептілік 
(бүдан эрі -  ШҚЕ) аудиті проңесінен айырмашылығы жоқ 
екенін атап өткен жон. Сонымен бірге ШҚЕ аудиті кезінце ау- 
диттің эрбір кезеңінің өзіндік ерекшеліктері бар, олар төменде 
сипатталған жэне ШҚЕ-нің жекелеген қаржылық есептіліктен 
айырмашылығына байланысты.

Мемлекеттік сектордағы ШҚЕ-нің ерекшеліктеріне қа- 
рағанда, квазимемлекеттік сектордағы ШҚЕ-нің ерекшеліктері 
біраз күрделірек.

Мемлекеттік секторда шсекторда шоғырландыру 
қаржылық есептілік тармақтарын жолма-жол қосу арқылы жү- 
зеге асырылады. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2016 жылғы 6 қазандағы № 640 бүйрығына (бүдан эрі -  Бүй- 
рық) сәйкес, шоғырландырылған қаржылық есептілікті бюд- 
жеттік бағдарламалар әкімшілері жэне бюджетті атқару жөнін- 
дегі жергілікті уәкілетті органдар жасайды.

Бүйрыққа сәйкес:
- бюджеттік бағдарламалар экімшісінің шоғырланды- 

рылған қаржылық есептілігі -  бүл бюджеттік бағдарламалар 
экімшісінің жэне оған ведомстволық бағынысты мемлекеттік 
мекемелердің бірыңғай үйымның қаржылық есептілігі ретінде 
ұсынған қаржылық есептілігі;

- бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уэкілетті орган- 
ның шоғырландырылған қаржылық есептілігі -  бұл бюджетті 
атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органның, төмен тұрған 
бюджеттерді атқару жөніндегі жергілікті уэкілетті органдар- 
дың жэне жергілікті бюджетгік бағдарламалар әкімшілерінің
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бірыңғай ұйымның қаржылық есептілігі ретінде ұсынған 
қаржылық есептілігі.

Қағидаларға сэйкес бірыңғай экономикалық ұйым ретінде 
бюджеттік бағдарламалар экімшісінің жэне оған ведомстволық 
бағынысты мемлекеттік мекемелердің шоғырландырылған 
қаржылық есептілікті жасауы мынадай тэртіппен жүзеге асы- 
рылады:

1) активтердің, міндеттемелердің, таза активтердің/капитал- 
дың, кірістер мен шығыстардың, ақшаның түсімі мен шығып 
қалуының, таза активтердегі/капиталдағы өзгерістердің үқсас 
баптарын жолма-жол қосу;

2) бюджеттік бағдарламалар әкімшісі мен оған ведомство- 
лық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер арасындағы, сон- 
дай-ақ бір жүйе ішіндегі мемлекеттік мекемелер арасындағы 
операңиялар бойынша кірістер мен шығыстардың элиминир- 
ленуі;

3) бюджеттік бағдарламалар әкімшісі мен оған ведомство- 
лық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер арасындағы, сон- 
дай-ақ бір жүйе ішіндегі мемлекеттік мекемелер арасындағы 
өзара есеп айырысулар мен операңиялар бойынша сальдо то- 
лықтай алып тасталады;

4) осының алдындағы есепті кезеңнің шоғырландырылған 
деректерін көшіру.

Мүндай есептілік корсеткіштерінің басым бөлігі қосылған 
есептер көрсеткіштерінің қарапайым қосындысынан алына- 
тын болғандықтан, қарастырылған жағдайда жиынтық бухғал- 
терлік есептілік туралы айтуға болады.

Мемлекеттік сектордагы ШҚЕ аудиті
ББӘ ішіндегі ақпаратты біріктіру ерекшелігіне сүйене 

отырып, қаржылық есептілік аудитінің негізінде: жеке шарт- 
ты шаруашылық субъектісі ретінде ББӘ шоғырландырылған 
ееептілік аудитін; ББӘ жеке ведомстволарына (қүрамдас 
бөліктеріне) қатысты есептілік аудитін; шоғырландырылған 
есептіліктің жекелеген сегменттерінің аудитін; шоттар топ-
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тарының жэне операциялар сыныптарының аудитін атап өту 
орынды.

Шоғырландырылған есептілік аудитін жүргізудің негізгі ке- 
зеңдерін мынадай түрде көрсетуге болады.

Аудитор ШҚЕ-ні:
- барлық операңиялардың есепті кезеңде көрсетілуінің то- 

лықтығы мен анықтығы;
- кірістер мен шығыстарды есепте езеңге жатқызудың 

дүрыстығы;
- талдамалық есепке алу деректерінің синтетикалық есепке 

алу шоттары бойынша есепті кезеңнен кейінгі айдың бірінші 
күніндегі айналымдар мен қалдықтарға барабарлығы;

1. Аудит объектісіи алдын ала зерделеу

2. Аудитті алдын ала талдауды және 
жоспарлау рәсімдерін жүргізу

3, Аудиторлық тексерудің жалпы жоспары мен 
бағдарламасын дайындау, тәуекелдерді, мәнділікті бағалау

4. Ведомстволық бағынысты ББӘ-лердің, мемлекеттік мекемелердің жекелеген 
қаржылық есептілігіне қатысты аудиторлық рэсімдер жүргізу

Н Н Н І Н
4.1 Ауййторлын рәсімдер 

жұргізбей шешім 
қабылданған, тауекелі 

төмен салалар бойынша 
ББӘ ведомстволарының 

қаржылық есептіліпне шол

4.2 ББӘ ведомстволарьі- 
ныңқаржылық 

есептілігіне қатысты 
аудиторлық рэсімдер 

жургізу

ИИ^ТИИИ
4.3 Элиминирлеу 

рэсімдерінің аудиті

5. Аудиттің сапасын бақылау. Нәтижелерді талдау және бағалау
♦

6. Есепті күннен кейінгі оқиғаларды бағалау. Есептілік құрамынд 
қаржылық емес, күтілетін және басқа да ақпаратты талдау

7. Аудиторлық қорытынды дайындау

17-сурет. Мемлекеттік секторда ШҚЕ аудитін жүргізу
кезеңдері.
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- көрсеткіштерді толтырудың ұқыптылығы, тазартылған 
жэне түзетілген жерлерге жол бермеу;

- нормативтік қүқықтық актілерге сәйкестігі;
- бюджеттік бағдарламалар әкімшісіне ведомстволық 

бағынысты мемлекеттік мекемелердің жекелеген қаржылық 
есептілігінің дүрыстығы;

- бюджеттік бағдарламалар экімшісі мен оған ведомстволық 
бағынысты мемлекеттік мекемелер арасындағы, сондай-ақ бір 
жүйе ішіндегі мемлекеттік мекемелер арасындағы өзара опе- 
раңиялардың элиминирленуі рэсімдерінің дұрыстығы мэніне 
тексеруге тиіс.

Төртінші кезең, яғни ББӘ-нің осы немесе өзге де есептілі- 
гіне қатысты қолданылатын екі бөліммен берілген аудиторлық 
рәсімдер жүргізу кезеңі шоғырландырылған есептілік аудитінің 
ерекшелігі болып табылады. Бірінші жағдайда, аудитор ББӘ- 
нің кейбір ведомстволарының есептілігі туралы шешім қабыл- 
дайды, сондай-ақ оны қалыптастырған бухгалтерлік құжаттар 
мәні бойынша аудиторлық рәсімдерге тартылмауы мүмкін.
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Өзін-езі бакылауга арналған сүрактар:
1. Тиімділік аудиті нені қамтиды?
2. Айқындаудың қосымша дереккоздері ретінде бағалау 
өлшемшарттарын атаңыз?
3. Тиімділік аудитінің орта мерзімді жоспарын 
қалыптастыру кезеңдері.
4. Сәйкестік аудитінің мақсаттары мен міндеттері.
5 .188АІ 1000 Халықаралық стандарттарына сәйкес 
қаржылық аудит иені қамтиды?

■
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6-ТАРАУ. Арнайы аудиттер

6.1. Экологиялық аудит
6.2. ІТ-аудит
6.3. Мемлекеттік борыш аудиті
6.4. Арнайы мақсаттағы аудит 
Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар

6.1. Экологиялық аудит

Экологияльщ аудиттің теориялъщ аспектілері. Экологи- 
яльщ аудиттің үгымы мен мәні

Халықаралық деңгейде, АҚШ-та да, Еуропа елдерінде де 
экологиялық аудит инвестициялық тартымдылықты арттыру 
мақсатында табиғат қорғау қызметін ынталандырудың эко- 
номикалық-құқықтық құралы ретінде қарастырылады. Эко- 
логиялық аудит экологиялық менеджмент жүйесінің негізгі 
құрамдас бөлігі болып табылады және экологиялық көрсет- 
кіштерді бағалауды, талдау мен тәуекелді басқаруды қамтиды. 
Мүндай түсінік ішкі еуропалық жэне америкалық стандарт- 
тарға, І88АІ стандарттарына, сондай-ақ экологиялық басқару 
жүйесіне қойылатын талаптарды қамтитын 180 14000 халықа- 
ралық стандарттарына негізделген.

Біріккен ¥лттар ¥йымының Стокгольмде өткен (1972 
жылғы 5-16 маусым) адамды қоршаған ортаның проблемасына 
арналған конференциясында адамды қоршаған ортаны сақта- 
уда жэне жақсартуда элем халқын шабыттандыратын жэне 
оларға жол көрсететін жалпы тәсілге жэне жалпы қағидаттарга 
деген қажеттілікті қарастырып, алгаш рет қоршаган ортаны 
қорғаудың негізгі қагидаттарын жариялады.

Экологиялық аудит алғаш рет АҚШ аумағындағы ірі өнер- 
кәсіптік корпорацияларды бақылау кезінде пайдаланыла 
бастады. Өнеркэсіптік өндірістердің дамуы кэсіпорындар қуа- 
тының, энергия түтынудың, ресурстардың күрт үлғаюына, бүл 
қоршаған ортаны ластайтын қалдықтар санының өсуіне алып 
келді. Қоршаған ортадагы залалдың елеулілігі -кәсіпорын-
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дардың заңды жауаптылығының қажеттілігіне байланысты. 
Кәсіпорындар келтірген залалына ақы төлей бастағандықтан, 
бұл қосымша қаржылық шығыстар мен шығындарға әкеп 
соқты.

Қоршаған ортаны қорғау проблемалары халықаралық дең- 
гейде алғаш рет 1992 жылы 3-14 маусымда Рио-де-Жанейро 
қаласында өткен Б ¥ ¥  Қоршаған орта жэне даму жөніндегі 
конференңияда қабылданған Қоршаған орта жэне даму жөнін- 
дегі Рио-де-Жанейро деклараңиясында көрініс тапты. Онда 
Адамзаттың XXI ғасырда орнықты дамуының 27 қағидаты жа- 
рияланды.

Табиғат пайдалану бойынша қатынастарды жетілдіру про- 
блемасы экономикалық өсудің экологиялық қиыншылықта- 
рына, сондай-ақ жұмыс күшінің ұдайы өндірісінің жаратылыс 
жағдайына байланысты. Біріншіден, өндірісте пайдаланыла- 
тын табиғи орта элементтерін алуға арналған бірлескен ең- 
бек шығындары өсуде; екіншіден, табиғи орта элементтерін 
кұрайтын шикізатты, материалдарды, отынды ұтымсыз пай- 
далану нәтижесінде қоғамдық еңбектің ірі шығындары орын 
алуда; үшіншіден, табиғи ортаға өндірістің әсер етуінің теріс 
салдарларын жою үшін жиынтық еңбектің елеулі санын бөлу- 
ге қажеттілік туындайды; төртіншіден, өндірістің жаратылыс 
жағдайының тапшылығы өседі. Мүның барлығы қоршаған ор- 
таны қорғаудың экономикалық тетігін жетілдірудің қажеттілігі 
мәселесін күн тэртібіне қояды.

Кәсіпорындар оз қызметін экологиялық заңнама нормала- 
рын сэйкестікке келтіруге мэжбүр. Мүндай қызмет қаржылы 
аудитіне сәйкес келді жэне экологиялық аудит деген атқа ие 
болды. Экологиялық аудиттің міндеті корпораңиялар мен ак- 
ционерлер басқармаларын қолданыстағы табиғат қорғау заңна- 
масын сақтау шаралары туралы жэне қоршаған ортаға әсері 
түрғысынан ықтимал апаттар тәуекелі туралы ақпараттандыру 
болып табылды.

Экологиялық аудит одан эрі Канадада, ¥лыбританияда, 
Швеңияда, Нидерландта жэне өнеркәсібі дамыған басқа да ел- 
дерде таралды.
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1989 жылы Халықаралық сауда палатасы өзін-өзі бақылау 
рәсімдері жэне ішкі менеджмент құралы сияқты ішкі экологи- 
ялық аудиттің негізін салатын құжат жариялады. Ішкі эколо- 
гиялық аудит кәсіпорында қоршаған ортаны қорғау жөніндегі 
іс-шаралар жүйесінің элементін білдіреді жэне онеркэсіптік 
процестердің қоршаған ортаға әсерін талдаулармен, тестілер- 
мен жэне бақылаумен толықтырылған жүйелі тексеруді қамти- 
ды. Онда экологиялық аудиттеу кэсіпорыниың табиғат қорғау 
қызметін тереңдетілген түрақты талдау ретінде айқындалды, 
бүл ретте оның ерікті сипаты атап өтілді. Өнеркәсіп басшы- 
ларына онеркэсіпте қоршаған ортаны қорғаудың жай-күйін 
бақылауды қамтамасыз етуге, сондай-ақ табиғат қорғау норма- 
тивтері түрғысынан кэсіпорын жүмысын бақылауға мүмкіндік 
берілгендіктен, халықаралық сауда палатасының тәсілі онер- 
кэсіп иелері тарапынан қолдау тапты.

Кэсіпорынның ішкі экологиялық аудиті ондірістік процестің 
басқарылуын ішкі бақылауды талдауды, бақылау жабдығының 
әлсіз тараптарын жэне кемшіліктерін бағалауды, қоршаған 
орта үшін тексерілетін объектінің тәуекелін есепке алуды, ішкі 
экологиялық бақылаудың практикалық тиімділігінің дэлелде- 
мелерін жинауды, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шара- 
лардың тексерілетін жүйесінің кемшіліктерін айқындау үшін 
жиналған материалдарды бағалауды, экологиялық аудиттің 
нэтижелері туралы есепті үсынуды көздейді. Экологиялық ау- 
диттің түжырымдары негізінде түзетуші шаралардың жиын- 
тығын нақтылайтын іс-қимылдар жоспары эзірленеді.

Шетелдік практикада ішкі экологиялық аудитпен қатар, 
көбінесе қоршаған ортаға тигізілетін эсерді анықтауға бағыт- 
талған жэне апаттарды бағалауды, жабдықты түгендеуді, әле- 
уетті тэуекелді бағалауды, қоршаған ортаның жай-күйін баға- 
лауды қамтитын нысаналы экологиялық аудит пайдаланады.

Апаттарды бағалауға бағытталған экологиялық аудит мэнісі 
кәсіпорындарды -  апаттардың ықтимал көздерін сәйкестен- 
діруде, ықтимал апаттың қоршаған ортаның жай-күйіне сапа- 
лық жэне сандық әсерін зерделеуде, тиісті үсынымдар дайын- 
дауда.
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Жабдықтың экологиялық аудиті табиғат қорғау жабдығын 
гүгендеуғе жэне оны пайдалануға бағытталған.

Қызметтің басқа да түрлері сияқты, экологиялық аудитті ор- 
галығында тәуелсіз экоаудиторлық фирмасы немесе қызметі 
бар жүйелі тәсіл жэне жүйелі процесс түрғысынан қарасты- 
рған жөн. Қүрылған үйым тиімді жүмыс жасай алуы үшін ол 
заманауи экологиялық менеджменттің заңдары мен қағидала- 
рына сүйенуге тиіс. Экологиялық аудиторлық қызметті басқа- 
ру процесіне жүйелі тэсіл негізінде алгоритм әзірленді, оған 
сэйкес басқарудың барлық кезеңдері орындайтын функцияла- 
рына қарай негізгі блоктарға: жоспарлау, ұйымдастыру, опера- 
циялық функция, бақылау жэне ынталандыруға бөлінген.

Экологиялық тәуекелді бағалау ықтимал апаттарды жэне 
қоршаған орта мен халық үшін олардың салдарларының сце- 
нарийлерін зерделеуді, апат салдарларының алдын алудың 
жэне шектеудің көзделген шаралары мен құралдарын талда- 
уды, кәсіпорын қызметі келтірген залалды ееептеу тэртібін, 
осы залалды жұмсарту қүралдарын нақтылауды, қалдық ла- 
стаудың ортаға эсерін бағалауды, ықтимал апат туралы қадаға- 
лаушы үйымдар мен азаматтарға ақпарат беру жүйесін өзінің 
міндеті ретінде біледі. Тәуекелдердің экологиялық аудитін 
тэуекелге жауапты компания өз бастамасы, сондай-ақ апат- 
тық жэне кейіннен ластанудан кредиттеу немесе сақтандыру 
шығыстарын көтеретін банктер мен сақтандырушы компани- 
ялар әкімшілерінің талаптары бойынша жүргізеді. Қоршаған 
ортаның жай-күйінің экологиялық аудиті құрылысқа арналған 
учаскелерді сатып алуды қоса алғанда, кэсіпорындардыц не- 
месе жылжымайтын мүліктің қосылуы немесе сатып алынуы 
кезінде жүргізіледі.

1990 жылы Еуропа қогамдастықтары комиссиясы (ЕҚК) 
экологиялық аудиттің міндетті қағидаларының жобасын жа- 
сады. Жоба Халықаралық сауда палатасының, ЕЭҚ-ға мүше 
кейбір елдердің, сондай-ақ түрлі халықаралық жэне үлттық 
ұйымдардың тарапынан сын туғызды.

Ескертулер өнеркәсіптік сектордың жұмысын ұйымдасты- 
руға ықтимал араласуға, экологиялық аудиттің міндеттілігіне
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жэне жұртшылықтың экологиялық аудттің нэтижелерін ашуы- 
на қатысты болды. 1991 жылғы қазанда ЕҚК кәсіпорынның 
экологиялық жай-күйі туралы қорытындының негізінде та- 
биғат қорғау іс-шараларының жүйесін қүруды көздейтін мін- 
детті экологиялық аудит жүргізуге қатысты жаңа ұсыныстары 
бар қағидалардың түпкілікті нұсқасын жасады.

Табиғат қорғау іс-шараларының жүйесі табиғат қорғау 
іс-шараларының бағдарламасы мен жоспарын, қоршаған орта- 
ның жай-күйінің импактілік мониторингі жүйесін, жүргізілетін 
табиғат қорғау құжаттамасының жүйесін, экологиялық мони- 
торингтің кезеңділігін қамтиды. Табиғат қорғау іс-шаралары- 
ның жүйесін ұйымдастыру жөніндегі құжаттаманы ресми ау- 
дитор бекітеді. Кэсіпорынның экологиялық аудиті бір-үш жыл 
аралықтармен жүргізіледі. Экологиялық аудиттің есептерін 
ресми аудитор бекітеді, ал олардың тұжырымдары билік пен 
жұртшылықтың назарына жеткізіледі.

Қазіргі кезде әлемде экологиялық менеджменттің жэне эко- 
логиялық аудиттің мынадай халықаралық стандарттары жұ- 
мыс істейді:

- ¥лыбритания Стандарттар институтының В8 7750 британ 
стандарты;

- Канада стандарттар қауымдастығының С8А2 750-94 стан- 
дарты;

- Халықаралық стандарттар ұйымының қоршаған ортаны 
қорғау саласындағы экологиялық аудит жэне басқару стан- 
дарттары 180 14000 сериясы.

Дэстүрлі қаржылық аудитпен салыстырғанда, экологиялық 
аудитке көбінесе талдамалық сипат тэн. Ол компания өзінің 
экологиялық бағдарламасын қалай жетілдіреді деген сұраққа 
жауап бермейді. Аудиторлар тек табиғат қорғау қызметінің 
анықталған кемшіліктерін ғана көрсетеді, ал қажетті шара- 
ларды қабылдау -  компанияны басқарушының міндеті. 1993 
жылы ЕО-ның 1836/93 директивасымен Экологиялық басқа- 
ру жэне аудит қағидалары бекітілді. Бұл жүйені іске асырып 
жатқан компаниялардың арнайы экологиялық эмблема пайда-
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лануға құқығы бар. ¥лыбританияда 1836/93 директивасымен 
бекітілген Экологиялық басқару жэне аудит қағидаларымен қа- 
тар, В8 7750 Экологиялық басқару жүйесіне арналған стандарт 
эзірленді жэне енгізілді.

Бірыңғай Еуропалық Нарық қүруға жэне нығайтуға тәсіл- 
дер әзірлеу шеңберінде Еуропалық Қоғамдастық экологиялық 
заңнаманың жэне оның талаптарының орындалуын бақылау- 
дың қатаң жүйесін құруға тырысуда.

Экологиялық менеджменттің жаңа нарықтық қүралдарын 
сынаудың көшбасшыларының бірі ¥лыбритания болып табы- 
лады, онда 1990 жылы жаңа «Экологиялық Акт» (Епуігошпепіаі 
Асі), ізінше 1992 жылы Британ Өнеркэеіп Конфедераңиясыны 
сүратына сэйкес Британ Стандарттау институты дайындап 
шығарған В8 7750 Экологиялық менеджмент жүйелері сала- 
сындағы стандарт (8ресійса1:іоп Гог Епуігоптепіаі Мапа§етепі 
Зувіетз) қабылданды.

В8 7750 стандарты В8 5750 сапа стандартының (жэне 180 
9000) талаптарына толығымен сәйкес келеді. Стандарт кэсіпо- 
рынның табиғат қорғау қызметіне талаптар қоймайды жэне 
белгілемейді, алайда экологиялық менеджменттің тиімді жүй- 
есін қүруға, бастамашыл эколоғиялық аудиттеуді дамытуға ар- 
налған пайдалы үсынымдарды қамтиды, бүл жалпы үйым қыз- 
метінің экологиялық сипаттамасын жақсартуға эсерін тигізуге 
тиіс. Бастапқы кезеңде В8 7750 стандарты қағидаттарына сэй- 
кес британ кэеіпорындары ерікті негізде өз қызметтерінің си- 
паттамасын жүргізетін болады деп болжанды. Кейіннен ¥лы- 
британияға басқа да мемлекеттер қосылды, ал егжей-тегжейлі 
эзірленген жэне ауқымды оқу қүралдарымен сүйемелденген 
стандарттың өзі халықаралық қүжаттарды дайындауға негіз 
болды.

В8 7750 стандарты негізіндегі аудит аудиттеу рэсімдерін си- 
паттауды қамтиды жэне аудиторлық жоспарға қойылатын та- 
лаптарды нақтылайды. Бүған қарамастан, аккредиттеуші үйым 
ішкі аудиттеудің (В8 7750 стандартында аудиттеу ретінде эко- 
логиялық менеджмент жүйесінің жүмыс істеуі жоспар.іанған
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мақсаттарға, міндеттерге, құрылымға жэне т.б. қаншалықты 
сэйкес келетінін, енгізілген экологиялық менеджмент жүй- 
есінің қаншалықты тиімді екенін жэне кәсіпорынның экологи- 
ялық саясатының талаптарына жауап беретінін айқындау үшін 
қабылданған жүйелі бағалау түсініледі) қорытындыларын ішкі 
тексеруді қолдануы мүмкін. В8 7750 стандартын Финляндия, 
Нидерланд жэне Швеңия қабылдады. Франңия, Ирландия жэне 
Испания өз стандарттарын әзірледі. Австрия экологиялық ме- 
неджмент жүйелеріне қойылатын халықаралық талаптардың 
жариялануын күтуді дүрысырақ көрді.

1993 жылғы маусымда қабылданған ЕЭҚ 1.836/93 Қоршаған 
ортаны қорғау саласындағы басқару мен аудиттің еуропалық 
жүйесі туралы ережеде экологиялық аудит үйымның, оның 
қоршаған ортаны қорғау менеджменті мен рәсімдері жүйесінің 
тиімділігін жүйелі, құжатталған, мерзімді жэне объективті 
бағалауды көздейтін басқару қүралы ретінде айқындалады. 
Мүндай тексерудің нэтижесі үйым қызметіндегі кемшіліктер 
мен тэуекелдерді экология түрғысынан анықтайтын есеп бо- 
луы мүмкін.

Ережеге сэйкес, экологиялық аудиттің мақсаты кәсіпорын 
басшылығы тарапынан қоршаған орта үшін маңызы бар қы- 
змет түрлерін бақылауды, сондай-ақ кэсіпорынның табиғат 
қорғау саясатының орындалуын бағалауды қамтамасыз ету бо- 
лып табылады. Бүл экологиялық аудит барысында мемлекеттік 
үйымның қоршаған ортаны қорғау саласын қозғайтын әдістері 
мен рэсімдері зерттелуі мүмкін дегенді білдіреді. Экологиялық 
аудиттің мақсаттары:

- экологиялық ақпарат кэсіпорны беретін анықтық бақылау;
- объектінің экологиялық талаптарға сәйкестігін тексеру;
- ортаға жасалатын реттелетін жэне реттелмейтін эсерлердің 

тәуекелдерін бағалау.
Экологиялық аудиттің нысандары:
- кәсіпорынның бастамасы бойынша жүргізілетін ерікті эко- 

логиялық аудит;
- мемлекеттік органдардың арнайы рұқсаты, акңионер-
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лердің немесе жақында орналасқан аудандар халқының талабы 
бойынша жүргізілетін міндетті экологиялық аудит.

Дүниежүзілік банк экологиялық аудитті экологиялық аудит 
өлшемшарттарына сэйкестігі дэрежесін анықтау үшін үйым, 
күрылыс немесе объекті туралы экологиялық ақиаратты эді- 
сгемелік зерделеу ретінде қарастырады.

ЕЭҚ Кеңесі экологиялық аудитті қоршаған ортаны қорғау, 
сондай-ақ кэсінорын қызметінің экологиялық саясатпен 
үйлесімділігінің эсерін бақылау жэне келісімін бағалау үшін 
белгіленген басқару жэне проңестер жүйесін жүйелі, мерзімді, 
объективті жэне қүжатталған бағалауды білдіретін басқару 
қүралы ретінде қарастырды.

Экологиялық аудит нақты мемлекеттік орган немесе 
шаруашылық субъектісі, техногендік қауіп көзі ретінде 
кәсіпорын қызметінің қауіптілік дэрежесі туралы халықтың 
объективті ақпарат алуына ықпал етуге арналған.

Қаржылық аудитке қарағанда, экологиялық аудит қызметтің 
ерікті түрі болып табылатынын жэне қатаң регламенттеу мен 
шектеулері болмайтынын атап откен жөн (3-кестені қараңыз).

3-кесте. Қаржылық жэне экологиялық аудитті салыстырмалы
талдау

Қаржылық аудит Экологиялық аудит

Заңмен белгіленген талаптар 
(шарттар)

Кэсіпорынның ерікті қызметі

Жыл сайынғы оқиғалар Тіркелген кесте жоқ

Ресми бюллетеньде растау Кеңестер мен үсынымдар

Сыртқы ұйым жүзеге асырады Кәсіпорынды басқарудың ішкі 
тетігі болып табылады.

Қолданыстағы стандарттар, 
қағидалар шеңберінде ретгеледі.

Жекелеген, оның ішінде 
халықаралық қағидалармен және 
стандарттармен реттеледі.

Заңмен белгіленген ең төменгі 
жұмыс көлемі

Орындалатын жұмысқа қойылатын 
талаптар лсеке ескеріледі.

195



ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА

Экологиялық аудитті 18-суретте көрсетілгендей бірнеше 
түрмен шектеуге болады.

Әлемдік гылымда экологиялық аудит эртүрлі түсініледі. Ха- 
лықаралық деңгейде экологиялық аудиттің айқын анықтамасы 
жоқ, көбінесе аталған терминнің мынадай анықтамалары пай- 
даланылады:

• аудиттің жекелеген өлшемшарттарына қаншалықты сэйкес 
келетінін анықтау үшін үйым, қүрылыс немесе объекті тура- 
лы экологиялық ақпаратты эдістемелік зерделеу, аудиттелетін 
объектідегі экологиялық жагдайды «лезде суретке түсіру». 
Осылайша, экологиялық аудит экологиялық аспектілер туралы 
ақпаратты жинау жэне талдаудың жүйелі проңесін білдіреді;

• экологиялық талаптарга сэйкес объектілердің пайдала- 
нылуын жэне қызметті жүйелі, қүжатталган, мерзімді жэне 
объективті багалау;

• қоршаган орта саласындагы ерекше қызмет аудитінің ол- 
шемшарттарына (ИСО 14011:1996) сэйкестігін немесе сэй- 
кессіздігін айқындау үшін аудит куэліктерін объективті алуды 
жэне багалауды жүйелі қүжатталган растаушы проңесс;

• қызметтің жэне сапа бақылауы саласындагы нэтижелердің 
жоспарланган іс-шараларга сэйкестігін айқындауга мүмкіндік 
беретін жүйелі жэне тэуелсіз талдау, сондай-ақ іс-шараларды 
енгізу жэне олардың қойылган мақсаттарга жарамдылыгы;

• қоршаган ортага эсерді жэне меншікті беру немесе кей- 
інгі қызметке байланысты әлеуетті міндеттемелерді айқындау 
үшін жүргізілетін қоршаған ортаны зерттеу;

• Дүниежүзілік банктің анықтамасы бойынша экологиялық 
аудит -  бүл аудит объектілерінің белгіленген аудиторлық өл- 
шемшарттарга қаншалықты сэйкес екендігін айқындау мақса- 
тында жүргізілетін, үйым, объекті немесе орын туралы эколо- 
гиялық ақпаратты эдістемелік тексеру; Өлшемшарттар жер- 
гілікті, үлттық жэне халықаралық экологиялық стандарттарға 
негізделуге тиіс. Осылайша, экологиялық аудит экологиялық 
аспектілер туралы ақпаратты жинау мен талдаудың жүйелі 
процесін білдіреді.

• ПЧТ08АІ анықтамасы бойынша экологиялық аудит басқа
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ЭКОЛОГИЯЛЫҚАУДИТ I
Өндірістік 

экологиялық аудит

Негізгі табиғат қорғау 
қорларының 

құрылымы, қурамы, 
техникалық 

жай-кұйі

Экологиялық
қауіптілік

дереккөздері

Тазалау 
құрылыстарының 

еткізу қабілеті

Тазалау әдістерінің 
прогрессивтілігі

Қаржы 
қызметінің 

экологиялық аудиті

Қоршаған ортаны 
қорғауға арналған 

ағымдағы шығындар

Ластағаны үшін 
лимиттер шегінде 

төлемдер

Ластағаны ұшін 
лимиттен тыс 

төлемдер

Табиғи ресурстар 
ұшін төлемдер

Қоршаған ортаны 
қорғауға арналған 
кұрделі шығындар

Табиғат қорғау 
мақсатындағы 

ғылыми-зерттеу 
жұмыстарын 

қаржыландыру

Сәйкестік 
экологиялық аудиті

Қолданыстағы
заңнама

Халықаралық
талаптар

Табиғат қорғау 
қызметі 

құрылымының 
ұтымдылығы

Ақпараттық 
қамтамасыз етілу

Техникалық 
қамтамасыз етілу

Есептік-бақылау
жұмысыныңдеңғейі

Тиімділік
аудиті

Экологмялық 
басқару жүйелерін 

талдау

Басқа 
бағдарламалардың 

экологиялық ықпалы

Үкіметтің
қызметі

Экопогиялық
бағдарламалар

18-сурет. Экологиялық аудиттің кұрылымы

аудиторлық практикалардан елеулі түрде ерекшеленбейді жэне 
аудиттің барлық типтерін, яғни қаржылық есептілік, сэйкестік 
жэне тиімділік аудиттерін қамтиды. Тиімділік аудиттері кезін- 
де ЗЕ өлшемшарттары бойынша бағалау жүргізіледі. 4Е өл- 
шемшарттары бойынша бағалау тиісті өкілеттіктер болғанда 
ғана жүргізіледі. Тек тексерілетін мемлекеттік саясаттың жэне 
бағдарламаның бір бөлігі болған жағдайда ғана орнықты даму 
тұжырымдамасы экологиялық аудитті айқындаудың бір бөлігі 
бола алады.

Осылайша, «экологиялық аудит» үғымында үш тэсіл атап 
көрсетіледі.

Біріншісі бухгалтерлік (қаржылық) есептілікті, төлем-есеп 
айырысу қүжаттамасын, салықтық деклараңияларды жэне эко-
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номикалық субъектілерге қойылатын басқа да қаржылық мін- 
деттемелер мен талаитарды тексеру сияқты аудиттің дәстүрлі 
пайдапанылатын анықтамасына негізделеді. Сонымен бірге 
осы зерттеулерде эзірленген көптеген әдіснамалық тэсілдер та- 
биғат қорғау жэне экологиялық салықтар мен аударымдар бой- 
ынша бухгалтерлік (қаржылық) есептіліктің тиісті төлем-есеп 
айырысу қүжаттамасына, нормаларға, қағидаларға жэне нүсқа- 
улықтарға сәйкестігін растау мақсатында экологиялық аудитті 
жүргізу кезінде де қолданылуы мүмкін.

Екінші тәсіл экологиялық аудитті кэсіпкерлік қызметтің 
түрі ретінде тануға сүйенеді.

Үшінші тәсіл экологиялық аудиттің экологиялық ортада қа- 
уіпсіздікті қамтамасыз етудің жэне кәсіпорынның инвестици- 
ялық тартымдылығының үйымдық-қүқықтық тетігін білдіруі- 
не негізделген.

Барлық жазылғандарға сүйене отырып, мынадай анықтама 
беруге болады: «Экологиялық зерттеу қоршаған ортаны қорғау 
мәселелеріне бағдарлана отырып, түрақты қаржылық тексе- 
рудің бір бөлігін білдіреді. Яғни, мэні бойынша, бүл қызметі 
қоршаған ортаға әсер етуге байланысты үйымның қаржылық 
аудитіне байланысты. Аталған жағдайларда бақылаушы аудит 
үшін қалыпты болып табылатын басқаларына қосымша ретін- 
де өз тексеруіне экологиялық аспектілерді қосады. Бүл жерде 
экологиялық мазмүндагы базалық қүрамдас бөліктерді замана- 
уи аудит күрылымына интеграциялау туралы соз болып отыр».

Экологиялыц аудиттің типтері, міндеттері мен цагидат- 
тары

Экономикалық ғылымның дамуының осы кезеңінде эколо- 
гиялық аудиттің қаралатын проблемалары мен мақсаттарының 
шеңберіне қарай ерекшеленетін мынадай типтері ажыратыла- 
ды:

1) стандарттарды сақтау аудиті -  экологиялық аудиттің бүл 
типі, бір жағынан, қоршаған орта сапасының көрсеткіштерін, 
екінші жағынан, үлттық жэне халықаралық стандарттардың
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ережелерін салыстыру арқылы жүзеге асырылады; экологи- 
ялық аудиттің мүндай типінің мақсаты осы кәсіпорынның 
экологиялық сипаттамаларын қоршаған ортаның сапасы стан- 
дарттарына сэйкес келтіруге бағыттауға қажетті шараларды 
айқындау болып табылады;

2) жауаптылық аудиті -  экологиялық аудиттің мүндай 
типінің рәсімдерін жүргізу нәтижесінде қоршаған ортаға кел- 
тірген залалы үшін жауаптылық тәуекелі айқындалады;

3) экологиялық сақтандыру кезіндегі аудит сақтандыру 
шарттарын дайындау, экологиялық тәуекелдерді төменде- 
ту жэне залалды бағалау жөнінде алдын алу шараларының 
жоспарларын әзірлеу, сақтандыру жағдайлары туындаған, қор- 
шаған ортаны ластауға байланысты кәсіпорындарға қойылған 
талаптарды қарау кезінде жүргізіледі;

4) экологиялық сертификаттау жүйесіндегі аудит серти- 
фикаттау объектілерінің белгіленген экологиялық талаптарга 
(стандарттарға, нормативтерге) сэйкестігін бағалау мақсатын- 
да жүргізіледі;

5) аумақ аудиті аумақтың экологиялық жай-күйін бағалау 
мақсатында жүргізіледі;

6) өнімді бөлу туралы келісімдерді дайындау кезіндегі ау- 
дит -  экологиялық аудиттің бүл типі жер қыртысын, өсімдік 
жэне жануар әлемін зерттеуді қоса алғанда, инвестиңиялаудың 
болжамды объектілерін экологиялық түрғыдан барынша толық 
зерделеу мақсатында жүргізіледі.

Экологиялық аудиттің басқа да типтері болуы мүмкін. Бүл 
ретте экологиялық аудит объектісі ретінде қоршаған ортаға 
эсерін тигізетін кэсіпорындар мен қүрылыстардың, қүрылыс, 
қайта күру объектілерінің, шаруашылық объектілерін кеңейту, 
тоқтатып қою жэне жоюдың жобалары мен сметалық қүжатта- 
масы, сондай-ақ аумақтарды игеру жобалары болады.

Халықаралық практиканы ескере отырып, экологиялық ау- 
дит саласындағы негізгі міндеттерге:

- табиғат пайдалану жэне қоршаған ортаны қорғау сала- 
сындағы шаруашылық субъектілерінің қызметі туралы анық 
ақпарат алуды, экологиялық таза технологияларды жэне өнімді
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экологиялық белгілеуді енгізудің есебінен олардың элемдік на- 
рықтағы бәсекеге қабілеттілігін арттыруды;

- шаруашылық жүргізуші субъектілерге өз экологиялық са- 
ясатын дербес реттеуге ықпал етуді, экологиялық талаптарды, 
нормалар мен қағидаларды орындауға бағытталған алдын алу 
шараларын жүзеге асыру жөнінде басымдықтар қалыптасты- 
руды;

- шаруашылық жүргізуші субъектінің, сақтандыру жэне 
қаржылық-кредиттік үйымдардың қаржылық тэуекелін төмен- 
детуді;

- табиғат пайдалануды реттеудің негізгі бағыттарын іске 
асыру құралын қүруды;

- қоршаған орта саласындағы қызметті қызметтің басқа да 
салаларымен интеграңиялауды, «экологиялық» есеп жүргізу 
енгізуді;

- жалпы танылған қағидаттарды, эдістер мен рэсімдерді 
есеп алу жэне қолдануды жатқызуға болады.

Экологиялық аудит рэсімі кэсіпорынның экологиялық 
басқару (экологиялық менеджмент) жүйесінде барған сайын 
көбірек қолданылып келе жатқанын атап өткен жөн. Бүл ретте 
жалпыәлемдік үрдістерге сэйкес кэсіпорында менеджменттің 
интеграңияланған жүйесі қалыптастырылуда, онда өнімнің 
сапа менеджменті, табиғат пайдалану жэне қоршаған ортаны 
қорғау саласында басқару, тәуекелдерді бағалау жэне басқала- 
ры басқарудың жекелеген элементтері болып табылады.

Стандарттау жөніндегі халықаралық үйым 1996 жылы 180 
14000 кәсіпорынды экологиялық басқарудың халықаралық 
нормаларын эзірлеп қабылдады. Экологиялық менеджмент 
жүйелері қоршаған ортаны ауа, су, топырақ, табиғи ресурстар, 
флора, фауна жэне адамдардың өздері сияқты өзара іс-қимыл 
жасайтын элементтерді қамтитын үйымдар өз қызметін да- 
мытатын орта ретінде айқындайды. Экологиялық ғылымның 
анықтамасы бойынша қоршаған орта табиғи, тарихи, мэдени 
жэне эстетикалық қүндылықтарын ескере отырып, тірі жандар- 
дың мекендеу ортасы мен өзара іс-қимылын білдіреДі. Осылай-
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ша, қоршаған орта физикалық, химиялық жэне биологиялық 
компоненттерден, сондай-ақ тіршілік иелеріне жэне адамзат 
қызметіне ықпал ететін элеуметтік факторлардан кұрылады.

Мемлекеттік қорларды пайдалану кезінде заңдылық, 
тиімділік, өнімділік жэне үнемдеу қағидаттары дэстүрлі 
қаржылық бақылау сияқты мемлекеттік үйымдардың экологи- 
ялық аудитінде де қолданылады.

Тексеруді жүргізуші аудитор әр жолы барынша нақтыланған 
экологиялық нормативтердің орындалуына баға беруге, мем- 
лекеттің экологиялық саясатының жэне тиісті бағдарламалар- 
дың міндеттерін орындау дәрежесін анықтауға, шығыстардың 
қол жеткізілген нәтижелерге сэйкестігін айқындауға жэне т.б. 
жасауға тиіс. Бақылау органдарының қызметін реттейтін нор- 
маларда экологиялық олшемшарттар туралы нақты айтылмауы 
бүл органдарды мемлекеттік үйымдармен жүмыс істеу кезінде 
экологиялық аудит техникасын иайдаланудан босатпайды.

Тексерулер барысында өлшем аспаптарын немесе хими- 
ялық элементтердің периодтық кестесі пайдалану аудитордан 
орта мектепте алғанынан артық білім талап етпейді. Алайда, 
қажет болған жағдайда, ІАРС 1010 Халықаралық бухгалтер- 
лер федераңиясының мэтініне де жүгінуге болады, онда бы- 
лай деп көрсетілген: «Аудитор қоршаған ортаны қозғайтын 
жэне кәсіпорынның қаржылық жай-күйі мен тексеру нәтиже- 
леріне ықпал ететін фактілерді, мәмілелер мен іс-қимылдарды 
теңестіруге жэне түсінуге тиіс. Сонымен бірге мүндай тексеру 
барысында арнайы білімді талап ететін жағдайлар кездескен- 
де, бақылаушы жүмысқа сарапшы тартуға міндетті».

Экологиялық аудитті жоспарлау проңесі коптеген тэжірибе- 
лердің негізінде мынадай түрде көрінеді:

Жоспарлау проңесінде бақылау объектісі туралы ақпаратты 
алдын ала жинау жүзеге асырылады. Ақпарат жинау кезеңін- 
де алдын ала зерделеу жэне ақпарат жинау жүзеге асырылады. 
Әрі қарай аудит мақсаттарын жэне ауқымын айқындаған жөн, 
ол мыналарды қамтиды:

- аудит өлшемшарттарын жасау,
- дэлелдемелер жинау жэне дэлелдемелер дереккөздері эді-
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ЕСЕПТІЛІК
КЕЗЕҢ!'

жүрпзу
КЕЗЕҢІ

ЖОСПАРЛАУ
КЕЗЕҢІ

! 9-сурет. Экологиялық аудитті жүзеге асыру кезеңдері

стерін сэйкестендіру жэне табу,
- түжырымдар мен үсынымдар,
- жоспарлауға арналған байланыс,
- қажетті ресурстар, тексерулер кестесі жэне элеуетті тәуе- 

келдерді айқындау,
- алдын ала зерделеу жэне есептер жасау.
Жоспарланатын аудиттің ауқымын айқындай отырып, оны

жүргізу әдісін таңдаған жон. Экологиялық аудиттің барынша 
таралған әдісі оны тиімділік аудитін жүзеге асыру арқылы 
жүргізу болып табылады.

'V'' >■.:
АЙҚЫНДАУ

АҚПАРАТ 
ЖИІАУ

МАҚСАТТАРЫН
ӨЛШЕМШАРТ

ТАРЫН,
':' ӘДІСТЕРІН 

АЙҚЫНДАУ

20-сурет. Аудит жоспарлау проңесі

Осылайша, элемдік практикада экологиялық аудит кеңінен 
таралған. Мемлекеттік деңгейдегі экологиялық аудит 70-ші 
жылдары өндірісі дамыған елдерде дами бастаған. Эколо- 
гиялық аудит қоршаған ортаға маңызы бар қызмет түрлерін 
бақылауды қамтамасыз етуде маңызды рөл атқарады. Сон-
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дай-ақ экологиялық аудиттің жүзеге асырудың нәтиделері 
бойынша табиғат қорғау саясатының орындалуын багалауға 
болады. Экологиялық аудиттің теориялық негіздері кейіннен 
түрлі халықаралық конференцияларда жэне симпозиумдарда 
білдіріледі. Экологиялық аудитті жүргізген кезде талдамалық 
қүрамдас бөлігіне назар аудару қажет. Қазіргі кезде өндірістік 
ауқымда да, мемлекеттік ауқымда да экологиялық аудитті жү- 
зеге асырудың көптеген әдістемелері қалыптасқан.

2010 жылғы 22-27 қараша аралығында Йоханнесбургте 
(Оңтүстік-АфрикаРеспубликасы) өткен ШТ08АІ-дың XX Кон- 
гресінің жүмысы барысында Йоханнесбург декларациясы қа- 
былданды, ол жоғары мемлекеттік аудит органдары қызметінің 
негізгі бағыттарын, оның ішінде түрақты экономикалық өсуді 
қамтамасыз ету жэне қоршаған ортаны қорғау жөніндегі үсы- 
нымдарды қамтиды. Сонымен қатар Конгресс жүмысында ау- 
дит стандарттары мәселелеріне коп көңіл болініп, аудитті жү- 
зеге асырудың халықаралық стандарттары қабылданды.

Йоханнесбург декларациясында орнықты дамудыц қазіргі 
кездіц қажетті игіліктері үшін қажет екені, алайда ол келешек 
үрпақтың өз қажеттіліктерін қанағаттандыру мүмкіндігін қа- 
терге тікпеуі керек екені атап отілді. Бүл үшін мына түйінді үш 
салада: табиғат ресурстарын жэне қоршаған ортаны сақтауда, 
экономикалық даму жэне әділдікте, сондай-ақ әлеуметтік про- 
гресте келісілген іс-қимылдар жасау талап етіледі. Қаржылық 
түрғыдан алғанда, қоршаған ортаны қорғау жэне орнықты 
даму -  бүл қабылдаған бағдарламалар бойынша мемлекет- 
тің тікелей шығыстары, сондай-ақ экономика субъектілерін 
қаржылық көмек көрсетуге байланысты түрлі тетіктер. Осыған 
байланысты, экологиялық орта жэне экономиканың орнықты 
дамуы қағидаттарына сэйкес ЖМАО-ның есепке алу мен 
шығыстардың дұрыстығын тексеруі маңызды. Аталған декла- 
рацияның екінші тақырыбы ретінде экологиялық аудит жэне 
орнықты даму белгіленген.

Әлемдік практикада экологиялық аудитті жүзеге асыру үпіін 
түрлі әдістемелер қолданылады, негізгілерінің бірі мамандан-
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дырылған аудитті жүргізу үшін эзірленген жэне бекітілген 
ЮТ08АІ (І88АІ 5100-5199) стандарттары болып табылады. 
Аудиттің мамандандырылған түріне экологиялық аудит жата- 
ды (4-кестені қараңыз):

4-кесте. Ш Т08АІ экологиялық аудиті бойынша басшылық

І88АІ
5110

.............................. ................ ...............................  - - ......—
Аудит қызметін экологиялық тұрғыдан жүргізу бойынша 
басшылық. Қосымшалар ('Оіікіапсс оп Сопсіисііпц Аисііія оГ 
Асгіуіііез \уііһ ап ЕпуігоптепІаІ РегкресЕүе. Аррепсііх)

І88АІ
5120

Э к о л о г и я л ы қ  аудит және дұрыстык аудиті. Қосымша 
(Епуігошпепіаі Аисііі агкі Ксциіагііу Аисііііп». Аррепсііх)

І88АІ 
і 5130

Тұракты даму: жогары мемлекеттік аудит органдарының рөлі. 
Қосымша (ЗикіаілаЫе Осуеіортепі: Тһе Коіе оГ 8иргеше Аисііі 
Іпзіііийопз. Аррепсііх)

І88АІ
5140

Жоғары қаржы бақылау органдарының халықаралық 
экологиялық келісімдер аудиті бойынша ынтымақтастығы. 
1998 жылы мақұлданды (Но\¥ 8АІз т а у  со-орегаіе оп Іһе аисііі 
оГ іпіетаііопаі епуігоптепіаі ассогсік. Епсіогяесі 1998)

Ескерту: Ш Т08АІ стандарттары

Жоғары мемлекеттік аудит органдарының экологиялық ау- 
дит жүргізуіне баса назар аударған жөн.

Экологиялық аудит XX ғасырдың соңында кеңінен тарал- 
ды. 1992 жылы Вашингтонде өткен XVI Конгресінде ЕМТ08АІ 
экологиялық аудит жөніндегі жүмыс тобы (\Үогкіп§ Огоир оп 
Епуігоптепіаі АисШп§, \ҮОЕА) қүрылды. Аталған жүмыс тобы 
көптеген комитеттер мен жүмыс топтарының бірі болып табы- 
лады, ол Халықаралық жоғары мемлекеттік аудит органдары 
үйымының басшылығымен аудитті жүзеге асыру проблемала- 
рын жэне мэселелерді қарастырады. Қазіргі кезде осы салада 
жоғары мемлекеттік аудит органдары жүмысыңың өлшем- 
шарттарын әзірлеуде Ш Т08АІ экологиялық аудит жөніндегі
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жұмыс тобы ең белсенді болып табылады. Бұл жұмыс тобына 
70-тен аса мемлекеттің жоғары мемлекеттік аудит органдары 
кіреді жэне ол 200-ге жуық мүшені біріктірген осы халықара- 
лық үйымның ең үлкен жүмыс тобы болып табылады.

Топ қызметінің мақсаты тексерулердің осы түріне байла- 
нысты мәселелерді дүрыс түсінуде жоғары мемлекеттік аудит 
органдарына көмек көрсету, бақылау органдары арасына өзара 
ақпарат жэне тәжірибе алмасуды қамтамасыз ету жэне ЖМА- 
О-ға қажетті бағыттарды, үсынымдарды жэне ақпараттық ма- 
териалдарды жариялау болып табылады. Бақылау органдары 
өз функңияларын заңдылық, тиімділік және үнемдеу қағидат- 
тары негізінде жүзеге асырады, алайда осыларға қосылатын 
тағы екі қағидат бар: турашылдық қағидаты жэне экологиялық 
қағидат.

Экологиялық аудит жөніндегі жүмыс тобы экологиялық ау- 
диттің басшылық қағидаттары бойынша түрлі зерттеулер жүр- 
гізеді. Топ қүрылған кезінен бастап жүмыста пайдалануға үсы- 
нылатын бірқатар жүмыс күжаттарын әзірледі. Экологиялық 
аудит жөніндегі жүмыс тобының алғашқы қадамдарының бірі 
осы салаға тікелей қатысы бар тақырыптардың каталогын жа- 
сау болды. Біліммен жэне күралдармен алмасу, экологиялық 
аудит бойынша жүмыс туралы ақпарат алмасу, сондай-ақ сы- 
ртқы үйымдармен ынтымақтастықтың жалпы қағидаттарын 
белгілеу үшін жалпы стратегия бекітіледі.

Түрлі уақытта экологиялық аудиттің негізгі тақырыптары 
«таза су», «қалдықтар», «биотүрлілік» проблемасы, сондай-ақ 
«климаттың өзгеруі» болды. Экологиялық аудит жөніндегі 
жүмыс тобы олардың жүмысының нәтижелері бойынша озық 
практикадан нақты нүсқаулар жариялайды.

Мысалы, орнықты дамудың үйымдық қүрылымы эконо- 
микалық, әлеуметтік жэне экологиялық аспектілерді бірік- 
тіре отырып, Үкіметтен ауқымды жүмыс көлемін талап етеді. 
Үкіметтер министрліктер, бөлімдер мен агенттіктер, бағдар- 
ламалар мен жобалар арасында көбірек интеграңиялануға 
жағдай жасай отырыи, осы жаңа шындыққа бейімделген. 
Алайда, кэсіпорындар бөліктерінің әрқайсысының рөлін және
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міндеттерді қайталауды келтіре отырып, олардың неге жауап- 
ты екенін анықтауға қатысты айқындық жетіспейді.

Өңірлік жэне ұлттық деңгейлер арасында үйлестірудің 
жетіспеуі де проблема болып табылады. Қоршаған ортаны 
қорғау проблемалары жергіліктіден бастап, жаһандыққа дейін- 
гі барлық деңгейлерде туындайды жэне муниңипалды, өңірлік 
жэне үлттық үкіметтерді тартады. Үкіметтер олардың түрлі 
деңгейлердегі жүмысын интеграңиялауды жэне үйлестіруді 
жақсартуға тиіс. Үлттық саяатты жүзеге асыруға тартылған 
жергілікті кэсіпорындар ашықтық және жауаптылық мүдде- 
лері үшін өздерінің бюджеттен алынған кез келген қорды қа- 
лай жүмсағанын жэне қандай нәтижелерге қол жеткізілгенін 
хабарлауға тиіс.

Көптеген ЖМАО-ларда жүргізілген тексерулерді талдау ба- 
рысында Үкіметтің қоршаған ортаны жэне орнықты дамуды 
басқару саясатын жүзеге асыру жэне жүйесін қүру үшін тиімді 
қаражат бөлмейтіні анықталды. Кейбір үкіметтер ЖМАО үсы- 
нымдарына сәйкес мемлекет саясаты қүралдары мен проңе- 
стерін жақсартпаған.

Тексерулер барысында бағдарламаларды немесе жобаларды 
іске асыруға ірі сомалар бағыттамастан бүрын экологиялық 
аспектілерден барынша уақтылы түжырымдар жасауға кепіл- 
дік беру үшін Үкімет саясатты жүзеге асыру қаражатын пайда- 
ланбайтыны байқалады.

Шешімдер қабылдау кезінде орнықты дамудың үш негізі
-  экономикалық, әлеуметтік жэне экологиялық аспектілердің 
есепке алынбауы да білінеді. Орнықты дамуды басқару эконо- 
микалық, әлеуметтік жэне экологиялық саясаттардың, эсіресе 
даму жоспарының барынша кең күрылымдары шегінде озық 
интеграңиялануын талап етеді.

Аудит жүргізу кезінде қаржылық менеджмент проблемала- 
рының экологиялық саясаттар мен бағдарламаларды жүзеге 
асыру кезінде күтпеген шығындарға әкеп соғатын жеткілікті 
дэрежеде жоспарланбауынан туындауы мүмкін екендігі атап 
өтілді. Экологиялық саясаттар мен бағдарламаларды енгізуді
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қолдау үшін қаржылық менеджменттің тиісті құрылымдары- 
ның болмауын, сондай-ақ қаржылық менеджмент дағдыла- 
рының жетіспеушілігін жэне қорларды дұрыс пайдаланбауды 
қамтитын басқа да проблемалар бар.

Мемлеттік бағдарламалар аудиті қоршаған ортаны қорғау 
жөніндегі күқықтық нормалардың орындалмағанын көрсетті, 
осыған байланысты үкіметтен экологиялық саясатты іске асы- 
ру жөнінде тиімді шаралар қабылдау талап етіледі.

Аудит жүргізу кезінде көбінесе жоғары сапалы хабарланды- 
ру жүйесінде кемшілік анықталады. Стратегиялық жоспарлар- 
ды шынайы бағалаудың болмауы орнықты даму жолында ха- 
барлау мен өлшеуде қиындықтар туғызады. Аталған проблема 
алдағы стратегиялық іс-қимылдардың талаптарын дұрыс емес 
сәйкестендіруде де көрінеді.

Қоршаған ортаның жай-күйі, олардың заманауилігі, сапасы 
мен дэлдігі туралы деректердің қолжетімділігінде проблемалар 
бар. Жалпы экожүйелердің түрлі аспектілері туралы білім мен 
ақпараттың жеткіліксіздігі, сондай-ақ басқарушылық шешім- 
дерді қолдауда қолданыстағы ақпаратты пайдаланудан бас тар- 
ту байқалады. Тэуелсіз экологиялық аудитті жүргізу кезінде 
жеткілікті дәрежеде хабарландырылмаған салаларда шешім 
қабылдайтын түлғалар үшін ақпарат жинауға жэне оларға ха- 
барлауға болады.

Экологиялық аудитті дамытуда 1999 жылы Парижде 
ЕІЖ 08АІ-ДЫ Ң (Еуропа жоғары аудит органдарының үйымы) 
4-ші Конгресінің қарарымен ресми бекітілген ЕІІК08АІ-дың 
экологиялық аудит мэселелерімен айналысатын тобы елеулі 
үлес қосады. ЕЕҒК08АІ шеңберінде Экологиялық аудит жөнін- 
дегі жүмыс тобын Норвегия Корольдігінің Бас аудиторы үй- 
лестіреді. Әдетте қоршаған ортаны қорғау мәселелеріне ба- 
рынша сезімтал елдердің коптен бері өз жоғары мемлекеттік 
аудит органдары арқылы бақылау іс-шараларын жүргізіп келе 
жатқанын, көптеген елдердің қоршаған ортаны қорғау пробле- 
малары үлкен алаңдаушылық туғызып отырғанын атап өткен 
жөн.
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ЕІІКОЗАІ Экологиялық аудит жөніндегі жұмыс тобы өз 
гркырымдамалық пайымын іске асыру мақсатында 2012-2014 
жылдарга арналган қызметінің Стратегиясы мен Жоспарына 
сәйкес еуропалықтардың мына төрт стратегиялық мақсатқа 
қол жеткізулеріне ықпал етеді:

1. Еуропада бір уақыттағы экологиялық аудитті қолдау не- 
месе үйлестіру.

2. Климаттың өзгеруі жэне орнықтылық саласында тексе- 
рулерді дайындау жэне жүзеге асыруда ЖМАО-ны ынталан- 
дыру.

3. Экологиялық аудит пен эдіснаманың дамуын ынталан- 
дыру, сондай-ақ әлеуетті кейіннен арттыру.

4. ЕІЖ 08АІ жэне Ш Т08АІ жүмыс топтарының өзара 
іс-қимыл процестерінің тиімділігін, сондай-ақ экологиялық ау- 
дитке қатысы бар басқа да үйымдар мен мекемелердің ынты- 
мақтастығын қамтамасыз ету.

Экологиялық аудитті жүзеге асырудың қаралып отырған 
тэжірибесінде ЮТ08АІ оңірлік топтарында мынадай көрініс 
байқалады:

АҒК08АІ (Африка жоғары аудит органдарының үйымы) 
тиімділік аудитіне сәйкес экологиялық мэселелерге аудит жүр- 
гізу өкілеттігіне ие. Бүл биліктің түрлі деңгейлеріне жэне мем- 
лекеттік кэсіпорындарға кеңейтілген рүқсатты көрсетеді.

АКАВ08АІ-да (Араб жоғары аудит органдарының үйымы) 
респонденттердің барлығы тиімділік аудитіне сәйкес экологи- 
ялық мэселелердің аудитін жүргізу үшін заңды өкілеттіктерге 
ие. Сонымен бірге олардың қүқықтық мэртебесінде көрсетіл- 
ген өкілеттіктер экологиялық аудит саласындағы хабардар 
етілу мен тэжірибе деңгейін арттыруды көрсетпейді.

А 808А І (Азия жоғары аудит органдарының үйымы) сәй- 
кестік аудитін де, қоршаған ортаның тиімділігі аудитін де жүр- 
гізу үшін өкілеттігі бар. Мемлекеттік кэсіпорындарға жэне 
үкіметтік емес үйымдарға рүқсаты бар өкілеттіктерін кеңейт- 
кені байқалады.

САМ08АІ (Кариб оңірі елдерінің жоғары аудит органда- 
рының үйымы) өңірінде өз үлттық үкіметтеріне кіру деңгейі
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Басқа өңірлермен салыстырғанда айтарлықтай төмен (67%) 
және көбінесе олардың құкықі ық жағдайы қоршаған орта 
мәселелері бойынша тексерулер жүргізуге мүмкіндік бермей- 
ді. ЖМАО-лардың ешқайсысының экологиялық аудит жүргі- 
зу үшін арнайы өкілеттіктері жоқ. Дегенмен, барлық деңгейде 
экологиялық аудитті жүзеге асыруға деген қызығушылықтың 
ұлғайғаны байқалады.

ЕІІК 08А І-ды ң барлық дерлік мүшелері қаржылық тексе- 
рулер, сәйкестін аудитін жэне экологиялық тақырыитарға ар- 
налған тиімділік аудитін жүргізе алады. Алайда, барлығында 
бірдей аудиттің нақты білдірілген табиғат қорғау өкілеттігі 
жоқ.

ЖМАО-да арнайы экологиялық аудиторлық өкілеттіктер 
ОЬАСЕҒ8-те (Латын Америкасы жэне Кариб өңірі елдерінің 
жоғары аудит органдарының ұйымы) барынша таралған нор- 
ма болып табылады. Осы өңірдің елдерінде қаржылық аудитін 
(64%-дан 87%-ға дейін), қоршаған ортаның тиімділік аудитін 
(79%-дан 93%-ға дейін) жэне алдын ала тексерулерін (29%-дан 
40%-ға дейін) жүргізу өкілеттіктерімен үлесінің айтарлықтай 
ұлғайғаны байқалады.

РА8АІ (Тынық мұхит оңірі елдерінің жоғары аудит орган- 
дарының ұйымы) құрылымында сәйкестік аудитін (86%-дан 
67%-ға дейін) жэне қоршаған ортаны алдын ала тексеруді 
(29%-дан 11%-ға дейін) жүргізу мүмкіндігі бар ЖМАО-лар- 
дың үлесі төмендеуде. Әртүрлі институционалдық деңгейлер- 
ге кіру осін, 100%-ының мемлекеттік кэсіпорындарға толық 
кіруге рұқсаты бар.

Жогары мемлекеттік аудит органдарының экологиялыц 
аудит жүргізуінің шетелдік тәжірибесі

Еуропалық қоғамдастықтың Есеп палатасы 1975 жылы 
екінші Бюджет жоніндегі шартпен кұрылды жэне оз қызметін 
1977 жылы бастады. Еуропалық Есеп палатасының ұйымдық 
құрылымында экологиялық аудит функңиялары ішкі саясатқа 
жэне зерттеулерге жауап беретін Палата мүшесіне болінген.
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«Қоршаған ортаны қорғау жэне биотүрлілікті сақтау тура- 
лы» 1999 жылғы Австралия Заңына сәйкес (516А-тармағы) ел- 
дің барлық үкіметтік мекемелері өзінің жыл сайынғы есебіне 
өз қызметі шеңберінде қоршаған ортаны қорғауды жақсартуға 
қатысты өздері жасаған жүмысты көрсететін тармақ енгізуге 
міндетті.

Беларусь Республикасының Мемлекеттік бақылау комитеті 
экологиялық салық бойынша жеңілдіктер берудің тиімділігін 
талдай отырып, экологиялық аудит саласында түрақты түрде 
бақылау іс-шараларын жүзеге асырады.

Табиғат қорғау заңнамасының сақталуы жэне қоршаған 
ортаға келтірілген зиянды өтеу саласындағы тексерулермен 
үйымдардың табиғат қорғау заңнамасын бүзуының көптеген 
фактілері анықталады.

Эколоғиялық аудит саласында іс-шаралар жүргізу бары- 
сында Беларусь Республикасының Мемлекеттік бақылау коми- 
теті мемлекеттік басқарудың мүдделі органдарының назарын 
түрақты түрде олардың пәрменді шаралар қабылдауы қажетті- 
гі мэніне аударады, мысалы: Табиғат министрлігі -  қоршаған 
ортаға келтірілген зиянды өтеу, табиғат қолданушылардың та- 
биғат қорғау заңнамасы талаптарын сақтауы жөнінде; Денсау- 
лық сақтау министрлігі -  үйымдардың санитарлық иормалар- 
ды, қағидалар мен гигиеналық нормативтерді сақтауы жөнін- 
де; Салықтар жэне алымдар жөніндегі министрлік -  есептеудің 
дүрыстығы жэне экологиялық салықты төлеудің міндеттілігі; 
Түрғын үй-коммуналдық шаруашылық министрлігі -  екінші 
шикізат жинау (дайындау) жэне басқалары.

Канаданың тэжірибесін қарастыра отырып, Канаданың Бас 
аудитор офисі денсаулық сақтауды, мэдениетті, қоршаған ор- 
таны, қаржыны, ауыл шаруашылығын, көлікті жэне ғылымды 
қоса алғанда үкіметтің барлық дерлік саласында тексеру үй- 
ымдастыратынын атап өтуге болады. Бас аудитор офисі аудит- 
тің үш негізгі түрін жүргізеді:

1. Қаржылық қүжаттардың дүрыстығы мен толықтығын 
бағалау. %
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2. Кірістер мен шығыстардың Парламент бекіткен мақсат- 
тар мен сомаларға сәйкестігін бағалау.

3. Шығындардың тиімділігі жэне үнемділігін бағалау.
Канада ЖМАО-сының өкілеттіктері аудиттің көптеген тип-

терінің қызметіне экологиялық тексерулер жүргізуге мүмкін- 
дік береді. Комиссия жедел де, заңнаманы орындауға да эколо- 
гиялық аудит жүргізеді. Сонымен бірге әлемнің басқа ЖМА- 
О-ларымен салыстырғанда, Канада ЖМАО-сының жергілікті, 
муниципалды билікке жэне басқарушы кэсіпорындарға, сон- 
дай-ақ жеке сектор кэсіпорындарына кіруі айтарлықтай шекте- 
улі. Ниеттер туралы декларацияда «халықтың демократиялық 
институттарымызға деген сенімінің маңызды болігі мемле- 
кеттік қорлардың тиімді жүмсалуына деген сеніміне негізде- 
летіні» атап өтілген.

Бүл мемлекеттік шығыстардың өнімді, заңды болуға жэне 
қоршаған ортаны қорғау қағидаттарына сәйкес келуғе тиіс 
екенін білдіреді.

Канадада ЖМАО Бас аудиторы тағайындайтын, қоршаған 
ортаны қорғауға жэне орнықты дамуға мамандандырылған 
аудиторлар тобына басшылық ететін, қоршаған орта жэне 
орнықты даму мәселелері бойынша комиссар лауазымы бар. 
Аталған топтың қызметі федералдық ведомстволарды жэне 
олардың орнықты дамудың қойылған мақсаттарына сәйкесті- 
гін бағалай отырып, сондай-ақ экологиялық петициялар про- 
цесін бақылау арқылы тиімділік аудитін жүргізуге негізделеді.

Қоршаған орта жэне орнықты даму мәселелері жөніндегі 
комиссар парламентшілерге объективті, тэуелсіз талдау, сон- 
дай-ақ Федералдық Үкіметтің қоршаған ортаны қорғау жэне 
орнықты дамуды қамтамасыз ету бойынша күш-жігері жөнін- 
де үсынымдар үсынады.

Аудит бойынша жыл сайынғы есептерде елдің табиғат орта- 
сын сақтау жеке тармақпен белгіленген.

Іс-қимылдардың экономикалық жоспарының атап өтілген 
жеке кезеңі табиғат ортасын қорғауды қаржыландыру, эколо- 
гиялық тәуекелдерді шешу, сондай-ақ елдегі метеорологиялық 
қызмет көрсетуді бюджет жүйесінің жаңа шараларымен жақ-
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сарту болып табылады.
Экологиялық аудит жүргізу жоспарында Нидерландтың 

тэжірибесі де қызығушылық туғызады. Нидерланд Есеп пала- 
тасының үйымдық құрылымында қаржылық тексерудің 3 не- 
гізгі басқармасы бар, олардың бірі қоршаған орта, табиғат бай- 
лықтарын жэне балық ресурстарын пайдалану мэселелерімен, 
сондай-ақ сумен жабдықтау, қала қүрылысы жэне ауыл шару- 
ашылығы сияқты тақырыптармен айналысады.

Есеп палатасы негізінен жедел сипаттағы экологиялық тек- 
серулер, сондай-ақ қолданыстағы заңнаманың сақталуына 
аудит жүргізеді. Сонымен бірге Есеп палатасы саясатты іске 
асырудың қажетті нэтижелерін қамтамасыз етудің тиімділік 
аудитін жүргізеді. Қаралатын күтілген нәтижелерге министр- 
ліктер іске асыратын саясаттардың көмегімен қол жеткізу- 
ге болады. Сондай-ақ саясатты қоғамдық позиңиядан жүзеге 
асыру (Министр бағдарламаларды іске асыруды қоғамның 
келісімімен жүзеге асыра ма? Бүл қоғам үшін оң нәтиже бере 
ме?) мэселелері де қарастырылады.

Тиімділік аудитін жүргізу кезінде Нидерланд Есеп палатасы 
Орталық Үкіметтің қызметін бағалаудың негізгі мэселелерін 
пайдаланды:

Үкімет қалаған нэтижелерге қол жеткізу үшін қаражаттың 
қажетті көлемін пайдалана ма?

сол нэтижелерғе қол жеткізудің барынша үнемді тэсілдері 
болуы мүмкін бе?

Нидерланд Есеп палатасы аудиттің нэтижелері бойынша 
себептерді түсіндіру жэне үрдістерді анықтау арқылы қалаған 
нэтижелерге қол жеткізу үшін не жасау қажеттігі туралы мини- 
стрге консультация бере отырып, есептер әзірлейді. Министр- 
ліктерді бағдарламаларды іске асыруының жеткілікті дэрежеде 
тиімді болмауының түрлі себептері бар:

- саясат мақсаты жеткілікті дәрежеде айқын түжырымдал- 
маған;

- саясат өте күрделі немесе практикада іске асыруда шектел- 
ген қағидаларды қамтиды;
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- саясатты жүзеге асыратын институттардың жеткілікті дэре- 
жеде қаржыландырылмауы;

- саясатты жүзеге асыру үшін басшылық тарапынан бақыла- 
удың төмен болуы;

- саясатты іске асыру қоғамға болжанған әсерді көрсетпейді.
Есеп палатасы оз жарғылық міндеттерін жүзеге асыру үшін

мемлекет қаражатын пайдаланатын институттарға да тиімділік 
аудитін жүргізеді. Мүндай мекемелерге қоғамдық теле- жэне 
радиотарату компаниялар, мектептер, элеуметтік мекемелер, 
сондай-ақ полиция жатады.

Сондай-ақ Норвегия Корольдігінде экологиялық ауднт жүр- 
гізу тәжірибесі де қызықтырады. Норвегия Корольдігінің Бас 
аудитор басқармасы экологиялық аудит жоніндегі жүмыс тобы- 
ның белсенді қатысушысы ретінде оны жүргізудің әдіснамасын 
дамытуға ықпал етеді. Оның басты мақсаты -  жоғары мемле- 
ісеттік аудит орғандарын осы саладағы бастамаларды артты- 
руды жэне Еуропаның бақылау органдары арасында тәжірибе 
жэне қорытындылар алмасуды ынталандыру.

Экологиялық аудиттің Норвегия Корольдігінің Бас аудитор 
офисі тиімділік аудитін жүргізу арқылы жүзеге асырады. Нор- 
вегияда қолданылатын тиімділік аудиті әдіснамасында 21-су- 
ретте корсетілген бірқатар кезеңді атап отуге болады.

Норвегия Корольдігінің Бас аудитор басқармасы алдын ала 
ісезеңде эр министрліктің қызметіндегі жыл сайынғы матери- 
алдық қамсыздандырылуына жэне тәуекел дэрежесіне бағалау 
жүргізеді.

Әдетте тиісті салалар таңдалғаннан кейін алдын ала талдау 
жүргізіледі, кейін негізгі талдауды жүргізудің орындылығы ту- 
ралы шешім қабылданады.

Алдын ала талдау кезеңінде министрліктер мен ведомство- 
лық бағынысты мекемелер жоспарланып жатқан аудит тура- 
лы хабардар етіледі, ақпарат жинау үшін министрліктермен, 
ведомстволық бағынысты мекемелермен, кэсіби жэне өзге де 
гүлғалармен байланыс қалыптастырылады.

Норвегия Корольдігінің Бас аудитор офисі алдын ала талдау 
кезеңінде эр министрліктің қызметіндегі жыл сайынғы мате-
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4

Алдын ала талдау.
Алдын ала талдау жоспары. 
Алдын ала талдауды жүргізу. 

Алдын ала талдау бойынша есеп. 
Отчет по предварительному 

анализу

Жоспарлау
процесі

ПРОЦЕСТІ
ҚОЛДАУ

Негізгі талдау. 
Негізгі талдау 

жоспары. 
Негізгі талдауды 

жүргізу, 
Негізгі талдау 
туралы есеп.

Кейінгі 3 жыл 
(толықтыру)

Пост-тексеру жұмысы. 
Жүмысты бағалау және аяқтау. 

Әкімшілік есеп.

21-сурет. Норвегия Корольдігінің Бас аудитор офисі 
жүргізетін аудит процесі

риалдық қамсыздаидырылуына жэне тәуекел дэрежесіне баға- 
лау жүргізеді.

Әдетте тиісті салалар таңдалғаинан кейін алдын ала талдау 
жасалады, кейін негізгі талдауды жүргізудің орындылыгы ту- 
ралы шешім қабылданады.

Алдын ала талдау кезеңінде министрліктер мен ведомство- 
лық бағынысты мекемелер жоспарланып жатқан аудит тура- 
лы хабардар етіледі, ақпарат жинау үшін министрліктермен, 
ведомстволық бағынысты мекемелермен, кэсіби жэие өзге де 
түлғалармен байланыс қалыптастырылады.

Норвегия Корольдігінің Бас аудитор офисі негізгі талдауға 
дайындық процесінде зерттеудің мақсатын, аудйттің алдын
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ала өлшемшарттарын, аудит мәселелерін, фактілер мен дэлел- 
демелерді жинау кезінде қолданылатын эдіснаманы министр- 
ліктер мен кез келген ведомстволық бағынысты мекемелердің 
назарына жеткізеді. Аудит өлшемшарттарына (нормалары мен 
стандарттарына) түсініктемелер беріледі, ол тиімділік аудитін 
жүргізу кезінде маңызды.

Парламенттің шешімдері мен ниеттері аудит өлшемшарт- 
тарын қалыптастыру үшін бастапқы нүкте болып табылады, 
алайда егер олар Парламенттің шешімдерімен жэне ниет- 
терімен тығыз байланысты болған жағдайда, аудиторлар аудит 
өлшемшарттары ретінде өз қағидалары мен мақсаттарын да 
пайдалана алады. Аудиторлар жалпы өлшемшарттарды, мыса- 
лы кәсіптік стандарттарға сәйкестілікті де қолдана алады.

Талдау кезеңіндегі негізгі байланыстар: министрліктер, ве- 
домстволық бағынысты мекемелер, бейінді салалардағы са- 
рапшылар жэне басқалары. Аудит нэтижелері министрліктерғе 
жіберілетін, фактілер мен бағалауларға шолу жасалған талдау 
туралы негізгі баяндамада көрсетіледі.

Тиімділік аудиті туралы есептілік тексеру туралы қысқаша 
ақпаратты, тексерілетін министрліктің баяндамаға түсінікте- 
мелерін, Бас аудитор офисінің қадағалауларын, министрлік- 
тердің аудит нэтижелеріне жауаптарын, Бас аудитор офисінің 
түпкілікті қорытындысын қамтитын қүжатта орындалады. Не- 
гізгі баяндама талдаумен бірге қүжатқа қоса тіркеледі.

Парламентке үсынылмаған талдамалық есептер «экімшілік 
хаттамалар» ретінде беріледі. Әкімшілік хаттамалар ақпарат- 
тандыру жэне Бас аудитор офисінің жыл сайынғы баяндама- 
сында көрсету үшін Конституңиялық істерді бақылау жөнін- 
дегі түрақты комитеттің жэне министрліктердің қарауына жі- 
беріледі. Парламентке хабарланатын барлық аудиторлық тек- 
серулерден кейін эдетте Парламентте қаралғаннан бастап үш 
жыл ішінде кейінгі тексеру жүрғізілуге тиіс. Парламент кей- 
інгі шараларды қабылдай отырып, аудиттің кері байланысын 
қадағалауға тиіс.

Норвегияның Есеп палатасы Парламенттің шешімдері мен 
мақсаттарына орай жүйелердің үнемділігін, өнімділігін жэне
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тиімділігін жүйелі талдау жолымен Парламент үшін Үкімет 
қабылдап жатқан шаралардың іске асырылуы жэне олардың 
тиімділігі, оның ішінде:

а) Парламенттің шешімдері мен мақсаттарына сәйкес өз 
міндеттерін орындау үшін үкіметтік мекемелер ресурстарды 
пайдалана ма?

э) Парламенттің осы салаға қойған міндеттерін орындау 
үшін ресурстар мен қүралдар қаншалықты тиімді пайдаланы- 
лады?

б) Парламент белгілеген қағидалар сақтала ма?
в) үкіметтік мекемелер Парламенттің шешімдері мен мақ- 

саттарын іске асыру кезінде басқару қүралдары, қүралдар мен 
қағидаларды қаншалықты үнемді жэне тиімді пайдаланады?

г) Үкіметтің Парламентке үсынған ақпараты шешімдер қа- 
былдау үшін жеткілікті ме?

д) Орнықты даму және табиғат ресурстарын тиімді басқару 
қағидаттарын сақтау мақсатымен бекітілген қоршаған орта- 
ны қорғау саясатын Үкімет жүзеге асыра ма? деген мэселелер 
бойынша тиісті ақпарат алады.

Тиімділіктің барлық тексерулері мэнділік пен тәуекелге 
байланысты өлшемшарттар негізінде жүргізіледі. Тиімділікті 
тексеру эрбір жеке сектордың Үкімет шешімдері мен бағдар- 
ламалар мақсаттарын сақтамауының үлкен тэуекелі жэне 
ықтималы болған салаларында жүргізіледі. Тиімділікті тексе- 
ру аяқталғаннан кейін жеке есеп жалапы, Парламентке үсы- 
нылады. Жыл сайын Парламентке министрліктер қызметінің 
тиімділігін тексеру туралы он шақты есеп жіберіледі.

Бақылау мәселелеріне сүйене отырып, Норвегия Корольдігі 
Бас аудитор офисі қызметінің басты бағыттарының бірі эколо- 
гиялық аудит деп түжырым жасауға болады.

Полыианың Жоғары бақылау палатасы 14 жедел тексеру де- 
партаментінен жэне 2 қосалқы: заң жэне стратегиялық жоспар- 
лау департаменттерінен түрады. Жедел департаменттердің бірі
— жедел экологиялық аудитті де, заңнаманың орындалуына ар- 
налған аудитті де жүргізетін қоршаған ортаны қорғау департа- 
менті.
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Франция Есеп соты Ш Т08А І экологиялық аудит жөніндегі 
жұмыс тобының мүшесі болмаса да, қоршаған ортаның қорға- 
луын бағалауды жүзеге асырады. Ол жергілікті деңгейде түр- 
мыстық қалдықтардың басқарылуына баса назар аударады.

Қазіргі кезде оның мақсаты мемлекет, сондай-ақ Еуропалық 
Одақ алға қойған қоршаған ортаны қорғау жөніндегі міндет- 
терді назарға алу түрғысынан шаруашылық қалдықтарды жер- 
гілікті басқару сипатын бағалау болып табылады.

Зерттеу эдістемесі мынаған негізделген. 5 тармақтан:
- жалпыүлттық жэне коммунитарлық басымдықтардың 

сақталуын тексеруден;
- департаменттердің қаддықтарды жою жөніндегі жоспар- 

ларын бағалаудан;
- қаржылық салымдарына қарай шығыстардың жүрғізілу 

дағдыларын тексеруден; алаңдардың үйымдастырылуын жэне 
тиімді пайдаланылуын бақылаудан;

- алынған міндеттемелерге (алдын алу шаралары, қысқар- 
ту, халыққа ақнарат беру) қатысты жергілікті қаражаттың жет- 
кіліктілігін тексеруден;

- жергілікті билік алған атқарылу нэтижелерін тексеруден 
түратын алдын ала пікіртерім айқындайтын қызметтік нүсқа- 
улық жасалады.

Бастапқы хаттамалар:
• қалдықтарды валоризациялау, қалдықтарды қайта өңдеу 

жөнінде жабдық орнатуға қоғамдық қарсылық мағынасында 
қоршаған ортаны қорғауға қатысты, сондай-ақ бөлінген қа- 
ражатқа, шығындар мен жоспарлауға қатысты волюнтаристік 
шешімдердің нәтижелерін анықтайды;

• бастапқы бақылау кезінде анықталған, тэуекелдің ерекше 
жағдайлары:

- жүмысты жүзеге асыруға байланысты тәуекел;
- тэуекелдің заңды тарапы;
- техникалық жэне экономикалық тәуекел.
Германияда қоршаған ортаны басқару тетігі ретінде эколо- 

гиялық аудит 70-жылдарда дамыды. Сол кезде экологиялың
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аудит экологиялық өндірістің кэсіпкерлік қызметінің саласы 
ретінде де дами бастады. Соңғы 10 жыл ішінде экологиялық 
аудиттің тұжырымдамалары әзірленді, экологиялық аудит са- 
ласында экологиялық менеджментпен тығыз байланысты үлт- 
тық стандарттар мен нормативтік қүқықтық актілер қабылдан- 
ды.

Экологиялық аудиттің негізгі қағидаттары мен ережелері Еу- 
ропалық Одақтың 1993 жылы қабылданған № 1836/93 (ЕМА8) 
Экологиялық менеджмент жэне экологиялық аудит бойынша 
басшылығында (Қағидаларында) іске асырылған.

ЕМА8 СЭУ-дің міндетті мазмұны мен құрылымын, ЭА 
көлемі мен рэсімдерін жэне сарапшы-аудиторлардың міндет- 
терін реттейді; ол ЕО-ға мүше мемлекеттерге қолданылады. 
Алайда, инспектор-экологтарды аккредиттеу жэне қадағалау, 
аудиттелетін объектілері тіркеу схемаға қатысатын эрбір дербес 
мемлекеттің айрықша қүзыреті болып табылады, сондықтан да 
бір-бірінен елеулі айынмашылықтары болуы мүмкін.

Германияда 1046-ға жуық кәсіпорын ЕМА8~ты енгізді жэне 
сарапшы-аудитор бекіткен эколошялық өтінішті үсынды. 
ЕМА8 схемасы бойынша тіркелген кэсіпорындардың тізімі- 
не Аисіі, Мегсеёе§ Вепг, Асіат Ореі, ҮА¥, МіізһиЬізһі, Вауег, 
Ноесһзі, Акго КоЬеІ, 8апёо2, Непкеі, ЕЬҒ А іосһст, Бо\ү, АВВ, 
Зіетепз, ЗМ, Возсһ, 8апуо, ІВМ, Маппезтапп Кехгоіһ, 8һе11, 
ВР Оіі, Ве§и§8а АО с и я қ т ы  халықаралық компаниялар да, 
олардың көптеген өнім жеткізушілері де кіреді.

Жақын жылдары әлемде ЕМА8-қа қосылатын кэсіпорындар 
саны үдайы осетінін де ескерген жон, эсіресе, бүл ЕМА8-тың 
заңнамалық базасына енгізілетін өзгерістерге қатысты болады. 
Оның тартымдылығы, ең алдымен, 180 14001 стандартымен 
үйлесімділіктің үлғаюына байланысты болуы мүмкін. ЕМА8- 
қа тіркелген кэсіпорынға 180 14001 алу жеңіл болады, жэне 
керісінше.

Германия Федералдық есеп палатасы, өз кезегінде, Герма- 
нияның Қоршаған орта, табиғатты қорғау жэне ядролық ре- 
акторлардың қауіпсіздігі федералдық министрлігі қызметінің 
тиімділік аудитін жүзеге асырады.
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Жапонияда экологиялық бақылауды Министрлер кабинеті 
жанындагы Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі басқарма жү- 
зеге асырады, ол Қоршаған ортаны қорғау саласындағы түр- 
лі министрліктер мен ведомстволардың қызметін үйлестіруді 
қамтамасыз етуге арналған.

Жапонияның өңірлік биліктерінің де қоршаған ортаны 
қорғау саласында өздерінің жеке заңдары және дербес эко- 
логиялық бағдарламалары бар. Жергілікті өзін-өзі басқару 
органдарының экологиялық проблемаларды шешудегі еңбегі 
жеке компаниялармен ластану деңгейін бақылау туралы ерікті 
келісімдер жасасуы болды.

Жапон табиғат қорғау саясатының тиімді сипаттарының 
арасында мыналарды атауға болады:

- жергілікті билік органдарының қоршаған ортаны қорғау 
саласында халық тарапынан белсенді қолдау тапқан бастама- 
лары;

- жеке бизнесті тартудың арқасында жаңа, экологиялық таза 
технологияларды әзірлеу жэне кеңінен қолдану;

- экологиялық реттеудің қоғамдық экологиялық қозғалы- 
стардың әсерімен қалыптастырылған, айқын жұмыс істейтін 
мемлекеттік жүйесі.

Ресей Федераңиясы Есеп палатасының федералдық бюд- 
жеттің минералдық-шикізаттық базаны ұдайы өндіруге, ауыл 
шаруашылығына және балық шаруашылығына, су ресурста- 
рына, орман шаруашылығына жэне қоршаған ортаны қорғауға 
арналған шығыстарды бақылау бойынша қызметінің бағыты 
бюджет қаражатының жэне мемлекеттік меншіктің уақтылы, 
толық, заңды жэне нысаналы пайдаланылуына тексерулер 
жүргізуде елеулі тәжірибе жинақтаған. Ресей Федерациясы- 
ның Есеп палатасы барынша маңызды көрсеткіштерді қара- 
стыратын кешенді тиімділік аудитін жүзеге асырады, олардың 
ішінде мыналарды атап өткен жөн:

1) қоршаған ортаның жай-күйінің жалпы сипаттамасы;
2) мекендеу ортасы факторларының эсеріне байланысты ха- 

лықтың денсаулығының жай-күйінің ерекшеліктері;

6-ТА.РАУ. А.рнайы аудиттер
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3) қоршаған ортаны қорғаудың нормативтік-құқықтың не- 
гізі жэне ұйымдық құрылымы;

4) қоршаған ортаны қорғау тиімділігінің көрсеткіштері мен 
өлшемшарттары;

5) қоршаған ортаны қорғау тәуекелдері;
6) қоршаған ортаны қорғау саласында жүзеге асырылатын 

іс-шаралар:
- қоршаған ортаны қорғауды қаржыландыру;
- қоршаған ортаны қорғаудың нормативтік-қүқықтық база- 

сын қалыптастыру жэне жетілдіру;
7) қоршаған ортаны қорғау саласында мониторинғті, мемле- 

кеттік бақылауды жэне қадағалауды жүзеге асыру;
8) қоршаған ортаны қорғау мәселелері бойынша шару- 

ашылық субъектілері қызметінің нэтижелерін талдау;
9) қоршаған ортаны қорғау саласындағы іс-шаралардың 

тиімділігі:
- минералдық-шикізаттық базаны пайдаланудың экологи- 

ялық аспектілері;
- қоршаған ортаны қорғаудың тиімділігіне әсер ететін про- 

блемалар мен факторлар;
- қоршаған ортаны қорғаудың үйымдастырушылық пробле- 

малары;
- қоршаған ортаны қорғаудың экономикалық проблемалары;
-қоршағанортанықорғаудыреттеудіңнормативтік-қүқықтық

проблемалары;
- қоршаған ортаны қорғау саласындағы қызметтің тиімділі- 

гін бағалау.
Қоршаған ортаның тиімділіғіне аудит жүрғізу барысында 

жалпы ел дамуындағы негізгі эколоғиялық көрсеткіштері, қор- 
шаған ортаны қорғау саласындағы жауаптылық талданады.

Сондай-ақ тиімділік аудитінің қорытындылары бойынша 
ұсыныстарды іске асырудан алынатын болжамды әсерлер қа- 
растырылады. Аудиттің нәтижелері бойынша ұсыныстар мен 
ұсынымдар қоршаған ортаны қорғауға тартылған мемлекеттік 
билік органдарына жіберіледі.
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Осылайша, элемдік практикада экологиялық аудитті тек 
жеке компаниялардың арасында ғана емес, сонымен бірге мем- 
лекеттік жэне халықаралық деңгейлерде де жүргізу тәжірибесі 
қалыптасқан. ШТ08АІ, ЕІІК08АІ, А808АІ жэне басқалары- 
пың жоғары мемлекеттік аудит органдары жүмысының осы 
саладағы өлшемшарттарын эзірлеуде бақылау органдары ара- 
сында ақпарат жэне тәжірибе алмасуға ықпал ететін жүмыс 
топтары қүрылды.

Орнықты даму жэне табигат ресурстарын басқару пробле- 
малары ЖМАО тарапынан тікелей бақылау саласына жататын 
мемлекет қызметінің, сондай-ақ жеке сектордың барлық сала- 
ларын қозғайды. Экологиялық аудит XX ғасырдың соңында 
кеңінен таралды. Қазіргі кезде ШТ08АІ, ЕІІК08АІ, А808АІ- 
да экологиялық аудит жөніндегі жүмыс топтары (УУпгкіпр 
Огоир оп Епуігоптепіаі Аиёіііп§, '\¥ОЕА) қүрылды. Олар 
жоғары мемлекеттік аудит органдары жүмысының өлшем- 
шарттарын эзірлеуде өте белсенді жүмыс жасайды. Әлемдік 
практикада экологиялық аудиттің жүзеге асыру үшін түрлі эді- 
стемелер қолданылады, солардың негізгілерінің бірі -  маман- 
дандырылған аудит жүргізу үшін эзірленген жэне бекітілген 
ІЫТ08АІ (І88АІ 5100-5199) стандарттары. Экологиялық аудит 
қаржылық есептілік аудиті, сәйкестік аудиті жэне тиімділік ау- 
диті арқылы жүргізіледі. Озық элемдік тэжірибені қарастыра 
отырып, көптеген ЖМАО-лардың экологиялық аудитті қор- 
інаған ортаның тиімділігі аудиті арқылы жүзеге асыратынын 
атап өтуге болады.

6.2. ІТ-аудит

ІТ-аудит: ұгымы, цолдану багыттары
Қазіргі іскерлік әлемінде компаниялар ақпараттық техноло- 

гиялар мен қаржылық есептілікті дайындау проңестерінің биз- 
несті басқарудың ажырамас қүрамды бөліктері екенін мойын- 
дайды. Сонымен қатар ақпараттық жүйелердің жэне есептілік- 
тің күрделенуіне қарай жүйелерде жэне ІТ-процесстерде өңде-
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летін ақпаратқа деген тэуелділік ұлғайып келеді. Бұған қоса, 
жасалып жатқан жаңа нормативтік талаптар ішкі бақылаудың 
ұйымдастырудың қажеттігіне баса назар аударады жэне олар- 
дың тиімділігін тэуелсіз сыртқы растауды талап етеді.

Бухгалтерлік есепке ақпараттық жүйелерді енгізе бастауы 
ақпараттық технологиялар саласында ІТ-аудитор деген жаңа 
мамандық пайда болуына алып келді жэне ІТ-аудиторлардың 
алғашқы кэсіби қауымдастығы «Еіесігопіс Әаіа Ргосеззіп§ 
Аисіііогз Азаосіаііоп» қүрылды, оның мақсаты -  ІТ-аудит жүр- 
гізудің стандарттарын әзірлеу жэне үздік практикаларын енгі- 
зу.

Қазіргі кезде ІТ-аудит эрбір тэуелсіз қаржылық аудиттің 
міндетті бөлігі болып табылады, ІТ-аудит қызметтері нарықта 
сүранысқа ие, ал ірі корпораңиялардың ІТ-проңестерді мез- 
гіл-мезгіл бақылауды жүзеге асыратын жэне оларды жетілдіру- 
ге көмектесетін оз ІТ-аудит бөлімшелері бар. Бүл ретте қалып- 
тасқан стандарттарды жэне үздік практикаларды үстану аудит- 
ті барынша оңтайлы жэне жоғары сапада өткізу үшін қажетті 
шарт болып табылады.

Шетелдің бірнеше стандарты ақпараттық жүйелерге сы- 
ртқы аудит жэне ішкі бақылау жүргізу мәселелеріне арналған, 
олар тікелей аудит стандарттары болып табылмайды, бірақ 
ІТ-проңестердің жетілу жэне тиімділік деңгейін бағалау үшін 
пайдал аныл ады.

Мүндай стандарттарға мыналар мысалдар бола алады:
• 180 20000 -  ІТ сервистерді басқару жэне оларға қызмет 

көрсету бойынша халықаралық стандарт;
• ІТІЬ (ІТ Іпйгазішсіиге ЬіЬгагу) -  ІТ саласында қызмет көр- 

сетумен айналысатын бөлімшелердің немесе компаниялардың 
жүмысын үйымдастыру тәсілдерінің практикада қолданыла- 
тын үздік тәсілдерін сипаттайтын кітапхана;

• ақпараттық қауіпсіздік бойынша 800 серияның №8Т жа- 
рияланымдары;

• І8Ғ §1;ап(Іаг(І8 оҒ Ооосі Ргасгісе £ог Іпіоггпайоп 8есигіІу -  ақпа- 
раттық қауіпсіздік тәуекелдерін басқару бойынша ІпҒогтаІіоп



Яссигііу Ғогит (І8Ғ) халықаралық ұйымының бизнеске бағдар- 
ланған практикалық басшылығы.

Стандарт мыналарды:
• ІТ-аудит саласындағы мамандарға арналған негізгі тер- 

миндер мен тұжырымдарды;
• ақпараттық жүйелерді аудиторлық тексеруді орындайтын 

мамандардың дағдылары мен білімдеріне қойылатын ең төмен 
талаптарын;

• ақпараттық жүйелерге аудиторлық тексеру жүргізудің 
жэне аудиторлық есептер дайындаудың негізгі кезеңдерін;

• ақпараттық жүйелер аудитін жүргізудің басшылықтарын, 
жүмыс бағдарламаларын жэне аспаптық қүралдарын қолдай- 
тын стандарттар тізбесін айқындайды.

Стандарттардың арасында «ІТ АисЙ Ғгатсу/огк апсі Есііііоп» 
(ІТАҒ) -ІТ-аудит жүргізудің халықаралық стандартын атап 
көрсетуге болады. ІТАҒ ақпараттық жүйелердің жекелеген 
ауднттерін жүргізуге де, қаржылық жэне операңиялық аудит- 
тердің шеңберінде ақпараттық жүйелер аудитін орындау үптін 
де қолдануға болатын стандарт ретінде әзірленді.

ІТАҒ стандарты үш бөліктен түрады:
1. Жалпы стандарттар, ол ақпараттық жүйелер аудиті сала- 

сындағы кәсіпқой мамандар үшін басшылық қағидаттарды -  
тәуелсіздікті, объективтілікті жэне кэсіби этиканы сақтауды, 
білімді, қүзыреттілікті жэне дағдыны қолдауды қамтиды.

2. Аудиторлық тексерулерді жүргізу стандарттары, ол ауди- 
торлық тексерулерді жоспарлау жэне бақылау практикасын, ау- 
диторлық тексерулер шеңберінде жүмыс колемдерін айқында- 
уды, материалдылықтың тэуекелдері мен шекараларын басқа- 
руды, ресурстарды жүмылдыруды, жобаларды басқаруды, ау- 
дит айғақтарын жинау жэне сақтау практикасын, сарапшылық 
бағалау эдістерін пайдалануды қамтиды.

3. Есептілік стандарттары отчетности, ол есептердің тип- 
терін, есептерді үсыну қүралдарын жэне таныстырылатын 
ақпараттың типтерін сипаттауды қамтиды.

Стандарттарда компьютерлік ақпараттық жүйелер ортасын- 
дағы аудит практикасы, ішкі бақылау жүйесінің тәуекелдері
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мен сенімділігін бағалау, қазіргі ақпараттық технологияларды 
пайдалана отырып, аудит жүргізу техникасы мэселелері көр- 
сетілген.

Ақпараттық технологиялардың жыл өткен сайын күрде- 
леніп келе жатқанын атап өткен жөн. Олар ірі қаржылық және 
уақыттық ресурстарды қажет етеді, бүл ретте әрдайым барабар 
әсер бермейді. Оң аспектілер жаңа тәуекелдермен қарайып қа- 
лады, бүл жоғары менеджмент, сыртқы жэне ішкі аудит тара- 
пынан қосымша бақылауды талап етеді. Осыған байланысты, 
ақпараттық технологиялар аудиті компанияларда ақпараттық 
технологияларды бағалау, ІТ басқару жөнінде шешімдер қа- 
былдауға қатысты жүйелендірілген жэне анық ақпаратты же- 
дел түрде алу үшін жүргізіледі.

Сыртқы аудиторлар -  ішкі бақылау жүйесінің ақпараттық 
технологиялар үшін сенімділігін жэне барабарлығын тэуелсіз 
растауды, ал ішкі аудиторлар -  ақпараттық технологияларды 
ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін қамтамасыз етуге баса на- 
зар аударады.

ІТ-аудиттің негізгі мақсаты ақпараттық технологияларды 
пайдалануға байланысты тәуекелдерді бағалау, оларды бақы- 
лауды бағалау жэне тәуекелдер төмендетілуге тиіс салаларда 
түзетуші шаралар қабылдау жөнінде үсынымдар әзірлеу болып 
табылады.

ІТ-аудит мынадай жүмыс түрлерінен түрады:
• ақпараттық жүйе аудиті;
• технолоғиялық инфрақүрылым аудиті;
• ақпараттық қауіпсіздік аудиті;
• ІТ-бөлімшелер аудиті.
Мемлекеттік аудиттің кез келген түрі сияқты, ІТ-аудит бір- 

неше кезеңнен түрады: аудитті жоспарлау, аудит жүргізу жэне 
аудит нәтижелерін ресімдеу.

ІТ-аудитті жоспарлау кезеңінде: бизнес-процестердің
күрылымы; бизнес-процестерді қолдайтын ақпараттық жүй- 
елердің түғырнамасы мен қүрылымы; бизнес-тәуекелдер мен 
бизнес-стратегия талданады. Қолданыстағы бизңес-процестер
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үшін барынша маңызды ақпараттық олшемшарттар айқында- 
лады, ІТ-тэуекелдер сәйкестендіріледі.

ІТ-аудит жүмысының қүрамын жэне жүргізу мерзімдерін 
айқындау үшін жоспарлау кезеңінде ІТ-диагностика жүргізу 
үсынылады. Диагностика барысында ақпараттық технологи- 
ялар саласындағы түйінді проблемаларды анықтауға қажетті 
ақпарат жиналады. Бүл ақпараттың негізінде мемлекеттік ор- 
ганда, үйымда ІТ-аудит жүргізу туралы егжей-тегжейлі үсыны- 
стар әзірленеді.

ІТ-инфрақұрылым аудиті барлық ақпарат жүйесінің 
күрамдас боліктеріне түгендеу, зерттеу жэне талдау жүргізу 
жөніндегі іс-шаралар кешенін білдіреді. Инфрақүрылымның 
мемлекеттік орган, үйым талаптарына сәйкестігіне, сондай-ақ 
жаңғыртудың қажеттілігі мен мүмкіндігіне бағалау жүргізіледі.

Алынған ақпарат негізінде зерттеу шекарасы мен объек- 
гілерін: ІТ-процестерді жэне онымен байланысты ІТ-ресур- 
старды талдау жүзеге асырылады.

«ІТ-аудит жүргізу» кезеңінде мынадай жүмыс түрлері орын- 
далады:

• басқарудың қолданыстағы тетіктерін сәйкестендіру жэне 
рәсімдерді қүжаттау (ақпаратты жинау жэне бастапқы талдау);

• басқару міндеттерін орындау кезінде басқарудың қолданы- 
стағы тетіктерінің тиімділігін бағалау, олардың орындылығы 
жэне жарамдылығы;

• сәйкестік тесті (басқару міндеттерін шешу үшін басқару- 
дың қолданыстағы тетіктерінің жарамдылығына кепілдік алу);

• ақпараттық технологияларды басқару жүйесінің жай-күй- 
ін жақсарту үшін түзетуші іс-қимылдарды орындау мақсатын- 
да егжей-тегжейлі тестілеу.

Ақпараттық жүйенің сенімділігін жэне қауіптілігін тексеру: 
вирусқа қарсы қорғау, архивтеу, рүқсатсыз кіруден қорғау ау- 
диттің қажетті жэне маңызды бөлігі болып табылады.

Ең алдымен, аудит қолданыстағы ІТ-инфрақұрылымының 
қаншалықты тиімді екенін тексергісі келген мемлекеттік ор- 
гандарға, үйымдарға арналған. Тиісінше, олар бар ресурста-
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рын барынша тиімді қолданып, кемшіліктерді жою жөнінде 
нақты ұсынымдар альш, жаңғыртудың қажеттілігін түсінгілері 
келеді.

Аудиторлар өз практикаларында жедел-аудитті жиі қолда- 
нады, ол проблемалық жерлерді табу, жабдықтардың оңтай- 
лы пайдаланылуын жэне дүрыс жүмыс жасауын бағалау үшін 
ІТ-иыфракүрылымының күрделілігін бағалау мақсатыыда жүр- 
гізіледі.

ІТ-аудит нэтижелері үш топқа жүйеленеді:
• үйымдастырушылық -  ақпараттық жүйелердің жүмыс 

істеуін жоспарлау, басқару жэне қүжат айналымы;
• техникалық -  ақпараттық жүйелер элементтері жүмы- 

сының іркілістері, ақаулары жэне ^күмысты оңтайландыру, 
үздіксіз қызмет көрсету, инфрақүрылым жасау жэне т.б.;

• эдіснамалық -  проблемалық жағдайларды шешуге, басқа- 
ру мен бақылауға арналған тэсілдер, жалпы тэртішілік жэне 
қүрылымдау.

Қазіргі кезде ақпараттық-коммуникаңиялық технологиялар- 
ды (АКТ) жоғары мемлекеттік аудит органдарыиың барлығы 
пайдаланады, бүл ретте кәптеген ЖМАО-лардың, әсіресе озық 
елдердің мысалдары ақпараттық-коммуникаңиялық техноло- 
гияларды, ІТ-аудит элементтерін енгізу жэне дамудың табы- 
стылығын көрсетеді.

Әлемдік практикада ІТ-аудит қолдану бағыттарының мына- 
дай анықтамалары пайдаланылады:

1. ІТ-аудит -  аудит объектілері қолданатын немесе аудитте- 
летін салаларда (мысалы, жеке мемлекеттік органның неме- 
се е-Үкімет күру жобаларының ақпараттық жүйесінің аудиті) 
қолданылатын ақпараттық жэне коммуникациялық технологи- 
ялар аудиті.

Аталған жағдайда қызмет ақпараттық-коммуникациялық 
технологияларды енгізу, қолдау жэне сүйемелдеу үшін пайда- 
ланылатын бюджет қаражатының жэне мемлекет активтерінің 
тиімділігін бағалауға бағдарланған. Бүл ретте озық елдердің 
қызметінде «е-Үкімет», «е-Басқару» ақпараттық жүйелерінің
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жэне жобаларының тиімділігіне аудит жүргізу, ақпараттық қа- 
уіпсіздікті қамтамасыз ету жэне т.б. практикасы кеңінен тарал-
ды.

Мысалы, 2013 жылдан бастап, Үлыбритания ¥лттық ау- 
дит офисі екі тиімділік аудитінің қорытындысын шығарды: 
Үлыбританияның киберқауіпсіздігін қамтамасыз ету жөнін- 
дегі стратегиясының іске асырылу тиімдігі, Үлыбритания 
Үкіметінің ақпараттық-коммуникациялық технологияларға 
арналған шығыстарды қысқарту жөніндегі бастамаларының 
тиімділігі.

АҚТІТ Мемлекеттік есептілік офисі бес тиімділік аудитінің 
қорытындысын шығарды: АҚШ Қарулы Күштері желісінің 
тиімділігі, АҚШ Үкіметі ІТ-инвестиңияларының тиімділігі, 
штаттар арасында ақпарат алмасу жүйесінің тиімділігі жэне
басқалар.

Озық елдер ақпараттық технологияларды басқару саласын- 
да стандарттарға сәйкестігі мэніне ақпараттық технолошялар 
аудитін, ІТ-қауіпсіздік аудитін жүргізуді, І8АСА (Ақпараттық 
жүйелерге аудит жүргізу жэне оларды бақылау қауымдастығы) 
үсынатын басқа да талаптарды жүзеге асыруда.

2. ІТ-аудит, немесе компьютерленген аудит -  аудиторлық 
және өзге де қызметті жүзеге асыру үшін ақпараттық жэне 
коммуникаңиялық технологняларды қолдану (мысалы, нақты 
аудиторлық рэсімдерді жүргізу, еңбек ресурстарын басқару, 
сапа бақылауын жүзеге асыру үшін бағдарламалық өнімдерді 
пайдалану).

Бүл бағытта Ш Т08А І мүшелерінің қызметінде СААТв -  
қазіргі ақпараттық жүйелерді пайдалану арқылы жүргізілетін 
аудит технигі жэне СААТТз -  компьютер көмегімен жүр- 
гізілетін аудиттің техникалары мен қүралдары кеңінен қолда-
нылуда.

Қызметтің түрлі салаларында нақты бағдарламалық өнім- 
дерді жинау жэне олардың пайдаланылу дәрежесі жоғары 
басшылық тарапынан АКТ-бастамалардың қолдау көруіне, 
АКТ-инвестиңиялардың көлемдеріне, эзірленіп және іске асы-
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рылып жатқан АКТ-стратегиялардың тиімділігіне байланы- 
сты.

АКТ-ны әсіресе аудиттің дэстүрлі типтерін -  сэйкестік жэе 
қаржылық есептілік аудиттерін жүргізу кезінде пайдалану- 
дың табыстылығы аудит объектілерінің ақпараттық жүйесінің 
(АЖ) тиісті функңионалымен олардың үйлесімділігіне байла- 
нысты. Табысты практиканың үлгісі ретінде ¥лыбританияның 
¥лттық аудит офисінің тэжірибесін келтіруге болады.

¥лыбританияда мемлекеттік сектор үйымдарының арасын- 
да ең көп таралғаны Огасіе қосымшаларының қолданылуы 
болды. Бүл елдің мемлекеттік үйымдарының басым бөлігі 
қаржылық есептілікті қалыптастыру, сатып алуды жүзеге асы- 
ру проңестерін қолдау, еңбек ресурстарын басқару кезінде 
аталған қосымшаны пайдаланады.

Аудиттеуге қажетті ақпарат электрондық форматта жэне 
опііпе режимде қолжетімді, бүл қаржылық аудиторлардан 
ІТ-ортада техникалық дағдыларының болуын, бақылау күрал- 
дарын айқын түсінуін, ең бастысы, автоматтандырылған аудит 
жүргізу үшін тиісті бағдарламалық өнімнің болуын талап етеді.

ЖМАО Конгрестері комиссияларының отырыстары шең- 
берінде қызмет саласында ақпараттық технологияларды пай- 
далану, ІТ-аудитті қолдану мәселелерінің бірнеше мэрте кө- 
терілгенін атап өту қажет.

Ақпараттық-технологиялық қүралдарды қолдану пробле- 
масы тек технологияларға жэне жоғары техникалық деңгейде 
болу қабілетіне ғана қатысты емес, сонымен бірге, ең алдымен, 
бақылаудың айқындалған нақты мақсаттарын іске асыру үшін 
осы саладағы жетістіктерді икемді пайдалануға байланысты 
болады. Олар бақылау процесіне қосымша құндылық беруге, 
сондай-ақ олардың қазіргі даму деңгейіне сэйкес келуге тиіс.

Ақпараттық технологияларды енгізу проблемаларын шешу- 
ге қатысты заңнамалық жэне атқарушы билік органдары тара- 
пынан тілектестік қарым-қатынас қамтамасыз ету мемлекеттік 
бюджеттің қалыптастырылуы мен атқарылуын тиімді бақыла- 
уға ықпал етеді жэне нормаға сәйкес болып табылады.

228



6-ТАҒАУ. Арнайы аудигтер

Негізінде, эрбір жоғары аудит органының өз аудит стандарт- 
тары, оның ішінде ІТ-аудиті болуға тиіс. Егер, олай болмаған 
жағдайда, аудитор кэсіби қызметті регламенттейтін «коорди- 
нат жүйелері» ретінде жоғарыда аталған стандарттарды пайда- 
лануына болады.

Мысалы, Оман Сүлтандығы ЖМАО-сы «Қаржылық емес 
аудиторлық тексерулерді жүргізу үшін СААТ пайдалану» атты 
жоба әзірледі, онда тиімділік аудитін, сэйкестік аудитін жүр- 
гізуде ІТ-аудит (СААТ) қолдану рәсімдері жазылған.

Шетелдік ЖМАО-лардың ІТ-аудит пайдалануының цолда- 
ныстагы практикасына шолу

Австрия
Австрия ЖМАО-сы тиімділік аудитін жүргізу барысында 

тексерілетін үйымның деректеріне өз талдауын жүргізеді.
Федералдық, мемлекеттік жэне муниңипалдық органдар- 

да тексерулер жүргізу кезінде бірнеше ІТ-жүйе қолданылады. 
Деректерді талдау мақсаты экімшілік проңестерді салыстыру 
жэне озық эдістерді айқындау болып табылады.

Сондай-ақ Австрия ЖМАО-сы жалпы дерекқордан маңыз- 
ды мэселелерді, мысалы 80 %, 20 %, 3 % жэне жоғары дең- 
гейдегі мэселелерді боліп корсету үшін деректерді талдауды 
пайдаланады.

Федералдық экімшілікке келетін болсақ, эдетте, Австралия 
ЖМАО-сы орталық дерекқорға кіруге рүқсат алады жэне оны 
нақты қызықтыратын мәселелер бойынша сауал жібере ала- 
ды. Сүратылған дереккқор бюджеттеуді, есеп пен есептілікті, 
кадрларды басқаруды жэне жалақы қорын қамтиды. Жалпы 
алғанда, деректер файлдарды беру жолымен жүктеледі жэне 
деректерге талдау жүргізу қүралы ретінде Австрия ЖМАО-сы 
Місгозой Ехсеі қолданады. Мемлекеттік органдарға келетін 
болсақ, Австрия ЖМАО-сы негізінен тексерілетін үйымның 
ІТ-жүйесін қолданады, алайда бүл ретте өз сауалдарын орын- 
дай алмайды.
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Австралия
Австралия ¥лттық аудит офисі (АМАО) Федералдық үкімет- 

тің аудитін жүргізеді.
Бас аудитор үкіметтік агенттіктерді, заңнамамен уәкілеттік 

берілген органдарды жэне мемлекеттік коммерциялық кәсіпо- 
рындарды қоса алганда, Австралияның барлық мемлекеттік 
үйымдарының қаржылық есептілік аудитін жүргізеді.

2002-2012 жылдары АИАО-да аудит жүргізу процесінің 
барлық кезеңдеріне технологияларды интеграциялау есебінен 
қаржылық есептілік аудитін жүргізу тэртібінде елеулі иннова- 
циялық өзгерістер орын алды. Аудит жүргізу кезінде ІТ қолда- 
ну қызметтіц тиімділігін арттыруга, мысалы, жоспарлау жэне 
қүжаттау сияқты салаларга, сондай-ақ ақпарат алмасуга ықпал 
етті.

АИАО ақпараттық технологияларды дамытуга арналган 
стратегиялық жоспар әзірледі, ол эрбір үш жылда жаңартылып 
түрады, ақпараттық жүйелер мен технологияларды таңдауға 
жэне басқаруға қатысты болашақтағы шешімдерге багдар бола 
алады.

2009-2010 жылдары АИАО ресми түрде ТеатМаІе бағдар- 
ламасын қабылдады.

ТеатМаіе -  бүл РгісехүаІегһоизеСоорегз (Р\ҮС) компаниясы 
эзірлеген бағдарламалық қамтамасыз ету. Бастапқыда жүйені 
Р\¥С ішкі аудит бөлімі қолданды. Ол сыртқы аудитке бейім- 
делді жэне қолданушының тапсырысы бойынша оны моди- 
фикациялау мүмкіндігі бар. Жүйе түрлі модульдерден түрады: 
солардың бірі -  әлем бойынша аудиторлық үйымдар тара- 
пынан талап етілген электрондық жүмыс қүжаты (Е\¥Р). Бүл 
модульде аудиторлық жүмыс қүжаттары электрондық формат- 
та әзірленеді, электрондық түрде тексеріледі жэне еақталады. 
ТеатМаІе аудиторлық дэлелдемелер архивіне сканерленген 
бейнелер, электрондық хат-хабарлар енгізуге мүмкіндік бе- 
реді. Тексеру мен сапа бақылауының орнатылған рәсімі Е\¥Р 
ТеатМаІе бағдарламалық пакеттің маңызды қүрамдас бөлігі 
болып табылады. Мысалы, жүмыс бағдарламасы көп сатылы
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бағдарламада эр процеске жеке бұрыштама соғуға мүмкіндік 
береді. Сөйтіп, топ мүшелері бір жүмыс бағдарламасы шең- 
берінде түрлі кезеңдерде жүмыс істейді жэне олардың эрқай- 
сысы оздері іске асырған кезеңдерді электрондық түрде тіркей- 
ді. ТеатМаіе жүйесінде рүқсат деңгейлері жекелеғен жобада 
«эрқайсысының рөлі» негізінде жеке авторландыруды көздей- 
Д І.

Норвегия
Норвегияның Бас аудитор офисі Стортингтің (Норвегия 

Парламенті) бақылау органы болып табылады. Барлық 
бақылау-тергеу қызметі ПЧТ08АІ стандарттарына негізделген 
стандарттар мен қағидаттарға сэйкес жүзеге асырылады. Бүл 
стандарттар 1999 жылы әзірленді жэне күшіне енді, сол кезден 
бастап түрақты түрде жетілдірілуде.

Мысалы, орталық үкімет органдарына жаңа ақпараттық 
технологиялар мен байланыс қүралдарының енгізілуіне 
байланысты, Бас аудитор офисіне жаңа жүйелердің есебімен 
қоса, өзінің тексерулер жүргізу эдіснамасын жетілдіруге 
тура келді. Сондай-ақ түрлі тексерулер кезінде тәуекел мен 
мэнділікті бағалау үшін жүйелер күрылды. Жақын кезде жаңа 
жүйе енгізілді, оның көмегімен эрбір жеке министрлікте немесе 
министрліктің қызметі саласында тексерудің барлық түрлері 
үшін түтастай қамтитын тәуекел мен мәнділікке жалпы бағалау 
жүрғізіледі. Аталған жүйе Бас аудитор офисінің тексерулер 
жэне ағымдағы бақылау бойынша барлық қызметінің барынша 
үнемділігі мен тиімділігін қамтамасыз ете отырып, қаржылық 
қызметті, корпорациялардың қызметін жэне ресурстарды 
пайдалану тиімділігін бақылаудың бірін-бірі толықтыруына 
бағытталған.

Қазір экімшілік қамтамасыз етудің түрлі фукнцияларын 
жүзеге асыру кезінде ақпараттық технологиялар жүйелері 
пайдаланылады, олар бақылау-тексеру жүмысы қүралдары 
ретінде енгізіледі.

Норвегияның Бас аудитор офисінде тиімділік аудитінің 
күрамдас бөліктерінің бірі ІТ-аудит болып табылады. ІТ-
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аудит жүргізу кезінде СоЬіТ, 180-17799 стандарттары 
пайдаланылады.

Норвегия Бас аудитор офисінің қүрылымында есептеу 
техникасына қызмет корсетуді, ақпараттық жүйелерді 
эзірлеуді, сүйемелдеуді жэне дамытуды қамтамасыз ететін 20 
кісіден түратын ІТ-болімше бар.

Норвегияның Бас аудитор офисі өз қызметінде түрлі 
багдарламалық қамтамасыз етуді, оның ішінде Місгозой 
(Ехсеі, Шгсі жэне т.б.), 8Р88, РК08ІТ, ТОМА8 жэне ІВЕА 
стандартты өнімдерін пайдаланады.

8Р88 -  деректерді статистикалық оңдеу үшін компьютерлік 
багдарлама, қолданбалы зерттеулер жүргізуге арналган 
коммерңиялық статистикалық өнімдер саласында нарықтағы 
кошбасшылардың бірі, Норвегия Бас аудитор офисі тиімділікті 
бақылау кезінде пайдаланады.

РК08ІТ -  бүл 2002 жылдан бері пайдаланылатын, өзі 
эзірлеген жүйе. Аталған жүйе бақылау іс-шараларының 
жоспарлануын, жүргізілуін жэне аяқталуын дерекқорға 
енгізуге арналған.

РК08ІТ деректерді түрлі ақпараттық жүйелерді алуға 
және беруге мүмкіндік беретін, өз интеграңиялық жүйесі ТО- 
МА8-пен интеграңияланған. Жүйе үкіметтік органдардың 
ақпараттық жүйелерінің 95%-ымен интеграңияланған.

ШЕА бағдарламалық қамтамасыз ету бақылауды жоспарлау, 
тэуекелдерді бағалау жэне талдамалық шешімдерді анықтауда 
белсенді пайдаланылады.

Корея
Кореяның Аудит жэне инспекция басқармасы «Кореяның 

Аудит жэне инспекция басқармасы туралы» Заңға сэйкес 
екі үйымның -  Аудит басқармасының жэне Инспекциялар 
жөніндегі комиссияның бірігуі арқылы 1963 жылы қүрылды.

Корея ЖМАО-сы орталық үкіметке, жергілікті билік 
органдарына, мемлекеттік жэне басқа да ұйымдарға аудит 
жүргізеді және, тиісінше, орталық үкімет, жергілікті 
билік органдары, мемлекеттік жэне басқа да ұйымдар
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қызметкерлерінің өз міндеттерін атқаруын тексереді.
Корея мемлекеттік аудит жүйесінде ақпараттық 

технологияларды енгізу процестері жалпы мемлекеттік 
секторды ақпараттандыру, е-Үкіметті қалыптастыру 
реформаларының іске асырылуымен тығыз байланысты.

Мемлекеттік секторды ақпараттандыруда аудиторлық 
қызмет ерекше орынға ие. 2003-2007 жылдары е-Үкімет 
қалыптастыру бойынша 31 жоба арасында қаржылық 
аудиттерді жэне аудиторлық жүйелерді интеграциялау жобасы 
іске асырылды.

Корея ЖМАО-сы 2003 жылға дейін екі базалық жүйе 
әзірледі жэне енгізді:

1) Сотргеһепзһ/е Апаіузіз Зузіет оГ Аисііі Іп&гтайоп (СА- 
8АІ) -  аудиторлық ақпаратты талдаудың кешенді жүйесі;

2) Кайопаі Аиёіі апсі Іпзресііоп Іпіогтаііоп 8у«Іет (МАІ8) -  
аудит жэне инспекңияның үлттық ақпараттық жүйесі, қазіргі 
кезде РиЫіс АисііС апсі Іпіогтаііоп Зузіет (РАІ8) -  мемлекеттік 
аудит жэне ақпараттық жүйе ретінде аталады.

СА8АІ нақты уақыт режимінде аудиторлық ақпарат 
үсынады, ол ішкі жэне сыртқы аудит бойынша деректерді 
жинаудың, жинақтаудың жэне талдаудың есебінен қамтамасыз 
етіледі. Жүйе жеті кіші жүйеден түрады:

1. Бухгалтерлік есептілікті тексеру жүйесі.
Нацтыуацыт. реэюішінде ЖМАО-да үсынылган есеп беретін

агенттіктердіц төлем цүжаттарына кіруді цамтамасыз 
етеді және цүжаттарды тексеруді жүзеге асыруга мүмкіндік 
береді. Аудиторлыц деректерді толыццанды және жүйелі 
талдауга жагдай жасайды.

2. Аудиторлық ақпаратты басқару жүйесі.
Аудиторлыц процесті компъютерлендіру: аудитті, жүмыс

іссапарларын жоспарлау және аудит нәтижелерін басцару. 
Аудиттің әрбір сатсында аудиторларга беру мацсатында 
баспасөз деректерін, азаматтардың және Үлттыц 
Ассамблеяның сүрауларын жинау және шогырландыру.

3. Аудит объектілерінің ақпараттық жүйесі.
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Кореяның ЖМАО желісі негізгі агенттіктердің -  аудит 
объектілерінің ацпараттъщ базаларына цосылган, бүл 
аудиторлар мен аудит объектілерінің арасында ацпарат 
алмасуга мүмкіндік береді. Аудит объектілерінің деректерін 
жинау және шогырландыру жүзеге асырылады.

4. Аудиторлық деректерді талдау жүйесі.
Бюджет, бухгалтерлік есептілік, сатып алу сияцты негізгі 

үлттыц деректердің көшірмелерін түрацты түрде ала 
отырып, дерекцор цүрады. Деректерді талдау үшін арнайы 
цүрал -  ОЬАР (опііпе режимде талдау) пайдаланылады.

5. Аудиторлық қызметті жүзеге асыруға арналған қашықтан 
қолдау.

ҮРЫ конфигурациясы — жүмыс іссапарлары кезінде 
аудиторлардың ішкі желіге кіруін цамтамасыз ететін 
виртуалдьі жеке желі пайдаланылады.

6. Қорытылған бағдарламалық өнім.
Корея мемлекеттік аудиті жүйесінің ерекшеліктері 

ескеріле отырып, арнайы әзірленген багдарламалыц өнім, ол 
аудиторларга дербес компъютерлерінде талдамалыцрәсімдер 
жүргізуге мүмкіндік береді.

7. Аудит барысында анықталған фактілер бойынша есеп 
жазу жөніндегі қүрал.

Аудиторларды аудиторлыц есептердің түрлі типтері үшін 
моделъдік үсыныстармен цамтамасыз етеді, біліммен және 
аудиторлыц техникалармен алмасуга мүмкіндік береді.

Германия
Германияның Федералдық есеп палатасы Германия ФЕП-і 

өзі әзірлеген жэне тек Германияда ғана қолданылатын АСЬ, 
ЮЕА бағдарламалық өнімдерін, сондай-ақ ГОЕА-дан туынды 
бағдарлама ТАХАІГОІТ-ті пайдаланады. Барлық тексерілетін 
деректерді жауапты орындаушылар сыртқы жеткізгіштерде 
ФЕП-ке тікелей жеткізеді, бұл мемлекеттік органдардың 
ФЕП-пен интеграңияланбағанын білдіреді. Мемлекеттік 
органдардың ФЕП-пен өзара іс-қимыльі заңнама деңгейінде
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регламенттеледі. Алайда, Германияның Федералдык есеп 
палатасының анықталған бұзушылыктар бойынша ақпараты 
гек ақпараттық-ұсынымдық сипатқа ие.

Қаржы министрлігі 8АР тұғырнамасындағы бағдарламалық 
кешенді пайдаланады, оған барлық мемлекеттік органдар 
қосылған. Бағдарламалық кешенді енгізу процесі 10 жыл ішінде 
жүргізілді. 10 жыл ішінде осы кешеннің консультациясын 
жэне техникалық сүйемелдеуін жүзеге асыратын, штат саны 
450 адамнан түратын, техникалық орталық ашылды. Сондай- 
ақ Германия жоғары оқу орындарының оқыту бағдарламасына 
«8АР-пен жүмыс негіздері» атты пэн енгізілді. Жобаның 
жалпы қүны 500 000 000 еуро түрады.

Бутан
Бутан ЖМАО-сы сот аудитінің тиімділік аудитін жүргізу 

кезінде тексерілетін үйымның деректеріне өзі талдау 
жасамайды. Бутан ЖМАО-сы үшін ІТ-аудит салыстырмалы 
түрде жаңа болып табылады жэне СААТ әдістері ешқашан 
қолданылмаған.

Сондықтан Бутан ЖМАО-сы аудиторлық есептілік жасаудан 
басқа, жүмыс істеу аудитін немесе тергеу аудитін жүргізген 
кезде ақпараттық технологияны қолданбайды.

1998 жылы Бутан ЖМАО-сы жеке ІТ-бөлім қүрды, ол 
ұйымның жергілікті желісіне жэне АІМ8-ке (аудиторлық 
ақпаратты басқару жүйесі) жауап береді:

Барлық аудиторлық есептер АІМ8-ке жүктеледі, онда 
Аудиторлық есептің эталондық үлгісі енгізілген.

АІМ8 нақты санатта, мысалы, артық төлеу, мерзімдерді 
сақтамау, ысырап жэне т.б. санаттарда нормадан ауытқулар 
қатарын да қүра алады.

Сонымен қатар Бутанда мемлекеттік қызметшілер мен 
корпорациялар қызметкерлері мұндай қызметкерлерге 
зейнетақылар беру, қызмет бабында көтерілу немесе оқуға 
жіберілу туралы ұсыныстар қаралмастан бұрын аудиторлық 
тексеруден өткені туралы куэлік (Аисііі Сіеагапсе СегІіГі-
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саіе) алуға тиіс. Егер, мұндай адам аудиторлық ескертулерді 
орындамаеа немесе көрсетілген сомаларды отемесе, ол 
аудиторлық тексеруден өткені туралы куэлік алмайды. АІМ8 
Бутанның бүкіл мемлекеттік қызметшілеріне және үкіметтік 
корпорацияларының қызметкерлеріне қатысты барлық теріс 
есептер мен аудиторлық ескертулерді қамтитын болады, 
осылайша аудиторлық тексеруден өткені туралы куэлік беруді 
тездетеді.

Қытай
Қытай ЖМАО-сы кейбір аудиттерді жүргізу кезінде 

жедел деректерге өзі талдау жасайды. Қытай ЖМАО-сы 
аудиторларына дерекқорды басқарудың қарапайым, күнделікті 
қажет бағдарламалық қүралы -  80Ь  қүралын қолдануды жэне 
мүндай талдау кезінде электрондық кестелерді пайдалануды 
үйретті. Қытай ЖМАО-сы қандай да бір қорытылған 
аудиторлық бағдарламалық қамтамасыз етуді қолданбайды, 
деректерді тек тексерілетін түлғалардың көмегімен онлайн 
жүйелерден жүктейді.

Қытай ЖМАО-сы муниципалды салықтарды жинаудың 
компьютерленген үлттық жүйесінің тиімділік аудитін жүргізді. 
Бүл жүйе жергілікті бөліктерді пайдаланыла отырып, соңында 
деректерді орталық пунктке беру арқылы бірнеше елді мекенде 
қүрылды. Аудиторлар бірнеше жерден деректер ала алатын, 
оларға кейіннен талдау жасалатын. Талдаудың мақсаты 
мыналарды:

нормативтік актілерге сәйкес қызметтерге ақы төлеудің 
дүрыстығын;

белгіленген қағидаларға сәйкес жиналған салықтардың 
берілуін;

салықтарды жинауға арналған шығындарды есептеудің 
дұрыстығын тексеруден түрады.

Қытай ЖМАО-сының нэтижелері төмендегідей бағаланды.
Қытай ЖМАО-сы шығындарды есептеу қағидаларын 

қолдануда жекелеген жетіспеушіліктерді тапты жэне



жүйеде толық алмауға жол берген жекелеген «амалдар» 
тапты. Қолданушылардан салықтарды алу жөніндегі кейбір 
жеңілдіктердің заңды бүза отырып берілгені, кейбір салықтар 
кешіктіріліп аударылғаны анықталды.

Кейбір ұйымдарда қаржылық есептілікте әдейі қателер 
жіберілді, бұл пайдалану шығындарының артуына экеп соқты.

Израиль
Израиль ЖМАО-сы тиімділік аудитін/сот аудитін жүргізу 

барысында тексерілетін ұйымның деректерін жүктеп алады 
жэне мұндай деректерге өз талдауын жасайды.

Тексерілетін ұйымммен жасалған ынтымақтастық деңгейіне 
жэне жекелеген аудиторлардың мүмкіндіктері мен ынталарына 
қарай, ЖМАО деректерге өз талдауын жасайды және/немесе 
тексерілетін тұлғаның ІТ-жүйелерінде жасалған есептерді 
алады.

Тексерілетін ұйым деректеріне ЖМАО жүргізген талдаудан 
кейбір мысалдар:

дұшпан актілері күрбандарына жәрдемақылау төлеу;
қызметкер жалдау рэсімдері.
Израиль ЖМАО-сында пайдаланылатын аспаптық 

күралдарға қатысты:
Ехсеі аудиторлардың басым бөлігі пайдаланатын, кең 

таралған құрал болып табылады.
ГОЕА -  қолданылатын, негізгі мамандандырылған 

аудиторлық бағдарламалық қамтамасыз ету;
кейбір аудиторлар Ассезз жэне 8Р88з қолданады.

Үндістан
Ү ндістанЖМАО-сы тиімділік аудиті барысындатексерілетін 

ұйымның деректерін жүктеп алады жэне осы деректерге өзі 
талдау жасайды.

Үндістан ЖМАО-сы іскерлік немесе техникалық 
перспектива тұрғысынан электрондық деректерді түсінуде 
ешқандай қиындық тумайтынына сендіреді.

6-ТАРАУ. Арнайы аудиттер
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Үндістан ЖМАО-сы деректерді талдауға арналған аепаптық 
күралдарға қатысты аудит жүрғізу үшін стандартты қүралдар 
ретінде мынадай бағдарламалық қамтамасыз етуді қабылдады:

Ассезз -  талдау мақсатында деректер алу үшін 
пайдаланылатын дерекқормен жүмыс жасау қүралы.

Ехсеі барлық мекемелердегі стандартты бағдарламалық 
қамтамасыз ету;

8()Е Р1ід8 жабдықта АК8І-80Е (АТ-аудит бөлімі 
қызметкерлері ЗрЬ-мен жүмыс дағдыларына үйренеді; мүндай 
аспаптық қүралдар тиісті жағдайларда деректерді талдау үшін 
қолданылады);

ШЕА ЖМАО-да аудит үшін стандартты жалпы 
бағдарламалық қүжат.

Малайзия
Малайзия Мемлекеттік ақпараттық жүйесі елдің барлық 

бөлігінде қолданылады жэне біртүтас болып табылады. Онда 
барлық мемлекеттік орғандар, оның ішінде Үлттық аудиторлар 
офисі жүмыс жасайды.

Ел азаматтарының түрлі қызметтерғе ақы төлеу үшін 
кредиттік карточкаларды барлық жерде қолданып жатқанын, 
банкілердің қисынды интеграңиясын назарға ала отырып, 
мемлекеттік интеграңиялау жүйесінде мемлекеттік аудит 
жүйесі үшін негізгі ақпараттық ресурс болып табылатын заңды 
жэне жеке түлғалардың барлық қаржылық операңияларының 
толық көрінуі туралы түжырым жасауға болады.

Бүл, белғілі бір дәрежеде, қаржының қозғалысын Малайзия 
мемлекеттік қүрылымдары, оның ішінде фискалдық жэне 
қүқық қорғау органдары, Үлттық аудиторлар офисі тарапынан 
бақылауды жеңілдетеді.

Малайзияда ақпараттық жүйелерді дамыту тоқсаныншы 
жылдардың соңында басталғанымен, ол дереу қаржы 
аудиторларының қаржылық бақылау жүргізу тәсілдеріне әсер 
етті.

Бүгінгі таңда қағаз жеткізгіштерді қолдаңа отырып, 
қаржылық тексеру практикасы екінші кезекке шықты жэне
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тек бақылау объектісінің ақпараттық жүйесімен салыстырып 
іексеру үшін қолданылады, ойткені ақпараттық жүйелердің 
'хлектрондық жеткізгіштерінде іс жүзінде жүргізілген 
мәмілелер туралы барлық ақпарат сақталады.

Сондықтан Малайзияда жүмысқа қабылдаған кезде аудитор 
лауазымына кандидаттарға белгіленген көлемде ақпараттық 
технологиялар туралы білімді меңгеру бойынша талап 
қойылады.

Малайзияда салалық, шолу, кешенді, қаржылық, жедел, 
окімшілік-шаруашылық, басқарушылық жэне тақырыптық 
аудиттер бар.

Малайзия ІТ-аудитінің ақпараттық бағдарлама серверіне 
кіруге қызметкерлердің шектелген санының ғана рүқсаты бар, 
қалғандары тек қолданушылар болып табылады. Жүмыстың 
ерекшелігі сервердің бағдарламалық қамтамасыз етуінің 
тармақты режимде жүмыс істеуге мүмкіндік беруінде, 
сондықтан кез келген қолданушы оз тармағын қалыптастыра 
алады.

Жүмыс жасау кезінде бағдарламадағы тізбеден үлгі 
нысандарды қолдана отырып, дерекқордан экономикалық, 
қаржылық, статистикалық көрсеткіштерді пайдалануға жэне 
өз тармағыңда кез келген кестені, схема нысандарын қүруға 
болады.

Аудиторлар жүмысын аяқтағаннан кейін аудиторлық 
есептері мен қорытындыларын ақпараттық дерекқорға енгізеді.

Эстония
Эстония ЖМАО-сының тиімділік аудиті бөлімінде мем- 

лекеттік сектордағы ІТ-аудитке мамандандырылған аудитор 
мамандар жүмыс істейді. 2005-2010 жылдар аралығында бар- 
лығы бес ІТ-аудит іс-шарасы жүргізілді:

1) Үкіметтің ІТ-секторын басқару жэне даму жоспарлары- 
ның тиімділігі (2005);

2) ақпараттық қоғамдағы мемлекеттік қызметтердің сапасы 
(2007);

3) үлттық дерекқорлардарғы дербес деректерді қорғау сала- 
сындағы ішкі бақылаудың тиімділігі (2008);
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4) мемлекеттің ақпараттық жүйелерін дамытудың нэтиже- 
лері (2010);

5) мемлекеттік қызметтердің еапаеын кейіннен тексеру 
(2010).

2011 жылы «Ақпараттық қоғамды жақсарту үшін Еуроо- 
дақты қаржыландыру нэтижелері» атты аудит жүргізілді.

¥лттық дерекқорлардарғы дербес деректерді қорғау сала- 
сындағы ішкі бақылаудың тиімділігіне аудит жүргізу барысын- 
да Эстония ЖМАО-сы жеті үлттық дерекқорды талдады.

Мемлекеттік аудит анықтағандай, ішкі бақылау жүйесінің 
элсіз буыны (тэуекелі) Х-гоасІ жүйееіндегі (мемлекеттің элек- 
тронды картасы немесе түрлі ақпараттық жүйелер арасында 
деректер алмасу ортаеы) қолданушылардың деректерін мони- 
торингтеу болып табылады. Жүргізілген аудиттің қорытын- 
дысы бойынша Азаматтық жэне көші-қон департаментінің 
шешімімен азаматтарға олар туралы деректерді кімнің жэне 
қашан қарағанын көруге мүмкіндік беретін жүйе қүрылды.

«Ақпараттық қоғамдағы мемлекеттік қызметтердің сапасы» 
атты аудит жүргізу кезінде көптеген кемшіліктер анықталды: 
атап айтқанда, мемлекеттік қызметтер туралы ақпарат толық 
емес, түрлі интернет-ресуретарда орналасқан немесе ескірген 
беттерге жасалған сілтемелерді қамтиды, өтініш бланкілері 
көбінеее веб-сайттарда болмайды немеее оларды толтыру, тол- 
тырғаннан кейін сақтау немесе цифрлық қолтаңбамен жіберу 
қиындық туғызады, егер, тиісті ақпарат дерекқорда қамтылған 
болса да, экімшілік ведомстволар күжаттарды қағаз жеткіз- 
гіште үсынуды талап етеді.

Аудиттің қорытындысы бойынша Электрондық азамат хар- 
тиясы үсынылды жэне қүрылды, ол азаматтар мен мемлекеттік 
сектор мекемелері арасындағы электрондық коммуникациялар 
сапасының стандарттарын қамтиды.

Мемлекеттік қызметтердің сапасын бағалауды кейінгі тек- 
серу 12 мемлекеттік қызмет бойынша 15 жергілікті билік орга- 
нында жүргізілді.

Эстония ЖМАО-сы қүрылымында 15 адамнан түратын 
ІТ-қызмет қүрылды, оның функцияларына Эстония ЖМАО-сы
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пайдаланатын қолданыстағы ақпараттық жүйелердің үздіксіз 
жүмысын қамтамасыз ету, сондай-ақ жаңаларын әзірлеу жэне 
енгізу кіреді.

Бақылау іс-шараларын жүргізу процесінде аудиторлар 
Місгозой ОШсе (Ехсеі, Ү/огсІ жэне т.б.) стандартты күралда- 
рын, сондай-ақ Делойт (Беіоійе) аудиторлық фирмасы эзір- 
леген, бақылау іс-шаралары бойынша дерекқорға енгізуге ар- 
налған ақпараттық жүйені пайдаланады.

«Делойт» ақпараттық жүйесіне ІТ-қызметтің жауапты қыз- 
меткері экімшілік етеді, оның міндеттері аудиторларға жүйе- 
мен жүмыс істеу жөнінде консультациялар беру жэне базаның 
цифрлық қолтаңбамен қол қойылған аудиторлық есептермен 
толтырылуын бақылау болып табылады.

Аудиторлар «Делойт» ақпараттық жүйесін аудиттің барлық 
күжаттарын (бақылау объектілері туралы эртүрлі ақпарат, жү- 
мыс жоспарын қалыптастыру кезінде қарау үшін басшылыққа 
дайындалған талдамалық қүжаттар, бақылау актілері, ауди- 
торлық есептер жэне т.б.), яғни аудиттің басталған кезінен 
аяқталғанға дейін пайдаланылға қүжаттарды сақтау жэне 
экімшілік етудің жүмыс қүралы ретінде пайдаланады.

Аудиторлъщ багдарламалъщ өнімдер
Бүгінгі таңда ақпараттық-коммуникациялық технология- 

ларды (АКТ) Ш Т08АІ мүшелері болған барлық жоғары мем- 
лекеттік аудит органдары, сондай-ақ мемлекеттік сектордың 
ішкі аудиторлары пайдаланады.

АКТ қолдану үрдістерін талдау корсеткендей, мемлекеттік 
аудиторлар тарапынан осы технологияларға деген қажеттілік 
түрақты түрде өсуде. Жаңа технологияларға деген қажеттілік 
нарықтың жаңа бағдарламалық өнімдермен, оның ішінде 
5-кестеде келтірілген аудиторлық онімдермен күрт кеңеюіне 
байланысты болып отыр. Бүл, бір жағынан, эрбір нақты ауди- 
торлық үйымның ерекше талаптарына жауап беретін бағдар- 
ламалық қамтамасыз етуді енгізуге мүмкіндік береді, ал екін- 
ші жағынан, АКТ саласындағы жаңа әзірлемелердің шығуына 
жауап ретінде аудиторлық үйымның қажетті біліктілігі бар
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мамандарды таңдау жэне жинақтау, олардың кәсіби деңгейін 
тұракты түрде қолдау проблемасын күрделендіреді.

5-кесте. Аудиторлық бағдарламалық өнімдер

Б ағдар лам алы қ ө н ім нің  атауы Ә зірлеуш і ко м пання

АисІІС Соттапсі Ьап§иа§е (АСЬ) АСБ 8ег\'ісез Ьісі.
(,)иіск Оаіа Апаіузе & Сопуегеіоп ОБАС.пе
Іпіегасііуе сіа1;а ехігасііоп апсі апаіузіз 
(ШЕА)

Са8с\Үаге Іпіегпаііопаі

Е8КОКТ Сотриіег Аисііі (8Е8АМ) Іпігасот ІТ 8ег\'ісез 
Бептагк А/8

АсіІуеОаіа Ғог Ехсеі ІпіогтаііопАсііүе Іпс.
Согр8у8іет АсііуеОаіа ССН / \¥о1іегз КI и\\ ег
Мопагсһ Эаіа\үаісһ Согрогаііоп
ТорСААТз Гог Ехсеі Кеіпуепі Оаіа Исі.
Ріеаіо Рагііу Ореп 8оигсе
ЯгСААТТ 0иас12сго ЕЕС
соипіТХТ Во1ііп§еп 8ой\үаге, ЬЕС
ОВ 8есгеіз 8ой Ма§пеі Тесһпоіоеіез
Ғіпсі Виріісаіе Кесогск (ҒОК) Во11іп§еп 8ой\үаге, ЕЕС
Епіегргізе Акзигапее 8о1иііоп (ЕА8) 8һеііег ІТ
Тһе Аисііпаіог (зргеасізһееі аисііі іооі) Апаіуііс 8о1иііопз, Іпс.

5-кестеде келтірілген бағдарламалық қамтамасыз ету 
тізімінен барынша функңионалды бағдарламаларды атап өтуге 
болады, бүлар АСЬ жэне ШЕА. Мемлекеттік аудиторлардың 
АКТ енгізу жэне қолдану тәжірибесі қызметтің осы бағыты 
бойынша компьютерленген аудиттің эдістері мен қүралдарының 
пакетін дұрыс таңдаудың, тиімді АКТ-кұрылымын құру 
мен қолдаудың, жүйенің аудит объектілерінің жүйелерімен 
үйлесімділігінің/интеграңиялануының (бүл жағдайда, 
өндірістік сипаттағы үйлесімділік, мысалы, е-Қаржы жүйесі 
шеңберінде қалыптаетырылатын қаржылық есептілік аудитін 
жүргізуге арналған аудиторлық бағдарламалық өнімдер),
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қауіпсіздік жэне қызметкерлердің біліктілігін арттыру 
мэселелерінің, элемдік тәжірибені жүйелі зерделеудің жэне 
ДКТ нарығындағы жаңалықтарды мониторингтеудің маңызды 
екенін көрсетеді.

ІТ-аудит қүралдарының табысты жүмыс істеуі үшін ІТ- 
аудит жүйесіне арналған операңиялық деректер үсынудың 
қажет екені созсіз. Бүл екі жолмен: тексерілетін үйымдардың 
жүйелерімен тікелей интеграңиялау не тексерілетін 
үйымдардың жүйелерінен алдын ала жүктелген деректерге 
сүйену арқылы жүзеге асырылады.

ІТ-аудит пайдалану кезінде деректерді талдау мақсатында 
ақпарат алу үшін деректер алынатын ақпараттық жүйенің 
және есептеуіш ортаның түтастыгына көз жеткізу қажет. 
Пайдаланылатын ақпараттық көздің сенімділігі алынған 
тұжырымдарға қосымша сенімділік береді. Сондықтан 
деректердің анықтығын қамтамасыз ету өте маңызды.

Ақпараттық жүйедегі не есептеуіш ортадағы 
сэйкессіздіктерді анықтау үшін пайдаланылуы мүмкін түрлі 
эдістер мен тексеру рэсімдері бар:

ақпараттық жүйемен айналысатын үйымдардың 
қызметшілеріне ауызша пікіртерім жүргізу;

- тиісті қағидаттарды, рәсімдер мен күжаттаманы талдау 
жэне зерделеу;

- қызмет пен операңиялардың тиісті түрлерін қадагалау;
- жүйені аппараттық, бағдарламалық жэне микро- 

бағдарламалық қамтамасыз етудің, сондай-ақ операциялық 
қызметтің қауіпсіздігінің тиісті түйінді аспектілерін талдау, 
тестілеу жэне бағалау.

Жекелеген шаралар электрондық есептеуіш жүйелеріндегі 
деректердің анықтығын қамтамасыз ету үшін қабылдануы 
мүмкін. Біріншіден, деректер жинаудың сенімді эдістерін 
пайдалану. Яғни, деректер анық көздерден: «екінші» көздерге 
қарағанда, «бірінші» коздерден заңды жолмен алынған 
болуға тиіс. Екіншіден, дереккөзден ақпарат «алу» эдісі. 
Қызметкерлерге қатесіз кіруді оңтайландыруга жэне қауіпсіз
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жұмыс жағдайларын қамтамасыз етуге арналған әдістер 
оқытылуға тиіс. Деректерді тексеру эдістерін қолдану 
деректердің анықтығын қамтамасыз етудің үздік тәсілі болып 
табылады.

ІТ-ауднтті бағдарламалық/жүйелік ақпаратты жэне құпия 
сипаттағы өндірістік деректерді алу үшін пайдалануға болады. 
Бүл ретте бағдарламалық/жүйелік ақпараттың жэне өндірістік 
деректердің қүпиялылығы мен қауіпсіздігінің тиісті деңгейі 
қамтамасыз етілуге тиіс. Сондай-ақ мүндай деректерге ие 
үйымның құпиялылығы мен қауіпсіздігіне қойылатын талаптар 
да ескерілуге тиіс, алайда бұл тиісті заңнамаға қайшы келмеуге 
тиіс.

Қазақстанда ІТ-аудитті табысты қолдану үшін деректерді 
іріктеу жүргізілетін ақпараттық жүйелердің шығу деректерін 
стандарттау қажет. Бүл кейіннен нэтижесінде ІТ-аудит жүйесі 
сүйенетін деректерді ықтимал бұрмалауды жоятын, барлық 
қаржылық құжаттаманы бірыңғай стандартқа келтіру үшін 
керек болады.

6.3. М емлекетгік борыш аудиті

Мемлекеттік борыш теориясы және оньі басцару
Өзара талаптарды ескермей, мемлекеттің заңнмалық 

актілеріне сэйкес Ү кіметтің, елдің Орталық банкінің борышына 
немесе жергілікті билік органдарының шешімдерімен 
жергілікті атқарушы органдардың борышына жатқызылған 
алынған (игерілген) жэне өтелмеген мемлекеттік қарыздардың 
белгілі бір күнге, сондай-ақ борыштық міндеттемелердің 
белгілі бір күнге сомасы мемлекеттік борыш болып 
табылады. Мемлекеттік борыш мемлекеттің ішкі жэне сыртқы 
борыштарынан түрады.

Мемлекеттік борыш проблемасы коптеген жылдар бойы 
ұлттық деңгейде де, халықаралық деңгейде де жан-жақты 
талқыланып келеді, ойткені салықтардан түсетін кірістерден 
басқа қарыздардан түсетін түсімдер де үкіметтер үшін
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бюджетке түеетін ең маңызды көздердің бірі болып табылады.
Мемлекеттік борыш осы жэне өзге де дәрежеде: өндірісі 

дамыған, әлсіз дамыған, дамып келе жатқан елдердің барлығын 
да қамтиды. Алайда, мемлекеттік борыш экономикальщ 
түрақсыздықтың да себебі болуы мүмкін, мүндай жайт 
көптеген елдердің практикасында бірнеше мэрте расталды. 
Мемлекеттік борышты басқаруға байланысты стратегиялар 
күтпеген оқиғаларға кездесуі, мысалы, жеке сектордың 
балансы бүзылған кезде барабар болмайтын жағдайлардың 
болуы, бюджеттік, қаржылық жэне экономикалық дағдарыстың 
басталуына түрткі болуы мүмкін.

Экономикалық қиындықтар мен әлемдік дағдарыстар 
елдің сыртқы берешегіне әсерін тигізуі жэне мемлекеттік 
борыш стратегиясын элсіретуі мүмкін. Бүл, өз кезегінде, 
бүкіл экономикалық ахуалға эсер етіп, үкіметтің қаржылық 
позициясына елеулі зиян келтіруі мүмкін. Экономикасы дамып 
келе жатқан елдер мысалында жақын кездерде шайқалудың 
қалай қаржылық дағдарысқа үласып, борышты басқару үшін 
проблемалар туғызатыны жэне бюджет үшін теріс салдарларға 
экеп соғатыны белгілі болды.

Сондықтан елдің қаржылық түрақтылығына қолдау көрсету 
үшін борышты басқаруға жауапты органдар жеке сектордың 
болашақтағы міндеттемелері мен талаптарына, сондай-ақ осы 
сектордың ықтимал шартты міндеттемелеріне байланысты 
тәуекелдерді ең томенгі дэрежеге дейін түсіру үшін борышты 
басқарудың ойластырылған стратегиясын жэне тәуекелдерді 
басқарудың, деректерді ашып көрсетудің дүрыс саясатын 
жүзеге асыру жөніндегі ең озық практиканы ұстануға тиіс. 
Сонымен қатар «мемлекеттік борыш» немесе «ұлттық борыш» 
деген терминдер нақты айқындалмай, эртүрлі түсіндірілуі 
мүмкін. Борышты басқаруда, борыш есептілігі мен аудитінде 
пайдаланған кезде барабар негіз бен бірыңғай тәсілдің 
қолданылуына кепілдік беру үшін дэл анықтама қажет.

Әдетте, дамыған елдердің басым бөлігінде мемлекет бюджет 
саясатын экономиканы реттеудің негізгі құралы ретінде
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пайдаланады. Бұл ретте мұндай реттеудегі түйінді рөлдердің 
біріне мемлекеттік борыш жатады.

Егер, тарихта мемлекеттік борыштың өсуі соғыс кезіндегі 
эскери шығыстармен байланысты болса, қазіргі кезде 
берешектің шыңына бейбіт жағдайда қол жеткізіліп отырғанын 
атап өткен жөн. Тапшы қаржыландыруды гіайдалану себептері 
ретінде мыналарды атауға болады:

Біріншіден, мемлекеттік шығыстардың борыштық 
қаржыландырылуын пайдалану қоғамның қажеттіліктері мен 
мемлекеттің осы қажеттіліктерді бюджет қаражатының есебінен 
қанағаттандыру мүмкіндігі арасында қайшылықтардың 
болуында. Кредиттік операңияларды жүзеге асырудың 
оъективті қажеттілігінің себебі осы болып табылады. Реттеуші 
іс-шараларды жүргізу, елдің қорғаныс қабілеттілігін қолдау, 
білім беру, денсаулық сақтау жүйелерін қамтамасыз ету, 
элеуметтік саясат жүргізу, халықаралық қызмет мемлекеттен 
шығыстарды үлғайтуды тал ап етеді. Ал айд а бюджет шығыстары 
салық салудың қабылданған деңгейімен шектелген. Мемлекет 
кредиттік операциялардың жэне борыш күрудың көмегімен өз 
қызметіне қажетті қосымша қаржы ресурстарын жүмылдыра 
алады.

Екіншіден, ақша эмиссиясымен салыстырғанда, қосымша 
мемлекеттік шығыстарды қаржыландырудың қарыз алу 
эдісін қолданудың теріс салдарлары аз. Бүл мағынада 
ақшаның қосымша эмиссиясына қарағанда, экономикалық 
түрғыдан мемлекеттік қарыздар тиімдірек, ойткені қарыздар 
экономикалық тетікке оте оңай кіріп кетеді. Түптеп келгенде, 
қарыздарды жүзеге асыру да ақша эмиссиясы сияқты, 
экономикаға түрақсыздандырушы эсер етуі мүмкін. Бірақ 
мемлекеттік борыштың инфляциялық әлеуеті эрдайым іске 
асырыла бермейді, барынша айқын білінген инфляциялық 
эсерде эмиссиялық банктің тікелей кредиттері болады. 
Ел ішінде Түрақтылық қорының қаражатын кең ауқымды 
пайдалану үқсас әсер беруі мүмкін.

Үшіншіден, қарыздардың жүзеге асырылуъі мынадай 
жағдайда қолайлы, үкімет үшін саяси түрғыдан алғанда,
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салықтарды арттыруға қарағанда, өз шығыстарын кредиттік 
қаржыландыруды пайдалану жайлырақ.

Мемлекеттік борыштың экономикаға әсерін қорытылған 
гүрде былай елестетуге болады: түрақтандыру әсері,
экономикалық өсуге әсері, тарату эсері.

Әлемдік практикада цолданылатын борыш түрацтылыгы 
көрсеткіштерінің цалыптастырылуьін талдау

Жаһандық қаржылық нарықтардың күн санап артып 
келе жатқан тұрақсыздығы, күрделі борыштық құралдар 
мен практикалардың пайда болуы, сондай-ақ мемлекеттік 
мекемелердегі берешек туралы ақпарат жүйелерінде борыштық 
кұралдар мен ашықтықты бағалауда бірыңғайлылықтың 
болмауы мемлекеттік борыштың жай-күйін бақылауды жүзеге 
асыру үшін елеулі қиындықтар туғызуда. Бұл факторлар 
борыштық операңияларды бағалау үшін пайдаланылатын 
өлшемшарттардың дұрыстығына жэне борыш деңгейінің 
жарамдылығына күмән келтіреді.

Түрлі елдердегі егемен борыштың шамасын салыстырған 
кезде өтелмеген борыштың жэне жаңа қарыздардың (бюджет 
тапшылығының) шамаларын тікелей сипаттайтын сомалар 
да соншалықты маңызға ие емес. Әдетте, борыш ұлттық 
экономиканың жай-күйін сипаттайтын факторларға қатысты, 
мысалы жалпы ішкі өнімге қатысты қаралады. Ақыр соңында, 
мемлекеттік борыш салған ауыртпалық жалпы ұлттық кірістің 
жалпы сомасында көрсетілуге тиіс.

Дүниежүзілік банктің сарапшылары дебитор елдің 
борыштық тұрақтылығын айқындайтын үш негізгі факторды 
атап көрсетеді: сыртқы борыштың жинақталған көлемі 
жэне оны өтеу шарттары; елдің экономикалық даму серпіні 
(ондірілетін онімнің, экспорттың жэне салық түсімдерінің 
көлемін өзгерту); «жаңа» штаттан тыс қаржыландырудың 
серпіні, кұрылымы (жеңілдікті және жеңілдіксіз кредиттердің, 
сондай-ақ гранттардың арақатынасы) жэне оны тартудың 
шарттары. Сонымен қатар дебитордың борыштық жағдайына
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елеулі эсерін тигізетін фактор ретінде сыртқы теріс әсерге 
(«осалдық факторларына»), мысалы, валюталық жэне 
пайыздық тэуекелдерге, тауар нарықтары конъюнктурасының 
өзгеруіне жэне басқаларға елдің төлемқабілеттілігінің 
«сезімталдық» дэрежесі атап көрсетіледі.

Дебитор елдің сыртқы борыштың жинақталған көлемін 
өтеу жэне оған қызмет көрсету жөніндегі міндеттемелерін 
орындау қабілеттілігін бағалау үшін жекелеген борыштық 
көрсеткіштер (коэффициенттер) пайдаланылады. Үкіметтің 
борыштық жағдайын борыштық дағдарыс ретінде сипаттауға 
болатын уақытты нақты айқындау қиындық туғызады. Алайда, 
жоғарыда атап өтілген қатынастар мемлекеттік берешекте 
өте қиын сатыға қашан жеткенін немесе ондай сатыдан асып 
кеткенін көрсетеді. Әсіресе, егер халықаралық салыстырулар 
жасап, алдыңғы борыштық дағдарыстан алынған сабақтарға 
жүгінілетін болса, мүндай индикаторларды бағалау үшін 
эмпирикалық байқаулармен қолдау көрсетілуге тиіс.

Халықаралық Қайта Құру жэне Даму Банкі мен 
Халықаралық Валюта Қоры халықаралық қаржы үйымдары 
жэне кредиторлардың Париж клубына мүше елдер 
борыштық индикаторларды -  дебитор елдерді сыныптау 
үшін, ал халықаралық рейтингтік агенттіктерді -  борыштың 
міндеттемелердің сапасын (сенімділігін) бағалау жэне егеменді 
кредиттік рейтингтер беру кезінде қолданады.

Мемлекеттік борышқа қаржылық әсерді бағалау үтттін 
индикаторлар ретінде мына коэффициенттер:

- жалпы ішкі өнімнің үлесі ретінде өтелмеген мемлекеттік 
борыш (пайыздар бойынша берешекті қоса алғанда);

- эр азаматқа түсетін ауыртпалықты сипаттайтын халықтың 
жан басына шаққандағы борышы;

- тапшылықтың жалпы ішкі өнімге қатынасы;
- шығыстар сомасының жалпы ішкі өнімге қызмет көрсетуге 

қатынасы, яғни жалпы ұлттық өнімдеғі пайыздық төлемдердің 
үлесі қызмет көрсетуі мүмкін.

Сонымен қатар берешектің себептері мен салдарларын 
сипаттайтын басқа да коэффициенттер бар. Оларға:
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- қарыз алу коэффициенті, яғни қоғамдық-мемлекеттік 
шығыстардағы жаңа қарыз алу үлесі;

- қызмет көрсету бойынша төлемдердің (пайыздардың) 
шығыстарға қатынасы, яғни жалпы қоғамдық-мемлекеттік 
шығыстардағы пайыздар бойынша төлемдердің үлесі;

- пайыздар бойынша төлемдерге арналған шығыстар мен 
салықтық түсімдердің жалпы саны арасындағы қатынас 
жатады.

Халықаралық қаржы үйымдары сарапшыларының 
пікірі бойынша елдің борыштық түрақтылығын барабар 
бағалауды қамтамасыз ету үшін борышты басқарушылар 
барлық коэффициенттердің кемінде 4-5 жыл ішіндегі 
өзгерістеріне талдау жасау арқылы оларды пайдалануға 
тиіс. Егер, жүргізілген болжамдар ескеріле отырып, борыш 
коэффициенттерінің есептелген мэндері оте қауіпті деп 
танылса, тиісті мэндерді төмендетуге бағытталған шаралар 
қабылдау қажет. Жалпы алғанда, мүндай шаралар дебитор 
елдің үлттық экономикасының импортқа тәуелділігін азайтуға, 
экспортты ынталандыруға, сыртқы қарыз алу шарттарын 
жақсартуға ықпал етуге тиіс.

Жинақталған элемдік тәжірибені қорыту егеменді
мемлекеттің борыштық түрақтылығына талдау жүргізу кезінде 
қолданылатын мынадай маңызды эдіснамалық қағидаттарды 
атап көрсетуге мүмкіндік береді.

- «елдік» тәсіл: елдің борыштық параметрлерін (үлттық
сыртқы борыш колемін, сыртқы борышты отеу жэне оған 
қызмет көрсету бойынша төлемдер сомаларын) елдің 
макроэкономикалық көрсеткіштерімен (ЖЮ колемімен,
Ж¥Ө көлемімен, экспорт келемімен, алтын-валюта резервтері 
кәлемімен) салыстыру;

- «егеменді» («бюджеттік») тәсіл: мемлекеттің борыштық
параметрлерін (мемлекеттік сыртқы борыпі көлемін,
мемлекеттік сыртқы борышты отеу жэне оған қызмет көрсету 
бойынша толемдер сомаларын) мемлекеттік бюджеттің жай- 
күйін сипаттайтын көрсеткішпен (республикалық бюджет
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кірістерінің көлемімен) салыстыру;
- борыш коэффициенттерін есептеу кезінде борыштың 

атаулы сомасын емес, борыштық міндеттемелерді отеу кестесін 
жэне оларға қызмет көрсету құнын ескеретін, осылайша, 
дебиторға нақты борыштық жүктеме деңгейін барынша дэл 
көрсететін, оның келтірілген (таза ағымдағы) қүнын басым 
пайдалану. Бүл жиналған борышқа қызмет көрсетудің күндық 
шарттарын көрсетпейтін, жиналған борыш көлемінің атаулы 
мэнінің борышкердің нақты борыштық ауыртпалығын бағалау 
мақсаттары үшін үлгі болмауына байланысты. Тек осы мэнге 
ғана сүйене отырып, дебитор елдің борыштықтүрақтылығының 
жай-күйі туралы бағдарсыз түжырымдар алуға болады.

Осылайша, элемдік практикада кеңінен пайдаланылып 
жатқан борыш коэффициенттерінің «шекті» мәндері 
(мысалы, халықаралық қаржылық үйымдар белгілейтін) 
сыртқы борыштың қауіпті жай-күйінің жеткілікті дәрежедегі 
шартты индикаторлары болып табылады жэне тек нақты ел 
үшін ғана борыштың қолайлы (қауіпсіз) деңгейі болатынына 
қатысты бағыт көрсетуге мүмкіндік береді: көрсеткіштердің 
нақты деңгейлері осы мэндерден қаншалықты алыс болса, 
елде борыш дағдарысының туындау тәуекелі соншалықты 
төмендейді жэне елде сыртқы кредиторлардың алдындағы 
борышының жинақталған көлемін өтеу жэне оған қызмет 
көрсету бойынша міндеттемелерін табысты орындауға 
(әлеуметтік-экономикалық дамуға зиян келтірмей) элеуетті 
мүмкіндіктер коп болады. Сонымен қатар коэффициенттердің 
борыштық түрақсыздық аймақтарынан «алыс» нақты мәндері
-  халықаралық агенттіктердің ел үшін белгілеген кредиттік 
рейтингтерінің деңгейін арттырудың пайдасына қосымша 
дәлел.

ШТ08АІ-ға мүше елдердің жоғары қаржы бақылау 
органдары борыштық түрақтылық пен осалдықты бағалауға 
баса назар аударады. Аталған мәселелер жыл сайын ШТО- 
8АІ Мемлекеттік борыш жөніндегі түрақты комитетінің 
отырыстарында қаралады, ол 1991 жылы Ш Т08АІ мүшелері
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болып табылатын жоғары бақылау органдарына мемлекеттік 
борышты бақылауды жүзеге асыру мәселелерінде жэрдемдесу 
үшін қүрылған.

Шетелдік тэжірибені зерделеудің жэне республиканың 
заңнамалық актілерін талдаудың негізінде Қазақстан 
Республикасындағы мемлекеттік борыштың тиімділік 
аудитінің негізгі бағыттарын айқындауға болады.

Мемлекеттік борыш: Үкімет борышын, Үлттық банктің 
борышын жэне жергілікті атқарушы органдардың борышын 
қамтиды: Бүл ретте Үкімет пен Үлттық банк ішкі жэне 
сырты нарықтардағы, ал жергілікті атқарушы органдар -  ішкі 
нарықтағы қаржылық ресурстарды қарызға алады. Сондықтан 
мемлекеттік борышты басқаруға тиімділік аудитін жүргізу 
кезінде бүл ерекшеліктер ескерілуге тиіс.

Бюджет кодексінде жэне Жаңа бюджеттік саясат 
түжырымдамасында: мемлекеттік және мемлекет кепілдік 
берген борышты, мемлекет кепілгерлігі бойынша борышты 
жэне тәуекелдерді басқарудың жекелеген рэсімдері 
қарастырылған.

Олар:
- алдағы жоспарлы кезеңге арналған мемлекеттік жэне 

мемлекет кепілдік берген борыштың жай-күйі мен болжамын 
жыл сайынғы бағалауды;

- үкіметтік борыш лимитін, мемлекеттік кепілдіктер жэне 
мемлекет кепілгерлігін беру лимиттерін айқындауды;

- үкіметтік борыштың қарыз алу, өтеу мен қызмет көрсету 
көлемдерін, нысандары мен шарттарын айқындауды;

- үкіметтік борыштың мониторингін жүргізуді;
- мемлекеттік жэне мемлекет кепілдік берген борыштың 

тәуекелдерін басқаруды көздейді.
Бюджет саясатының жаңа түжырымдамасында үкіметтік 

борышты жэне квазимемлекеттік сектор субъектілерінің 
борыштарын шектеу бойынша жекелеген көрсеткіштер 
көзделген.

Өз кезегінде, Бюджет кодексінде жэне бюджет жүйесінің
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жаңа тркырымдамасында ¥лттық банктің борышын басқару 
бойынша көрсеткіштер мен өлшемшарттар көрсетілмеген.

Жергілікті атқарушы органдардың борыштарын басқару 
Бюджет кодексінде қаралған.

Осылайша, шетелдіктәжірибені ескере отырып, мемлекеттік 
борыш бойынша тиімділік аудитін мына бағыттар:

- объектілер бойынша, атап айтқанда, Үкіметтің борышы, 
¥лттық банктің борышы, жергілікті атқарушы органдардың 
борышы, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің борышы;

- қарыз алу нысандары бойынша, атап айтқанда, мемлекеттік 
бағалы қағаздарды шығару, инвестиңиялық жобаларды іске 
асыру жэне әлеуметтік-экономикалық міндеттерді шешу үшін 
қарыздар алуға шарттар жасасу бойынша жүргізуге болады.

Мемлекеттік багалы цагаздармен операциялардың 
тиімділік аудиті үшін мацсаттарды, міндеттер мен 
өлшемшарттарды ащындау

Мемлекеттік борышты басқарудың балама нүсқаларына 
салыстыру жүргізу жэне оңтайлысын таңдау мақсатында 
шетелдік валютадағы мемлекеттік бағалы қағаздармен 
операциялардың тиімділік аудиті эрбір нақты жағдайда 
мыналар негізінде жүргізілуі мүмкін:

• шығындар мен қаржы ағындарын салыстыру жэне 
борыштың негізгі сомасын үлғайту;

• республикалық бюджет қаражатын Үлттық қорға 
орналастыру бойынша кірістілікті жэне бағалы қағаздар 
бойынша төленетін пайыздарды салыстыру;

Бүл ретте мемлекеттік борыштың басқарылуының шетелдік 
валютадағы мемлекеттік бағалы қағаздармен операциялар 
бөлігіндегі тиімділік аудиті, мысалы, өз алдына мынадай 
мақсаттар қоюы мүмкін:

1) шетелдік валютадағы мемлекеттік бағалы қағаздармен 
операцияларды жүргізудің қаржылық нәтижесін бағалау;

2) нормативтік-қүқықтық базаның толықтығын жэне 
жүргізілетін операцияларға сэйкестігін бағалау;
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3) жүргізілетін операцияларды есепке алу жүйесі мен 
әдіснамасының жай-күйін бағалау;

4) шетелдік валютадағы мемлекеттік бағалы қағаздармен 
операцияларды жүргізу кезіндегі тэуекелдерді бағалау;

5) қаржы нарықтарындағы ағымдағы жағдайдың 
басымдығын пайдалану дәрежесін бағалау;

6) агент жүмысының тиімділігін бағалау.
Әрі қарай жоғарыда көрсетілген мақсаттарға сэйкес келетін 

өлшемшарттар жиыны үсынылады.
Мақсаты -  шетелдік валютадағы мемлекеттік бағалы 

қағаздармен операциялар жүргізудің қаржылық нэтижесін 
бағалау;

Үкіметтің кепілдігімен импорттық жеткізілімдерді 
қаржыландыру тиімділігіне бағалау жүргізу үшін мақсаттарды, 
міндеттер мен олшемшарттарды айқындау. Импорттық 
жеткізілімдерді қаржыландырудың жэне оңтайлысын 
таңдаудың балама нүсқаларын салыстыру мақсатында 
Үкіметтің кепілдігімен импорттық жеткізілімдерді 
қаржыландыру схемасын пайдалану тиімділігін бағалау эрбір 
нақты жағдайда ақша ағынының келтірілген күнын есептеу 
негізінде кредит бойынша қаражатты тарта отырып, салыстыру 
жолымен жүргізілуі мүмкін.

Бүл ретте мемлекеттік борыштың басқарылуын 
қаржыландыру схемасын кепілдік ретінде пайдалану бөлігінде 
бағалау, мысалы, өз алдына мынадай мақсаттар қоя алады:

1. Үкіметтің кепілдігімен импорттық жеткізілімдерді 
қаржыландыру схемасын пайдаланудың қаржылық нәтижесін 
бағалау.

2. Нормативтік-қүқықтық базаның толықтығын жэне 
жүргізілетін операцияларға сэйкестігін бағалау.

3. Жүргізілетін операцияларды есепке алу жүйесі мен 
эдіснамасының жай-күйін бағалау.

4. Үкіметтің кепілдігімен импорттық жеткізілімдерді 
қаржыландыру схемасын қолдану тэуекелдерін бағалау.

5. Қаражаттың республикалық б юджетке қайтарылуын 
қамтамасыз ету бөлігінде басқару тиімділігін бағалау.
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Әрі қарай жоғарыда көрсетілген мақсаттарға сәйкес келетін 
өлшемшарттар жиыны ұсынылады.

Мақсаты -  Үкіметтің кепілдігімен импорттық 
жеткізілімдерді қаржыландыру схемасын пайдаланудың 
қаржылық нэтижелерін бағалау.

Борышты басқару тиімділігін бағалау міндетін
қалыптастырудың күрделілігі нақты модель шеңберінде 
қаржы нарықтары қызметінің, мемлекеттік бюджеттің, 
инвесторлардың, экономикалық жэне саяси шешімдер 
қабылдау тетіктерінің артықшылықтарының барлық 
аспектілерін ескерудің қиындығына байланысты. Бүл
проблеманың салдары пайдаланылатын көрсеткіштердің толық 
болмауы болып табылады. Тиімділікті бағалау кезінде модель 
қүруға байланысты жоғарыда көрсетілғен күрделіліктердің 
нәтижесінде түрлі мэселелер бойынша сараптамалық 
бағалаулар пайдалану қажет, бұл түпкі бағалаудың
объективтілігіне күмэн туғызады. Бүл жағдай барынша 
объективті интегралдық бағалау алу үшін борышты басқаруға 
қатысушы түрлі қүрылымдардың сарапшыларына, сондай-ақ 
тэуелсіз сарапшыларға мүқият іріктеу жүргізуге мәжбүрлейді. 
Көптеген корсеткіштердің жеделдігінің томендігі капитал 
нарығында болып жатқан өзғерістердің қарқындылығына, 
жэне, салдарынан болжамдар мен қабылданатын шешімдердің 
тез ескіруіне байланысты.

Қолданыстағы процестердің ықтималдық сипаты да 
бағалау рэсімін қиындатады. Оңтайлы емес шешімдер 
мен болжамдарды оңтайлыларынан ажырата алу үшін 
өлшемшарттар мен жеткілікті дәрежедегі статистика қажет. 
Бүл ретте борышты басқару жүйесінің оз ішінде үдайы болып 
жатқан өзгерістер, нарықтың, елдің макроэкономикалық жэне 
қаржылық жүйесінің сапалық сипаттарының жай-күйі алынган 
статистиканың бірдей процесті сипаттап жатқанына күмэн 
келтіреді.

Нарықтық бағалаулар, борыш агенттігі қызметінің 
қаржылық нэтижелері жэне кредитгік рейтингтер борышты
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басқару тиімділігінің тек жанама индикаторлары ғана болып 
табылады. Осылайша, борышты басқарудың мақсаттары 
мен әдістерін айқындаған күнде де, басқару тиімділігін 
бағалаудың өлшемшарттарын эзірлеу қиын. Мүмкін, эртүрлі 
қаржы қүралдары бар жекелеген операңиялар бөлінісінде жеке 
нысандандырылған шешімдер табу орынды болар.

Мемлекеттік борышты басқару тиімділігін бағалау 
өлшемшарттарының толыққанды жүйесін қүру өзгеріп 
жатқан шарттарға, борыштық міндеттемелердің түрлеріне 
жэне мемлекеттік борышты басқару мэселелерін зерттеу 
мақсаттарына байланысты мүмкін емес сияқты. Ұсынылып 
отырған фрагмент иллюстраңиялық сипатқа ие жэне 
проблеманы кешенді қамтуды мақсат етпейді (6-кестені 
қараңыз).

Бағалау өлшемшарттарының көрсетілген тізбесі мемлекет- 
тік борыш аудиті бойынша және жекелеген басқарушылық 
шешімдердің тиімділігін бағалау бойынша практикалық жэне 
ғылыми қызмет барысында толықтырылуы мүмкін.

Мемлекеттік борышты басқарудың тиімділік аудитінің мін- 
детін көрсетілген қызметтің қолданыстағы жэне жаңа тәжіри- 
бе арқылы алынғандарын қорыту, сондай-ақ осы мәселе бой- 
ынша шетелдік тәжірибені зерделеу жэне қолдану жолымен 
шешуге болады.

Аудит жүргізудің негізгі кезеңдері
Жекелеген қаржы қүралдары жэне олармен операңиялар 

бойынша жүргізілген қорытудың жэне жинақталған тэжіри- 
бені талдаудың негізінде мемлекеттік борышты басқарудың 
тиімділік аудитін жүргізудің мынадай тэртібін үсынуға бола- 
ды:

1) аудиттің (нақты басқарушылық шешімнің) мәнін айқын-
дау;

2) аудит объектісін (зерттелетін процеске қатысушылар бо- 
лып табылатын үйымдарды) айқындау;

3) сарапшылар қүрамын (оның ішінде зерттелетін процеске 
қатысушылар тарапынын тартылғандарды) айқындау;
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6-кесте. Мемлекеттік борыштың басқарылуын бағалаудың 
өлшемшарттары

Мемлекеттік борышты 
басқару қағидаттары 

(міндеттері)
Бағалау өлшемшарттары

1. Ағымдағы борыш саяса- 
тының мақсаттары мен мін- 
деттерін орындау дәрежесін 
айқындау

Борыш саясаты мақсаттарын орындау:
1. Сыртқы борышты ішкі қарыздармен 
ауыстыру жолымен мемлекеттік сыртқы 
борыштың абсолюттік жэне қатысты мөл- 
шерлерін азайту;
2. Мемлекеттік бағалы қағаздардың ұл'і- 
тық нарығын сақтау жэне дамыту.
3. Елдің әлеуметгік-экономикалық даму 
қарқынын жеделдету үшін борыш саяса- 
тының, атап айтқанда, мемлекеттік кепіл- 
дердің құралдарын пайдалану;
4. Артық ақша көлемін қосымша залалсы- 
здандыруды жэне дағдарысқа қарсы күре- 
сті жүзеге асыру мақсатында ақша-кредит 
саясатын жүргізу кезінде борыш саясаты 
күралдарын пайдалану:
1. Қаржы нарығына мемлекеттің қарыз 
алушы ретінде қатысуын сақтау.
2. Мемлекеттік бағалы қағаздардың үлт- 
тық нарығының өтімділігін арттыру.
3. Шетел мемлекеттері үкіметтерінің «бай- 
ланысты» кредиттер тартуын толық тоқта- 
ту.
4. Елдің шаруашылық субъектілерінің 
әлемдік қаржы нарықтары ресурстарына 
қолжетімділігін қолайлы жағдайларда 
кеңейтудің салдары ретінде инвестици- 
ялық кредиттік рейтингті арттыру.
5. Каииталдарына мемлекет жоғары үле- 
спен қатысатын шаруашылық субъек- 
тілерінің сыртқы қарыз алуын монито- 
рингтеуді үйымдастыру.

%
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2. Борыш тұрақтьшығының 
қамтамасыз етілуін баға- 
лау (халықаралық көрсет- 
кіштерді пайдалана оты- 
рып)

Мына көрсеткіштердің берілғен шамала- 
рын сақтау:
1. Сыртқы борыш/ЖІӨ көлемі.
2. Мемлекеттік борыш/экспорттан түсетін 
кірістер бойынша пайыздық төлемдер.
3. Сыртқы борыш көлемі/экспорт көлемі.
4. Мемлекеттік борыш көлемі/бюджет 
кірістері көлемі.
5. Сыртқы борыш/экспорт көлемі бойын- 
ша төлемдер.
6. Алтын-валюта резервтері/Сыртқы бо- 
рыш бойынша төлемдер.

3. Борыштық міндеттемелер 
нарығының жай-күйін баға- 
лау

1. Нарықтық мемлекеттік қарыздар бой- 
ынша пайыздық мөлшерлемелер деңғейі.
2. Корпоративтік қарыздар бойынша пай- 
ыздық мөлшерлемелер деңгейі.
3. Дюрация.
4. Нарықтық борыш қүралдары бойынша 
орташа кіріс

4. Мемлекеттік борыш бой- 
ынша қарыз жэне төлем- 
дер кестесінің құрылымын 
оңтайландыру дәрежесін 
бағалау

1. Мемлекеттік борыштың жалпы көлемін- 
деғі ішкі және сыртқы борыштың үлесі.
2. Мемлекеттік борыштың жалпы көлемін- 
деғі нарықтық жэне нарықтық емес қүра- 
ушылардың үлесі.
3. Қүн, оның ішінде кезеңдеғі мемлекет- 
тік борыш бойынша төлемдерге арналған 
шығыстар қүны.
4. Кезең ішіндегі борышқа қызмет көрсе- 
тудің жэне оны өтеудің орташа қүны.
5. Борышқа жүргізіпген қайта өзгерту- 
лердің (қайта қүрылымдаудың) нэтижесін- 
де борышқа қайта қызмет көрсетудің кел- 
тірілген және орташа қүнын өзғерту.

5. Тэуекелдерді талдау жэне 
бағалау

1. Валюталық тәуекелдер.
2. Кредиттік тэуекел.
3. Операңиялық тэуекелдер.
4. Өтімділік тәуекелдері.
5. Пайыздық тэуекелдер
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6. Қабылданған басқа- 
рушылық шешімдердің сал- 
дарының әлеуметтік мэн- 
ділігін айқындау

1. Жеке адамдардың басым бөлігіне қол- 
жетімді борыш кұралдарының болуы жэне 
құрамы.
2. Зейнетақы қорының қаражатын өтімді 
және кірісті борыш құралдарына салуды 
қамтамасыз ету.
3. Әлеуметтік маңызы бар жобалар бойын- 
ша үсынылатын үкіметтік кепілдіктердің 
көлемі.
4. Мемлекеттік борышқа жататын міндет- 
темелер бойынша халыққа өтемақылық 
төлемдер.
5. Инвестиңиялық сипаттағы жобалар бой- 
ынша қарыздарды тарту көлемдері (білім 
беруді, денсаулық сақтауды, экологияны 
және басқаларды дамыту)

4) фактілерді, етатистикалық деректерді немесе оларды бол- 
жау кезінде уақытша кезеңді айқындау;

5) аудит мэнін жэне объектілерін зерделеу, жинақталған 
тәжірибені қорыту;

6) аудит жүргізудің мақсаттары мен міндеттерін айқындау 
(нақты нені білу талап етіледі, қандай мәселелер бойынша 
зерттеулер жүргізу жэне үсынымдар әзірлеу талап етіледі);

7) таңдалған мақсаттарға жэне міндеттерге сэйкес мемле- 
кеттік борыш мэселелері бойынша басқарушылық шешім- 
дердің тиімділік аудитінің сандық жэне сапалық өлшемшарт- 
тарын әзірлеу, оларды барлық мүдделі тараптармен келісу;

8) таңдалған өлшемшарттар бойынша қабылданған басқа- 
рушылық шешімдердің (немесе оның жобасының) жекелеген 
аспектілерін бағалау;

9) түрлі таңдалған өлшемшарттар бойынша аудит қорытын- 
дыларын қорыту, зерттелетін жагдайды дамытуда себептерді 
жэне олардың салдарларын талдау, үсынымдар әзірлеу.

Мемлекеттік борышты басқарудың тиімділік аудитінің қа- 
ралған әдісін жоспарлау, шешімдерді орындау сатысында жэне 
оның нэтижелерін бағалау кезінде қолдануға болады.

V 6-ТАРАУ. Ариайы аудиттер

6.4. Арнайы мақсаттағы аудит

«Мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау туралы» 
Заңда Есеп комитеті квазимемлекеттік сектор субъектілерінің, 
оның ішінде қүрылтайшысы, қатысушысы немесе акционері 
мемлекет болып табылатын үлттық холдингтер мен 
компаниялардың, сондай-ақ олардың еншілес, тэуелді жэне 
олармен үлестес болып табылатын өзге де заңды түлғалардың 
активтерді қаншалықты тиімді басқаратынын бағалайтыны 
козделген.

Мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау органдарының 
ресурстары «еншілері», «немерелес» үйымдарын қоса алғанда, 
квазимемлекеттік сектордың барлық субъектілерін жаппай 
қамтуға жетпейтіні айқын болғандықтан, «100 нақты қадам» 
¥лт жоспарының іске асырылуын талқылау шеңберінде 
Жаңғырту жөніндегі үлттық комиссияның отырыстарында бүл 
функңияларды мемлекеттің бақылауындағы жеке аудиторлық 
компанияларға беру үсынылды.

Аталған үсыныс «Мемлекеттік аудит жэне қаржылық 
бақылау туралы» жэне «Аудиторлық қызмет туралы» заңдарда 
іске асырылды, оларға сэйкес квазимемлекеттік сектор 
субъектілерінің бюджет қаражатын пайдалану бойынша 
аудитін аутсорсингке беруді көздейтін квазимемлекеттік 
сектор субъектілерінің арнайы мақсаттағы аудпт институты 
белгіленді.

Есеп комитетінің 2015 жылғы 30 қарашадағы № 21-НҚ нор- 
мативтік қаулысымен Квазимемлекеттік сектор субъектілеріне 
арнайы мақсаттағы аудит жүргізу жэне квазимемлекеттік сек- 
тор субъектілеріне арнайы мақсаттағы аудит бойынша аудитор- 
лық қорытынды үсыну қағидалары бекітілді. Ол 800 «Арнайы 
мақсаттағы тұжырымдамаға сәйкес дайындалған қаржылық 
есептілік аудитінің ерекшеліктері» халықаралық аудит стан- 
дарттарының талаптары ескеріле отырып қабылданды.

Квазимемлекеттік сектор субъектілеріне арнайы мақсаттағы 
аудит жүргізу жэне квазимемлекеттік сектор субьектілеріне
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арнайы мақсаттағы аудит бойынша аудиторлық қорытынды 
ұсыну қағидалары (бұдаи эрі -  Қағидалар) «Аудиторлық қы- 
змет туралы» Заңның 18-3-бабына сәйкес эзірленді жэне Ква- 
зимемлекеттік сектор субъектілеріне арнайы мақсаттағы аудит 
жүрғізу жэне квазимемлекеттік сектор субъектілеріне арнайы 
мақсаттағы аудит бойынша аудиторлық қорытынды үсынудың 
тэртібін айқындайды.

Қағидаларға сәйкес квазимемлекеттік сектор субъектілері:
1) бюджеттік кредиттер;
2) қарыздар (мемлекеттік жэне мемлекет кепілдік берген 

қарыздар, сондай-ақ мемлекет кепілгерлігімен тартылатын 
қарыздар);

3) бюджеттік инвестиңиялар (заңды түлғалардың жарғылық 
капиталдарын қалыптастыру жэне (немесе) үлғайту, бюджеттік 
инвестиңиялық жобаларды іске асыру жолымен мемлекет 
активтерін құру жэне (немесе) дамыту);

4) мемлекеттік конңессиялық міндеттемелер;
5) байланысты гранттар;
6) өз қызметін мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту, 

денсаулық сақтау саласында жүзеге асыратын қазыналық 
кәсіпорындарды, сондай-ақ тегін медиңиналық көмектің 
кепілдік берілген колемін корсететін үйымдар мен қорғаныстық 
тапсырысты іске асыратын үйымдарды қоспағанда, 
мемлекеттік тапсырма жэне мемлекеттік тапсырыс түріндеғі 
бюджет қаражатын пайдаланған кезде арнайы мақсаттағы 
аудит бюджет қаражатының қозғалысы бюджеттік бағдарлама 
әкімшісінен бастап, бюджет қаражатын түпкілікті алушыға 
дейін аудиторлық қорытындыда көрсете отырып, жыл сайын 
міндетті түрде жүргізіледі.

Мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау органдарының 
мемлекеттік аудит көлемдерін қысқарту үшін Есеп комитетін 
және аудиторлық қызмет саласын реттеуді, аудиторлық жэне 
кәсіби аудиторлық үйымдардың қызметін бақылауды жүзеге 
асыратын уәкілетті орғанды арнайы мақсаттағы аудит жүргізу 
туралы ақпараттандыру мынадай тәртіппен жүзеге асырылады:

1) арнайы мақсаттағы аудит жүргізуді жоспарлау туралы -
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аудиттелетін субъектілер жыл сайын жоспарланатын жылдың 
алдындағы жылдың 1 қарашасына дейін.

Бұл ретте акционері мемлекет болып табылатын ұлттык 
басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық ком- 
паниялардың еншілес жэне тәуелді заңды тұлғаларына хабар- 
лама шоғырландырылып жіберіледі;

2) аудиттің басталғаны туралы -  аудиторлық ұйым арнайы 
мақсаттағы аудит басталған күнғе дейін бес жүмыс күні бүрын.

Квазимемлекеттік сектор субъектілеріне арнайы мақсаттағы 
аудитті аудиторлық қызмет туралы заңнамада, мемлекеттік ау- 
дит жэне қаржылық бақылау туралы стандарттарда көзделғен 
талаптарды сақтай отырып, эзірленғен аудит бағдарламасына 
сэйкес аудиторлық үйым жүрғізеді.

Квазимемлекеттік сектор субъектілеріне арнайы мақсат- 
тағы аудит жүргізуғе арналған шартты орындау кезінде ауди- 
торлық үйымның алған мәліметтері, мемлекеттік аудит жэне 
қаржылық бақылау орғандарына үсынылатын мэліметтерді 
қоспағанда, коммерциялық қүпияны қүрайды.

Квазимемлекеттік сектор субъектілеріне арнайы мақсаттағы 
аудитті «Аудиторлық қызмет туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңыиың 24-бабында жэне мемлекеттік аудит туралы заңнама- 
да көзделген шектеулерді ескере отырып, аудиторлық қызметті 
жүзеге асыруға лицензиясы бар аудиторлық үйым жүргізеді.

Квазимемлекеттік сектор субъектілеріне арнайы мақсаттағы 
аудиттің нәтижелері бойынша белғіленген нысанға сэйкес ква- 
зимемлекеттік сектор субъектілеріне арнайы мақсаттағы аудит 
бойынша аудиторлық қорытынды жасалады, онда Қазақстан 
Республикасы заңнамасының бүзушылықтары жэне (немесе) 
оларды жасауға итермелейтін себептер, жағдайлар анықталған 
кезде оларды жою жөнінде үсынымдар көрсетіледі.

Арнайы мақсаттағы аудиттің мақсаты тексеру жэне кэсіпо- 
рынның қаржылық-шаруашылық қызметінің тексерілетін 
бөлігінің немесе корсеткіштерінің анықтығы туралы; кәсіпо- 
рынның қаржылық есептілікті жасау мен қалыптастыру, бух- 
галтерлік есепті жүргізу тэртібінің заңнама талаптарына сәй-
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кестігі туралы тәуелсіз пікір білдіру болып табылады. Квази- 
мемлекеттік сектор субъектілеріне арнайы мақсаттағы аудит 
аудиторлық ұйым мен аудиттелеті субъекті арасында жаеалған, 
Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы, сон- 
дай-ақ мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау туралы 
заңнамасында белғіленген талаптарға сәйкес келетін квази- 
мемлекеттік сектор субъектілеріне арнайы мақсаттағы аудит 
жүргізу туралы шарт негізінде жүзеге асырылады.

Сонымен қатар Есеп комитетіне мемлекеттік аудит жэне 
қаржылық бақылау жөніндегі бірыңғай дерекқорға экімшілік 
ету жөнінде қосымша өкілеттіктер берілді. Мемлекеттік ау- 
дит жэне қаржылық бақылау жөніндегі бірыңғай дерекқорға 
мемлекеттік аудиттің барлық кезеңдерінің материалдарын, 
сондай-ақ арнайы мақсаттағы аудит жүргізудің қорытындыла- 
ры туралы мәліметтер мен мемлекеттік аудит объектілерінің 
қаржылық нәтижелерін жүктеу көзделуде.

Мемлекеттік аудит органдарының бірыңғай дерекқорының 
ақпаратын пайдалану аудиторлық проңестердің ашықтығын 
қамтамасыз етеді, жүргізілген аудиторлық іс-шаралардың 
нэтижелерін жэне мемлекеттік аудит объектілерінің қаржылық 
жай-күйін жүйелеуге жэне талдауға, сондай-ақ сыбайлас 
жемқорлық тәуекелдерін айтарлықтай томендетуге мүмкіндік 
береді.
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Өзін-өзі бакылауға арналған смэактар:
1. Экологиялық аудиттің жалпы моделі қандай 
көрсеткіштерден турады?
2. Экологиялық аудит жүргізудің негізгі кұралдары.
3. ІТ-аудит қай елдерде қолданылады?
4. Мемлекеттік борыш республиканың экономикасына 
қалай эсер етеді?
5. Мемлекеттік борыштың тиімділік аудитінің негізгі 
багыттары.
6. Арнайы мақсаттағы аудит қалай жүргізіледі?
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7-ТАРАУ.
ІШКІМЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ 

ЖӘНЕ ІШКІАУДИТ 
ҚЫЗМЕТТЕРІ



7-ТАРАУ. Ішкі мемлекеттік аудит және ішкі аудит қызметтері

Мемлекеттік органдарда ішкі аудитті енгізу әлемдік практи- 
када қаржылық бақылау жэне аудит саласындағы кең ауқымды 
жаңалық болып табылады. 1977 жылы қабылданған Бақылау- 
дың басшылық қағидаттарының Лима деклараңиясы жекеле- 
ген ведомстволар мен ұйымдардың ішінде қалыптастырыла- 
тын ішкі бақылау қызметтерін дамыту үшін база құрды.

Халықаралық практикада ішкі аудит жүйесін үйымдастыру- 
да екі тэсіл бар:

¥лыбританияда, Нидерландта қолданылатын орталықсы- 
здандырылған модель;

Португалия, Испания, Франңия сияқты елдерде іске асыры- 
латын орталықтандырылган модель.

Орталықсыздандырылған модельде эрбір министрлік бюд- 
жет қаражатының пайдаланылуына бақылау жүргізуге то- 
лығымен жауапты. Қаржы министрлігі тек стандарттар эзірле- 
уді жэне министрліктердің ішкі аудит қызметтерінің жүмысын 
үйлестіруді қамтамасыз етеді. Мысалы, ¥лыбританияда мини- 
стрліктерде қаражаттың жүмсалуына жауапты адам тағайын- 
далады, ол өзіне есеп беретін ішкі аудит қызметін қалыптасты- 
рады.

Орталықтандырылған модель эр министрліктің кірістері 
мен шыгыстарын қаржы министрлігінің тікелей бақылауымен 
сипатталады. Алайда бүл ретте министрліктерде өз ішкі аудит 
қызметтері қүрылады, олар министрліктің ішкі аудиторына 
есеп береді. Қазақстанда қүрылып жатқан ішкі аудит жүйесі 
орталықтандырылған модельге ясақын.

7-ТАРАУ. Ііикі мемлекеттік аудит 
және ішкі аудит қызметтері

7.1. Іш кі мемлекеттік аудиттің жәие ішкі аудит 
қызметтерінің міндеттері мен функциялары
7.2. Сапа бақылауы
7.3. Мемлекеттік аудит және қарж ылы қ бақылау 
органдарының қызметін бағалау
Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар
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Ішкі мемлекеттік аудит органдарының жүйесін:
- ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уэкілетті орган;
- (Қазақстан Республикасы Үлттық Банкінің ішкі аудит қы- 

зметін қоспағанда), орталық мемлекеттік органдардың, облы- 
стардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
жергілікті атқарушы органдарының ішкі аудит қызметтері;

- көзделген штат саны шеңберінде бірінші басшының қала- 
уы бойынша күрылатын орталық мемлекеттік органдар ведом- 
стволарының ішкі аудит қызметтері қүрайды.

Ішкі аудит жөніндегі уэкілетті органның қызметі -  Қа- 
зақстан Республикасының Үкіметін бюджеттің атқарылуы, 
мемлекеттік органдар жэне ішкі аудит қызметтері қызметінің 
тиімділігін бақылау жөнінде объективті жэне анық ақпаратпен 
қамтамасыз ету.

Ішкі мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылаудың уәкілет- 
ті органдары ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уэкілетті орган 
(Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемле- 
кеттік аудит комитеті жэне оның аумақтық бөлімшелері) жэне 
ішкі аудит қызметтері болып табылады. Ішкі аудит қызметтері 
заңды түлғалар болып табылмайды.

7.1. Ішкі мемлекеттік аудиттің және ішкі аудит 
қызметтерінің міндеттері мен функциялары

Ішкі аудит -  бүл республикалық бюджеттен, облыстық 
бюджеттен, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, 
облыстық маңызы бар қаланың, ауданның бюджеттерінен 
қаржыландырылатын, орталық мемлекеттік органдардың және 
атқарушы органдардың бірінші басшыларына тәуелсіз жэне 
объективті қорытындылар мен консультациялар үсына оты- 
рып, ішкі аудит қызметтері жүзеге асыратын, мемлекеттік ор- 
ган қызметінің тиімділігін бағалау.

Осылайша, ішкі аудит — үйымның жүмысын жетілдіруге 
бағытталган тәуелсіз жэне объективті кепілдіктер мен кон- 
сультациялар беру жөніндегі қызмет. Ішкі аудит тәуекелдерді
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басқару, бақылау жэне корпоративтік басқару процестерінің 
тиімділігін бағалауға жэне арттыруға жүйелендірілген жэне 
дәйекті тэсіл пайдалана отырып, үйымдардың қойған мақсат- 
тарына қол жеткізуіне көмектеседі.

Ішкі аудиттің рөлі барлық мемлекеттік сектордың орталық 
мемлекеттік органының және орталык мемлекеттік органдар- 
дын бөліміпелерінін барлық жүйесі: тэуекелдерді басқару; 
ішкі бақылау; тиісті министрліктегі, ведомстводағы немесе 
қүрылымдық бөлімшедегі басқару бойынша тәуелсіз аудитор- 
лық кепілдік беру болып табылады.

Ішкі мемлекеттік аудиттің міндеттері мемлекеттік аудит 
объектісінің Қазақстан Республикасы Мемлекеттік жоспарлау 
жүйесінің қүжаттарында көзделген тікелей жэне түпкі нэти- 
желерге қол жеткізуін, қаржылық жэне басқарушылық ақпа- 
раттың сенімділігі мен анықтыгын, мемлекеттік органдардың 
қызметін үйымдастырудың ішкі проңестерінің тиімділігін, 
көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің сапасын, мемлекет ак- 
тивтерінің сақталуын талдау, бағалау жэне тексеру болып та- 
былады.

Қазақстан үшін ішкі аудитті енгізу мемлекеттік органдар- 
да басқару жүйесін жетілдіру жолындағы өте маңызды қадам, 
тиісінше, олардың қызметінің тиімділігін қамтамасыз етудің 
жэне мемлекет қаржысын пайдаланудың маңызды қүралы бо- 
лып табылады. Ішкі аудитті енгізудің басымдығы мемлекеттік 
орган басшылығына тэуелсіз жэне объективті пікір үсынуын- 
да. Сөйтіп, ішкі аудит нәтижелері жэне аудиторлық бөлімше- 
лердің үсынымдары мемлекеттік органдарға функцияларын 
орындауында жэне олардың өз стратегиялық мақсаттарына 
қол жеткізуінде үлкен пайда келтіруі мүмкін.

Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уэкілетті органның қүзы- 
ретіне

- қаржылық есептілік аудитін жүргізу;
- сэйкестік аудитін жүзеге асыру;
- камералдық бақылау;
- ішкі аудит қызметінің жүмысын үйлестіру;
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- ішкі мемлекеттік аудит жүйесін кадрлық қамтамасыз ету 
саласындағы қызметті үйымдастыру;

- нормативтік-қүқықтық база әзірлеу кіреді.
Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уэкілетті орган бюджеттік 

бағдарламалар экімшілерінің жэне мемлекеттік мекемелердің 
қаржылық есептілігіне қатысты жыл сайынғы аудит жүргізеді.

Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уэкілетті орган мемле- 
кеттік аудит жэне қаржылық бақылау органдарының жүйесіне 
кіретін ішкі аудит қызметтерінің жүмысын үйлестіру мақса- 
тында:

- ішкі аудит қызметтеріне әдіснамалық жэне консультаци- 
ялық комек үсынуды қамтамасыз етеді;

- ішкі аудит қызметтері туралы үлгілік ережені әзірлейді 
жэне бекітеді;

- жүргізілген мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау 
бойынша ішкі аудит қызметтерінің есепті ақпаратына талдау 
жүргізеді;

- ішкі аудит қызметтері жүмысының тиімділігіне бағалау 
жүргізеді;

- мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау жүргізу үшін 
тэуекелдерді басқару жүйесі үсынған тэуекелі бар объектілер 
бойынша ішкі аудит қызметтеріне ақпарат жібереді;

- ішкі аудит қызметтерінің жүмысы туралы жыл сайынғы 
есепті Қазақстан Республикасының Үкіметіне үсынады;

- ішкі аудит қызметтерінің мемлекеттік аудит жэне қаржылық 
бақылау стандарттарын жэне ішкі мемлекеттік аудит жэне 
қаржылық бақылау жүргізу кдғидаларын сақтауын бақылауды 
жүзеге асырады;

- мемлекеттік органдардың басшыларына ішкі аудит қыз- 
меттері басшыларының, мемлекеттік аудиторларының жауап- 
тылығын қарау туралы үсыныстар енгізеді.

Ішкі мемлекеттік аудитті эдіснамалық қамтамасыз ету шең- 
берінде уэкілетті орган Есеп комитетімен келісім бойынша ішкі 
мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау жүргізу қағидала- 
рын, камералдық бақылау жүргізу қағидаларын жэне тиісті
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жылға арналған мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесін қа- 
лыптастыру жэне ішкі мемлекеттік аудит жүргізу кезінде қол- 
данылатын тәуекелдерді басқарудың үлгілік жүйесін эзірлейді.

Уэкілетті орган Қазақстан Республикасы ¥лттық Банкінің, 
орталық мемлекеттік органдар ведомстволарының ішкі аудит 
қызметін қоспағанда, орталық мемлекеттік органдардың іпткі 
аудит қызметтерінің жалпы стандарттарды, рәсімдік стандарт- 
тарды және Ішкі аудит жүргізу қағидаларын сақтауын бақыла- 
уды жүзеге асырады. Уәкілетті органның аумақтық бөлімше- 
лері облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, аста- 
наның жергілікті атқарушы органдарының жалпы стандарт- 
тарды, рәсімдік стандарттарды жэне Ішкі аудит қызметтерінің 
қағидаларын сақтауын бақылауды жүзеге асырады.

Мемлекеттік аудитті енгізу жағдайларында барлық орталық 
жэне жергілікті мемлекеттік органдарда қүрылатын ішкі аудит 
қызметтеріне (ІАҚ) үлкен рөл бөлінген.

ІАҚ дербес жэне қүрылымы бойынша басқа бөлімшелерден 
тэуелсіз. Оны мемлекеттік органның ішінде жүргізіліп жатқан 
проңестердің тиімділігін бақылауда жэне бағалауда, еңбек, ма- 
териалдық жэне қаржылық ресурстарды үтымды пайдалануда 
бірінші басшыға көмектесетін қүрал деуге болады.

ІАҚ ішкі мемлекеттік аудит субъектісінің бірінші басшы- 
сының шешімімен қүрылады жэне «Мемлекеттік аудит және 
қаржылық бақылау туралы» Заңның жэне субъектінің бірінші 
басшысы бекітетін ішкі аудит қызметтері туралы ереженің не- 
гізінде эрекет етеді. Ішкі аудит қызметтері туралы ереже ішкі 
аудит қызметтері туралы үлгілік ереженің негізінде әзірленеді.

Ішкі мемлекеттік аудиттің нормативтік-қүқықтық жэне ин- 
ституңионалдық қүрылымын:

- Ішкі аудиторлар институты жариялайтын Ішкі аудит стан- 
дарттары;

- Ішкі аудиторлар институты жариялайтын Ішкі аудит этика- 
сының кодексі;

- Ішкі аудит қызметі туралы ереже қүрайды.
Ішкі аудит қызметі мынадай функңияларды орындайды:
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1) мемлекеттік орган жүмысының еапасы мен өнімділігін 
арттыру мақсатында оның қызметінің бағыттары бойынша 
ішкі аудитті жүзеге асырады;

2) мемлекеттік органда, оның аумақтық бөлімшелерінде 
жэне ведомстволық бағынысты үйымдарында басқару жүй- 
есінің жүмыс істеуіне бағалау жүргізеді, мемлекеттік органның 
бірінші басшысына оны жақсарту жөнінде үсынымдар береді;

3) мемлекеттік органның Қазақстан Республикасының бюд- 
жет жэне өзге де заңнаманы сақтауын тексеруді жүзеге асыра- 
ды;

4) мемлекеттік органның стратегиялық жэне операциялық 
жоспарларының іске асырылуын бақылауды, нәтижелерді 
бағалауды жүзеге асырады;

5) мемлекеттік органның есеп жэне есептілік жүргізуінің 
анықтығы мен дүрыстығын бақылауды жүзеге асырады;

6) мемлекеттік органның мақсаттары мен міндеттеріне, 
оның ішінде стратегиялық жэне бағдарламалық қүжаттарға 
жэне т.б. қол жеткізу дәрежесін айқындайды жэне талдайды.

ІАҚ ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уэкілетті органға 
стандарттар мен регламенттерді сақтау бойынша сапалы 
есептілік беру бөлігінде есеп береді.

7.2. Сапа бақылауы

Сапа бақылауы -  сапаны басқару процесіндегі негізгі функ- 
циялардың бірі. Бұл білімнің түрлі салаларында көптеген жұ- 
мыстар арналған қолданылатын эдістері бойынша ең ауқымды 
функция. Сапа бақылауы қателерді кейіннен ең аз шыгындар- 
мен жедел түзету үшін оларды уақтылы ашуға мүмкіндік беру- 
ді білдіреді.

Мемлекеттік аудиттің сапасын бақылау деп мемлекеттік ау- 
дитті жүзеге асыру кезінде мемлекеттік аудиторлардың, мем- 
лекеттік аудитті жүргізуге тартьшған жеке жэне заңды тұлға- 
лардың Мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау стандарт- 
тарының талаптарын сақтауын тексеру түсініледі.
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Мемлекеттік аудит органдарындағы сапа бақылауы мемле- 
кеттік аудит жэне қаржылық бақылау органдары айқындайтын 
өлшемшарттар негізінде дайындық жүргізуден бастап, толық 
іске асырылуына дейінгі мемлекеттік аудит материалдарын, ау- 
диттің нәтижелерін тексеруді білдіреді.

«Мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау туралы» Заң- 
ның 24-бабына сәйкес сапа бақылауына мемлекеттік аудит 
жэне қаржылық бақылау органдарының аудиторлық, сарапта- 
малық-талдау қызметінің барлық кезеңдері, мемлекеттік ауди- 
торлардың барлық қызметі, оның ішінде құқық қорғау орган- 
дары жэне сот мамандар ретінде тартқан мемлекеттік аудитор- 
лар жүргізген мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша берілген 
материалдар (қорытындылар) жатады.

Мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау органдарының 
басшылары мемлекеттік аудиторлар өз қызметі барысында жа- 
сайтын қүжаттарды мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақы- 
лау жүргізудің тиісті қағидаларында айқындалған тәртіппен 
мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау стандарттарына 
сәйкестігі түрғысынан тексерулер жүргізу арқылы сапа бақы- 
лауын үйымдастыруды қамтамасыз етеді.

Мемлекеттік аудит нэтижелерін қайта тексеру қажеттілігі, 
сондай-ақ сапа бақылауының жеделдігі мен нэтижелігін қамта- 
масыз ету мақсатында оны жүргізу мерзімдері мен үзақтығы 
мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау жүргізудің тиісті 
қагидаларында белгіленген тэртіппен айқындалады.

Сапа бақылауын қүқықтық қамтамасыз етуге жауапты 
қүрылымдық бөлімшенің қатысуымен мемлекеттік аудит жэне 
қаржылық бақылау органының сапа бақылауын жүргізуге жау- 
апты қүрылымдық бөлімшесі жүзеге асырады.

Сапа бақылауын жүргізуге мемлекеттік аудит жэне 
қаржылық бақылау органдарының осы мемлекеттік аудитке 
қатыспаған, мемлекеттік аудитке тәуелсіз баға бере алатын 
мемлекегтік аудиторлары тартылуы мүмкін.

Сапа бақылауын жэне мониторингтеу процесін жүзеге асы- 
ру тиісті біліктілікке, кәсіби дагдыларға ие, мемлекеттік аудит
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жэне қаржылық бақылау органында жеткілікті жэне тиіеінше 
тәжірибе мен өкілеттігі бар адамдарға жүктеледі.

Сыртқы мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау орга- 
нының мемлекеттік аудитке жауапты мүшесі, мемлекеттік ау- 
дитті жүргізуге жауапты қүрылымдық бөлімшенің жэне мем- 
лекеттік аудиторлар тобының басшылары өз өкілеттіктері ше- 
гінде мемлекеттік аудиттің сапасын қамтамасыз ету жөнінде 
шаралар қабылдайды.

Сапа бақылауын жүргізуге жауапты қүрылымдық бөлім- 
шенің қызметкерлері мемлекеттік аудит материалдары, оның 
ішінде құқық қорғау органдары жэне соттар мамандар ретінде 
тартқан мемлекеттік аудиторлар жүргізген мемлекеттік аудит 
нэтижелері бойынша берілген материалдарға (қорытынды- 
ларға) талдау жасайды, сараптама жүргізеді жэне оның нәти- 
желеріне объективті баға береді.

Сапа бақылауының қорытындылары бойынша сарапта- 
малық қорытынды эзірленеді, ол сыртқы мемлекеттік аудит 
жэне қаржылық бақылау органының мемлекеттік аудитке жа- 
уапты мүшесіне жэне мемлекеттік ауднт жүргізуге жауапты 
қүрылымдық белімшесіне беріледі.

Сараптамалық қорытындыда сапа бақылауы 
өлшемшарттарының бөлінісінде ережелері бүзылған 
қүжаттарга, нормативтік қүқықтық жэне қүқықтық актілердің 
тармақтарына сілтеме жасала отырып, нақты фактілерді көрсету 
арқылы бүзушылықтар мен сэйкесеіздіктердің анықталған 
фактілері, сондай-ақ сапа бақылауының нәтижелері бойынша 
түжырымдар көрсетіледі.

Мемлекеттік аудит материалдары мемлекеттік аудит 
жэне қаржылық бақылау стандарттарына сәйкес келмеген 
жағдайда, сыртқы мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау 
органының басшысы мемлекеттік аудит жэне қаржылық 
бақылау стандарттарына сәйкес мемлекеттік аудиторлардың 
аудиторлық есептеріне, мемлекеттік аудит жэне қаржылық 
бақылау объектісіне шыға отырып, олар жүргізген мемлекеттік 
аудиттің жекелеген бағыттарына қайта тексеру жүргізудің 
қажеттілігін айқындайды.
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Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 жылғы 
11 қаңтардағы № 167 Жарлығымен Мемлекеттік аудиттің 
жэне қаржылық бақылаудың жалпы стандарттары бекітілді, 
олар мемлекеттік аудиттің жэне қаржылық бақылаудың 
халықаралық стандарттарының қағидаттары ескеріле отырып, 
«Мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау туралы» Заңның
8-бабы, 2-тармағының 1) тармақшасына сэйкес эзірленді.

Халықаралық аудит сапасын бақылау стандартына (ХСБС) 
сэйкес сыртқы мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау 
органдары мемлекеттік аудит органы мен оның персоналы 
Мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау стандарттарының, 
заңнамалық жэне нормативтік актілер нормаларының 
талаптарын орындайтынына қисынды сенімділікті қамтамасыз 
етуге арналған аудиторлық іс-шараның сапасын бақылау 
жүйесін белгілейді.

220 «Тарихи қаржылық ақпарат аудитінің сапасын бақылау» 
халықаралық аудит стандарты (ХАС) тарихи қаржылық ақпарат 
аудитінің сапасын бақылау рәсімдері бойынша стандарттарды 
белгілейді жэне басшылық жасайды.

Есеп комитеті сыртқы мемлекеттік аудиттің және қаржылық 
бақылаудың рәсімдік стандарттарын эзірледі.

Сапа бақылауының рэсімдік стандарты сыртқы мемлекеттік 
аудит жэне қаржылық бақылау органдары жүргізетін 
мемлекеттік аудиттің, мемлекеттік аудитті жүргізуге тартылған 
аудиторлық үйымдар мен сарапшылардың қорытындыларының 
(материалдарының), арнайы мақсаттағы аудиттің сапасын 
бақылауды жүзеге асыруға жэне оның нәтижелерін ресімдеуге 
қойылатын рэсімдік талаптарды қамтиды.

Сапа бақылауы рәсімдік стандартының мақсаты сыртқы 
мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау органдары 
қызметінің және мемлекеттік аудиторлардың, сондай-ақ 
мемлекеттік аудитті жүргізуге тартылған аудиторлық үйымдар 
мен сарапшылардың іс-қимылдарының мемлекеттік аудит жэне 
қаржылық бақылау стандарттарына сәйкестігін қамтамасыз 
ету болып табылады.
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Сапа бақылауы рәсімдік стандартының міндеті -  
мемлекеттік аудиттің, мемлекеттік аудитті жүргізуге тартылған 
аудиторлық ұйымдар мен сарапшылар қорытындыларының 
(материалдарының) жэне арнайы мақсаттағы аудиттің сапасын 
бақылауды жүзеге асыру бойынша рәсімдік талаптарға 
қойылатын бірыңғай тэсілді белгілеу.

Мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау стандарттарына 
(бүдан эрі -  Стандарттар), оның ішінде Сапа бақылауының 
рәсімдік стандартына жэне Есеп комитетінің 2015 жылгы 30 
қарашадагы № 17-НҚ нормативтік қаулысымен бекітілген 
Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі 
есеп комитетінің сыртқы мемлекеттік аудит жэне қаржылық 
бақылау жүргізу қағидаларына сэйкес, сапа бақылауы мына 
бағыттар:

1) аудиторлық іс-шараны жүргізуге дайындықтың сапасын 
бақылау;

2) аудиторлық есептердің сапасын бақылау;
3) аудиторлық қорытындылар жэне нүсқамалар жоба- 

ларының сапасын бақылау;
4) Есеп комитеті нүсқамаларының іеке асырылу сапасын 

бақылау бойынша жүзеге асырылады.

7.3. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау 
органдарының қызметін бағалау

«Мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау туралы» Заң- 
ның 12-бабы 4-тармағының 24) тармақшасына сәйкес мемле- 
кеттік аудит жэне қаржылық бақылау органдарының қызметін 
бағалау жүзеге асырылады.

Осы норманы іске асыру мақсатында Есеп комитеті Мемле- 
кеттік аудит жэне қаржылық бақылау органдарының қызметіне 
бағалау жүргізу бойынша сыртқы мемлекеттік аудиттің жэне 
қаржылық бақылаудың рәсімдік стандартын (бүдан эрі -  Баға- 
лау стандарты) эзірледі.

Бағалау стандарты «Сыртқы мемлекеттік аудиттің жэне 
қаржылық бақылаудың рәсімдік стандарттарын бекіту тура-
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лы» Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі 
есеп комитетінің 2016 жылғы 31 наурыздағы № 31 -НҚ норма- 
тивтік қаулысына озгеріс пен толықтыру енгізу туралы» Есеп 
комитетінің 2016 жылғы 31 желтоқсандағы № 20-НҚ норма- 
тивтік қаулысымен бекітіліп, Қазақстан Республикасының 
Әділет министрлігінде 2017 жылғы 3 ақпанда № 14762 болып 
тіркелді.

Рәсімдік стандарт мемлекеттік аудит жэне қаржылық 
бақылау органдарының (бұдан эрі -  мемлекеттік аудит жэне 
қаржылық бақылау органдары) қызметіне бағалау жүргізудің 
мақсатын, міндеттерін, бағыттары мен өлшемшарттарын, оған 
қойылатын рэсімдік талаптарды айқындайды.

Стандарттың мақсаты мемлекеттік аудит органдары қол 
жеткізген нэтижелердің деңгейін олшеу, олардың жүмыс сапа- 
сы мен нәтижелілігін арттыру болып табылады.

Бағалау стандартының міндеті -  мемлекеттік аудит орган- 
дарының қызметін бағалауды жүзеге асыруға жэне жүргізілген 
бағалаудың (бүдан эрі -  Багалау) нәтижелерін ресімдеуге қой- 
ылатын рэсімдік талаптарга бірыңғай тәсілді белгілеу.

Бағалау облыстардың, республикалық маңызы бар қала- 
ның, астананың тексеру комиссияларының (бүдан эрі -  тек- 
серу комиссиялары) жэне ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі 
уэкілетті органның ішкі аудит қызметтерінің Есеп коми- 
тетінің 2015 жылғы 28 қарашадағы № 9-НҚ бірлескен норма- 
тивтік қаулысымен жэне Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрінің 2015 жылгы 27 қарашадағы № 589 бүйрығымен 
бекітілген (Нормативтік қүқықтық актілерді мемлекеттік тір- 
кеу тізілімінде № 12577 болып тіркелген) Мемлекеттік аудит 
жэне қаржылық бақылау органдарымен өзара іс-қимыл қағи- 
даларына сәйкес үсынатын есептік ақпаратына жүргізген тал- 
дауды жэне олардың жүмыс тиімділігін бағалауды ескере оты- 
рып, олардың ақпараты негізінде Есеп комитетін қоспағанда, 
барлық мемлекеттік аудит органдарына қатысты жартыжыл- 
дық жэне жыл қорытындысы бойынша жүзеге асырылады.

Ақпараттың толықтығы мен анықтығын мемлекеттік аудит 
органының басшылары қамтамасыз етеді.

275



----- _ „ г ....

МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ ТЕОРИЯСЫ________________________________________________________

Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органның баға- 
лауы мынадай бағыттар:

1) Мемлекеттік аудит объектілерінің тиісті жылға арналған 
тізбесін қалыптастыру жэне оның орындалуы;

2) мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау жүргізу;
3) камералдық бақылау жүргізу;
4) мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау стандартта- 

рының сақталуы;
5) мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау органдары 

қызметкерлерінің жауаптылыгы;
6) өзге де бағыттар бойынша жүзеге асырылады.
«Мемлекеттік аудит объектілерінің тиісті жылга арналған

тізбесін қалыптастыру жэне оның орындалуы» бағытының өл- 
шемшарттары:

1) Мемлекеттік аудит объектілерінің тиісті жылға арналған 
тізбесінің жобасын қалыптастыру;

2) жоспардан тыс аудит;
3) Мемлекеттік аудит объектілерінің тиісті жылға арналған 

тізбесіне өзгерістер енгізу;
4) Мемлекеттік аудит объектілерінің тиісті жылга арналған 

тізбесінің орындалуы болып табылады.
«Мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау жүргізу» 

бағытының өлшемшарттары:
1) ішкі аудит жүргізу кезінде (камералдық бақылауды 

қоспағанда) мемлекеттік сатып алу рэсімдерінің бүзушылықта- 
рын анықтау;

2) бүзушылықтар сомасын бюджетке өтеу (камералдық 
бақылауды қоспаганда);

3) бүзушылықтарды қалпына келтіру және есеп бойынша 
көрсету (камералдық бақылауды қоспағанда);

4) басқа мемлекеттік органдардан келіп түскен материалдар 
бойынша шығарылған қаулыларды қоспағанда, экімшілік ай- 
ыппүлдардың сомаларын бюджет кірісіне өндіріп алу (каме- 
ралдық бақылауды қоспағанда);

5) Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемле-
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кеттік аудит комитетінің жэне оның аумақтық бөлімшелерінің 
материалдары бойынша талап қоюларды соттардың қанағат- 
тандыруы;

6) бюджет қаражатын, мемлекет жэне квазимемлекеттік сек- 
тор субъектілерінің активтерін басқарудың жэне пайдалану- 
дың тиімділігін арттыру үшін нормативтік қүқықтық актілерге, 
квазимемлекеттік сектор субъектілерінің актілеріне өзгерістер 
енгізу бойынша үсыныстарды енгізу жэне қабылдау;

7) мемлекеттік аудит жэне сараптамалық-талдау іс-шара- 
ларының қорытындылары бойынша қабылданган үсынымдар 
мен тапсырмалардың (орындау мерзімі келгендерінің) жалпы 
санына шаққанда орындалган үсынымдар мен тапсырмалар- 
дың үлесі болып табылады.

«Камералдық бақылау жүргізу» багытының олшемшартта- 
ры:

1) камералдық бақылау бойынша хабарламалардың орында- 
луы;

2) камералдық бақылау хабарламаларына қарсылықтарды 
қарау нәтижелері болып табылады.

«Мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау стандарттары- 
ның сақталуы» багытының өлшемшарты Қазақстан Республи- 
касы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің 
орталық аппараты жэне Есеп комитеті анықтаган аудит мате- 
риалдарының «Мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау 
туралы» Заңның 8-бабында көзделген Мемлекеттік аудит жэне 
қаржылық бақылау стандарттарына сәйкес келмеуі болып та- 
былады.

«Мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау органдары қы- 
зметкерлерінің жауаптылыгы» бағытының өлшемшарттары:

1) ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уэкілетгі органның 
жэне оның аумақтық бөлімшелері қызметкерлерін тэртіптік, 
экімшілік жэне қылмыстық жауаптылыққа таргу;

2) ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уэкілетгі орган жэне 
оның аумақтық бөлімшелері қызметкерлерінің қүқыққа қайшы 
іс-қимылдарына өтініш жасау жағдайларын растау болып та- 
былады.
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«Өзге де бағыттар» бағытының өлшемшарттары:
1) ішкі аудит қызметтері жұмысының тиімділігіне бағалау 

жүргізу;
2) Қазақстан Республикасы Үкіметінің тапсырмаларын, 

жеке жэне заңды түлғалардың өтініштерін орындамау, сапасыз 
орындау немесе уақтылы орындамау болып табылады.

Тексеру комиссияларын бағалау мынадай бағыттар:
1) Мемлекеттік аудит объектілері тізбесінің орындалуы;
2) мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау жүргізу;
3) мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау стандартта- 

рының сақталуы;
4) мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау қызметкер- 

лерінің жауаптылығы;
5) өзге де бағыттар бойынша жүзеге асырылады.
«Мемлекеттік аудит объектілері тізбесінің орындалуы»

бағытының өлшемшарты Мемлекеттік аудит объектілерінің 
тиісті жылға арналған тізбесінің орындалуы болып табылады.

«Мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау жүргізу» 
бағытының өлшемшарттары:

1) мемлекеттік аудитпен қамтылған қараясат көлемі;
2) мемлекеттік аудит және сараптамалық-талдау іс-шара- 

ларының қорытындылары бойынша қабылданған үсынымдар 
мен тапсырмалардың (орындау мерзімі келгендерінің) жалпы 
санына шаққанда орындалған үсынымдар мен тапсырмалар- 
дың үлесі;

3) үсынымдардың жалпы санына шаққанда заңнама- 
дағы, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің актілеріндегі 
олқылықтар мен қайшылықтарды жоюға бағытталған ұсы- 
нымдар;

4) мемлекеттік аудит қорытындылары бойынша экімшілік 
жауаптылыққа тарту болып табылады.

«Мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау стандарттары- 
ның сақталуы» бағытының өлшемшарты «Мемлекеттік аудит 
жэне қаржылық бақылау туралы» Заңның 8-бабында көзделген 
Мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау станДарттарына
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сэйкес емес деп танылған қркаттардың бар болуы болып та- 
былады.

«Мемлекеттік ауднт жэне қаржылық бақылау органдары қы- 
зметкерлерінің жауаптылығы» бағытының өлшемшарты тек- 
серу комиссияларының қызметкерлерін тэртіптік, экімшілік 
жэне қылмыстық жауаптылыққа тарту болып табылады.

«Өзге де бағыттар» бағытының өлшемшарттары:
1) тексеру комиссияларының өзінің жүмысы туралы Есеп 

комитетіне ұсынатын ақпараттың қойылатын талаптарға сэй- 
кестігі;

2) ақпараттың Мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау 
бойынша бірыңғай дерекқорға (Есеп комитетінің интеграңия- 
ланған ақпараттық жүйесіне) берілуі болып табылады.

Тексеру комиссиялары қызметінің нэтижелері бойынша 
олардың қызметін рейтингтік бағалау жүзеге асырылады.

Ішкі аудит қызметтерінің жүмысын бағалау ішкі аудит қыз- 
меттері жүргізген мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау 
бойыиша есептік ақпаратты талдаудың, «Мемлекеттік аудит 
жэне қаржылық бақылау туралы» Заңның 14-бабына сәйкес 
ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уэкілетті орган жүргізеті 
ішкі аудит қызметтері жүмысының тиімділігін бағалаудың не- 
гізінде жүзеге асырылады.

Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының 
қызметін багалау қол жеткізілген нәтижелер деңгейін айқын- 
дау, мемлекеттік аудит органдары жүмысының сапасын жэне 
нәтижелілігін арттыру үшін жүргізіледі.
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Ө зін-езі бакылауға арналған сурактар:
1. Ішкі аудит жүйесін ұйымдастырудың 
орталықтандырылған жэне орталықсыздандырылған 
модельдерінің айырмашылықтары.
2. Ішкі аудит жүйесін ұйымдастырудың 
орталықтандырылған моделі қай елдерде іске 
асырылады?
3. Мемлекеттік аудит түрлерін атаңыз.
4. Ішкі аудит дегеніміз не?
5. Ішкі аудит қағидаттары.
6. Ішкі аудит жөніндегі уэкілетті органның қүзыреттері.
7. Жалпы стандарттарды атаңыз.
8. Сапа бақылауын жүзеге асырудың негізгі әдістерін 
атаңыз.
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8-ТАРАУ. 
СЫРТҚЫ МЕМЛЕКЕТТІК 

АУДИТ ЖӘНЕ 
ҚАРЖЫЛЫҚ БАҚЫЛАУ 

ОРГАНДАРЫНЫҢ 
ЕСЕПТІЛІГІ



МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ ТЕОРИЯСЫ

Тарихи, мэдени жэне саяси факторларға байланысты 
түрлі мемлекеттерде мемлекеттік бақылау органдары мен 
парламенттер арасындағы қарым-қатынас айырмашылық 
көрсетеді. ЖМАО атқарушы немесе заңнамалық биліктің бір 
бөлігі немесе биліктің бүл тармақтарынан тәуелсіз болуы 
мүмкін. Кейбір мемлекеттерде президентке немесе өзге 
мэртебедегі мемлекет басшысына, мысалы, шейхке бағынады, 
кейбір елдерде үкімет тарапынан бақыланады, ал кейде айқын 
парламенттік бағдары болады, мысаиы: Үлыбритания мен 
АҚШ-та.

Халықаралық тәжірибе барлық мемлекеттерде ЖМАО- 
лар Парламенттің алдында есеп беретінін көрсетіп отыр. 
Олардың арасындағы айырмашылық тек есептілік нысаны мен 
қағидаларына байланысты ғана орын алуда.

Қаржы тэртібін нығайту, мемлекет қаражаттын, мемлекет 
пен квазимемлекеттік сектор субъектілері активтерін 
пайдалану тиімділігін арттыру бойынша жүктелген миссияны 
орындау мақсатында Есеп комитеті жүргізілген мемлекеттік 
аудиттің нэтижелері бойынша анықталған бүзушылықтар 
мен кемшіліктерді, сондай-ақ олардың туындау себептерін 
жан-жақты талдайды, оларды жою жөнінде үсынымдар мен 
үсыныстар әзірленеді.

Тоқсан сайынғы негізде қалыптастырылатын талдау 
нәтижелері ағымдағы бағалау болып табылады, Есеп комитеті 
оны жедел тэртіппен Президенттің назарына жеткізеді жэне 
Парламентке үсынады. Жылдық негізде қалыптастырылатын 
талдау нәтижелері кейіннен бағалау болып табылады жэне 
тиісті қаржы жылының қорытындылары бойынша Парламентке 
үсынылады.

«Қазақстан Республикасының Президенті туралы» 1995 
жылғы 26 желтоқсандағы Конституңиялық заң, Қазақстан 
Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет 
кодексі, «Мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау туралы»
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Заң (бүдан эрі -  Заң), Президенттің 2002 жылғы 5 тамыздағы 
№ 917 Жарлығымен бекітілген Республикальщ бюджеттің 
атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті туралы ереже 
(бұдан эрі -  Ереже) Есеп комитетінің ағымдағы жэне кейіннен 
бағалауларды жүзеге асыруы үшін негіз болып табылады.

Агымдагы багалау
Президент жэне Парламент үшін республикалық бюджеттің 

атқарылуы туралы жедел ақпарат қалыптастыру, мемлекет 
қаражатын пайдалану кезінде анықталған кемшіліктер мен 
бүзушылықтардың жүйелі себептері мен салдары, сондай- 
ақ оларды жою жэне экономиканың тиісті буындары мен 
салаларындағы жағдайды жақсарту жөнінде нақты үсынымдар 
мен ұсыныстар әзірлеу мақсатында Есеп комитеті тоқсан 
сайынғы негізде республикалық бюджеттің атқарылуын 
ағымдағы бақылауды жүзеге асырады.

«Президент туралы» Конституциялық заңның 16-бабының
3) тармақшасына сәйкес Республика Президенті эр тоқсанда 
кемінде бір рет Есер комитеті Төрағасының Есеп комитетінің 
жүмысы туралы хабарламасын тыңдайды. Заңның 28-бабына 
сэйкес ағымдағы бағалау Президент, Парламент, Үкімет, 
мәслихаттар мен экімдер үшін тиісті бюджеттің атқарылуы 
туралы жедел ақпаратты қалыптастыру мақсатында жүзеге 
асырылады.

Ағымдағы бағалау салықтық жэне салықтық емес 
түсімдердің толықтығын жэне уақтылығын, тиісті қаржы 
жылына арналған республикалық бюджет туралы заңның 
бекітілген көрсеткіштерімен салыстыра отырып, қаражаттың 
нақты жұмсалуын талдауды жэне бағалауды, ауытқу себептерін 
жэне олармен байланысты бұзушылықтарды, заңнаманың 
жетілмегендігін анықтауды, оларды жою жэне жетілдіру 
жөнінде ұсыныстар мен ұсынымдар әзірлеуді білдіреді.

Ағымдағы бағалауды жүзеге асыру үшін Қаржы министрлігі 
үсынатын бюджеттік мониторингтеу нэтижелері бойынша 
республикалық жэне жергілікті бюджеттердің атқарылуы 
туралы тоқсан сайынғы талдамалық есептер; Есеп комитетінің
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жэне облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың тексеру комиссияларының мемлекеттік аудит 
жэне сараптамалық-талдау іс-шараларының қорытындылары; 
Қаржы министрлігінің ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі 
уэкілетті органының жұмыс көрсеткіштері туралы ақпарат; 
Есеп комитетінің жэне Қаржы министрлігінің ақпараттық 
жүйелерінің деректері; тиісті мемлекеттік органдардың, 
бюджеттік бағдарл амалар әкімшілерінің жэне квазимемлекеттік 
сектор субъектілерінің жедел есептілігі мен ақпараты жэне 
басқалар ақпарат коздері болып табылады.

Ағымдағы бағалауды жүзеге асыру тэртібі Есеп комитетінің 
2016 жылғы 31 наурыздағы № 5-НҚ нормативтік қаулысымен 
бекітілген Республикалық бюджеттің атқарылуын ағымдағы 
бағалауды жүзеге асыру бойынша сыртқы мемлекеттік аудиттің 
жэне қаржылық бақылаудың рәсімдік стандартымен (бұдан эрі
-  Ағымдағы бағалау стандарты) регламенттелген.

Заңның қолданысқа енгізілуіне байланысты, Есеп комитеті 
ағымдағы бағалаудың нэтижелерін Парламентке ұсынады. Бұл 
депутаттардың (халық өкілдерінің) назарын бюджет проңесінің 
барынша маңызды проблемалары мен кемшіліктеріне жэне 
қоғамдық бақылауды дамытуға аударуға деген қажеттіліктен 
туындап отыр.

Заңның 44-бабының 2-тармагына сэйкес Есеп комитетінің 
Төрағасы тоқсанына бір реттен сиретпей Парламентке Есеп 
комитетінің жұмысы туралы ақпарат береді.

Ағымдағы бағалау стандартының 33-тармағына сэйкес Есеп 
комитетінің жұмысы туралы ақпарат есепті тоқсаннан кейінгі 
екінші айдың 25-күніне дейінгі мерзімде Парламент Мәжілісі 
мен Сенатына енгізіледі.

Жүргізілген талдаудың қорытындылары бойынша Есеп 
комитеті республикалық бюджеттің атқарылу тиімділігін 
арттыруға, стратегиялық жэне бағдарламалық құжаттарды іске 
асыруға, қаржы тэртібін нығайтуға бағдарланған мемлекеттік 
аудиттің жэне сараптамалық-талдамалық іс-шаралардың 
нәтижелеріне негізделген тұжырымдар мен ұсынымдар 
эзірлейді.



8-ТАРАУ. Сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының есептілігі

Кейіннен багалау
Тиісті қаржы жылы үшін республикалық бюджеттің 

атқарылуы туралы Парламентке ақпарат дайындау мақсатында 
Есеп комитеті жылдық негізде республикалық бюджеттің 
атқарылуын кейіннен бағалауды жүзеге асырады.

Кейіннен бағалауды жүзеге асыру тэртібі Есеп комитетінің 
2016 жылғы 31 наурыздағы № 5-НҚ нормативтік қаулысымен 
бекітілген Республикалық бюджеттің атқарылуын кейіннен 
бағалауды жүзеге асыру бойынша сыртқы мемлекеттік аудиттің 
жэне қаржылық бақылаудың рәсімдік стандартымен (бүдан эрі
-  Кейіннен бағалау туралы стандарт) регламенттелген.

Кейіннен бағалау Бюджет кодексінің 127-бабына, Заңның 29, 
44-баптарына, Есеп комитеті туралы ереженің 16-тармағына 
сэйкес жүзеге асырылады. Есеп комитеті есепті жылдан кейінгі 
жылдың 15 мамырынан кешіктірмей, Парламентке есепті 
қаржы жылы үшін республикалық бюджеттің атқарылуы 
туралы есепті талқылау жэне бекіту үшін енгізеді, ол өзінің 
мазмүны бойынша Үкіметтің тиісті есебіне қорытынды (бүдан 
эрі -  жылдық есеп) болып табылады.

Есеп комитеті бюджеттерді атқарудың заңдылығын, есепке 
алу мен есептіліктің анықтығын, бюджет қаражатын, мемлекет 
активтерін пайдаланудың тиімділігін анықтау мақсатында 
бюджеттерді атқарудың нақты көрсеткіштерінің республикал ық 
бюджет туралы заңмен бекітілген көрсеткіштерге сэйкестігін, 
бюджетті атқарудың, бюджеттердің атқарылуы туралы жылдық 
есептердің, бюджеттік бағдарламалар экімшілерінің бюджеттік 
есептілігінің толықтығы мен уақтылылығын айқындау үшін 
кейіннен бағалауды есепті қаржы жылы үшін республикалық 
бюджет туралы заңның орындалуына мемлекеттік аудит 
жүргізу барысында жүзеге асырады.

Бюджет кодексінің 125-бабының2-тармағына, 127-бабының 
1 жэне 4-тармақтарына сэйкес Үкімет жэне бюджетті атқару 
жөніндегі орталық уәкілетті органдар Есеп комитетіне 
үсынатын есепті қаржы жылы үшін республикалық бюджеттің 
атқарылуы туралы Үкіметтің есебі жэне республикалық
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бюджеттің атқарылуы туралы тоқсан сайынғы есептер, сондай- 
ақ Есеп комитетінің мемлекеттік аудитінің жэне сараптамалық- 
талдамалық іс-шараларының нэтижелері, Есеп комитетінің 
интеграцияланған ақпараттық жүйесі, Қаржы министрлігінің 
ақпараттық жүйелерінің деректері, республикалық бюджеттік 
бағдарламалар экімшілерінің есептері, Есеп комитетінің 
сүрауы бойынша жергілікті атқарушы органдар жэне 
квазимемлекеттік сектор субъектілері үсынған ақпарат, 
элеуметтік-экономикалық дамудың қорытындылары туралы 
статистикалық деректер, есепті кезең үшін елдің ақша-кредит 
саясатының, төлем балансының жэне сыртқы борышының 
көрсеткіштері жэне қүқық қорғау органдарының деректері 
жылдық есепті қалыптастыру үшін негіз болып табылады.

Есеп комитетінің жылдық есебіне:
- республикалық бюджет қаражатын пайдалану кезінде 

анықталған проблемаларды сипаттай жэне жүйелей отырып, 
түжырымдар;

- жасалған операциялар бойынша ақпараттың анықтығы 
мен толықтығын бағалаудың қорытындылары; сондай-ақ

- республикалық бюджеттің атқарылу тиімділігін арттыру, 
Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің қүжаттарын іске асыру, 
мемлекеттік жэне квазимемлекеттік секторларда қаржы 
қызметін басқаруды жетілдіру, қаржы тэртібін күшейту 
бойынша шаралар қабылдау жөніндегі үсынымдар енгізіледі.

Есеп комитетінің жылдық есебін Парламентте қарау 
кезінде орталық мемлекеттік органдардың республикалық 
бюджет қаражатын атқару нэтижелері тыңдалады, экономика 
салаларындағы барынша проблемалы мэселелер көтеріледі, 
оларды шешудің ықтимал жолдары қарастырылады.

Республикалық бюджетті атқару жэне қолданыстағы 
заңнаманы жетілдіру бойынша Парламенттің бар әлеуетін 
пайдалану процесінде мәселелерді сындарлы шешуді 
қамтамасыз ету мақсатында Есеп комитеті Парламент 
комитеттерінің жэне жүмыс топтарының жүмысыңа белсенді 
әрі мақсатты түрде қатысады.
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Есеп комитетініц цогам алдындагы есептілігі
Жариялылық жэне ашықтық қағидаттарын іске асыру 

үшін Есеп комитетінің ағымдағы (тоқсан сайынғы ақпарат) 
жэне кейіннен (жылдық есеп) бағалауының нәтижелері Есеп 
комитетінің интранет-порталында, интернет-ресурсында жэне 
республикалық баспасөз басылымдарында жариялауға жатады.

Есеп комитеті Интеграңияланған ақпараттық жүйесі
интранет-порталының жэне Есеп комитеті интернет-
ресурсының қүрылымына сәйкес Президентке жэне
Парламентке үсынылатын тоқсан сайынғы ақпарат Президент 
Әкімшілігіне жэне Парламентке енгізілгеннен кейін бес 
жүмыс күні ішінде Есеп комитетінің интранет-порталына жэне 
интернет-ресурсына орналастыруға жатады.

Кейіннен бағалау стандартының 17-тармағына жэне
Есеп комитетінің тиісті жылға арналған медиажоспарына 
сэйкес жылдық есеп Парламент палаталарының бірлескен 
отырысында бекітілгеннен кейін оның негізгі ережелері он 
жүмыс күні ішінде бүқаралық ақпарат қүралдарында ресми 
жариялануға жэне Есеп комитетінің интернет-ресурсына 
орналастыруға жатады.

8-ТАРАУ. Сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының есептілігі
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Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар:
1. Есеп комитетінің республикалық бюджеттің 
атқарылуын ағымдағы жэне кейіннен бағалауды жүзеге 
асыруы үшін негіз.
2. Республикалық бюджеттің атқарылуын ағымдағы 
бағалау қаншалықты жиі жүргізіледі?
3. Қазақстан Республикасы Президентіне үсынылатын 
республикалық бюджеттің атқарылуын ағымдағы 
бағалау қандай ақпаратты қамтиды?
4. Есеп комитеті республикалық бюджеттің атқарылуын 
кейіннен бағалауды қашан жүзеге асырады?
5. Республикалық бюджеттің атқарылуын кейіннен 
бағалауды жүзеге асыру тэртібі қандай рәсімдік 
стандартпен регламенттеледі?

%
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9-ТАРАУ.
ЖОҒАРЫ МЕМЛЕКЕТТІК 
АУДИТ ОРГАНДАРЫНЫҢ 

ӨЗАРА СЫРТҚЫ БАҒАЛАУЫ 
(ДӘРЕЖЕСІ БОЙЫНША 

ТЕҢ АУДИТ)



МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ ТЕОРИЯСЫ

1 9-ТАРАУ. Жоғары мемлекеттік аудит органдарының 
өзара сыртқы бағалауы (дәрежесі бойынша тең 
аудит)

Сенім -  жоғары мемлекеттік аудит органдарының 
қызметіндегі түйінді мэселелердің бірі. Қоғам тарапынан 
сенімді тек үйым қызметінде есептілікті, транспаренттілік 
пен принңипшілдікті күшейту, сындарлы жүмыс ахуалын құру 
арқылы ғана арттыруға болады.

ЕІЖ 08АІ жэне ОЕАСЕҒ'8 окілдері 2012 жылғы 17-18 
қыркүйекте Тбилисидегі (Грузия) VII Конференңиясында 
қабылдаған Тбилиси деклараңиясында қисынды стратегия, 
ішкі жэне сыртқы байланыстар, этикалық талаптарды 
орындау, бақылау тетіктері мен сапа мониторингі -  осылардың 
барлығының жоғары мемлекеттік аудит органдарында 
сындарлы жүмыс ахуалын құру үшін түйінді элементтер 
екені белгіленген. Ақпараттық технологиялар мен эріптестік 
тексерулер саласындағы әзірлемелер әлеуегті өрістету, олардың 
барынша толық есептілігі жэне транспаренттілігі үшін құнды 
құралдар болып табылады. Бұл, өз кезегінде, азаматтар 
тарапынан оларга деген сенімді нығайтуға алып келеді».

Мемлекеттік қаржылық бақылау жүйесін жетілдіру жэне 
ТМД елдерінде мемлекеттік аудитті енгізу жағдайында қоғам 
тарапынан ЖМАО-ға сенімнің артуы қажеттілігі күшейді. 
Осыған байланысты, ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің 
ЖМАО-лары осы міндетті іске асырудың маңызды 
аспектілерінің бірі -  бірлескен бақылау іс-шараларын 
жүргізу, бақылау жэне сараптамалық-талдамалық қызмет 
практикасының тәжірибесімен алмасу жолымен өзара іс- 
қимылды жандандыру деп біледі.

Осы жұмыс шеңберінде ТМД-ға қатысушы мемлекеттер 
басшылары кеңесінің 13-сессиясында ТМД елдерінің бір 
жогары қаржы бақылау органының басқасына тексеру 
жүргізуін регламенттейтін стандарт эзірлеу туралы шешім 
қабылданды. %
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2015 жылғы 7 қазанда Ереван қаласында (Армения 
Республикасы) ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің Жоғары 
қаржы бақылау органдары басшылары кеңесінің 15-сессиясы 
өткізіліп, онда «Т эуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы 
мемлекеттердің мемлекеттік қаржылық бақылауының (аудит) 
жоғары органдарының қызметін сыртқы бағалау» стандарты 
бекітілді.

Стандарт жоғары аудит органдарының І88А І5600 «Дэрежесі 
бойынша тең тексерулер жүргізу жөніндегі ұсынымдар» 
халықаралық стандартының жэне Ш Т08АІ Халықаралық 
жоғары аудит органдарының ұйымы қабылдаған басқа да 
стандарттар ережелерінің негізінде эзірленген.

Мундай тексерудің негізгі мақсаты -  үлттық заңнамаға 
жэне халықаралық стандарттарға сэйкес қызметті жақсартуға 
жәрдемдесу.

Сыртқы бағалау бағаланатынның қызметін немесе 
қызметінің жекелеген түрлерін (бағыттарын) бағалаудың 
нэтижелері бойынша тәуелсіз қорытынды беру, оның 
қызметінің сыртқы мемлекеггік қаржылық бақылау (аудит) 
саласындағы үлттық заңнамаға, ішкі жэне халықаралық кэсіби 
стандарттарға сэйкестігін қамтамасыз етуге, оның қызметінің 
тиімділігін арттыруға, оның элеуетін өрістетуге жэрдемдесу 
мақсатында жүргізіледі.

Сыртқы бағалау мәндері мыналар болып табылады:
1) қызметті үйымдастыру -  бағаланатынның үйымдық 

қүрылымының үлттық заңнаманың жэне ШТ08АІ 
халықаралық стандарттарының талаптарына сәйкестігін 
бағалау. Бағаланатынның үйымдық қүрылымы олардың өз 
міндеттерін, функңиялары мен өкілеттіктерін сапалы орындау 
мүмкіндігі түрғысынан талданатын болады.

2) есептерді қалыптастыру -  сыртқы мемлекеттік қаржылық 
бақылау (аудит) жүргізу барысында жэне оның нәтижелері 
бойынша бағаланатын ресімдейтін қүжаттардың (есептердің, 
актілердің, қорытындылардың жэне басқаларының), оның ішкі 
стандарттарына, басқа да үлттық нормативтік құжаттарға жэне
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халықаралық стандарттарға сәйкестігін бағалау.
3) кэсіби даму -  бағаланатынның қызметкерлерінің кэсіби 

дамуын басқару жүйесін жэне процестерін үйымдастырудың 
тиімділігін бағалау;

4) ашықтық жэне жариялылық қағидаттарын сақтау -  
баспасөз конференцияларын, брифингтер мен басқа да жария 
іс-шаралар өткізе отырып, мемлекеттік қаржылық бақылау 
(аудит) нәтижелерін жэне оның қызметі туралы өзге де 
мәліметгерді бүқаралық ақпарат қүралдарында, веб-сайттарда 
(интернет-ресурстарда) жариялауға байланысты бағаланатын 
ЖМАО-ның жүмысын бағалау;

5) бақылау (аудиторлық) қызметінің сапасын бақылау -  
бағаланатын ЖМАО-ның сапа басқару жүйесін бағалау.

Сыртцы багалауды жүргізуге цатысудыц негізі: ЖМАО 
Басшылары кеңесі шеңберінде қабылданған жэне қол 
қойылған ЖМАО-лар арасында жасалған ынтымақтастық 
туралы келісімдер, Стандарт, өзге де шешімдер мен қүжаттар 
болып табылады.

Сыртқы бағалау жүргізудің мақсаттары мен мәні 
бағаланатын жэне бағалайтын ЖМАО-лар арасында жасалған 
мемлекеттік қаржылық бақылаудың (аудиттің) жоғары 
органына сыртқы бағалау жүргізу кезінде өзара түсіністік 
туралы меморандуммен (мемлекеттік қаржылық бақылаудың 
(аудиттің) жоғары органының қызметіне сыртқы бағалау 
жүргізу туралы келісіммен) (бүдан эрі -  Меморандум (Келісім)) 
айқындалады.

Сыртқы бағалау жүргізу кезінде Тараптар мемлекеттік 
қаржылық бақылау (аудит) саласындағы Тараптардың үлттық 
заңнамасын, «Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы 
мемлекеттердің мемлекеттік қаржылық бақылаудың (аудиттің) 
жоғары органдарының қызметін сыртқы бағалау» стандартын 
(бүдан эрі -  Стандарт), бағаланатын жэне бағалайтын ЖМАО- 
лар арасында жасалған Ынтымақтастық туралы келісімді 
басшылыққа алады.

Сыртқы бағалау Тараптардың келісімі бойынша:
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1) бағаланатынның қызметінің сыртқы мемлекеттік 
қаржылық бақылау (аудит) саласындағы ұлітық заңнамаға, 
ішкі жэне халықаралық кәсіби стандарттарға сэйкестігін 
қамтамасыз етуге жәрдемдесу;

2) қызметтің тиімділігін арттыруға, әлеуетті өрістетуге, 
оның ішінде өз рөлін күшейтуді талап ететін салалар мен 
функңияларды анықтауга жәрдемдесу;

3) өз қызметін жэне орындалған міндеттердің тиімділігін 
қалай жақсартуға негізделген шешімдерді қабылдауға 
жэрдемдесу;

4) бағаланатынның қүрылымы мен қызметі туралы, оның 
ішінде сапаны басқару жүйесі туралы тэуелсіз қорытынды 
беру;

5) қолданылатын әдістемелер, есептілік нысандары, сондай- 
ақ бағаланатынның қызметкерлерінің кэсіби дамуын басқару 
жүйесі мен тэртібін үйымдастыру туралы тәуелсіз қорытынды 
беру;

6) басқа бағыттар бойынша бағаланатын қызметті дамытуға 
және жетілдіруге жәрдемдесу мақсаттарында жүргізілуі 
мүмкін.

Сыртқы бағалауды жүргізудің нақты мақсаттары 
Меморандумда (Келісімде) айқындалады.

Сыртқы бағалаудың мәндері олардың өз мақсаттарына қол 
жеткізу, олардың алдына қойылған міндеттердің, жүктелген 
функңиялар мен өкілеттіктердің орындалуы жөніндегі қызмет, 
сондай-ақ оның қүрылымы, қолданылатын әдістемелер, 
есептілік нысандары, сапаны жэне кәсіби дамытуды басқару 
жүйелері болып табылады.

Сыртқы бағалауды жүргізу барысында бағаланатынның 
қызметінің немесе қызметінің жекелеген бағыттарының үлттық 
заңнамаға, эдістемелік (эдіснамалық), нормативтік жэне өзге 
де ішкі күжаттарға (күқықтық актілерге), стандарттарға, 
сондай-ақ Ш Т08 АІ халықаралық стандарттардың ережелеріне 
сэйкестігін талдау жүзеге асырылады.

ШТ08АІ халықаралық стандарттарының ережелеріне 
сәйкес сыртқы бағалауды үйымдастыру жэне жүргізу
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турашылдық, объективтілік, құпиялылық, дұрыстық және 
ашықтық қағидаттары негізінде жүзеге асырылады.

Сыртқы бағалаудың барлық кезеңдерінде өзара іс- 
қимыл жасау олардың сыртқы бағалау жүргізуге қатысушы 
мемлекеттердің заңнамасын, жоғары аудит органдарының 
халықаралық стандарттарының, ынтымақтастық туралы 
келісімдердің, Меморандумның (Келісімнің) ережелерін, 
сондай-ақ өзара қүрмет, сенімділік, тең қүқықтық жэне 
әріптестік қағидаттарын сақтауына негізделеді.

Сыртқы бағалауды жүргізу кезінде өзара іс-қимылдың 
негізгі нысандары:

1) өкілдердің байланыстары жэне жүмыс сапарлары;
2) консультаңиялар жүргізу;
3) ақпарат алмасу;
4) пікіртерім, сауалнамалар жүргізу болып табылады.
Сыртқы бағалау жүргізу бойынша әріптестер арасында

мемлекеттік немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияға жатқы- 
зылған ақпаратпен алмасу мүмкіндігі өз мемлекеттерінің 
заңнамасына сәйкес айқындалады.

Оған қатысты сыртқы бағалау жүргізу мүмкіндігі туралы 
алдын ала консультациялардың нэтижелері бойынша сыртқы 
бағалау жүргізудің бастамашысы сыртқы бағалау жүргізу 
туралы ұсыныспен басқа ЖМАО-ға ресми өтініш жібереді. 
Өтініште сыртқы бағалау жүргізудің қажеттілігінің жэне (не- 
месе) орындылығының негіздемесі, ұсынылатын бағыттар 
жэне оны жүргізу мерзімдері көрсетіледі.

Жазбаша өтініш алған басшы оны алған күннен бастап, бір 
ай ішінде ЖМАО басшысына -  сыртқы бағалау жүргізудің ба- 
стамашысына оны қараудың нәтижелері туралы жауап береді. 
Сыртқы бағалау жүргізуден бас тарту дәлелді болуға тиіс.

Сыртқы бағалау жүргізуді ұйымдастыру мақсатында сы- 
ртқы бағалау жүргізудің бастамашысы жэне сыртқы бағалау 
жүрғізуге келісім берген ЖМАО Меморандумға (Келісімге) 
қол қойғаннан кейін Желілік кестеде көзделген мерзімдерде 
бірін-бірі жазбаша нысанда сыртқы бағалауға жәрдемдесуге



9-ТАРАУ. Жоғары мемлекеттік аудит органдарының озара сыртқы бағалауы

жэне оны жүргізуге жауапты адамдар, жүмыс тобының жэне 
жәрдемдесу тобының қүрамдары туралы хабар береді.

Сыртқы багалау жүргізуді қол қойылған Меморандумға 
(Келісімге), Желілік кестеге жэне бекітілген Сыртқы бағалау 
бағдарламасына сәйкес жүмыс тобы жүзеге асырады.

Сыртқы бағалауды тікелей багаланатында жүргізу кезінде 
жүмыс тобының мүшелері барган мемлекеттің заңнамасын 
сақтауга міндетті. Жүмыс тобының мүшелері Меморандумда 
(Келісімде) көрсетілген рәсімдер мен эдістерді пайдалана 
отырып, сыртқы бағалау жүргізуге қажетті ақпарат пен қү- 
жаттаманы жинауды жэне талдауды жүзеге асырады. Сыртқы 
бағалаудың нәтижелері бойынша Жүмыс тобының есебі жэне 
Қорытынды есеп жасалады. Сыртқы бағалауды тікелей баға- 
ланатында жүргізу нәтижесі Жүмыс тобының есебі болып та- 
былады.

Сыртқы бағалау жүргізуге жауапты адам қорытынды 
есептің жобасын қарау жэне келісу үшін сыртқы бағалау жүр- 
гізуге жәрдемдесуге жауапты адамға жібереді. Сыртқы баға- 
лау жүргізуге жәрдемдесуге жауапты адам Қорытынды есептің 
жобасын қарағаннан жэне талқылағаннан кейін бағаланатын- 
ның үлттық заңнамасына сәйкес келісім туралы не сыртқы 
бағалау жүргізуге жауапты түлғамен алдын ала жүргізілген 
консультаңиялардың нэтижелері бойынша -  жіберілген пікірді 
(үсыныстарды) ескере отырып, келісім туралы жазбаша жауап 
жібереді.

Бағаланатынның пікірі (үсыныстары), қажет болғанда, Қо- 
рытынды есептің жобасына тиісті өзгерістер енгізіле отырып, 
жүмыс тобының міндетті қарауына жэне талқылауына жата- 
ды. Қорытынды есептің жобасында бағаланатынның пікірімен 
(үсыныстарымен) қайшылықтар болған кезде бағалаушы қай- 
шылықтарға тиісті негіздеме келтіреді.

Сыртқы бағалау жүргізуге жәрдемдесетін жауапты адам қол 
қойған Қорытынды есептің бір данасы оның үлттық заңнама- 
сына сәйкес бірлескен отырысқа дайындық бойынша тиісті 
рәсімдер қабылдау үшін бағалайтынға жіберіледі.
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Қорытынды есептің негізінде бағалайтын ЖМАО өз ұлт- 
тық заңнамасына, Стандартқа жэне жасалған Меморандумның 
(Келісімнің) ережелеріне сэйкес бірлескен отырыс шешімінің 
жобасын (бұдан эрі -  Бірлескен отырыстың шешімі) дайын- 
дайды. Бірлескен отырыс шешімінің үлгілік нысаны Стан- 
дартқа № 5 қосымшада келтірілген. Тараптардың келісімі бой- 
ынша бағалайтынның жэне бағаланатынның бірлескен отыры- 
сы бейнеконференңия режимінде өткізілуі мүмкін. Қорытын- 
ды есептің жобасы Желілік кестеде белгіленген мерзімдерде 
бағалайтынның жэне бағаланатынның бірлескен отырысында 
қаралады жэне оны бекіту (макүлдау) туралы шешім қабылда- 
нады.

Қорытынды есеп немесе оның бір бөлігі Тараптардың 
келісімі бойынша ШТ08АІ-дың ресми жүмыс тілдерінің бірі- 
не аударылуы жэне І1ЧТ08АІ-дың «Дэрежесі бойынша тең 
ерікті тэуелсіз тексерулер арқылы жүмыстың озық эдістерін 
енгізуге жэне сапасын қамтамасыз етуге жәрдемдесу» атты 
3-ші кіші комитетіне жіберілуі мүмкін. Бағаланатын сыртқы 
бағалаудың қорытындылары бойынша Іс-шаралар жоспарын 
эзірлейді жэне бекітеді.

№ 1 қосымша. Мемлекеттік царжылыц бацылаудың (ау- 
диттің) жогары органының цызметіне сыртцы багалау жүр- 
гізу кезінде өзара түсіністік туралы меморандумның (мемле- 
кеттік царжылыц бацылаудың (аудиттің) жогары органы- 
ның цызметіне сыртцы багалау жүргізу туралы келісімнің) 
үлгілік нысаньі

№ 2 цосымша. Мемлекеттік царжылыц бацылаудың (ау- 
диттің) жогары органының цызметін сыртцы багалау 
багдарламасының үлгілік нысаны.

№ 3 цосымша. Мемлекеттік царжылыц бацылаудың (ау- 
диттіц) жогары органының цызметіне сыртцы багалау жүр- 
гізу туральі жүмыс тобы есебінің үлгілік нысаны.

№ 4 цосымша. Мемлекеттік царжылыц бацылаудың (ау- 
диттің) жогары органының цызметіне сыртцы багалау жүр- 
гізудің нэтижелері туралы цорытынды есептің үлгілік ныса- 
ны.
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9-ТАРАУ. Жоғары мемлекеттік аудит оргагадарьшың өзара сыртқы багалауы

М  5 косымша. Мемлекеттік царжылъщ баңылаудың (ау- 
диттіц) жогары органдарыныц мемлекеттік царжылъщ 
бацылаудыц (аудиттіц) жогары органының цызметін сы- 
ртцы багалаудың нәтижелері (цорытындылары) туралы бір- 
лескен отырысыныц шешімініц үлгілік нысаны.

ІӨзін-өзі бакылауга арналган сүрактар:
1. Сыртқы багалауды ұйымдастыру жэне жургізу 
процесінің кезеңдерін атаңыз.

2. Қорытынды есеп нені қамтиды?
3. Меморандумның (Келісімнің) үлгі нысаны қандай 
бөлімдер мен қосымшаларды қарастырады?
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№1 қосымша
Мемлекеттік қаржылық бақылаудың 

(аудитгің) жоғары органының қызметіне 
еыртқы бағалау жүргізу кезінде 

өзара тұсіністік туралы меморандумның 
(мемлекеттік қаржылық бақылаудын 

(аудитгің) жоғары органының қызметіне 
сыртқы багалау жургізу 

туралы келісімнің) 
үлгілік нысаны

Мемлекеттік қаржылық бақылаудың (аудиттің) жоғары 
органының қызметіне сыртқы бағалау жүргізу 

кезінде өзара түсіністік туралы 
МЕМОРАНДУМ

Мемлекеттік қаржылық бақылаудың (ауднттің) жоғары 
органының қызметіне сыртқы багалау жүргізу туралы 

КЕЛІСІМ

Мемлекеттік қаржылық бақылаудың (аудиттің) жоғары органының 
қызметіне сыртқы бағалау жүргізу кезінде өзара түсіністік туралы 
меморандум (Мемлекеттік қаржылық бақылаудың (аудиттің) жоғары 
органының қызметіне сыртқы бағалау жүргізу туралы келісім) (бүдан 
эрі -  Меморандум (Келісім), сыртқы бағалау) сыртқы бағалау жүргізудің 
барлық аспектілері мен шарттары бойынша келісушілікті қамтамасыз 
ету мақсатында бірге Тараптар деп аталатын, бүдан әрі бағаланатын деп 
аталатын (мемлекеттік қаржылық бақылаудың (аудиттің) бағаланатын 
жоғары органының атауы) жэне бүдан әрі бағалайтын деп аталатын 
(мемлекеттік қаржылық бақылаудың (аудиттің) бағалайтын жоғары 
органының атауы) арасында жасалды.

Сыртқы бағалауды жүргізу кезінде Тараптар мемлекеттік қаржылық 
бақылау (аудит) саласындағы Тараптардың үлттық заңнамасын, Тәуелсіз 
Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердің мемлекеттік 
қаржылық бақылауының (аудитінің) жоғары органдарының қызметін 
сыртқы бағалау» стандартын (бүдан әрі -  Стандарт), бағаланатын
мен бағалайтын арасында жасалған 20_ жылғы «_____ » _______
Ынтымақтастық туралы келісімді, осы Меморандумды (Келісімді) 
басшылыққа алатын болады.

Жүргізілген сыртқы бағалаудың нәтижелері Тараптардың бірлескен 
отырысында қаралады.

Сыртқы бағалау жүргізу бойынша әріптестер арасында оны 
үйымдастыру жэне жүргізу, оның нәтижелерін ресімдеу мэселелері 
бойынша осы Меморандуммен (Келісіммен) реттелмеген келіспеушіліктер
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туындаған жағдайда, келіспеушіліктерді шешу үшін келіссездер жэне 
келісім рэсімдері жүрғізіледі. Егер, жоғарыда көрсетілген шаралар 
келіспеушіліктерді жоймаған жағдайда, бүл осы Меморандумды (Келісімді) 
бүзу үшін негіз болуы мүмкін.

1. Терминдер
Осы Меморандумда (Келісімде) пайдаланылатын терминдер Стандартта 

берілген терминдер мен олардың анықтамаларына сэйкес келеді, сондай- 
ақ Тараптардың келісімі бойынша, оның ішінде сыртқы багалауды жүргізу 
бойынша әріптес мемлекеттердің үлттық заңнамасы ескеріле отырып 
белгіленеді.

2. Сыртқы бағалау жүргізудің мақсаттары мен мәні
2.1. Сыртқы бағалау бағаланатынның қызметін немесе қызметінің же- 

келеген түрлерін (бағыттарын) бағалаудың нәтижелері бойынша тэуелсіз 
қорытынды беру, оның қызметінің сыртқы мемлекеттік қаржылық бақы- 
лау (аудит) саласындағы үлттық заңнамаға, ішкі жэне халықаралық кәсіби 
стандарттарға сэйкестігін қамтамасыз етуге, оның қызметінің тиімділігін 
арттыруға, оның әлеуетін өрістетуге жэрдемдесу мақсатында жүргізіледі.

2.2. Сыртқы бағалаудың мэндері мыналар болып табылады:
1) қызметті үйымдастыру -  бағаланатынның үйымдық қүрылымының 

үлттық заңнаманың жэне Ш Т08АІ халықаралық стандарттарының талап- 
тарына сэйкестігін бағалау. Бағаланатынның ұйымдық құрылымы олардың 
өз міндеттерін, функциялары мен өкілеттіктерін сапалы орындау мүмкінді- 
гі тұрғысынан бағаланатын болады.

2) есептерді қалыптастыру -  сыртқы мемлекеттік қаржылық бақылау 
(аудит) жүргізу барысында жэне оның нәтижелері бойынша бағаланатын 
ресімдейтін қүжаттардың (есептердің, актілердің, қорытындылардың жэне 
басқаларының), оның ішкі стандарттарына, басқа да ұлттық нормативтік 
құжаттарға жэне халықаралық стандарттарға сэйкестігін бағалау.

3) кәсіби даму -  бағаланатынның қызметкерлерінің кэсіби дамуын 
басқару жүйесін жэне процестерін ұйымдастырудың тиімділігін бағалау;

4) ашықтық жэне жариялылық қағидаттарын сақтау -  баспасөз конфе- 
ренцияларын, брифингтер мен басқа да жария іс-шаралар өткізе отырып, 
мемлекеттік қаржылық бақылау (аудит) нәтижелерін жэне оның қызметі 
туралы өзге де мэліметтерді бұқаралық ақпарат құралдарында, веб-сайт- 
тарда (интернет-ресурстарда) жариялауға байланысты бағаланатынның 
жүмысын бағалау;

5) бақылау (аудиторлық) қызметінің сапасын бақылау -  бағаланатын- 
ның сапа басқару жүйесін бағалау.

6) басқалар.
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3. Сыртқы бағалау жүргізудің әдістері мен рәсімдері
3.1. Сыртқы бағалау жүргізу кезінде мынадай эдістер мен рэсімдер 

қолданылады:
1 ) ________________(атауы мен сипатьі);
2 ) ________________(атауы мен сипаты);
3 ) ________________('атауы мен сипаты).
3.2. Бағаланатында сыртқы бағалау қоса беріліп отырған мемлекеттік 

қаржылық бақылаудың (аудиттің) жоғары органының қызметіне сыртқы 
бағалау жүргізудің желілік кестесіне (бұдан әрі -  Желілік кесте) және 
бекітілген мемлекеттік қаржылық бақылаудың (аудиттің) жоғары 
органының қызметіне сыртқы бағалау жүргізудің бағдарламасына (бүдан 
эрі -  Сыртқы бағалау бағдарламасы) сәйкес жүргізілетін болады.

3.3. Сыртқы бағалау жүргізу мыналарды қамтиды:
1) жұмыс тобының сыртқы бағалауды Сыртқы бағалау бағдарламасьгаа 

сәйкес тікелей бағаланатында жүргізуі;
2) мемлекеттік қаржылық бақылаудың (аудиттің) жоғары органының 

қызметіне сыртқы бағалау жүргізу туралы жүмыс тобының есебін (бүдан 
эрі -  Жүмыс тобының есебі) дайындау;

3) сыртқы бағалау жүргізуге жауапты адамның жұмыстобы мүшелерімен 
бірге мемлекеттік қаржылық бақылаудың (аудиттің) жоғары органының 
қызметіне сыртқы бағалау жүргізу нәтижелері туралы қорытынды есептің 
(бүдан эрі -  Қорытынды есеп) жобасын дайындауы;

4) Қорытынды есепті бекіту (мақұлдау) туралы шешімнің жобасын қоса 
алғанда, бірлескен отырысқа материалдар дайындау;

5) Қорытынды есепті бекіту (мақұлдау) және Қорытынды есепте 
қамтылған ұсынымдарды іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын (бұ- 
дан эрі -  Іс-шаралар жоспары) қабылдау арқылы бағаланатында бірлескен 
отырыс өткізу;

3.4. Бағаланатында сыртқы бағалау жүргізу барысында:
1) оның қызметін реттейтін нормативтік құқықтық актілердің ережелері 

зерделенеді;
2) сыртқы бағалау жүргізу мәселелері бойынша әдіснамалық құжаттар 

зерделенеді және бағаланады;
3) жұмыс және өзғе де құжаттар (оның ішінде жоспарлар, есептер, 

басқалар) зерделенеді;
4) бағаланатынның құрылымдық бөлімшелерінің басшьшарымен жұ- 

мыс кездесулері өткізіледі;
5) бағаланатынның қызметкерлеріне пікіртерім жэне сауалнама жүр- 

гізіледі;
6) бақылау (аудиторлық) қызмет туралы ақпаратқа талдау жүргізіледі;
7) Жұмыс тобының есебі қалыптастырылады;
8) Қорытынды есептің жобасы дайындалады;
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9) Қорытынды есеп бекітіле (мақұлдана) отырып, бағаланатында бірле- 
скен отырыс өткізіледі.

4. Сыртқы бағалауды жүргізуден күтілетін 
негізгі нәтнжелер

4.1. Сыртқы бағалауды жүргізудің қорытындылары бойынша мынадай 
тікелей (А) және түпкілікті (Б) нәтижелерге қол жеткізу күтіледі:

АІ.Қорытынды есеп, оның ішінде бағаланатынның қызметін жетілдіру 
жөніндегі үсынымдар қамтыла отырып дайындалады.

А2. Іс-шаралар жоспары әзірленеді жэне бекітіледі.
АЗ. Жүргізілген сыртқы бағалаудың қорытындыларына (келісім 

бойынша) жариялылық беру (жалпыға бірдей мәлімет үшін жариялау) 
жөнінде іс-шаралар жүргізіледі.

Б1. Бағаланатынның бақылау (аудиторлық) қызметінің әдіснамасы 
жақсартылады.

Б2. Бағаланатынның қызметінің (қызметінің бағаланған бағыттарының) 
нэтижелілігі мен сапасы артады.

БЗ. Бағаланатынның есептілік жүйесі жақсартылады.
Б4. Бағаланатынның қызметіне деген сенім нығаяды.
Б5. Басқалар.
4.2. Қорытынды есепті эзірлеу, оған қол қою және оны бекіту (мақүл- 

дау) мыналарды қамтиды:
1) Бағаланатынның қызметінің үлттық заңнамасына, нормативтік, эді- 

стемелік (әдіснамалық) жэне өзге де ішкі қүжаттарына (құқықтық актілері- 
не), соның ішінде оның стандарттарына, сондай-ақ сыртқы мемлекеттік 
қаржылық бақылау (аудит) саласындағы халықаралық стандарттардың ере- 
желеріне сәйкестігін растау (теріске шығару).

2) бағаланатынның қызметінің күшті жақтарын айқындау және, қажет 
болған жағдайда, оны жетілдіру үшін салаларды анықтау;

3) бағаланатынның жүмысында қолданылып жүрген, бағалайтынның 
озық практикасын айқындау;

4) басқалар.
4.3. Қорытынды есептің негізінде бағаланатын Іс-шаралар жоспарын 

әзірлейді.
4.4. Жүргізілген сыртқы бағалаудың қорытындыларына жариялылық 

беру (жалпыға бірдей мәлімет үшін жариялау) бойынша іс-шаралар:
1) мүдделі органдарға (Ұлттық Парламентке, Президент Әкімшілігіне, 

Үкіметке, басқа да органдарға) жібере отырып, Тараптардың келісімі бой- 
ынша бүқаралық ақпарат қүралдарына жүргізілген сыртқы бағалаудың не- 
месе оның бір бөлігінің нәтижелерін;

2) қажет болған жағдайда, Тараптардың арасындағы қосымша келісім 
бойынша Қорытынды есепте қамтылған үсынымдардың орындалуына кей-
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іннен шолу жүргізудің нәтижелерін таратуды камтиды.

5. Сыртқы бағалау жүргізуді басқару
5.1. Қойылған мақсатгарға тиімді жэне уақтылы қол жеткізу мақсатын- 

да сыртқы бағалауды жүргізудің басқарушы жэне жүмыс органдарының 
жүйесі құрылады.

Сыртқы бағалауды жүргізудің басқарушы және жүмыс органдарының 
жүйесі:

1) Тараптардың басшыларын;
2) сыртқы бағалауды жүргізуге жауапты адамды;
3) сыртқы бағалауды жүргізуге жәрдемдесетін жауапты адамды;
4) жұмыс тобын;
5) жэрдемдесу тобын қамтиды.
5.2. Тараптардың басшылары:
1) сыртқы бағалау жүргізу туралы өкімдерімен (бүйрықтарымен) жүмыс 

тобының, жәрдемдесу тобының қүрамын бекітеді, сыртқы бағалауды жүр- 
гізуге жэне сыртқы бағалауды жүргізуде жәрдем етуге жауапты адамдарды 
белгілейді;

2) Меморандумға (Келісімге), оған өзгерістер мен толықтыруларға қол 
қояды;

3) Қорытынды есепті бекіте (мақүлдай) отырып, бағаланатында бірле- 
скен отырыс өткізеді;

4) Тараптардың келісім бойынша жүргізілген сыртқы бағалауға жари- 
ялылық беру (жалпыға бірдей мәлімет үшін жариялау) туралы шешім қа- 
былдайды;

5) сыртқы бағалау жүргізуді басқару жөнінде өзге де өкілеттіктерді жү- 
зеге асырады.

5.3. Сыртқы бағалауды жүргізуге жауапты адам:
1) жүмыс тобының қызметін үйлестіруді;
2) сыртқы бағалауды жүргізудің тәуекелдерін қадағалауды жэне басқа- 

руды;
3) Сыртқы бағалау бағдарламасын бекітуді;
4) Қорытынды есептің жобасын дайындауды;
5) жүргізілген сыртқы бағалаудың нәтижелері бойынша шешімдердің 

жобасын қоса алғанда, бірлескен отырысқа материалдар дайындауды үй- 
ымдастыруды;

6) Қорытынды есепте қамтылған үсынымдардың орындалуына кейін- 
нен шолу жүргізуді ұйымдастыруды жүзеге асырады.

5.4. Сыртқы бағалауды жүргізуге жәрдемдесетін жауапты адам:
1) жәрдемдесу тобының қызметін үйлестіруді;
2) Сыртқы бағалау бағдарламасын келісуді;
3) Қорытынды есепте қамтылған үсынымдардың орындалуына кейіннен

зоз
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шолу жұргізуге жәрдемдесуді жүзеге асырады.
5.5. Жүмыс тобы:
1) жоспарлау кезеңінде Сыртқы бағапау бағдарламасын әзірлейді, 

оның осы Меморандумда (Келісімде) жэне Желілік кестеде белгіленген 
мерзімдерде орындалуын қамтамасыз етеді;

2) пікіртерімдер эзірлейді, сүхбат жүргізеді және бағаланатынның қыз- 
метін сыртқы бағалауды жүзеге асырады;

3) жүмыс қүжаттамасын қалыптастырады, Жүмыс тобының есебін дай- 
ындайды жэне оған қол қояды;

4) Қорытынды есептің жобасына дайындауға қатысады.
5.6. Жәрдемдесу тобы:
1) жүмыс тобының тапсырмаларды орындауына жәрдемдеседі;
2) сыртқы бағалауды жүргізу мәселелері бойынша қажетті қүжаттар мен 

ақпаратты жүмыс тобына уақтылы жэне толық көлемде үсынады;
3) жүмыс тобына үсынылатын мәліметтер мен материалдардың 

уақтылылығына, толықтығы мен анықтығына жауапты болады.

6. Сыртқы бағалау жүргізуді үйымдастыру
6.1. Сыртқы бағалау Желілік кестеге жэне Сыртқы бағалау бағдарла-

масына сәйкес 20___жылғы____ (ай) - ____(ай) аралығында жүргізілетін
болады.

6.2. Сыртқы бағалауды жүргізудің жүмыс т іл і______ тілі болып табы-
лады.

6.3. Тараптар сыртқы бағалауды жүргізу мақсатында ақпаратқа кіруді 
өз мемлекеттерінің мемлекеттік және заңмен қорғалатын өзге де қүпиясы 
туралы заңнама талаптарын сақтай отырып қамтамасыз етеді.

6.4. Сыртқы бағалау жүргізудің жүмыс қүжаттары мыналар болып та- 
былады:

1) сыртқы бағалау бағдарламасы;
2) Тараптар арасында хат-хабар алмасу;
3) пікіртерімдер;
4) кездесу хаттамалары;
5) жүмыс тобының жэне ықпал ету тобының өзге де қүжаттары мен ма- 

териалдары, соның ішінде электрондық жеткізгіштерде;
6) Жүмыс тобының есебі.
6.5. Сыртқы бағалау жүргізуге байланысты шығыстарды Тараптардың 

әрқайсысы өзі қамтамасыз ететін болады.
6.5.1. Бағаланатын сыртқы бағалауды жүргізуге байланысты:
1) жүмыс тобының мүшелеріне жүмыс орындарын үсыну;
2) компьютер және өзге де жабдық үсыну;
3) кеңсе және өзге де тауарлармен қамтамасыз ету;
4) бағаланатында бірлескен отырыс өткізу;
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5) бағаланатынның мемлекетінің аумағында бұқаралық ақпарат 
құралдарында Қорытынды есепті немесе оның бір бөлігін тарату;

6) өзге де тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу бойынша 
қажетті шығыстарды жүзеге асырады.

6.5.2. Бағалайтын өзінің ұлттык заңнамасына сэйкес:
1) жұмыс тобының сыртқы бағалау жүргізуге;
2) бағалайтынның өкілдерінің Қорытынды есепті бекіту (мақұлдау) 

бойынша бағаланатында өткізілетін бірлескен отырысқа қатысуына байла- 
нысты іссапар шығыстарын өтейді.

6.6. Бағаланатын бағалайтынның жұмыс тобының жэне өкілдерінің кел- 
ген елде болуына байланысты ұйымдастырушылық мэселелерді шешуге 
жэрдемдесетін болады.

7. Қорытынды есеп
7.1. Сыртқы бағалау жүргізудің нэтижелері бойынша Жүмыс тобының 

есебі ескеріле отырып, Қорытынды есеп дайындалады.
Қорытынды есепке сыртқы бағалауды жәрдемдесуге жэне жүргізуге 

жауапты адамдар қол қояды жэне ол бағаланатында өткізілген Т араптардың 
бірлескен отырысында бекітіледі.

7.2. Бағаланатын Қорытынды есептің негізінде Іс-шаралар жоспарын 
эзірлейді жэне бекітеді.

Қажет болған жағдайда, Қорытынды есеп немесе оның бір бөлігі 
Тараптардың келісімі бойынша ШТ08АІ-дың ресми жүмыс тілдерінің 
біріне аударылуы жэне ШТ08АІ-дың «Дәрежесі бойынша тең ерікті 
тәуелсіз тексерулер арқылы жүмыстың озық әдістерін енгізуге жэне 
сапаны қамтамасыз етуге жәрдемдесу» атты 3-ші кіші комитетіне жіберілуі 
мүмкін.

8. Қорытынды есепте камтылған үсынымдардың орындалуын 
кейіннен шолу

8.1. Жүргізілген сыртқы бағалаудың түпкілікті нәтижелеріне қол жет- 
кізуді қамтамасыз ету мақсатында, қажет болған жағдайда, келісім бойынша 
Тараптардың арасында Қорытынды есепте қамтылған үсынымдардың 
орындалуына кейіннен шолу жүргізілуі мүмкін.

8.2. Кейіннен шолу Іс-шаралар жоспары бекітілген күннен бастап___
жыл өткеннен кейін Тараптардың арасындағы қосымша келісім бойынша 
жүргізіледі.

8.3. Кейіннен шолудың шарттары, үйымдастырылуы, жүргізілу мерзім- 
дері, әдіснамасы мен есептілігі оны жүргізгенге дейін үш ай бұрьін осы 
Меморандумға (Келісімғе) қосымша келісімде айқындалады.
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9. Қорытынды ережелер
9.1. Меморандум (Келісім) оған Тараптардың басшыларының біреуінің 

соңғы қол қойған кұнінен бастап күшіне енеді.
9.2. Тараптардың келісімі бойынша Меморандумға (Келісімге) өзгері- 

стер мен толықтырулар енгізілуі мүмкін, олар Меморандумға (Келісімге) 
қосымша келісімдер түрінде жазбаша нысанда ресімделеді.

9.3. Мыналар:
1) желілік кесте;
2) Меморандумға (Келісімге) қосымша келісімдер осы Меморандумның 

(Келісімнің) ажырамас бөлігі болып табылады.
9.4. Бірдей заңды күші бар екі данада,______ тіл(дер)де жасалған.

Бағалайтынның Бағаланатынның
басшысының лауазымы басшысының лауазымы

«_____________________» Т.А.Ә. «_____________________» Т.А.Ә.
«______ » ай, жыл «______ » ай, жыл



Меморандумға (Келісімге) 
қосымша

Мемлекеттік каржылык бақылаудың 
(аудиттің) жоғары органының қызметін 

сыртқы бағалаудың желілік 
кестесінің ұлгілік нысаны

Қызметке сыртқы бағалау жүргізудің 
ЖЕЛІЛІК КЕСТЕСІ

(бағаланатын мемлекетгік қаржылық бақылаудың (аудиттің) жоғары
органының толық атауы)

Іс-шараның атауы
1-апта

Ай, 20 жыл
2-апта 3-апта 4-апта 5-апта

1. Жоспарлау
1. Бағалайтын жэне 

бағаланатын мемлекетгік 
қаржылық бақылаудың 
(аудиттің) жоғары 
органдарының қызметке 
сыртқы бағалау жүргізу 
туралы өкім (бүйрық) 
бекітуі (шығаруы) (бүдан 
әрі -  сыртқы бағалау); 
бағалайтынның жэне 
бағаланатынның 
басшыларының сыртқы 
бағалау жүргізу 
туралы өкімдерімен 
(бүйрықтарымен) сыртқы 
бағалау жүргізуде 
жүмыс тобының жэне 
жәрдемдесетін топтың 
кұрамын бекіту жэне 
сыртқы бағалау жүргізуге, 
жәрдемдесуге жауапты 
адамдарды белгілеу
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Іс-шараның атауы
1-апта

Ай, 20__жыл
2-апта 3-апта 4-апта 5-апта

2 . Өзара ақпарат беру -- 
Меморандумға (Келісімге) 
сыртқы бағалау жүргізудің 
бастамашысы жэне сыртқы 
бағалау жүргізуге келісім 
бергея қол қойғаннан кейін 
жазбаша нысанда сыртқы 
багалауға жэрдемдесуге 
және оны жүргізуге 
жауапты адамдар, жүмыс 
тобының жэне жәрдемдесу 
тобының қүрамдары 
туралы

3 . Жүмыс тобы есебінің 
жобасын жауапты 
адамдармен -  бағалау 
жөніндегі әріптестермен 
талқылау жэне оған 
бағаланатында қол 
қойылуы

4 . Жүмыс тобының 
мемлекеттік қаржылық 
бақылаудың (аудиттің) 
жоіары органының 
қызметін сыртқы бағалау 
бағдарламасының (бүдан 
әрі -  Сыртқы бағалау 
бағдарламасы) жобасын 
дайындауы

5 . Сыртқы бағалау 
бағдарламасының жобасын 
сыртқы бағалауды 
жүргізуге жәрдемдесуге 
жауапты адаммен келісу



Іс-шараның атауы
1-апта

Ай, 20 жыл
2-апта 3-апта 4-апта 5-апта

6. Сыртқы бағалау жүргізуге 
жауапты адамның Сыртқы 
бағалау бағдарламасын 
бекітуі

2. Жүргізу
1. Жүмыс тобының 

сыртқы бағалауды 
тікелей багаланатында 
жүргізуі, соның ішінде, 
қажет болған жағдайда, 
сүхбат жэне жазбаша 
пікіртерімдер жүргізу

2. Жүмыс тобының 
мемлекеттік қаржылық 
бақылаудың (аудиттің) 
жоғары органының 
қызметіне сыртқы бағалау 
жүргізу туралы есебін 
(бүдан әрі -  Жүмыс 
тобының есебі) дайындау

3. Жүмыс тобы есебінің 
жобасын жауапты 
адамдармен -  бағалау 
жөніндегі әріптестермен 
талқылау жэне оған 
бағаланатында қол 
қойылуы



МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ ТЕОРИЯСЫ

Іс-шараның атауы
1-апта

Ай, 20__жыл
2-апта 3-апта 4-апта 5-апта

4. Сыртқы бағалауды 
жүргізуге жауапты 
адамның жүмыс тобының 
мүшелерімен бірлесіп, 
мемлекеттік қаржылық 
бақылаудың (аудиттің) 
жоғары органының 
қызметін сыртқы 
бағалаудың нәтижелері 
туралы қорытынды есептің 
(бүдан эрі -  Қорытынды 
есеп) жобасын дайындау

5. Сыртқы бағалау жүргізуге 
жәрдемдесуге жауапты 
адамның Қорытынды 
есептің жобасын келісуі

6. Сыртқы бағапау жүргізуге 
жэне оны жүргізуге 
жәрдемдесуге жауапты 
адамдардың Қорытынды 
есепке қол қоюы

7. Жүргізілген сыртқы 
бағалаудың нәтижелері 
бойынша шешімдердің 
жобасын қоса алғанда, 
материалдарды бірлескен 
отырысқа дайындау

8. Қорытынды есепті бекіте 
(мақүлдай) отырып, 
бағаланатында бірлескен 
отырыс жүргізу

3. Сырткы бағалаудың корытындыларын іске асыру

%
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Іс-шараның атауы
1-апта

Ай, 20 жыл
2-апта 3-апта 4-апта 5-апта

Қорытынды есепте 
қамтылған үсынымдарды 
іске асыру бойынша 
бағаланатында іс-шаралар 
жоспарын дайындау жэне 
бекіту

Сыртқы бағалауды жүргізу бойынша негізгі іс-шаралар осы Желілік 
кестеге сәйкес орындалатын болады, нақты күндер жүмыс тәртібімен 
белгіленеді.

Осы Желілік кесте қаралуы жоспарланып отырған сыртқы бағалау 
жүргізу мәселелерінің сипаты ескеріле отырып, сыртқы бағалаудың жэне 
жасалған Меморандумның (Келісімнің) мақсаты мен міндетіне сэйкес іс- 
шаралармен толықтырылуы мүмкін.



МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ ТВОРИЯСЫ

№ 2 қосымша

Мемлекеттік қаржылық бақылаудың (аудиттің) 
жоғары орғанының қызметін сыртқы бағалау 

бағдарламасының үлгілік нысаны.

БЕКІТЕМІН 
(бағалайтын мемлекеттік қаржылық бакылаудың 

(аудиттің) жоғары органының 
тарапынан қызметке сыртқы бағалау 

жүргізуге жауапты адамның лауазымы)

(қолы) (аты-жөні, тегі)
« _ _ » _____________________ 20__ж.

Қызметті сыртқы бағалау 
БАҒ ДАРЛАМАСЫ

(бағаланатын мемлекеттік қаржылық бақылаудың (аудиттің) жоғары органының толық атауы)

1. Қызметке сыртқы бағалау жүргізу үшін негіз:

(__________ жэне _____________  арасында 20___ жылғы «___»
________________  жасалған Мемлекеттік қаржылық бақылаудың
(аудиттің) жоғары органының қызметіне сыртқы бағалау жүргізу кезінде 
өзара түсіністік туралы меморандум (Мемлекеттік қаржылық бақылаудың 
(аудиттің) жоғары органының қызметіне сыртқы бағалау жүргізу туралы 
келісім)

2. Қызметті сыртқы бағалаудың мәні:_______________________________ .
(нақты ненің бағаланатыны көрсетіледі)

3. Қызметті сыртқы бағалау объектісі:

(бағаланатын мемлекетгік қаржылық бақылаудың (аудиттің) жоғары о 
рганының толық атауы)

4. Қызметті сыртқы бағалау мақсаттары:_____________________________ .

5. Мәселелер:__________________________________________________ .
6. Қызметтің бағаланатын кезеңі:_________________________________ .
7. Қызметті сыртқы бағалауды тікелей бағаланатын мемлекеттік

қаржылық бақылаудың (аудиттің) жоғары органында жүргізу мерзімдері: 
20_____ жылғы____ - ____ .аралығы
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8. Жұмыс тобының жетекшісі:
(лауазымы, тегі, аты-жені)

9. Жұмыс тобының мүшелері:

(жұмыс тобы мұшелерінің лауазымдары, тектері, аты-жөндері)

10. Мемлекеттік қаржылық бақылаудың (аудиттің) жоғары органының
қызметін сыртқы бағалаудың нәтижелері туралы қорытынды есепті мемле- 
кеттік қаржылық бақылаудың (аудиттің) жоғары органдарының бірлескен 
отырысына қарауға ұсыну мерзімі -20__жылғы «__»_________ дейін.

11. Қызметті сыртқы бағалау бағдарламасы бағаланатын мемлекеттік
қаржылық бақылаудың (аудиттің) жоғары органының 20___ж .________ №

(бағаланатын мемлекеттік қаржылық бақылаудың (аудиттің) жоғары органының 
мемлекеттік қаржылық бақылаудың (аудиттің) жоғары органының қызметін сыртқы бағалау 

бағдарламасына келіскені туралы хаты) хатымен келісілді.

Қызметке сыртқы бағалау
жүргізуге жауапты адам қолы
(лауазымы) аты-жөні мен тегі

Мемлекеттік қаржыльіқ бакылаудың (аудиттің) жогары органының 
қызметін сыртцы багалау багдарламасы багалайтын мемлекеттік 
қаржыльщ бақылаудың (аудиттің) жогары органының бланкінде 
ресімделеді.
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МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ ТЕОРИЯСЫ

№ 3 қосымша
Мемлекеттік қаржылык 

бақылаудың (аудитгің) жоғары 
органының кызметіне сыртқы бағалау 

жүргізу туралы 
жұмыс тобы есебінің 

үлгілік нысаны

Күні, айы, жылы Жүргізілген орны

Қызметке сыртқы бағалау жүргізу туралы 
ЖҮМЫС ТОБЫ НЫ Ң ЕСЕБІ

(бағаланатын мемлекеттік қаржылық бақылаудың (ауднттің) жоғары 
органының толық атауы)

1. Қызметті сыртқы бағалау үшін негіз:

с және арасында 20__ жылғы «_
________________  жасалған Мемлекеттік қаржылық бақылаудың
(аудиттің) жоғары органының қызметіне сыртқы бағалау жүргізу кезінде 
өзара түсіністік туралы меморандум (Мемлекеттік қаржылық бақылаудың 
(аудиттің) жоғары органының қызметіне сыртқы бағалау жүргізу туралы 
келісім)

2. Қызметті сыртқы бағалаудың мэні:

(мемлекеттік қаржылық бақылаудың (аудиттің) жоғары органының қызметін сыртқы 
бағалау бағдарламасынан)

3. Қызметті сыртқы бағалау объектісі:

(бағаланатын мемлекеттік қаржылық бақылаудың (аудитгің) жоғары органының
толық атауы)

4. Қызметті сыртқы бағалауды тікелей бағаланатын мемлекеттік
қаржылық бақылаудың (аудиттің) жоғары органында жүргізу мерзімі: 
20_____ жылғы____ - ____ .аралығы

5. Қызметтің бағаланатын кезеңі:

(мемлекеттік қаржылық бақылаудың (аудиттің) жоғары органының кызметін сыртқы 
бағалау бағдарламасынан)

6. Қысқаша сипаттама

(бағаланатын мемлекеттік қаржылық бақылаудың (аудитгің) жоғары органы туралы шолу
ақпарат көрсетіледі)



7. Қызметке бағалау жүргізу барысында мыналар расталды (анықтал- 
ды):

1 -мәселе бойынша:_____________________________________________ ;
2-мэселе бойынша:______________________________________________.
(мемлекеттік қаржылық бақылаудың (аудипің) жоғары органының қызметін сыртқы баға- 

лау бағдарламасыңың эрбір мәселесі бойынша қызметті бағалаудың нэтижелері жазылады:
1) бағаланатың мемлекеттік қаржылық бақылаудың (аудиттің) жоғары органы қызметінің 

бағаланатын мемлекеттік қаржылық бақылаудың (аудиттің) жоғары органының ұлтгық заңна- 
масына, стандарттарының жэне басқа да ішкі нормативтік қркатгарының талаптарына, сон- 
дай-ақ сыртқы мемлекеттік қаржылық бақылау (аудит) саласындағы халықаралық етандарт- 
тардың ережелеріне сэйкестігі расталады (теріске шығарылады);

2) бағаланатын (жария етілетін) мэееленің бағаланатын мемлекеттік қаржылық бақыла- 
удың (аудиттің) жоғары органы қызметінің күшті жағына немесе жетілдіруге арналған сала- 
сына жататыны айқындалады немесе анықталған кемшіліктердің (болған жағдайда) себептері 
келтіріледі);

3) бағаланатын мемлекетгік қаржылық бақылаудың (аудиттің) жоғары органының жұмы- 
сында қолданылатын бағаланатын мемлекеттік қаржылық бақылаудың (аудиттің) жоғары ор- 
ганының озық практикасы айқындалады;

4 ) басқалар.

Қосымша: 1. Сыртқы мемлекеттік қаржылық бақылау (ауднт)
саласындағы орындалуы бағаланған заңдардың, 
нормативтік қүқықтық актілердің, сондай-ақ 
халықаралық стандарттардың тізбесі.

2. Қажет болған жағдайда, қоса берілетін слайдтар,
кестелер, анықтамалар, есептеулер жэне басқа да 
материалдар.

Жүмыс тобының жетекшісі: _______  ___________________________
(қолы) (лауазымы, тегі, аты-жөні)

Жүмыс тобының м ү ш ел ер і:_____________________________________
(қолы) (ж ріы с тобы мүшесінің

лауазымы, тегі, аты-жөні)

(қолы) (жүмыс тобы мүшесінің лауазымы, тегі, аты-жөні)

Қызметке сыртқы бағалау жүргізгені туралы жүмыс тобы есебінің 
көшірмесін алдым:____________  ________________________________

(қолы) (қызметке сыртқы бағалау жүргізуде жэрдемдесуге
жауапты адамның лауазымы, тегі, аты-жөні)

Мемлекеттік қаржылыц бацылаудыц (аудиттің) жогары органының 
цызметіне сыртқы багалау жүргізгені туралы жұмыс тобының есебі 
багалайтын мемлекеттік царжылық бацылаудың (аудиттіц) жогары 
органыныц бланкінде ресімделеді.
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МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ ТЕОРИЯСЫ

№ 4 қосымша
Мемлекеттік қаржылық бақылаудың (аудиттің) 

жоғары органының қызметіне сыртқы 
бағалау жүргізудің нәтижелері туралы 

қорытынды есептің 
үлгілік нысаны

Қ ы зм е тке  сы ртқы  бағалау ж үргізуд ің  нәтиж елері туралы  
ҚОРЫТЫНДЫ ЕСЕП

(бағаланатын мемлекеттік қаржылық бақылаудың (аудиттің) жогары органының
толық атауы)

1. Қызметке сыртқы бағалау жүргізу үшін негіз:

(__________ жэне_____________ арасында 20__  жылғы «___»
салган Мемлекеттік қаржылық бақылаудың (аудиттің) жоғары органының қызметіне сыртқы 
бағалау жұргізу кезінде өзара түсіністік туралы меморандум (Мемлекеттік қаржылық бақы- 

лаудың (аудиттің) жоғары органының қызметіне сыртқы бағалау жүргізу туралы келісім)

2. Қызметті сыртқы бағалаудың мәні:

(мемлекетгік қаржылық бақылаудың (аудиттің) жоғары органының қызметін сыртқы 
бағалау бағдарламасынан)

3. Қызметті сыртқы бағалау объектісі:

(бағаланатын мемлекетгік қаржылық бақьшаудың (аудигтің) жоғары органының толық
атауы)

4. Қызметті сыртқы бағалау мақсаттары:___________________________

(мемлекеттік қаржылық бақылаудың (аудиггің) жоғары органының қызметін сыртқы 
бағалау бағдарламасынан)

5. Қызметті сыртқы бағалау мәселелері:

(мемлекетгік қаржылық бақылаудың (аудиттің) жоғары органының қызметін сыртқы 
бағалау бағдарламасынан)

6. Қызметтің бағаланатын кезеңі:

(мемлекеттік қаржылық бақылаудың (аудиттің) жоғары органының қызметін сыртқы 
бағалау бағдарламасынан) ({і
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7. Қызметті сыртқы бағалауды тікелей бағаланатын мемлекеттік
қаржылық бақылаудың (аудиттің) жоғары органында жүргізу мерзімі: 
20_____жылғы____ - ____ .аралығы

8. Қысқаша сипаттама:___________________________________________
(бағаланатын мемлекеттік қаржылык бақылаудың (аудиттін) жоғары органы туралы шолу

акпарат көрсетіледі)

9. Қызметке сыртқы бағалау жүргізу барысында мыналар анықталды:

(қызметке сыртқы бағалау жүргізудін қорытынды нәтижелері оның мақсаттарының 
эрқайсысы бойынша көрсетіледі)

10. Объекті қызметінің бағаланған бағыттары бойынша негізгі түжы- 
рымдар:

10. 1. ______________________________________________________________________________________

10.2 . ________________________________________________________________________
10.3 . __________________________________________________________

(бағаланатын мемлекеттік қаржылық бақылаудың (аудиттің) жоғары органының 
анықталған түйінді проблемалары, себептері, кемшіліктері, күшті жақгары жэне үздік 

практикалары көрсетіле отырып, қызметті сыртқы бағалаудың нэтижелері бойынша негізгі 
түжырымдар қысқаша қалыптастырылады)

11. Қызметті сыртқы бағалаудың қорытындылары бойынша үсы- 
нымдар:

11 . 1. ______________________________________________________________________________________

11.2 . ________________________________________________________________________
11.3 . __________________________________________________________

(негізгі түжырымдардан қалыптастырылады)
12. Қосымша:__________________________________________________

(қажет болған жағдайда, мемлекеттік қаржылық бақылаудың (аудиттің) жоғары 
органының қызметіне сыртқы бағалау жүргізудің нэтижелері туралы қорытынды 

есепке қоса берілетін слайдтар, кестелер, анықтамалар, есептеулер және
басқа да материалдар аударылады)

Қызметке сыртқы бағалау Қызметке сыртқы бағалау жүргізуге
жүргізуге жауапты адам жәрдемдесуге жауапты адам

(лауазымы) (қолы) (лауазымы) (қолы)

Т.А.Ә. Т.А.Ә.
« » 20 жыл « » ______________20 жыл
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МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ ТЕОРИЯСЫ_____________________________________________________

№ 5 қосымша
Мемлекеттік қаржылық 

бақылаудың (аудиттің) жоғары 
органдарының мемлекетгік 

қаржылық бақылаудың (аудиттің) 
жоғары органының қызметін еыртқы 

бағалаудың нэтижелері (қорытындылары) 
туралы бірлескен отырысының 

шешімінің үлгілік нысаны

Бағаланатын мемлекеттік 
қаржылық бақылаудың (аудиттің) 

жоғары органының 
ресми атауы 

және логотипі

Ресми атауы 
және логотипі

бағалайтын мемлекеттік қаржылық 
бақылаудың (аудиттің) жоғары 

органының

(багалайтын мемлекеттік қаржыльщ бақылаудың (аудиттің) 
жоғары органының атауы)

және
(багаланатын мемлекеттік қаржылық бақылаудың 

(ауднттің) жоғары органының атауы) 
бірлескен отырысының 

ШЕШІМІ

« » ______________ 20 жыл « » ____________20 жыл
№ №

(багстайтын мемлекеттік қаржылъщ бацылаудың (аудиттің) жогары
органының атауы) 20 жылғы «____» _____________ -  20 жылғы
«____» _____________ кезең аралығында жүргізген (багаланатын мемле-
кеттік царжылыц бацылаудың (аудиттің) жогары органьіның атауы) 20
жылғы «____» _____________ -2 0  жылғы «____ » _____________ кезең
аралығындағы қызметін сыртқы бағалаудың нәтижелері (қорытындылары) 
туралы

Айқындаушы бөлік______________________________________________
(мемлекеттік қаржылық бақылаудың (аудиттің) жоғары органдарының бірлескен отыры- 

сында қызметті сыртқы бағалаудың қорытындыларын қарау, жалпы тркырым жэне бағалауға 
жатқызылған мәселелердің жай-күйі туралы ақпарат көрсетіледі)

Қаулы шығарушы бөлік_________________________________________
(мемлекетгік қаржылық бақылаудың (аудиттің) жоғары органының қызметіне сыртқы 

бағалау жүргізудің нәтижелері туралы қорытынды есепті бекіту (мақұлдау) туралы шешімді, 
(қажет болған жағдайда) онда қамтылған ұсынымдарды іске асыру жөнінДеғі іс-шаралар 

жоспарын дайындау, қабылданган шешімнің атқарылуын бақылауды жүктеу туралы тапсыр-
маны қамтиды)

318



Бағалайтын мемлекеттік қаржылық 
бақылаудың (аудиттің) 

жоғары органы 
басшының лауазымы

Бағаланатын мемлекеттік 
қаржылық 

бақылаудың (аудиттің) 
жоғары органы 

басшының лауазымы

Т.А.Ә.
« » 20 жыл

Т.А.Ә.
« » 20 жыл
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МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ ТЕОРИЯСЫ

стандарты.
92. І88АІ 5600 «Дэрежесі бойынша тең тексерулер жүргізу 

жөніндегі усынымдар» халықаралық стандарты.
93. Бйгепіііік Вепеіігаі Яеһһеп, Т.С. 8АҮІ§ТАҮ ВА§КАЖЮІ 

I Іа/ігап 2011.
94. Оиісіеііпез £ог ІіпапсіаІ аисііііпд, ОШсе оГ Іһе АисііШг Оепегаі, 

Мопүау, Магсһ 2006.
95. Кеіпіп§8Ііп]'ег ГогГогүа1Шіп§8геуіз]оп, - 15. таг§ 2012.
96. Тһе ІоһаппезЬиг  ̂Ассогсіз. Тһе 8оиІҺ АГгіса сіесіагаііоп оп Тһе 

Іпіегпаііопа] кіапсіагсік оГ зиргете аисііі іпзІ;іІиІіоп8-27 КоуетЬег 2010.
97. \ҮһаІ іо ехресі Ггот уоиг аисШ, Аисііі 1Че\¥ 2еа1апсі, һйр://\у\ү\¥. 

аиёііП2.§оуі.П2/риЫіс-8ес1:ог-аиёі1:іп§.
98.4іһ Е Ргасіісе Оиісіе. Іп1:е§га1;іп§ Епуігоптепіаі Сопзіёегаііопз Іп 

РегГогтапсе Аидіі \Үогк. -  Кеүікесі Мау 2011.




