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КІРІСПЕ

Қазақстандық қоғамды дамытудың қазіргі жағдайы 
мемлекеттік емірдің барлық сапаларында басқару міндетгерін 
шешудің тиімділігіне қатаң талаптар қояды. Қаржы құралдары 
мен материалдық ресурстардың пайдаланылуын бақылау 
бгісқарманың маңызды міндеттерінің бірі болып саналады.

Мүштз мемлекеттік басқар>гдың ажырамас бөлігі ретінде, 
мемлекеттік қаржылық бақылауға ерекше орын беріледі.

Қолданыстағы аудит жүйесі негізінен, қызметі 
коммерңиялық сипаттағы, пайда алуға бағытталған жэне тек қана 
олардың қаржы-шаруашылық кызметін қамтитын, 
косіпорындарға арналған. Мемлекеттік активтерді басқарудың 
жэне бюджет қаражатын пайдаланудың тиімділігін арттыруды 
көздейтін мемлекеттік аудиттің взіндік ерекшелігі бар.

Мемлекеттік мекемелер мен компаниялар, жария ақшаны 
тиімді пайдалану үшін ішкі аудитке жүгінуі тиіс. Ішкі 
мемлекеттік аудит бюджет қаражатын, мемлекет жэне 
квазимемлекеттік сектор активтерін пайдаланғаны үшін 
ашықтықты, тиімділікті, жауапкершілікті арттыруға 
бағытталған.

«Ішкі мемлекеттік аудит» пэні білім алушыларға 
'жопомикалық ойлауды дамыту, олардың экономикалық ой- 
орісін кеңейту жэне ғылыми зерттеулер жүргізу кезінде 
нақты экономикалық үдерістерді талдауда теориялық 
білімдерді қолдануды үйрету үшін арналған. Бұл элективтік 
пянді оқу магистранттарга бюджет шығындарын жоспарлаудың 
қазіргі заманғы мэселелерін кешенді түрде тануға мүмкіндік 
береді.

«Ішкі мемлекеттік аудит» оқу қуралының мақсаты ішкі 
момлекеттік аудш ті үйымдастьіру бойынша білім алуға жэне 
жотілдіруге көмек корсету больіп табылады.

Оқырмандардың назарына үсынылатын оқу қүралы 
Қачақстандағы ішкі мемлекеттіік аудиіті нормативтік реттеу 
жуйесінің негізгі қүжаттарына негізделеді.



Оқу қүралыньщ мазмұны ішкі мемлекегтік аудиттің 
теориялық-әдіснамалық негіздерін меңгеруде білім алушылардың 
теориялық жэне практикалық дайындығын қамтамасыз етуге 
бағыттаяган, мемлекеттік аудит практикасының мэселелерін 
терең түсінуге ықпал етеді.

Курсты жеткілікті оқу тек теориялық білім алуға ғана емес, 
сонымен қатар оқытудың нақты нэтижелерін алуға бағытталған. 
Білім алушы келесілерді білуі тиіс:

-  Қазақстан Республикасында ішкі мемлекеттік ауднтті 
үйымдастырудың заңнамалық негіздерін;

-  ішкі мемлекеттік аудит нәтижелерін талдауды;
-  аналитикалық жұмыстарды жүргізу жэне өз позиңиясын 

негіздеу үшін ғылыми аппаратты меңгеруді.
Материал білім алушылар үшін қолжетімді нысанда 

жазылған, жақсы қүрылымдалған. Түсінік аппаратын ашуға 
үлкен көңіл бөлінді.

«Ішкі мемлекеттік аудит» пэні ғылыми жэне практикалық 
түрғыда мемлекеттік аудит, қаржы-қүқықтық қатынастар, есен, 
мемлекеттік органдардың қызметі, нақты экономика саласында 
жоғары білікті мамандарға қажетті экономикалық білім жүйесін 
қалыптастыруда маңызды рөл атқарады.

«Ішкі мемлекеттік аудит» оқу қүралында ішкі мемлекеттік 
аудит негіздері ашылатын 13 тақырыптың материалдары корініс 
тапты. Ішкі мемлекеттік аудит органдарының жэне ішкі аудит 
қызметтерінің атқаратын қызметі жеке қаралады. Інткі 
мемлекеттік аудитті үйымдастырудың элемдік тэжірибесіне 
ерекше назар аударылды.

Оқытылатын пәнді білім алушылардың өзіндік жұмыстың әр 
түрлі нысандары мен түрлерін (эссе, аннотаңия, экономикалық 
талдау, аналитикалық шолу, презентациялар, мониторинг 
дайындау) орындау арқылы меңгеру, оларға ішкі мемлекеттік 
аудитті терең түсінуге, мэселелерді шешу жолдарын іздеуге 
мүмкіндік береді.

Оқу қүралы кестелермен, суреттермен, сызбалармен 
безендірілген. Материалды жақсы меңгеру үшін білім 
алушыларға тек үсынылған материалмен шектелмейтін эрбір 
тақырып бойынша бақылау сүрақтары, сондай-ақ, білім
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алушылардың өзіндік жүмысы үшін тапсырмалар, есептер, 
тест сүрақтары және қолданылатын эдебиеттер тізімі 
үсынылады.

Авторлар ішкі мемлекетгік аудит мәселелерін жан-жақты 
жария етуге үміткер емес жэне оқу қүралын жетілдіру бойынша 
айтылған ескертулер мен үсыныстар үшін риза болады.
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БӨЛІМ 1
М ЕМ Л ЕКЕТТІК АУДИТ Ж Ү Й Е С ІН Д Е Г ІІШ К ІА У Д И Т

1.1 Ішкі мемлекеттік аудиттің маңызы мен мағынасы
1.2 Ішкі мемлекеттік аудиттің қағидалары
1.3 Ішкі мемлекеттік аудиттің кезеңдері

1.1 Ішкі мемлеісеттік аудиттің маңызы мен мағынасы

Мемлекеттік аудит дегеніміз тэуекелдерді басқару жүйесіне 
негізделген, бюджеттік қаражатты, мемлекет, мемлекеттік аудит 
объектілерінің активтерін, байланысты грантгарды, мемлекетгік 
жэне мемлекет кепілдік берген қарыздарды, сондай-ақ мемлекет 
кепілгерлігімен, оның ішінде бюджетті атқаруға байланысты басқа 
қызметпен тартылатын қарыздарды басқару жэне пайдалану 
тиімділігін талдау, багалау жэне тексеру.

Субъектіге байланысты мемлекеттік аудит мынадай түрлерге 
бөлінеді:

1) міндеттері халықтың түрмыс жағдайлары сапасының 
қарқьшды өсуін жэне елдің үлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
үшін үлттық ресурстардың (қаржылық, табиғи, өндірістік, кадрлық, 
ақпараттық) тиімді жэне заңды басқарылуын талдау, бағалау және 
тексеру болып табылатын сыртцы мемлекеттік аудит;

2) міндеттері мемлекеттік аудит объектісінің Қазақстан 
Республикасы Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің қүжаттарында 
көзделген тікелей жэне түпкі нэтижелерге қол жеткізуін, қаржылық 
жэне басқарушылық ақпараттың сенімділігі мен анықтығын, 
мемлекеттік аудит объектілері қызметін үйымдастырудың ішкі 
проңестерінің тиімділігін, көрсетілетін мемлекеттік қызметгердің 
сапасын, мемлекет пен квазимемлекеттік сектор субъектілері 
активтерінің сақталуын талдау, бағалау жэне тексеру болып 
табылатын ішкі мемлекеттік аудит.

Мемлекеттік аудиттің мсщсаты бюджет қаражатын, мемлекет 
пен квазимемлекеттік сектор субъектілерінің активтерін 
басқарудың жэне пайдаланудың тиімділігін арттыру болып 
табылады.

Ішкі аудиттіц мацсаттары::
-ішкі қаржылық бақылаудың тиімділігі мен сенімділігін бағалау 

жэне оны жетілдіру жөнінде үсынымдар дайындау;
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- басқарушылық, қаржылық (бюджеттік) есептіліктің 
дұрыстығын бағалау, есепті жұргізу жэне есептілікті қалыптастыру 
рэсімдерін жетілдіру бойынша ұсынымдар әзірлеу;

-бюджет шығыстарының тиімділігін бағалау, оларды 
оцтайландыру бойынша ұсыныстар дайындау.

Ішкі мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау мемлекеттік 
басқару жүйесінің ажырамас бөлігі ретінде бюджет қаражатын, 
мемлекет активтерін жэне квазимемлекеттік сектор субъектілерінің 
активтерін пайдаланғаны үшін ашықтықты, тиімділікті, 
жауапкершілікті арттыруға бағытталады (1-сурет).

Сыртқы аудит Ішкі аудит

1-сурет. Мемлекеттік аудит жүйесіндегі ішкі аудит

Ішкі аудит мақсаттарына қол жеткізу үшін мынадай 
міндеттердг орындау қажет:

-  ішкі аудитті жүзеге асыру әдіснамасын әзірлеу;
аудиторлық тексерулерді жоспарлау мен жүргізуді 

үііымдастыру;
ксмшіліктер мен бүзушылықтарды анықтау жэне жалпылау 

миқсатымда эр түрлі ішкі аудит объектілерінде жүргізілген ішкі 
аудит иэтижелерін талдау;

ішкі бақылауды жетілдіру жэне анықталған кемшіліктер 
мен бұзушылықтарды жою жөнінде ұсынымдар әзірлеу;

ішкі бақылауды, қаржылық (бюджеттік) есеп рэсімдерін 
жэне есептілік нысандарын жетілдіру, бюджет қаражаты мен
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мемлекеттік мүлікті пайдалану тиімділігін арттыру мәселелері 
бойынша бөлімшелер басшыларына, мамандар мен қызметкерлерге 
кеңес беру.

Мемлекетт'ік сектор ұйымының қурылымындағы оқшауланған 
кұрылымдық бөлімше (жеке лауазымды тұлға), ішкі аудитті жүзеге 
асыруға уэкілетті мамандандырылған заңды тұлға ішкі аудит 
субъектісг болып табылады.

Мемлекеттік сектор үйымдарының қүрылымдық бөлімшелері 
және мемлекеттік сектордың ведомстволық бағынысты үйымдары, 
сондай-ақ оларға қатысты аудиторлық тексерулер жүргізілетін 
үйымның бір немесе бірнеше қүрылымдық бөлімшелері, лауазымды 
адамдары жүзеге асыратын процестер ішкі аудит объектілері 
болып табылады. Аудит объектілерінің тізбесі жыл сайынғы негізде 
қайта қаралады жэне үйым қызметіндегі өзгерістерді ескере отырып 
түзетілуі мүмкін. Аудит объектілерінің толык тізбесі ішкі аудит 
қызметінің жылдық жоспарын жасау кезінде пайдаланылады.

Уэкілетті орган жэне оның аумақтық бөлімшелері қаржылық 
есептілік аудитін жэне сэйкестік аудитін жүзеге асырады.

Ішкі аудит қызметтері тиімділік аудитін жэне сәйкестік аудитін 
жүзеге асырады.

2-суретте ішкі мемлекеттік аудит органдары жүзеге асыратын 
мемлекеттік аудиттің түрлері келтірілген.

Мемлекеттік ауцит типтері

1

Уэкілетті орган жэне оның 
аумақтық бөлімшелері

■

Тиімділік Сэйкестілік
ауцит ауциті

Сэйкестілік
ауциті

Ішкі ауцит қызметі

Тиімділік
ауцит

2-сурет. Мемлекеттік аудит типтері
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Қаржылык есептілік аудиті -  мемлекеттік аудит объектісі 
қаржылық есептілігінің, бухгалтерлік есебінің жэне қаржылық жай- 
ісүйінің анықтығын, негізділігін бағалау.

Тиімділік аудиті -  мемлекетгік аудит объектісінің қызметін 
іиімділік, үнемділік, өнімділік жэне нэтижелілік нысанына бағалау 
жоне талдау

Сэйкестік аудиті — мемлекеттік аудит объектісінің Қазақстан 
1’есиубликасы заңнамасының нормаларын, сондай-ақ оларды іске 
асыру үшін қабылданған квазимемлекеттік сектор субъектілерінің 
актілерін сақтауын бағалау, тексеру.

Ішкі мемлекеттік аудит шеңберінде үстеме, бірлескен жэне 
қатар тексеру жүргізілуі мүмкін (3-сурет).

3-сурет. Мемлекеттік аудиттиптері

Қарсы тексеру -  тексеріліп отырған мэселе шеңберінде, негізгі 
мемлекеттік аудит объектісімен өзара қатынастар мэселелері 
бойынша ғана жүргізілетін, үшінші түлғаларды тексеру. Үшінші 
түлғалар ретінде бюджетке түсетін түсімдерді қалыптастыруға
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қатысатын жоне (немесе) бюджет қаражатын, мемлекет пен 
квазимемлекетгік сектор субъектілерінің активтерін, мемлекетгік 
жэне мемлекет кепілдік берген қарыздарды, байланысты 
гранттарды, мемлекет кепілгерлігімен тартылатын қарыздарды 
пайдаланатын, сондай-ақ мемлекеттік мулікті басқару мен 
пайдалануды жүзеге асыратын жеке жэне заңды түлғалар болуы 
мүмкін.

Бірлескен тексеру -  мемлекеттік аудит жэне қаржьшық бақылау 
органдарымен жэне (немесе) мемлекеттік органдармен, оның ішінде 
басқа елдердің жоғары мемлекеттік аудит органдарымен келісілген 
мерзімдерде бірыңғай бағдарлама жэне мемлекеттік аудит тобы 
шеңберінде бірлесіп жүргізілетін тексеру, оның нэтижелері 
бойынша бірыңғай қорытынды қүжат қабылданады.

Қатар тексеру -  кейіннен тексерулер нэтижелерімен алма.са 
отырып, басқа мемлекеттік органдар, оның ішінде басқа елдердің 
жоғары мемлекеттік аудит органдары келісілген мәселелер мен 
жүргізу мерзімдері бойынша дербес жүргізетін тексеру.

Ішкі мемлекеттік аудит органдары мемлекеттік аудит 
нэтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар мен кемшіліктерді 
талдауды, қорытуды жэне жүйелеуді жүзеге асырады.

1.2 Ішкі мемлекеттік аудит қағидалары

Мемлекеттік аудит қағидаттары кэсіби қызметінде барлық 
мемлекеттік аудиторлар үшін міндетті болып табылатын негізгі 
стандарттар болып табьшады.

Бүл қағидаттар аудит сапасының тиісті минимумын белгілейді. 
Бүл қағидалар аудиттің ауқымы мен сипатына, сондай-ақ 
аудиттелетін субъектілердің қызмет түрлеріне қарамастан сақталуы 
керек. Аудиттің принциптері аудит нэтижелеріне анықтықты 
қамтамасыз етуге арналған.

Олар тексерулер жүргізу тэсілін, тексерулер ауқымын, эдіснама 
мэселелерін, есептілік жэне қорытынды түрлерін анықтайды.

4-суретте мемлекеттік аудит қағидаттары көрсетілген.
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Тэуелсіздік

Объективтілік

Кэсіби құзреттілік

4-сурет. Ішкі мемлекеттік аудит қағидаттары

Тэуелсіздік -  мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау 
жүргізу кезінде мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау 
органдарының тэуелсіздігіне қол сұғатын араласуға жол бермеу

Объективпгілік -  Қазақстан Республикасының заңнамасына, 
мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау стандарттарына сэйкес 
мемлекетітк аудит жэне қаржылық бақылау жүргізу, мемлекеттік 
аудит жэне қаржылық бақылау органдарының мемлекеттік аудит 
жэне қаржылық бақылау жүргізу кезінде объективті тэсілдерді 
қолдануы жэне мүдделер жанжалын болғызбау;

Кәсіби құзыреттілік -  мемлекеттік аудиторлардың білікті жэне 
саиалы мемлекеттік аудитті жэне қаржылық бақылауды жүргізуді 
қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін білім мен дағдының қажетті 
колемінің болуы, мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау 
стандарттарын, кәсіби эдеп қағидаларын сақтауы, сондай-ақ кэсіби 
борышын орындауы;



Қүпиялылық -  Қазақстан Республикасының заңнамасында 
көзделген жағдайларды қоспағанда, мемлекеттік аудит жэне 
қаржылық бақылау органдарының мемлекеттік аудит жэне 
қаржылық бақылау барысында алынатын немесе өздері жасайтын 
құжаттарды үшінші тұлғаларға беру не онда қамтылған 
мэліметтерді ауызша жария ету құқығынсыз сақтау жөніндегі 
міндеттемесі;

Анықтьщ — мемлекеттік аудит нэтижелерін аудиторлық 
дәлелдемелермен растау

Ашъщтық -  мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау 
нэтижелерін баяндаудың анықтығы;

Жариялылъщ -  құпиялылық режимін, қызметтік, коммерңиялық 
немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны қамтамасыз етуді ескере 
отырып, бұқаралық ақпарат құралдарында мемлекеттік аудит жэне 
қаржылық бақылау нэтижелерін жариялау;

Мемлекеттік аудит нәтижелерін өзара тану -  мемлекеттік 
аудит жэне қаржылық бақылау органдарының мемлекеттік аудит 
жэне қаржылық бақылау стандарттарын сақтаған жағдайда осы 
органдардың мемлекеттік аудит нэтижелерін тануы.

1.3 Ішкі мемлекеттік аудит кезеңдері

Аудиторлық іс-шараны ұйымдастыру белгілі бір міндеттерді 
орындаумен сипатталатын кезеңдерді қамтиды:

1) дайындық;
2) негізгі;
3) қорытынды.
5-суретте ішкі мемлекеттік аудиттің кезеңдері көрсетілген.
Ішкі мемлекеттік аудит жүргізудің дайындық кезеңі 

мемлекеттік аудит объектілерін алдын ала зерделеу, аудит 
жоспарын жэне бағдарламасын, аудиторлық іс-шара жүргізуге 
тапсырманы аудиторлық іс-шараны (тексеруді) жүргізуге арналған 
тапсырманы (тексеруді тағайындау туралы акт), тексеруді 
тағайындау туралы актісі болып табылады.
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Ішкі мемлекетгік аудит кезевдері

Дайындық кезеңі Негізгі кезең Қорытынды кезең

5-сурет. Ішкі мемлеке'гтік аудит кезең дері

Жекелеген мемлекетгік аудиггі жоспарлау кезінде Қазақстан 
Республикасының Бюджет кодексінің 97-бабына сэйкес 
жургізілетін ағымдағы бақылау нэтижелері ескеріледі.

Ішкі мемлекеттік аудит жүргізудің негізгі кезеңі аудиторлық іс- 
шараны жүргізу болып табылады.

Тшкі мемлекеттік аудит жүргізудің қорытынды кезеңі 
мемлекеіггік аудит нәтижелері бойынша шешім қабылдау жэне 
қүжаттарды жасау болып табылады.

Бақылау сұрақтары:
1. Ішкі мемлекеттік аудитіің дамуының негізгі тарихи 

аспектілерін ашыңыз
2. Ішкі мемлекетгік аудиттің мэні неде?
3. Сыртқы жэне ішкі мемлекеттік аудиттерге салыстыру 

жүргізіңіз
4. Ішкі мемлекеттік аудиттің мақсаты мен міндеттерін ашыңыз
5. Ішкі мемлекетгік аудиттің типтерін ашыңыз
6. Іінкі мемлекеттік аудиттің кезеңдерін ашыңыз
7. Ішкі. мемлекеттік аудиттің қағидаларын ашыңыз
8. Ішкі. мемлекеттік аудиттің тэуелсіздігі деген не?
9. Ішкі мемлекеттік аудиттің объективіілігі деген не?
Ю.Ішкі мемлекеттік аудиттің нэтижелерін өзаратану деген не?

Г у у и и в е р е и т е п :



Тест тапсырмалары

1. Бюджет қаражатын, мемлекет активтерін, мемлекеттік 
аудит объектілерін, байланысты гранттарды, мемлекеттік жэне 
мемлекет кепілдік берген қарыздарды, сондай-ақ мемлекет 
кепілгерлігімен тартылатын қарыздарды, оның ішінде бюджетгі 
атқарумен байланысты тәуекелдерді басқару жүйесіне негізделген 
басқа да қызметті талдау, бағалау жэне пайдалану тиімділігін 
тексеру:

A) қаржылық есептілік бойынша аудиторлық есеп;
B) аудиторлық дэлелдемелер;
C) аудиторлық қорытынды;
Б) мемлекеттік аудит;
Е) тыйым салу үйғарымы

2. Субъектіге байланысты мемлекеттік аудит қандай түрлерге 
бөлінеді:

A) ІТ жэне экологиялық аудит;
B) қаржылық есептілік, тиімділік жэне сэйкестік аудиті;
C) сыртқы жэне ішкі мемлекеттік аудит;
Б) ревизиялық жэне мониторингтік мемлекеттік аудит;
Б) республикалық жэне жергілікті мемлекетгік аудит.

3. Халықгың өмір сүру жағдайы мен елдің ұлттық қауіпсіздігі 
сапасының серпінді өсуін қамтамасыз ету үшін ұлттық ресурстарды 
(қаржылық, табиғи, өндірістік, кадрлық, ақиараттық) тиімді жэне 
заңды басқаруды талдау, бағалау жэне тексеру:

A) сәйкестік аудиті;
B) қаржылық есептілік аудиті;
C) аудиторлық дэлелдемелер;
Ә) сыртқы мемлекеттік аудит;
Е) ішкі мемлекеттік аудит.

4. Мемлекетгік аудит объектісінің Қазақстан Республикасы 
мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарында кәзделген тікелей 
жэне түпкілікті нәтижелерге қол жеткізуін, қаржьшық жэне 
басқарушылық ақпараттың сенімділігі мен дұрыстығын, 
мемлекеттік органдардың қызметін ұйымдастырудың ішкі
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ироцестерінің тиімділігін, көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің 
еииасын, мемлекет активтерінің сақталуын талдау, бағалау жэне 
тексеру:

А) сэйкестік аудиті;
В) қаржылық есептілік аудит;
С) аудиторлық дәлелдемелер;
0) сыртқы мемлекеттік аудит;
Е) ішкі мемлекеттік аудит.

5. Ішкі мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау:
А) операцияларда анықталған бұзушылықтарды тексеру;
В) шаруашылық операциялар;
С) мемлекеттік басқарудың ажырамас бөлігі;
0) аудиторлық дэлелдерді жинау әдістері;
Е) аудиторлық нұсқаларды қалыптастыру.

6. Мемлекеттік аудит, ішкі аудит жэне қаржылық бақылау
бағытталады:

A) операцияларда анықталған бұзушылықтарды зерделеуғе;
B) мемлекет және квазимемлекеттік сектор активтерін 

і іайдаланғаны үшін жауапкершілікті арттыруға;
C) бюджет қаражатын, мемлекет жэне квазимемлекеттік 

ссістор активтерін пайдаланғаны үшін ашықтықты, тиімділікті, 
жауаі ікершілікті арттыруға;

13) тиімділікті арттыруға;
Е) аудиторлық дэлелдемелерді жинауға.

7. Ішкі мемлекеттік аудит қандай тізбе негізінде жүргізіледі:
А) зерттеулер, сараптамалар қорытындыларының көшірмелері, 

хмтгамалардың көшірмелері, ішкі мемлекеттік аудит нэтижелеріне 
биііланысты басқа да құжаттар немесе олардың көшірмелері;

II) уэкілетті органның жэне оның аумақтық бөлімшелерінің 
мсмлекеттік аудит объектілері;

(') ісвазнмемлекеттік сектор объектілері;
I)) уэкілетті органның объектілері;
I!) анықталған бұзушылықтар мен кемшіліктер фактілерін 

расгаіігын кұжаттардың түпнұсқалары немесе тиісті түрде 
ісуолапдырылған көшірмелері, анықтамалар, кестелер, 
фогосуретгер.
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8. Мемлекеттік аудит түрлері:
A) қаржылық есептілік жэне сэйкестік аудиті;
B) қаржылық есептілік аудиті;
C) сыртқы жэне ішкі мемлекеттік аудит;
О) сыртқы мемлекеттік аудит;
Е) ішкі мемлекеттік аудит.

9. Қаржылық есептіліктің, бухгалтерлік есептің жэне 
мемлекеттік аудит объектісінің қаржылық жай-күйінің дүрыстығын, 
негізділігін бағалау:

A) сәйкестік аудиті;
B) қаржылық есептілік аудиті;
C) тиімділік аудиті;
В) сыртқы мемлекеттік аудит;
Е) ішкі мемлекеттік аудит.

10. Мемлекеттік аудит объектісінің Қазақстан Республикасы 
заңнамасының нормаларын, сондай-ақ квазимемлекеттік сектор 
субъектілерінің оларды іске асыру үшін қабылданған актілерін 
сақтауын бағалау, тексеру:

A) тиімділік аудиті;
B) сәйкестік аудиті;
C) қаржылық есептілік аудиті;
В) сыртқы мемлекеттік аудит;
Е) ішкі мемлекеттік аудит.

11. Ішкі аудитгің мақсаттары мен міндеттері:
A) қаржылық есептіліктің дұрыстығын, негізділігін бағалау;
B) мемлекеттік аудит объектісінің Қазақстан Республикасы 

заңнамасының нормаларын сақтауын бағалау, тексеру;
C) мемлекеттік аудит объектісінің Қазақстан Республикасы 

заңнамасының нормаларын, сондай-ақ квазимемлекеттік сектор 
субъектілерінің оларды іске асыру үшін қабылданған актілерін 
сақтауын бағалау, тексеру;

О) бюджет қаражатын, мемлекет жэне квазимемлекеттік 
сектор активтерін пайдаланғаиы үшін ашықтықты, тиімділікті, 
жауапкершілікті арттыру;

Е) бюджет қаражатын басқару жэне пайдалану тиімділігін 
арттыру.
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12. Мына кезеңдердің қайсысы ішкі мемлекеттік аудитке 
жатпайды:

A) жеке мемлекетгік аудитгі жоспарлау және оны жүргізу;
B) кэсіпорын бұзушылықтарды жою бойынша түзету эрекеті;
C) шешім кабылдау;
О) нэтижесі бойынша қүжаттарды жасау;
Е) аудит объектілерінің тізбесін қалыптастыру.

13. Тэуелсіздік; объективтілів:; кэсіби күзіреттілік; Құпиялылық 
Анықтық; ашықтық жариялылық; мемлекеттік аудит нэтижелерін 
озара тану бұл-:

A) аудиторлық дэлелдемелер;
B) сыртқы мемлекеттік аудит;
C) ішкі мемлекеттік аудит;
0) мемлекеттік аудит пен қаржьшық бақылаудың негізгі 

нринциптері;
Е) мемлекеттік аудит объекгісіне акпарат, ақпарат, қүжаттар 

үсыну талабы.

14. Мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау жүргізу 
кезінде мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау органдарының 
гэуелсіздігіне қол сұғатын араласуға жол бермеу:

A) анықтық;
B) құниялылық;
C) тәуелсіздік;
1)) объективтілік;
Е) кәсіби құзыреттілік.

15. Қазақстан Республикасының заңнамасына, мемлекеттік 
аудит жэне қаржылық бақылау стандарттарына сәйкес мемлекеттік 
аудит жэне қаржылық бақылау жүргізу, мемлекеттік аудит жэне 
каржылық бақьшау органдарының объективті тэсілді қолдануы 
жоне мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау жүргізу кезінде 
мүдделер қақтығысын болдырмау:

A) анықтық;
B) құпиялылық;
C) тэуелсіздік;
I)) объективтілік;
Е) кэсіби құзыреттілік.



16. Мемлекеттік аудиторларда білікті және сапалы мемлекеттік 
аудит пен қаржылық бақылауды жүргізуді, мемлекетгік аудиг пен 
қаржылық бақылау стандарттарын, кәсіби этика қағидапарын 
сақтауды, сондай-ақ кәсіби борышты орықцауды қамтамасыз етуге 
мүмкіндік беретін қажетті білім мен дағдының көлемінің болуы:

A) анықтық;
B) қүпиялылық;
C) тәуелсіздік;
I)) объективтілік;
Е) кәсіби қүзыреттілік.

17. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
жағдайларды қоспағанда, мемлекеттік аудит жэне қаржылық 
бақылау органдарының мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау 
барысында өздері алагын немесе жасайтын құжатгарды үшінші 
тұлғаларға беру не оларда қамтылған мәліметтерді ауызша жария 
ету құқығынсыз сақтау жөніндегі міндеттемесі:

A) анықтық;
B) құпиялылық;
C) тәуелсіздік;
Б) объективтілік;
Е) ашықтық.

18. Мемлекеттік аудит нэтижелерін аудиторлық 
дәлелдемелермен растау:

A) анықгық;
B) құпиялылық;
C) тәуелсіздік;
О) объективтілік;
Е) ашықтық.

19. Мемлекетгік аудит және қаржылық бақылау нәтижелерін 
баяндаудың айқындығы:

A) мемлекеттік аудит нэтижелерін өзара тану;
B) анықтық;
C) тэуелсіздік;
О) объективтілік;
Е) ашықтық.
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20. Кұииялылық режимін, қызметтік, коммерциялық немесе 
заңмен қорталатын өзге де құпияны қамтамасыз етуді ескере 
отырып, мемлекеттік аудит пен қаржылық бақылау нәтижелерін 
буқаралық ақпарат қуралдарында жариялау:

A) мемлекеттік аудит нэтижелерін өзара тану;
B) жариялылық;
C) анықтық;
В) тэуелсіздік;
Е) ЕІШЫҚТЫҚ.



БӨЛІМ 2
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАІШКІ МЕМЛЕКЕТТЖ  

АУДИТТІНОРМАТИВТІ-ҚҮҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУ

2.1 Қазақстан Республикасының мемлекетгік аудит 
саласындағы заңнамасы

2.2 Жоғары аудит органдарының халықаралық 
стандарттарының құрамы мен құрылымы (І88АІ)

2.3 Қазақстан Республикасының мемлекеттік аудит 
стандарттары

2Л Қазақстан Республикасының мемлекеттік аудит 
саласындағы заңнамасы

Қазақстан Республикасының мемлекетгік аудит жэне қаржылық 
бақылау туралы заңнамасы Қазақстан Республикасының 
Конституңиясына негізделеді жэне Қазақстан Республикасының 
мынадай нормативтік құқықтық актілерінен тұрады:

-  Қазақсган Реснубликасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы 
№ 95-ІУ Бюджет кодексі

-  «Мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау туралы» 
Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 12 қарашадағы № 392-У 
Заңы (өзгертулермен қоса);

-  «Аудит туралы» Қазақсган Республикасының 1998 жылғы 20 
қарашадағы № 304 Заңы (өзгертулермен қоса);

-  «Бухгалтерлік есеп жэне қаржылық есептілік туралы» 
Қазақстан Республикасьшың 2007 жылғы 28 ақпандағы N 234 Заңы 
(өзгертулермен қоса);

-  Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 жылғы 11 
қаңтардағы № 167 Жарлығымен бекітілген Мемлекеттік аудиттің 
жэне қаржылық бақылаудың жалпы стандарттары;

-  Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі 
Есеп комитетінің 2018 жылғы 1 қазандағы № 18-НҚ нормативтік 
қаулысымен бекітілген мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау 
объектілерінде анықталған бузушылыкггардың сыныптауышы;

-  Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі 
Есеп комитетінің 2015 жьшғы 28 қарашадағы № 7-НҚ нормативтік 
қаулысымен бекітілген Мемлекеттік аудит жэне қаржылық
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бақылаудың бірыңғай деректер базасын қалыптастыру жэне жүргізу 
жэне оның деректерін пайдалану ережелері;

-  Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі 
есеп комитетінің 2015 жылғы 28 қарашадағы №  12-НҚ нормативтік 
қаулысымен бекітілген Мемлекетгік аудит жэне қаржылық бақылау 
органдарының Үйлестіру кеңесі туралы ереже.

«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңы мемлекеттік аудит пен қаржылық 
бақылауға қатысты қоғамдық қатынастарды реггейді, мемлекеттік 
аудит жэне қаржылық бақылау органдарының өкілеттіктері мен 
қызметін ұйымдастырады.

«Мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау туралы» 
Қазақстаи Республикасы Заңының мазмұны 1-кестеде көрсетілген.

Кесте 1
Қазақстан Республикасы «Мемлекеттік аудит және 
қаржылық бақылау туралы» Заңының мазмұны

Бөлім № Бөлімдер атауы
Бөлім 1 Мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың негізгі 

ережелері
Бөлім 2 Мемлекетгік аудит жэне қаржылық бақылау саласындағы 

мемлекеттік реттеу
Бөлім 3 Мемлекетгік аудиттің рәсімдік негіздері
Бөлім 4 Мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау органдары 

қызметінің өзге де бағыттары
Бөлім 5 Мемлекеттік аудитке жэне қаржылық бақьшауға 

қатысушылардың құкықтары мен міндетгері
Бөлім 6 Есеп комитетінің қызметін ұйымдастыру
Бөлім 7 Есеп комитетінің лауазымды адамдармен, мемлекетгік 

органдармен және өзге де ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау 
негіздері

Бөлім 8 Тексеру комиссияларының қызметін ұйымдастыру
Бөлім 9 Тексеру комиссиясының мемлекеттік органдармен өзара іс- 

қимыл жасасу негіздері
Бөлім 10 Ішкі аудит жөніндегі уэкілетті орган
Бөлім 11 Ішкі аудит қызметтері

Бөлім 11-1 Ішкі мемлекетгік ауднт жөніндегі уәкілетті органның 
аудиторлық есебіне немесе қаржылық есептілік бойынша 
аудиторлық есебіне, камералдық бақылау нэтижелері бойынша 
анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламасына 
қарсылықтарды қарау тәртібі
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Ішкі мемлекеттік аудит пен қаржылық бақылауды жүргізу 
тэртібі Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 19 
наурыздағы № 392 бұйрығымен бекітілген Ішкі мемлекеттік аудит 
және қаржыльщ бақылауды жүргізу ережелерінде анықталған.

Ішкі мемлекеттік аудит пен қаржылық бақылауды жүргізу 
ережелері екі бөлімнен түрады:

1)Ішкі мемлекеттік аудит жэне қаржьшық бақылау жөніндегі 
уэкілетті органның ішкі мемлекеттік аудит пен қаржылі»щ 
бақылауды жүргізу ережесі ішкі мемлекетгік аудит жэне қаржылық 
бақылау жөніндегі уэкілетті органның ішкі мемлекеттік аудит пен 
қаржылық бақылауды жүргізу тэртібін айқындайды.;

2) Ішкі аудит қызметтерінің ішкі мемлекеггік аудитті жэне 
қаржылық бақылауды жүргізу ережесі, Қазақстан Республикасы 
Үлттық Банкінің, аудандардың, ресмубликалық маңызы бар 
қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдарының, 
орталық департаменттерінің ішкі аудит қызметін қоспағанда, 
орталық мемлекеттік органдардың ішкі аудит қызметтері ішкі 
мемлекеттік аудит пен қаржылық бақылауды жүргізу тэртібін 
айқындайды. Мемлекеттік органдар (қүрылған кезде), 
ведомстволық бағынысты аумақтық органдар персонал құрамывда 
бірінші басшының қалауы бойынша кұрылған Қазақстан 
Республикасы Ішкі істер министрлігі (ішкі аудит қызметі).

Камеральіқ бақылауды жүргізу ережесі Қазақстан 
Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 30 қарашадағы № 
598 бұйрығымен бекітілген Камералдық бақылауды жүргізу 
тэртібін айқындайды.

Анықталған бұзушылықтарды жіктеуге, сондай-ақ оларды жою 
нэтижелері туралы есеп беруге бірыңғай көзқарасты қамтамасыз ету 
үшін мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақыла}/ органдары 
бұзушылықтардың жіктемесін қолданады.

Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау объектілерінде 
анықталатын бүзушылықтар сыныптауышьш ішкі мемлекеттік 
аудит жөніндегі уэкілетті органмен келісу бойынша Республикалық 
бюджеттің атқарылуын бақьшау жөніндегі есеп ісомитеті эзірледі 
жэне бекітті (республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау 
жөніндегі есеп комитетінің 2018 жылғы 1 қазандағы № 18-НҚ 
нормативтік қаулысы).
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Мемлекеттік ішкі аудит жөніндегі уэкілетті органның жэне 
оның аумақтық бөлімшелерінің электрондъщ ішкі мемлекеттік 
аудит жүргізу тәртібі 2018 жылғы 28 наурыздағы № 413 
«Электрондық ішкі мемлекеттік аудит» ережесімен реттеледі.

2018 жылғы 5 наурыздағы № 335 өзгерістер енгізе отырып, ішкі 
аудит кызметтері туралы Үлгілік ереже Қазақстан Республикасы 
Үлттьщ Банкінің ішкі аудит қызметін, Қазақстан Республикасының 
арнаулы мемлекеттік органдарын қоспағанда, орталық мемлекеттік 
органдардың, орталық мемлекеттік органдар ведомстволарының, 
облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
жергілікті атқарушы органдарының Ішкі аудит қызметтерінің 
мэртебесін, өкілеттіктерін жэне жұмысын ұйымдастыруды 
регламенттейді.

Мемлекеттік аудиторлардың мінез-құлқының этикалық 
қағидаларының бірыңғай жиынтығы республикалық бюджеттің 
атқарьшуын бақылау жоніндегі есеп комитетінің 2015 жылғы 30 
қарашадағы № 18-НҚ бірлескен нормативтік қаулысымен жэне 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 30 
қарашадағы Лг° 601 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік 
аудиторлардыц кәсіби эдеп цагидаларындй айқындалған.

Мемлекеттік аудиторлардың кэсіби этикасының қағидалары 
республикалық бюджеттің атқарылуьш бақылау жоніндегі есеп 
комитетінің 2015 жылғы 30 қарашадағы № 18-НҚ бірлескен 
нормативтік қаулысымен жэне Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрінің 2015 жылғы 30 қарашадағы № 601 бұйрығымен 
бекітілген мемлекеттік аудиторлардың мінез-құлқының этикалық 
қағидаларының бірыңғай жиынтығын білдіреді.

Ереженің мақсаты мемлекеттік аудиторлардың этикалық 
нормалары мен кәсіби мінез-құлқының ережелерін белгілеу, 
сондай-ақ олардың толық сақталуын қамтамасыз ету болып 
табылады.

Мемлекеттік аудигорлар мінез-кұлқының этикалық қағидалары 
мемлекеттік аудит пен қаржылық бақылаудың тэуелсіздік, 
объективтілік, Кэсіби құзыреттілік, құпиялылық, шынайылық, 
ашықтық, жариялылық, мемлекеггік аудит нэтижелерін өзара тану 
сияқты негізгі қағидаттарын іске асыруға бағытталған мінез- 
құлықтың моральдық қағидагіарының жүйесін білдіреді.

27



2.2 Жоғары аудит органдарының халықаралық 
стандарттарының курамы мен құрылымы (І88АІ)

Жоғары аудит оргаидарының халықарадық үкіметтік емес 
ұйымы -  Ш Т08А І (Тһе Іпіегпаііопаі Огцапігаііоп оГ Зиргете Аисііі 
Іпкіііиііоп») 1953 жылы жұмыс істей басгады. Бастапқыда оган 34 
мемлекет кірді. Ал 2018 жылғы жағдай бойынша оның құрамында 
194 бақылау органы, Еуропалық аудиторлар палатасы жэне 4 
қауымдасқан мүше бар.

Ю Т08А І әр үш жыл сайын «жоғары қаржы бақылау 
органдарының халықаралық конгресі» атты конференңия өткізеді. 
1977 жылы Лнма қаласында (Перу) IX М ТОЗАІ конгресіиде 
бақылау ережелері туралы декларация қабылданды, ол Лима 
декларациясы деп аталды.

Үйым тоқсан сайынғы халықаралық мемлекеттік аудит 
журналын шығарады.

Ш Т08АІ Басқарушы кеңесі 18 дауыс беруші мүшеден түрады. 
Үйымның бас хатшылығы Венада (Австрия) орналасқан.

Қазақстан Республикасы Ш Т08АІ-ге 1995 жылы қосылды. 2007 
жылдан бері ол осы үйымның Басқарушы кеңесінің мүшесі.

Ш Т08АІ-дің негізгі мақсаттарының бірі - жоғарғы аудит 
үйымдары үшін аудит стандарттарын эзірлеу.

Жоғарғы аудит органдарыиың халықаралық стандарттары 
(І88АІ), жоғарғы аудит мекемелерінің халықаралық стандарттары) 
мемлекеттік басқару органдарының тэртіптік жұмысын және кэсіби 
этикасын қамтамасыз етудің негізгі алғышарттарын және 
мемлекеттік органдар үшін аудиттің нұсқаулықтарын белгілейді.

Ш Т08АІ-дың адал басқару жөніндегі (Ш Т 08А І-00У ) 
басшылығы мемлекеттік басқару органдары үшін мемлекеттік 
қаржыны дұрыс басқару жөніндегі ұсынымдарды қамтиды. 
Стандарітар І88АІ кұрылымындағы қүралдарды пайдалану 
деңгейін өз бетінше анықтау қүқығына нүқсан келтірместен, барлық 
ЖАО үшін эдіснамалық нүсқаулардан тұрады.

Стандарттар мен басшылықтар Ш Т08А І құжаттарын қоса 
алғанда, эртүрлі көздерден алынған ақпаратка жэне Халықаратық 
бухгалтерлер Федерациясы (ІҒАС) жэне халықаралық аудит 
стандарттары жөніндегі Комитет жэне ақпараттың дұрыстығын 
растау (ІАА8В) сияқты стандарттаушы ұйымдардың пысықтарына 
негізделеді. Стандарттарды эзірлеуді кэсібн стандарттар (Р8С) 
бойынша Ш Т08А І комитеті үйлестіреді. Бүл ретте үлттық ЖАО
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І88АІ кұралдарын енгізу жэне колдану дәрежесі мэселесінде толық 
тэуелсіздікті сақтайды.

І88АІ-дің төрт деңгейлі кұрылымы бар (кесте 2).

Кесте 2
Қаржылық бақылаудың жоғарғы органдары үшін халықаралық 
стандарттардың құрыльтмы

Деңгей Серия І88АІ Мазмұны
1 деңгей 
Іргелі қағидалар 1 Лим декларациясы (1977ж. 

мақұлданған)
2 деңгей
ІАО жұмыс жағдайы 10-40 Жоғары аудиторлық мекемелердің 

жұмыс атқаруының алгы шартгары
3 деңгей
Бақылаудың негізгі 
қағидалары

100-400 Аудиттің негізгі түрлері бойынша 
іргелі қағидалары

4 деңгей 
Аудит бойынша 
нұсқаулық (Жалпы)

1000-2999 Қаржылық аудит бойынша жалпы 
ұсыныс

3000-3999 Тиімділік аудит бойынша жалпы 
ұсыныс

4000-4999 Сәйкестілік аудит бойынша жалпы 
ұсыныс

5 деңгей 
Аудит бойынша 
пұсқаулық (арнайы)

5000-5099 Халықаралық мекемелер аудиті 
бойынша бағыттаушы

5100-5199 Экологиялық аудит бойынша 
бағыттаушы

5200-5299 Жекешелендіру аудиті бойынша 
бағыттаушы

5300-5399 ІТ-аудит бойыиша бағыттаушы

5400-5499 Мемлекеттік қарыз аудиті бойынша 
бағыттаушы

5500-5599 Табиғи апаттарды жоюмен байланысты 
көмек аудиті бойынша бағыттаушы

5600-5699 Сараптамалық ұсыныстар

Басқару жөніндегі 
нұсқаулық (ГЫТ08АІ 
ООҮ)

ЕЧТ08АІ 
ООУз 9100- 

9199
Ішкі бақылау стандарттары

ШТ08АІ 
ООУк 9200- 

9299
Бухгалтерлік есеп стандарттары

І88АІ Веб-сайты \ү\¥\ү.І55аі.ог§ / мемлекеттік аудит үшін 
халықаралық стандарттар мен нұсқаулықтардың толық жиынтығын 
қамтиды.
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Жоғары аудит органдарының (І88АІ) халықаралық 
стандарттарының көпшілігі мемлекеттік және мемлекеттік емес 
секторда жұмыс істейтін аудиторлық ұйымдар мен жеке аудиторлар 
үшін қабылданған Халықаралық аудит стандарттарының (ХАС) 
базасында әзірленеді. Көбінесе І88АІ-да хас-қа тікелей сілтемелер 
бар. Бүл аудит жүргізу ережелеріне, мысалы, бухгалтерлік 
есептілікке бірыңғай көзқарасты көрсетеді.

2.3 Қазақстан Республикасының мемлекеттік аудит 
стандарттары

Мемлекеттік аудитке жэне қаржылық бақылауға қойылатын 
талаптар мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау 
стандарттарымен айқындалады.

Мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау стандарттары 
жалпы жэне рэсімдік стандарттарға бөлінеді. 6-суретте мемлекеттік 
аудит пен қаржылық бақылаудың отандық стандарттарының 
құрамы мен қүрылымы келтірілген.

1) «Тоуелсіздік»;
2) «Әдептілік»;
3) «Объективтілік»;
4) «Кэсіби құзыреттілік»;
5) «Кэсіби пайым»;
6) «Есеп беру»;
7) «Анықтық»;
8) «Ашықтық»;
9) «Жариялылық»;
10) «Құпиялылық»;
11) «Мемлекеттік аудит 
нэтижелерін өзара тану»;
12) «Басқару»;
13) «Сапалық бақылау».

Сыртқы мемлекетгік 
ауцит жэне қаржылық 
бақылауцың рэсімдік 

стандарттары

-------------------------

Ішкі мемлекеттік 
ауцит жэне қаржылық 
бақылауцың рэсімдік 

стандарттары

6-сурет. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау стандарттары
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Мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау стандарттарын 
мемлекеттік аудит жэне каржылық бақылау органдары, мемлекеттік 
аудит жүргізуге тартылған жеке және заңды түлгалар қолдануға 
міндетті.

Қазақстан Республикасының Үлттық Банкіндегі ішкі аудит 
стандарттары Қазақстан Республикасының Үлтіық Банкі туралы 
заңнамасына сәйкес эзірленеді жэне бекітіледі.

Ж алпы  стандарттар халықаралық стандартгар негізіиде 
эзірленеді жэне мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау
жүргізудің тиімділігін, дэйектілігі мен объективтілігін қа»<ітамасыз 
сту мақсаіьікда мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау
органдарының қызметіне қойылатын негізгі талаптарды қамтиды.

Мемлекетгік аудит пен қаржылық бақылаудың жалпы
стандарттарын Есеп комитеті эзірлейді жэне Қазақстан
Республикасының Президенті бекітеді.

Жалпы стандарттарға мынадай стандарттар жатады:
1) «Тэуелсіздік»;
2) «Әдептілік»;
3) «Объекгивтілік»;
4) «Кэсіби қүзыреттілік»;
5) «Кэсіби пайым»;
6) «Есептілік»;
7) «Анықтық;
8) «Ашықтық»;
9) «Жариялылық»;
10) «Қүпиялылық»;
11) «Мемлекеттік аудит нэтижелерін өзара тану»;
12) «Басқару»;
13) «Сапа бақылауы».
Жалпы стандарттарды мемлекеттік аудит жэне қаржылық 

бақылау органдары, мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау 
жүргізуге тартьшған жеке жэне заңды түлғалар қолданута міндетті.

«Тэуелсіздік» стандарты
«Тәуелсіздік» стандартының мақсаты мемяекеттік аудит жэне 

қаржылық бақылау органдарының, мемлекеттік аудиторлардың 
бағалауы мен ұсынымдарының турашылдығын, объекгавтілігін, 
анықтығын қамтамасыз ету, өз қызметін жүзеге асыру кезінде 
өздерінің тәуелсіздігіне қол сұғатын кез келген араласуға жол 
бермеу болып табылады.
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«Әдептілік» стандарты
«Әдептілік» стандартының мақсаты мемлекеттік 

аудиторлардың әдеп талаптарын жэне кэсіби мінез-кұлық 
қағидаттарын сақтауын қамтамасыз ету болып табьшады.

Әдеп нормалары Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
қызмет туралы заңнамасында көзделген мемлекеттік қызметшілерге 
арналған эдеп талаптарын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы заңнамасында 
көзделген ерекше талаптарды қамтиды.

«Объективтілік» стандарты
«Объективтілік» стандартының мақсаты мемлекеттік 

аудиторлардың мемлекеттік аудитті және қаржылық бақылауды 
эділ жүргізуін қамтамасыз егуі жэне оның сапасына қатысты 
ымыраға жол бермеуі болып табылады.

Мемлекеттік аудиторлар мемлекеттік аудитті жэне қаржылық 
бақылауды жүргізген кезде объективті болуға тиіс. Аудиторлык 
есептер тек мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау 
объектісінде тікелей жиналған, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының заңнамасы сақтала отырып, мемлекеттік аудит 
жэне қаржылық бақылау стандартына сәйкес басқа да сенімді 
көздерден алынған деректер мен қүжаттарға (материалдар мен 
ақпараг) негізделуге тиіс.

Мүдделер қақтығысы туындаған жағдайда, мемлекеттік аудитті 
жэне қаржылық бақылауды жүргізуге тыйым салынады.

«Кәсіби қүзыреттілік» стандарты
«Кәсіби күзыреттілік» стандартының мақсаты мемлекепік 

аудитті жэне қаржылық бақылауды тиімді жүзеге асыру үшін 
мемлекеттік аудиторлардың тиісті кэсіби деңгейін қолдау болып 
табылады.

Мемлекеттік аудиторлардың мемлекеттік аудитті жэне 
қаржылық бақылауды тиімді жүзеге асыру үшін білімі, кэсіби 
дағдысы, білімі мен тэжірибесі болуға тиіс.

Мемлекеттік аудиторлардың кэсіби, іскерлік қасиеттері мен 
ықтимал мүмкіндіктерінің жан-жақты жэне объективті 
сипаттамасын алу мақсатында, Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау туралы заңнамасында 
айқындалған тэртіппен оларды сертификаттау жүргізіледі.
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Мемлекеттік аудитті жэне қаржылық бақылауды кәсіби білім 
деңгейі, дағдысы мен тәжірибесі жиынтығында мемлекеттік 
аудиттің жэне қаржылық бақылаудың сипатына, ауқымына жзне 
күрделілігіне сәйкес келетін мемлекеттік аудиторлар жүзеге 
асырады.

«Кэсіби пайым» стандарты
«Кэсіби пайым» стандартының мақсаты мемлекеттік аудиттің 

жэне қаржылық бақылаудың барлық кезеңдерінде сапаны 
қамтамасыз ету болып табылады.

Кәсіби пайым мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау 
органдарының мемлекеттік аудшті жэне қаржылық бақылауды 
жэне өзге де қызметті жүзеге асыруы кезінде қолданылады.

Мемлекеттік аудиторлар сипаты бойынпіа мэнді болуы мүмкін 
мәселелер жөнінде кэсіби пайым жасауға тиіс.

«Есеп беру» стандарты
«Есеп беру» стандартының мақсаты пайдаланушыларға, соның 

ішінде жүртшылыққа мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау 
органдарының қызметі туралы ақпаратты, құжаттар мен есептерді 
(бүдан эрі — ақпарат) үсынуды қамтамасыз ету болып табылады.

Мемлекеттік аудит жэне қаржьшық бақылау органдары 
мемлекеттік аудитті және қаржылық бақылауды жүргізеді, 
мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау стандарттарының 
талаптарын қоса алғанда, ақпарат үсыну арқылы есеп беру 
қағидатын сақтай отырып, жүктелген функңиялар мен міндеттерге 
сэйкес өзге де қызметті жүзеге асьфады.

«Анықтық» стаидарты
«Анықтық» стандартының мақсаты мемлекеттік аудит жэне 

қаржылық бақылау сргандарының қүжаттарын
і іайдаланушылардың барлығын оларда қамтылатын анық 
ақпаратпен қамтамасыз ету болып табылады.

Мемлекеттік аудиторлар аудиторлық дэлелдемелерге 
негізделген анық ақпаратты пайдалануға тиіс.

Бүл ретте мемлекеттік аудиторлар мемлекеттік аудит жэне 
қаржылық бақылау объектілері үсынатын ақпараттың анықтығын 
айқындауы қажет.

«Ашықтық» стандарты
«Ашықтық» стандартыньщ мақсаты мәртебесі, өкілеттіктері, 

стратегиісы, қызметі жэне оның тиімділігі, сондай-ақ қаржылық
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басқарылуы туралы анық, нақгы жэне релевантты ақпарат усыну 
жолымен құжаттарды гіайдаланушылар, соның ішінде журтшылык 
тарапынан ашықтық пен өз қызметіне сенімді қамтамасыз ете 
отырып, -  мемлекеттік аудитті жэне қаржылық бақылауды ашық 
түрде жүзеге асыруды қамтамасыз ету болып табылады.

Ашылатын ақпарат пен есептердің тізбесі жэне мазмұны, соның 
ішінде сыртқы сұрау салулар бойынша кұжаттама ұсыну, 
мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау стандарттарының 
талаптарын қоса алғанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
құпиялар туралы заңнамасының талаптарына сэйкес айқындалады.

«Жариялылық» стандарты
«Жариялылық» стандартының мақсаты экономиканы 

басқарудың демократиялық негіздерін іске асыруды қамтамасыз 
ету, мемлекеттік аудиттің жэне қаржылық бақылаудың тиімділігін 
арттыру және қоғамды сыбайлас жемқорлық пеи езге де құқық 
бұзушылықтардан қорғау болып табылады.

Мемлекеттік аудит және қарйсылық бақылау органдары 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпиялар туралы 
заңнамасының талаптарын сақтай отырып, мемлекеттік аудит 
нәтижелерін міндетті түрде жариялау жолымен ез қызметін ашық 
түрде жүзеге асырады.

Жұртшылық үшін «Жариялылық» стандарты мемлекеттік аудит 
жэне қаржылық бақылау органдарының қызметі туралы құжаттар 
мен өзге де мәліметтерді бұқаралық ақпарат құралдарына, 
мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының 
интернет-ресурстарына орналастыру, баспасөз конференңияларын, 
брифинг пен басқа да көпшілік іс-шаралар өткізу жолымен іске 
асырылады.

«Құпиялылық» стандарты
«Құпиялылық» стандартының мақсаты мемлекеттік аудитті 

жэне қаржылық бақылауды жүзеге асыру кезінде алынған 
мемлекеттік құпияларға, қызметтік, коммерциялық және заңмен 
қорғалатын өзге де қүпияға жататын мәліметтердің сақталуы мен 
жария етілмеуін қамтамасыз ету болып табылады.

Мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау органдары, 
мемлекеттік аудиторлар заңнамада белгіленген жатдайларда 
мемлекеттік аудитті жэне қаржылық бақылауды жүзеге асырған 
кезде алынған ақпараттың сақталуын жэне оған қолжетімділіктің 
шекгелуін қамтамасыз етеді.
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«Мемлекеттік аудит нәтижелерін өзара тану» стандарты
«Мемлекеттік аудит нэтижелерін өзара тану» стандартыньщ 

мақсаты мемлекеттік аудиттің жэне каржылык бақылаудың 
стандартга.ры сақталған жағдайда, басқа мемлекетгік аудит жэне 
қаржылық бақылау органдары жүргізген мемлекеттік аудит 
нәтижелерін мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау 
органдарының тануы болып табылады.

Мемлекеттік аудит нэтижелерін өзара тану Қазақстан 
Республшсасының мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау 
туралы заңнамасына сэйкес жүзеге асырылады.

«Басқару» стандарты
«Басқару» стандартының мақсаты мемлекеттік аудиттің жэне 

қаржылық бақылаудың мақсатына қол жеткізу, соның ішінде 
мемлекеітік аудит жэне қаржылық бақылау органдарының жоғары 
тұрған лауазымды адамдарының мемлекеттік аудиторлардың 
мемлекеттік аудитті жэне қаржылық бақылауды объективті жэне 
толық көлемде жүргізуін бақылау үшін мемлекеггік аудиттің жэне 
қаржылық бақылаудың жұмысқа қабілетті тобын қалыптастыру, 
оның жүмысын ұйымдастыру мен қадағалауды қамтамасыз ету 
болып табылады.

Мемяекеттік аудиторлар мемлекеттік аудиттің жэне қаржылық 
бақылаудың сапасын, үнемділігін, нэтижелілігі мен тиімділігін 
қамтамасыз ету үшін ез қызметін тиісінше басқаруды жүзеге 
асырады.

Мемдекеттік аудитке жэне оны жүргізуге жауапты лауазымды 
адамдардың арасындағы міндеттер нақты бөлінуге тиіс.

Мемлекеттік ауднтті жэне қаржылық бақылауды жүргізудің 
барлық кезендері, сондай-ақ сапа бақылауы басқарылуға жатады.

«Сапа бақылауы» стандарты
«Сапа бақылауы» стандартының мақсаты мемлекеттік аудит 

жэне қаржылық бақылау органдары қызметінің, мемлекеттік 
аудиторлардың эрекетінің мемлекеттік аудит жэне қаржылық 
бақылау стандарттарына сэйкесггігін қамтамасыз ету болып 
табылады.

Мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау органдарының 
басшылары сапа бақылауын ұйымдастыруды мемлекеттік аудит 
және қаржылық бақылау стандарттарына сәйкестігі мэніне 
құжаттарды тексеруді тұрақты түрде жүргізу жолымен қамтамасыз
етеді.
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Мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау сталдарттарының 
талаптарына сәйкес келмеген жағдайда, мемлекетгік аудит жэне 
қаржылық бақылау объектісіне шыға отырып, мемлекеттік аудиттің 
нәтижелерін қайта тексерудің қажеттілігін мемлекетгік аудит жэне 
қаржылық бақылау органының басшысы айқындайды.

Сапа бақылауына мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау 
органдарының аудиторлық, сараптамалық-талдау қызметінің 
барлық кезеңдері, мемлекетгік аудиторлардың барлық қызметі, 
соның ішінде құқық қорғау органдары мен сот мамандар ретінде 
тартқан ішкі мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау 
органдарының мемлекеттік аудиторлары жұргізген мемлекеттік 
аудиттің нәтижелері бойынша берілген материапдар 
(қорытындылар) жатады.

Мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау жүргізуге 
(рэсіміне, тетігіне жэне эдістеріне) жэне мемлекеттік аудит жэне 
қаржылық бақылау органдарының қызметіне қойылатын рәсімдік 
талаптарды қамтитын мемлекеттік аудиттің жэне қаржылық 
бақылаудың рәсімдік стандарттары, олар:

-  Есеп комитеті мен ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі 
уәкілетті орган бірлесіп эзірлейтін жэне бекітетін мемлекетгік 
аудютің және қаржылық бақылаудың рәсімдік стандарттары;

-  Есеп комитеті эзірлейтін жэне бекітетін сыртқы 
мемлекетгік аудиттің жэне қаржылық бақылаудың рәсімдік 
стандарттары болып болінеді. Сыртқы мемлекеттік аудиттің жэне 
қаржылық бақылаудың рәсімдік стандарттарын эзірлеу мен бекіту 
тэртібін Есеп комитеті айқындайды;

-  Есеп комитетімен келісу бойынша ішкі мемлекеттік аудит 
жоніндегі уэкілетгі орган әзірлейтін жэне бекітетін ішкі 
мемлекеттік аудитгің жэне қаржылық бақылаудың рэсімдік 
стандарттары болып бөлінеді.

3-кестеде сыртқы мемлекетгік аудитгің жэне қаряоылық 
бақьшаудың рәсімдік стандарттарын жіктеу келтірілген.

Сыртқы мемлекеттік аудиттің жэне қаржьшық бақыяаудың 
рэсімдік стандарттары:

1) 100. Тиімділік аудитін жүргізу бойынша сыртқы мемлекеттік 
аудиттің жэне қаржылық бақылаудың рэсімдік стандарты;

2) 200. Сәйкестік аудитін жүргізу бойынша сыртқы мемлекеттік 
аудиттің жэне қаржылық бақылаудың рэсімдік стандарты;
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3) 600. Мемлекеттік аудитті жэне сараптамалық-талдау іс- 
шараларын жүргізуге аудиторлық үйымдар мен сарапшыларды 
тарту бойынша сыртқы мемлекетгік аудиттің жэне қаржылық 
бақылаудың рәсімдік стандарты;

4) 700. Мемлекеггік аудит нәтижелерін тану бойынша сыртқы
мемлекеттік аудиттің жэне қаржылық бақылаудың рэсімдік
стандарты;

5) 750. Сыртқы мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау
органдарының сапа бақылауын жүзеге асыруы бойынша сыртқы 
мемлекегтік аудиттің жэне қаржылық бақылаудың рэсімдік
стандарты;

6) 900. Республикалық жэне жергілікті бюджеттердің
атқарьшуын ағымдағы бағалауды жүзеге асыру бойынша сыртқы 
мемлекеттік аудиттің жэне қаржылық бақылаудың рэсімдік
стандарты;

7) 901. Республикалық бюджеттің атқарылуьш кейіннен
бағалауды жүзеге асыру бойынша сыртқы мемлекеттік аудиттің 
жэне қаржылық бақылаудың рэсімцік стандарты;

8) 902. Мэслихаттарға облыстардың, республикалық маңызы 
бар қалалардың, астананың тексеру комиссияларының жергілікті 
бюджеттің атқарылуы туралы есеп үсынуы бойынша сыртқы 
мемлекеттік аудитгің жэне қаржылық бақылаудың рэсімдік 
стандарты;

9) 1000. Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау 
жөніндегі есеп комитетіне облыстардың, республикалық маңызы 
бар қалалардың, астананың тексеру комиссияларының өз жүмысы 
туралы ақпарат үсынуы бойынша сыртқы мемлекеттік аудитгің 
және қаржылық бақылаудың рэсімдік стандарты;

10) 1001. Мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау 
органдарының қызметіне бағалау жүргізу бойынша сыртқы 
мемлекеттік аудиттің жэне қаржылық бақылаудың рэсімдік 
стандарты;

11) 903. Сыртқы мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау 
органдарының сараптамалық-талдау іс-шарасын жүргізуі бойынша 
сыртқы мемлекеттік аудиттің жэне қаржылық бақылаудың рэсімдік 
стандарты.
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Кесте 3
Сыртқы мемлекеттік аудиттің жэне қаржылық бақылаудың рәсімдік 
стандарттарын жіктеу

Рәсімдік 
стандарт коды

Сыртқы мемлекетгік аудиттің және қаржылық бақылаудың 
рәсімдік стандарттар жүйесі

Бәлім 1. Жоспарлау қызметі
001-099 Сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау 

органдарының қызметін жоспарлау
Бөлім 2. Сыртқы мемлекеттік аудитті жүргізу

100-499 Сыртқы мемлекеттік аудитті жүргізу
100-199 Тиімділік аудиті
101-199 Мемлекеттік басқару жэне экономика салаларындағы 

тиімділік ауднгтін жүргізу ерекшеліктері
200-299 Сәйкестік аудиті
201-299 Мемлекеттік басқару жэне экономика салаларындағы 

сэйкесгік аудитін жүргізу ерекшеліктері
300-399 Қаржылық есептілік аудиті
302-399 Мемлекеттік басқару жэне экономика салаларындағы 

қаржылық есептілік аудитін жүргізу ерекшеліктері
400-599 Аудиттің мамандандырылған бағыттары
400-499 Тиімділік аудитінің мамандандырылған бағыттары
500-599 Сәйкестік аудитінің мамандандырьшған бағыттары
600-699 Үшінші тараптың жүмысын пайдалану

Белім 3. Мемлекеттік аудитгің сапасын бақылау
700-749 Мемлекетгік аудит жэне қаржылық бақылау 

стандарттарының сақталуын бақылау
750-799 Сыртқы мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау 

органдары жүргізетін аудитгің сапасын бақылау
Белім 4. Қаржылық бақылау

800-899 Қаржылық бақылауға ден қою шаралары

Бөлім 5. Сараптамалық-талдау қызметі жэне есеп беру
900-999 Сыртқы мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау 

органдарының сараптамалық-талдау қызметі
Бөлім 6. Сыртқы мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау органдарының 
өзара әрекеті

1000-1099 Сыртқы мемлекетгік аудит жэне қаржылық бақылау 
органдарының өзара әрекеті

Сыртқы мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау органдары 
үшін рәсімдік стандарттар:
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1) оларды әзірлеудің қойылған мақсатгарына сәйкестігі;
2) оларда баяндалған ережелерді түсінудің бірмэнді болуы;
3) олардың ережелерін баяндаудың жүйелілігі мен түтастығы;
4) олар регламенттейтін загты толық камту;
5) сыртқы мемлекеттік аудит жзне қаржылық бақылау 

органдарының бүрын қабылданған құқықтық (эдіснамалық) 
қүжаттарымен өзара байланысын жэне кеяісілуін қамтамасыз ету 
және олардың ережелерінің қайталануына жол бермеу;

6) олардың ережелерінің орындалу сапасын объективті 
бағалау мүмкіндігін камтамасыз ету;

7) бірыңғай термннологияны қолдану жэне оларды барлық 
рзсімдік стандарттарда бірдей түсіндіру үшін қолданылады.

Рэсімдік стандарттарды әзірлеу кезінде мемлекеттік аудит жэне 
қаржылық бақылау стандарттары жэне мемлекеттік аудит пен 
қаржылық бақылауды жүргізуді регламенттейтін нормативтік 
күқықтық актілер, жоғары аудит органдарының халықаралық 
үйымы (Щ Т08АІ) қабылдаған жоғары аудит органдарының 
халықаралық стандарттарының (І88АІ) ж:эне аудит саласындағы 
басқа да халықаралық стандарттардың қолайлы ережелері 
ескеріледі.

Рэсімд ік стандарттарды әзірлеу сыртқы мемлекеттік аудит жэне 
қаржылық бақылау органдары қызметінің бағыттарына байланысты 
мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау нәтижелерін ресімдеу 
жэне іс-шаралар жүргізу қағидаттарын, рэсімдерін, тетіктері мен 
әдістерін айқьшдауды көздейді.

Есеп комитеті рэсімдік сіапдатгтарды эзірлеу алдында олардың 
тізбесін, мерзімдерін, оларды эзірлеу женіндегі жауапты 
орындаушыларды қалыптастырады. Қажет болған жағдайда, 
рәсімдік стандарттың тағайындалуына байланысты Есеп комитеті 
сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының, 
мүдделі мемлекеттік органдардың, қоғамдық аудиторлық жэне 
халықаралық үйымдардың, ғылыми мекемелердің өкілдері 
қатарынан оны әзірлеу үшін жүмыс тобын күрады.

Рәсімдік стандарттардың тізбесін қалыптастыру немесе оған 
кезекті жоспарланған кезеңге өзгерістер жэне (немесе) 
тсшықтырулар енгізу кезінде есепке алынады:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасындағы өзгерістер;
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2) рәсімдік стандартгарды іс жүзінде іске асыру кезінде 
туындайтын, ояарды өзектендіру қажеггілігін негіздейтін 
мәселелер;

3) халықаралық стандарттардаг^ы өзгерістер;
4) есеп комитетінің мүшелері мен құрылымдық 

бөлімшелерінің үсыныстары;
5) облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, 

астананың тексеру комиссияларының ұсыныстары.
Рэсімдік стандарттардың тізбесі бойынша ұсыныстар 

жоспарлы кезеңнің алдындағы жылдың 15 қазанынан кешіктірілмей 
әдістемелік қамгамасыз етуге жауапты Есеп комитетінің 
қүрылымдық бөлімшесіне жіберіледі.

Рэсімдер стандарттарының тізімі Есеп комитетінің ғылыми- 
эдістемелік кеңесінің отырысында қаралып, бекітілуі керек.

Процедуралық стандарттар сыртқы мемлекетгік аудит пен 
қаржылық бақылау процедуралық стандарттарының жіктемесін 
ескере отырып жасалады.

Процедуралық стандарт келесі қүрылымға ие:
1) реттеуші параметрлер;
2) жалпы ережелер;
3) тақырьштық жэне басқа бөлімдер (қажет болған жағдайда);
4) қосымшалар (қажет болған жағдайда).
Реттеуші параметрлер - Есеп комитетінің рэсімдік стандартты, 

Жіктеуге сәйкес кодты жэне рэсімдік стандарттың атауын бекітетін 
нормативтік қүқықтық акіінің егжей-тегжейлері.

«Жалпы ережелер» бөлімінде процедуралық стандарттың 
мақсаттары мен міндеттері, Қазақстан Республикасы заңнамасының 
тиісті ережелеріне сілтемелер, стандарттар, халықаралық 
стандарттар, мемлекеттік аудит пен қаржылық бақылауды рехтейтін 
құжаттар, негізгі терминдер (үғымдар) жэне оларға анықтамалар 
келтірілген.

«Тақырыптық жэне басқа бөлімдер» белімінде мемлекетгік 
аудит пен қаржылық бақылаудың принциптері, тэсілдері, эдістері, 
рэсімдері, тетіктері және олардың нэтижелерін ұсынуға қойылатын 
талаптар, сондай-ақ сыртқы мемлекеттік аудит жэне қаржылық 
бақылау органдарының қызмет бағыттары көрсетілген.

Әрбір процедуралық стандарт үшін тақырыптық бөлімдердің 
атаулары олардың ерекшелігін ескере отырып анықталады.
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Баңылиу сурақтары:
1. Қаржылық бақылаудың жоғарғы органдары олардың шет 

мемлекеттердің конституцияларына сәйкес мемлекеттік билік 
жүйесіндегі алатын орнына байланысты несімен ерекшеленеді?

2. Қаржылық бақылаудың жоғарғы органдарьга 
үйымдастырудың, олардың інікі қүрылымының сипаттамаларына 
байланысты қандай үш моделін ажыратуға болады?

3. ШТОЗАІ деген не?
4. Лим деклараңиясының негізгі ережелері қандай?
5. Мексиканың тэуелсіздік деклараңиясының негізгі 

қағидалары қандай?
6. Қаржылық бақылаудың жоғарғы органдары үшін 

халықаралық аудит стандарттары қажет?
7. Халықаралық стандарттар жүйесі қанша деңгейден і үрады?
8. Мемлекеттік аудиттің жалпы сгандарттары
9. Ішкі мемлекеггік аудиттің рэсімдік стандарты дегеніміз не?
10. Мемлекеттік аудиторлардың кэсіби этикасының негізгі 

талаптарын ашыңыз.

Тест тапсырмалары

1. «Мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңы қашан қабылданды:

A) 12 қазан 2013 жыл;
B) 12 қараша 2013 жыл;
C) 12 қараша 2014 жыл;
1>) 15 қыркүйек 2015 жыл;
Е) 12 қараша 2015 жыл.

2. Осы Заңның негізінде ішкі мемлекеттік аудит жэне 
қаржылық бақылауды жүргізу ережелері эзірленді:

A) «Мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау туралы» 2013 
жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы;

B) «Мемлекеттік аудит туралы» 2014 жылғы 12 қарашадағы 
Қазақстан Республикасының Заңы;

C) «Мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау туралы» 
Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 12 қарашадағы Заңы;
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В) «Мемлекеттік аудит және қаржылық аудит туралы» 
Қазакстан Республикасьшың 2016 жылғы 12 қарашадағы Заңы;

Е) «Қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасының 
2017 жылғы 12 қарашадағы Заңы.

3. Ішкі мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау женіндех і 
уэкілетті органның ішкі мемлекеттік аудит жэне қаржылық 
бақылауды жұргізу ережесін қабылдаған күні:

A) 19 наурыз 2019 жыл;
B) 23 сәуір 2019 жыл;
C) 5 мамыр 2019 жыл;
О) 27 қыркүйек 2019 жыл;
Е) 21 қараша 2019 жыл.

4. Мемлекеттік аудиттің халықаралық стандарттарын кім 
әзірлейді:

A) Аудит бойынша халықаралық комитет;
B) Бухгалтерлер мен аудиторлардың халықаралық ұйымы;
C) Жоғары аудит органдарының халықаралық үйымы;
О) ҚР Аудиторлар палатасы;
Е) Аудиторлар кеңесі.

5. Қай жылы Ш Т08А І Халықаралық ұйымы қүрылды:
A) 1946 жылы;
B) 1953 жылы;
C) 1963 жылы;
О) 1983 жылы;
Е) 1988 жылы.

6. Қай уақыттан бастап Есеп комитеті ІМТО8АІ мүшесі болып 
табылады:

A) мамыр 2000 жыл;
B) мамыр 2003 жыл;
C) мамыр 2004 жыл;
О) мамыр 2005 жыл;
Е) мамыр 2007 жыл.
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7. Қолдаиыстағы Ш ТОЗАІ халықаралық стандарттарын 
жіктсудің қанша деңгейі бар:

Л) 1;
B) 2;
C) 3;
I)) 4;
Е) 5.

8. Лима декларациясы қай жылы қабылданды:
A) 1977 жылы;
B) 1978 жылы;
C) 1979 жылы;
0) 1985 жылы;
Е) 1986 жылы.

9. Тиімділік аудитін жүргізу кезінде аудитор қандай 
стаидартты басшылыққа алуы керек?

A) І88АІ 100;
B) І8 8 А І300;
C) І88А І400;
В) ХАС320;
Е) Ж М А0 7.

10. Мемлекеттік аудиттің отандық стандарттары қандай 
і үрлерге бөлінеді:

A) Ішкі және сыртқы;
B) Жалпы жэне ішкі;
C) Жалпы жэне рәсімдік;
1)) Жалпы жэне арнайы;
Е) Ерекше және жалпы.

11. Қазақстан Республикасында жалпы стандарттарды кім 
Скжітеді:

A) Парламент;
B) Үкімет;
C) Президент;
I)) Есеп комитеті;
Е) Уэкілетті орган.
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12. «Жалпы стандарттар» қанша стандартты қамтиды:
A) Юстандарт;
B) 11 стандарт;
C) 12 стандарт;
0) 13 стандарт;
Е) 14 стандарт.

13. Төмендегілердің қайсысы жалпы стандарт емес?
A) жариялылық;
B) объективтілік;
C) есептілік;
1)) бағыныштылық;
Е) эдептілік.

14. Қазақстан Республикасының мемлекеттік аудитінің 
рәсімдік стандарттарыніам эзірлейді:

A) Ішкі мемлекеттік аудит комитеті;
B) Үлттық экономика минисірлігі;
C) Қаржы министрлігі;
Б) Есеп комитеті;
Е) Ішкі аудит уэкілетті органы.

15. Рәсімдік стандарттар қанша түрле бөлінеді:
A) 2;
B) 3;
C) 4;
О) 5;
Е) 6.

16. Ішкі мемлекеттік аудиттің рәсімдік стандарты?
A) ішкі аудит қызметтерін бағалау;
B) республикалық жэне жергілікті бюджеттердің орындалуын 

үздіксіз багалаудың рэсімдік нормасы;
C) сәйкестік аудитін жүргізу жөніндегі рэсімдік стандарт;
О) қаржьшық есептілік аудитін жүргізу женіндегі рэсімдік 

стандарт;
Е) тиімділік аудитін жүргізу бойынша рәсімдік стандарт.



17. Мемлекеттік аудиторлар мінез-құлқьшың этикалық 
< |и-жі“ііері:

А) мемлекеітік аудит иен қаржылық бақылаудың негізгі 
і ,п идатгарын іске аеыруға багытгалған мінез-құлықтың моральдық 
і ірі 1111 і,і 11 ітерінің жүйесі;

Н) мемлекетіік аудит пен қаржылық аудиттің негізгі 
мрііпңиитерін жүзеге асыруға бағытталған моральдық заңдар 
жүйесі;

(!) мемлекеттік аудит пен қаржылық бақылаудың
і г.) гижелілігін арттыруға бағытталған кэсіби білім жүйесі;

І>) мемлекеттік аудит пен қаржылық бақьшаудың тиімділігін 
.ірггыруға бағытталған кәсіби білім жүйесі;

Е) мемлекеттік аудит пен қаржылық бақылаудың негізгі 
кигидатгары бойынша кэсіби пайымдаулар жүйесі.

18. Сыртқы мемлекеттік аудит пен қаржылық бақылау 
оргаидарының сараптамалық-талдамалық іс-эрекеттерді жүргізуіне 
сі.іргқы мемлекеттік аудит пен қаржылық бақылауды қандай 
росімдік стандарт реттейд і?

A) 100;
B) 200;
C) 500;
П) 900;
Е) 903.

19. Сыртқы мемлекеттік аудит пен қаржылық бақылаудың 
рясімдік стандарттары неше белімге жіктелген?

А) 4;
В) 6;
С) 8;
О) 9;
Е) 10.

20. Мемлекеттік аудит органдары қызметінің жэне мемлекетгік 
ауди горлардьщ іс-қимылдарының мемлекетгік аудит жэне 
қаржылық бақылау стандарттарына сэйкестігін қамтамасыз ету 
қнидай стандарттың мақсаты болып табылады?
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A) жариялылық;
B) сапа бақылау;
C) құпиялылық; 
Ц) ашықтық;
Е) басқару.



Б Ө Л Ш  3
ҚАЗАҚСТАН РЕС П У БЛ И К А С Ы БД А ҒЫ  ІШ КІ 

М ЕМ ЛЕКЕТТІК АУДИТ О РГА НДАРЫ ИЫ Ң Ж Ү ЙЕСІ

3.1 Қазақстан Республикасыньщ мемлекетгік аудит 
орі андарының жуйесіне жалпы сипаттама

3.2 Ішкі мемлекеттік аудит бойынша уэкілетті органның 
қычметін уйымдастыру

3.3 Мемлекеттік аудиторлардың кэсіби этикасы

3.1 Қазақстан Республикасының мемлекеттік аудмт 
органдары ны ң жүйесіне ж алпы  сипаттама

Қазақстан Республикасының мемлекеттік аудит органдарының 
жүйесін:

1) мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылаудың жоғары 
органы болып табылатын Есеп комитеті;

2) облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың тексеру комиссиялары;

3) Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уэкілетті орган;
4) Қазақстан Республикасы Үлттық Банкінің ішкі аудит 

қызметін, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, 
асіананың жергілікті атқарушы органдарын қоспағанда, орталық 
мсмлекеттік органдардың ішкі аудит қызметгері;

5) көзделген штат саны шеңберінде бірінші басшының қалауы 
бойынша қүрылатын орталық мемлекеттік органдар 
исдомстволарыньщ ішкі аудит қызметтері;

6) штат саны шеңберінде бірінші басшының қалауы бойынша 
к,үрылатын Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің 
исдомствольщ бағынысты аумақтық органдарыньщ Ішісі аудит 
қызметтері.

7-суретте Қазақстан Республикасының мемлекеттік аудит 
чргандарының жүйесі көрсетілген.

Ішкі аудит қызметтері Қазақстан Республикасы Президентінің 
; )кімшілігінде, Қазақстан Республикасы Премьер-Мнішстрінің 
Ксцсесінде, Есен комитетінде қүрылмайды.
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7-сурет. Мемлекеттііс аудит органдарының жұйесі
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Нсеп комитеті мен тексеру комиссиялары сырткы мемлекетгік 
пудит пен қаржылық бақылаудың уэкіиетті органдары болып 
тобылады.

Ішкі мемлекетгік аудит жэне қаржылық бақылаудың уэкілетті 
орі апдары Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті орган жэне 
ішкі аудит қызметі болып табылады.

І шкі аудит қызметтері заңды түлғалар болып табылмайды.
Қазақстан Республикасы Үлттық Банкінің ішкі аудит 

қызметінің қызметін үйымдастыруды қоса алғанда, Қазақстан 
Рсспублшсасының Үлттық Банкіндегі ішкі аудит Қазақстан 
Республикасының Үлттық Банкі туралы заңнамасына сэйкес жүзеге 
асырылады.

Ресиубликалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп 
комитеті мемлекеттік аудиттің жэне қаржылық бақьшаудың жоғары 
органы болып табылады.

Есеп комитетінің миссиясы Қазақстан Республикасында 
жономикалық тұрақтылықгы қамтамасыз ету мақсатында 
қаржылық тэртіпті нығайту, Мемлекеттік қаражатгы, мемлекет 
активтерін жэне квазимемлекеттік сектор субъектілерін 
пайдаланудың тиімділігін аргтыр}' болып табылады.

Есеп комитетінің міндеттері-халықтың омір сүру жағдайы мен 
елдің ұлтгық қауіпсіздігі сапасының серпінді өсуін қамтамасыз ету 
үшін Үлттық ресурстарды (қаржылық, табиғи, өндірістік, кадрлық, 
ақпараттық) тиімді жэне заңды басқаруды талдау, бағалау жэне 
тексеру.

Есеп комитетінің екілеттігіне сыртқы бақылау жэне 
республикалық бюджегтің атқарылуына, сондай-ақ Мемлекеттік 
бағдарламалар мен орталық мемлекеттік органдардьщ стратегиялық 
жоспарларының іске асырылуына бағалау жүргізу кіреді. 
Квазимемлекеттік секторға бөлінегін мемлекеттік қаржы 
ресурстарын пайдалануды тексеру, гранттар мен мемлекет 
активтерін, мемлекет кепілдік берген т.б. қарыздарды 
пайдаланудың тиімділігін талдау сияқты функңиялар бекітілді.

Қазақстан Республикасындағы ішкі мемлекеттік аудит жэне 
қаржылық бақылау органдарының жүйесін Ішкі мемлекеттік аудит 
жөніндегі уэкілетгі орган жэне оргалық мемлекеттік жэне жергілікті 
агқарушы органдардың ішкі аудит қызметі ұсынады- Ішкі
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мемлекеттік аудит жөшндеп уэкхлегп органға мемлекеттік 
органдардың қаржылық есеіггіліііне аудит жүргізу, белгіленген 
түрдегі сэйкестік аудиті, сондай-ақ камералдык бақылау жүргізу 
бекітілген.

Жалпы, отандық мемлекеттік аудит жүйесі халықаралық 
тәжірибеге сэйкес багытга дамып келе жатқанын атап өту қажет.

3.2 Ішкі мемлекеттік аудит бойынша уәкілетті органньщ 
қызметін ұйымдастыру

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі 
мемлекетгік аудит комитеті Ішкі мемлекегтік аудит жөніндегі 
уэкілетті орган болып табылады.

Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уэкілетті органды қайта 
үйымдастьфу кезеңдері 4-кестеде келтірілген.

1992 жылдың 15 қазанында Қазақстан Реснубликасының 
Министрлер Кабинеті жанындағы мемлекеттік қаржылық бақылау 
комитеті қүрылды, ол Қазақстан Республикасыньщ орталық 
мемлекетгік басқару органдарының жүйесіне кірді.

1994 жылгы 7 қазан - Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
қаржылық бақьшау комитеті Қазақстан Республикасының 
Министрлер Кабинеті жанындағы таратылатын мемлекеттік 
қаржылық бақылау комитетінің қүқықтық мүрагері болды.

1995 жылы Қазақстан Республикасының қолданыстағы 
мемлекеттік қаржылық бақылау комитетінің базасында Қазақстаи 
Республикасы Қаржы Министрлігінің Қаржылық бақылау комитеті 
қүрылды, оған мемлекеттік қаржы ресурсгарының мақсатгы жэне 
үтымды пайдаланылуын баідалау жөніндегі өкілеттіктер берілген. 
Осы жылы бюджеттің кассалық атҚарылуын бақылауды жүзеге 
асыратын орган ретінде Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрлігінің Қазынашылық комитеті қүрылды. Негізгі 
міндеттерді іске асыру жэне бюджеттік тэртіпті нығайту 
мақсатында Қазынашылық органдарына елдің қаржы ресурстарын 
есепке алудың, аударудың жэне пайдаланудың дүрыстығына 
тексеру жүргізу қүқығы бекітілген.
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Кссто 4
I шкі мсмлекетгік аудит жөніндегі уәкілетті органды қайта уйымдастыру 
кс юцдері

Күні Болған оқиға

1992 жылғы 15 қазан Қазақстан Республикасының Министрлер Кабинеті 
жанындағы мемлекетгік қаржылық бақыяау комитеті

1944 жылғы 7 қазан Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 
мемлекеттік қаржылық бақылау комитеті

1995 жылғы 19 қазан Қазақстан Республикасыньщ Қаржы Мннистрлігі 
жанындағы Қаржы-валюталық бақылау комитеті

1995 жыл

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 
Қаржылық баіа>ілау комитеті
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 
Қазынашылық комитеті

1998 жыл

Функциялары қазынашылық Комитеті мен Қазақстан 
Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік 
мүлік және жекешелендіру комитеті арасында 
бөлінген Қазақстан Республикасының Қаржы 
Министрлігі жанындағы Қаржы-валюталық бақылау 
комитетін тарату

1999 жылғы 
22 желтоқсан

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 
Қаржылық бақылау комитеті

2004 жылғы 29 қазан
Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің 
Қаржылық бақылау және Мемлекеттік сатып алу 
комитеті

2008 жылғы 24 сәуір Қазақстан Реснубликасы Қаржы министрлігінің 
Қаржылық бақылау комитеті

2016 жылғы 3 мамыр
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі 
мемлекеттік ауднт комитеті

1995 жылғы 19 қазан - «Қазақстан Республикасының орталық
іі і қарушы органдарының құрылымын жетілдіру туралы» Қазақстан 
Рсспубликасы Президентінің №2541 жарлығымен Қазақстан 
І*(::спубликасының Қаржы минист]элігі жанынаи Қаржы-валюталық 
(кіқылау комитеті құрылып, оган Қазақстан Республикасының 
іаратылған мемлекеттік қаржылық бақылау комитетінің мүлкі мен 
істерін басқару жөніндегі окілеттігі берілсін.

1998 жылы Қазақстан Республикасы Қаржы министрдігінің 
жаиыидағы Қаржы-валюталық бақылау комитетін тарату туралы 
I Ірезидентгің Жарлығы шықты, оның функңиялары қазынашылық 
ІСомитеті мен Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің
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Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті арасында 
бөлінген.

1999 жылғы 22 желтоқсанда «Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрлігінің кейбір мәселелері» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің №1959 қаулысымен Қазақстан Республикасы Қаржы 
Министрлігінің Қаржылық бақылау комитеті қайта қүрылды.

2004 жылғы 29 қазанда «Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрлігі Қаржылық бақылау жэне Мемлекеттік сатып алу 
комитетінің кейбір мэселелері» туралы Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің №1134 қаулысымен Қазақстан Республикасы 
Мемлекеттік сатып алу жоніндегі агенттігінің қаржылық бақылау 
комитетіне қосылу жолымен Қазақстан Республикасы Қаржы 
Министрлігінің Қаржылық бақылау жэне Мемлекеттік сатып алу 
комитеті қүрылды.

«Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің кейбір 
мэселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 
жылғы 24 сәуірдегі №387 қаулысымен Қазақстан Республикасы 
Қаржы Министрлігінің Қаржылық бақылау жэне Мемлекеттік 
сатып алу комитеті Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің 
Қаржылық бақылау комитеті болып қайта аталды.

«Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің кейбір 
мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 
жьшғы 3 мамырдағы №264 қаулысына сэйкес қаржылық бақьшау 
комитеті «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі 
мемлекеттік аудит комитеті» ММ болып өзгертілді.

Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинеті жанындағы 
мемлекеттік қаржылық бақылау комитетінің бірінші төрағасы 
Қазақстан Республикасы Парламентінің Қазіргі депутаты 
Сейітсүлтан Сүлейменүлы Айымбетов болды. Одан эрі Комитетті 
эр жылдары-Ауанов Мырзахмет Қожахметүлы, Дербисов Ергешбай 
Жайлаубайұлы, Аманбаев Мүрат Ермүханүлы, Иванов Виктор 
Михайлович, Сутулов Федор Федор Федор Федорович, Нэлібаев 
Әбдіқалық Закирүлы, Сұлтанғазин Әнуарбек Жэлелұлы, 
Бейсембаев Мұхтар Таңатұлы, Джумадильдаев Ануар Серқұлұлы, 
Сэрсенов А. Ү., Сегоее уақытта Ахметов Азамат Қуатүлы басқарды.

Қазіргі уақытга Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігіиің 
Ішкі мемлекеттік аудит комитеті өз қүзыреті шегінде ішкі 
қаржылық бақылау, мемлекеттік сатып алу, аудиторлық қызмет,
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I >ухгалтерлік есеп жэне қаржылык есептілік саласында іске асыру 
жопе бакылау функцияларын жүзеге асырады.

8-суретте ішкі мемлекеттік аудит комитетінің құрылымы 
келтірілген.

Бухгалтерлік есеп жэне қаржылық есептілік, ауцит жэне бағалау 
қызметі саласыидагы уйлестіру басқармасы

Тэуекелдер басқармасы (4 ед)

Сэйкестік аудитінің басқармасы (13 ед)

Қызметгі қамтамасыз ету жөніндегі басқарма (7 ед)

Кызміткерлермен жұмыс жэне ведомоствольТқ бақылау” 
баскармасы

Қызметті қамтамасыз ету жөніндегі басқарма

Қызметкерлермен жумыс жэне ведомостволық бақылау басқармасы (6 ед)

8-сурет. Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің қурылымы
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Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уэкілетті орган:
1) тәуекелдерді басқару жүйесінің негізінде бюджеттік 

бағдарламалар экімшілерінің каржылық есептілігіне, оның ішінде 
шоғырландырылған қаржылық есептілікке жэне Қазақстан 
Республикасының ¥лттық Банкін қоспағанда, мемлекеттік 
мекемелердің қаржылық есептілігіне жыл сайынғы аудит жүргізеді;

2) сәйкестік аудитін жүзеге асырады:
- бюджеттік инвестициялардың техникалық-экономикалық 

негіздемесін, қаржы-экономикалық негіздемесін жэне сметалық 
қүнын түзетуге байланысты шығыстар;

- республикалық жэне жергілікті бюджеттердің қаражатын, 
кредиттерді, байланысты гранттарды, мемлекеттік жэне мемлекет 
кепілдік берген қарыздарды, сондай-ақ мемлекет кепілгерлігімен 
тартылатын қарыздарды пайдалану, оның ішінде мемлекет 
кепілгерлігімен жэне кепілдігімен тартылатын квазимемлекеттік 
сектор субъектілерінің қарыздарды, мемлекет жэне 
квазимемлекеттік сектор субъектілерінің активтерін Қазақстан 
Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
тапсырмалары, Қазақстан Республикасы Парламентінің депутаттық 
сауалдары бойынша алу шарттарын сақтау, сондай-ақ бюджетті 
атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның ақпараттық жүйелері 
деректерінің мониторингі нэтижелері бойынша;

- мемлекеттік-жекешелік эріптестікті іске асыру, бюджеттік 
кредиттер беру, мемлекеттік-жекешелік эріптестік жобалары 
бойынша мемлекеттік міндеттемелерді, оның ішінде мемлекеттік 
конңессиялық міндеттемелерді, мемлекеттік кепілдіктер мен 
мемлекет кепілгерліктерін орындауды каржыландыру мақсаттары 
үшін объектілерді беру шарттары мен рэсімдерін сақтау, сондай-ақ 
оларды пайдалану;

- Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарында 
көзделген жағдайларда мемлекеттік қарыздар беру, пайдалану 
шарттары мен рәсімдерін сақгау;

тэуекелдерді басқару жүйесі негізінде Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік сатып алу, Мемлекеттік мүлік, 
бухгалтерлік есеп жэне қаржылық есептілік туралы заңнамасын, 
аудиторлық қызметті сақтау;

3) Заңда жэне камералдық бақылау жүргізу қағидаларында 
айқындалған тэртіппен камералдық бақылауды жүзеге асырады;
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4) мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау органдарының 
жүйесіне кіретін Ішкі аудит қызметтерінің қызметін үйлестіру 
мақсатында:

- ішкі аудит қызметтеріне эдіснамалық жэне консультациялық 
көмек кәрсетуді қамтамасыз етеді;

- ішкі аудит қызметтері туралы үлгілік ережені эзірлейді жэне
бекітеді;

- мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау бойынша ішкі 
аудит қызметінің есентік ақпаратына талдау жүргізеді;

- ішкі аудит қызметтері қызметінің тиімділігіне бағалау 
жүргізеді;

- мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау жүргізу үшін 
тәуекелдерді басқару жүйесі үсынган тэуекел объектілері бойынша 
ішкі аудит қызметіне ақпарат жібереді;

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ішкі аудит 
қызметтерінің қызметі туралы жыл сайынгы есепті үсынады;

- ііякі аудит қызметгерінің мемлекетгік аудит жэне қаржьшық 
бақылау стандарттарын жэне ішкі мемлекеттік аудит және 
қаржылық бақылау жүргізу қагидаларын сақтауын бақылауды 
жүзеге асырады;

- мемлекеттік органдардың басшыларына ішкі аудит қызметі 
басшыларының, мемлекеттік аудиторларының жауапкершілігін 
қарау турапы ұсыныстар енгізеді;

5) мемлекетгік аудитор білікгілігін бс:руге үміткер адамдарды 
сертификаттау ережесіне сэйкес ішкі мемлекеттік аудитті жүзеге 
асыратын мемлекеттік аудиторларга кандидаттардың білімін растау 
жәніндегі қызметті үйымдастырады.;

6) Ішкі мемлекеттік аудитті жүзеге асыратын мемлекеттік 
аудиторларды даярлау, қайта даярлау жэне олардың біліктілігін 
арггыру жөніндегі қызметті ұйымдастырады;

8) Есеп комитетінің келісімі бойынша Ішкі мемлекеттік аудит 
жэне қаржылық бақылау жүргізу қағидаларын эзірлейді жэне 
бекітеді;

9) камералдық бақылау жүргізу қагидаларын эзірлейді жэне
бекітеді;

10) тиісті жылға арналган мемлекетгік аудит объектілерінің 
тізбесін қалыптастыру жэне ішкі мемлекеттік аудит жүргізу кезінде 
қолданылатын тэуекелдерді басқарудың үлгілік жүйесін эзірлейді 
жэне бекітеді;
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10-1) Ішкі мемлекегтік аудит жэне қаржылық бақылау 
жөніндегі, оның ішінде басқа мемлекеттік органдармен немесе 
уйымдармен өзара іс-қимыл жөніндегі уэкілетті органдардың 
жумысью үйлестіру үшін Есеп комитетімен келісім бойьшша 
қүқықтық актілерді қабылдайды;

11) Ішкі мемлекеттік аудитті жүргізуге байланысты мәселелер 
бойынша мемлекеттік аудит объектілерінің лауазымды 
адамдарының тиісті ақпаратын тыңдайды;

11-1) электрондық Ішкі мемлекеттік аудит қағидаларын 
әзірлейді жэне бекітеді;

12) Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан 
Республикасы Президентінің жэне Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің актілерінде козделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге 
асырады.

3.3 Мемлекеттік аудиторлардың кэсіби этикасы

Мемлекетгік аудиторлар мінез-қүлқының этикалық қағидалары 
мемлекеттік аудит пен қаржылық бақылаудың тәуелсіздік, 
объективтілік, Кәсіби қүзыреттілік, қүпиялылық, шынайылық, 
ашықтық, жариялылық, мемлекетгік аудит нэтижелерін өзара тану 
сияқты негізгі қағидаттарын іске асыруға бағытталған мінез- 
қүлықгың моральдық қағидаттарының жүйесін білдіреді.

Мемлекеттік аудиторға мынадай этикалық талаптар белгіленеді:
1) өзіне тиесілі қүқықтарды адал, ақылға қонымды және эділ 

жүзеге асыру кезінде іс-қимыл жасай отырып, жалпы қабылданған 
моральдық нормалар мен қағидаттарды сақтауға;

2) көшбасшылық қасиеттерді жэне тиімді жүмыс 
қатынастарына жәрдемдесу қабілетін көрсету, ойлау тэуелсіздігі 
мен кэсіби скептиңизм, пайымдаулар мен қорытындылардағы 
дербестік пен объективтілік, эділетсіздікке, морашьдық, 
адамгершілік жэне қүқықтық нормалардың бүзылуына жол бермеу;

3) іске қатысты барлық мэн-жайлар мен фактілерді, өзінің 
түжырымдары мен пайымдауларында өз мүдделерінің немесе басқа 
адамдардың мүдделерінің ықпальша түспеуге таразылап бағалауға;

4) мемлекетгік меншіктің сақталуы жэне мемлекеттің 
экономикалық мүдделерін қорғау үшін өзінің жеке жауапкершілігін 
сезінуге;;
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5) адалдық пен мінсіз беделге ие болу, жұмыс бойынша 
эріптестермен жақсы қарым-қатынаста болу, өз мамандығының 
беделі мен жоғары қоғамдық мәртебесін қолдау, 
айналасындағыларға жұмыста да, тұрмыста да әдепті түрде қарау;

6) азаматгық жэне кәсіби борышқа адал болу;
7) адалдық, тәртіптілік, жауапкершілік, белсенділік, 

бастамашылдық, нақтылық жэне қағидаттылық эдептілікпен, 
қарапайымдылықпен, сыпайылықпен жэне бейтараптылықпен 
ұштасып керсетуге, жұмыс жэне келіссөздер (кездесулер) 
барысында басқа адамдарға, оның ішінде мемлекеттік аудит жэне 
қаржылық бақылау объектісінің (бұдан эрі — мемлекеттік аудит 
объектісі) лауазымды адамдарына сыпайылық, қүрмет көрсетуге);

8) мемлекеттік аудит объектісінің лауазымды адамдарынан 
сыпайы және әдепті нысанда қажетті қүжаттарды үсынуды талап 
етуге;

9) мемлекеттік аудит объектісінің лауазымды адамдарыньщ 
атына ойланбаған іс-әрекеттерден, күрт пікірлерден, мемлекеттік 
аудит объектісінің қызметі туралы ойластырылған пікірлер мен 
пайымдауларды білдіруден тартынуға;

10) мемлекеттік аудит объектісінің лауазымды түлғаларымен 
туындайтын мэселелерді талқьшау кезінде тиісті нормативтік 
қүқықгық жэне қүқықтық актілердің нақты нормаларына міндетті 
түрде сілтеме жасай отырып, өз үстанымын тілектес нысанда, 
адамгершілік пен түсініксіз, сенімді жэне анық қорғауға;

11) мемлекеттік аудит жүргізу кезінде мемлекеттік аудит 
объекгісінің лауазымды түлғаларымен бейресми кездесулерден, жол 
берілмейтін назар аудару белгілерінен, жүмыс орнындағы шамадан 
тыс шығудан, сыйлықтарды немесе сыйлықтарды қабылдаудан, 
сондай-ақ мемлекеттік аудит пен қаржылық бақылау барысында 
жэне аяқталғаннан кейін үсынылатын қызметтерден тартьшуға;

12) мемлекеттік аудит нәтижелерінің объективтілігіне эсер етуі 
мүмкін мемлекеттік аудит объектісінің лауазымды адамдарымен 
езара қарым-қатынастардан аулақ болуға не оларға жол 
берілмейтінін керсете отырып, мүндай өзара қарым-қатынастарды 
дереу тоқтатуға міндетті.

Мемлекеттік аудиторлардың кэсіби мінез-қүлі<ының этикалық 
принциптері:

1) мемлекеттік аудитгің негізгі қағидаттарын сақтау;
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2) мемлекеттік аудит органдарыньщ тәуелсіздтне қол сұғатын 
араласуға жол бермеу;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасына, мемлекеттік аудит 
жэне қаржылық бақылау стандарттарына сэйкес мемлекеттік 
аудитті жүргізу, объективті тэсілді қолдану жэне мүдделер 
қақтығысын болдырмау;

4) білікті жэне сапалы мемлекетгік аудит жүргізуді қамтамасыз 
етуге, кәсіби борышқа ие болуға мүмкіндік беретін қажетті білім 
мен дағдылардың көлеміне ие болу;

5) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
жағдайларды қоспағанда, мемлекетгік аудит барысында алынатын 
иемесе жасапатын құжаттардың оларды үшінші тұлғаларға беру не 
оларда қамтылған мэліметтерді ауызша жария ету құқығынсыз 
сақталуын қамтамасыз ету;

6) мемлекеттік аудит нәтижелерін аудиторлық дэлелдемелермен 
растау;

7) мемлекеттік аудит нэтижелерін анық баяндау;
8) лауазымдық мэртебені жеке максатта және Мемлекеттік

қызметке кір келтіретін немесе обьекги втіл ігі н е немесе
тэуелсіздігіне күмэн туғызатын қүкық бұзушылық жасау қатеріне 
экеп соғатын қатынастарда пайдалануга жол бермеу болып 
табылады.

Бацылау сұрацтары:
1. Ішкі мемлекеттік аудиттің дамуының негізгі тарихи 

аспектілерін ашыңыз
2. Ішкі мемлекеттік аудиттің мәні неде?
3. Сыртқы жэне ішкі мемлекеттік аудиттерге салыстыру 

жүргізіңіз
4. Ішкі мемлекеттік аудиттің мақсаты мен міндеттерін 

ашыңыз
5. Ішкі мемлекеттік аудиттің типтерін ашыңыз
6. Ішкі мемлекеттік аудиттің кезеңдерін ашыңыз
7. Ішкі мемлекетгік аудиттің қағидаларын ашыңыз
8. Ішкі мемлекеттік аудиттің тэуелсіздігі деғен не?
9. Ішкі мемлекеттік аудиттің объективтілігі деген не?
10. Ішкі мемлекетгік аудиттің нәтижелерін өзара тану деген не?
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Тест тапсырмалары

1. Жоғарыда аталған мемлекеттік органдардың қайсысы 
мсмлекеггтік аудит жэне қаржылық бақылау органдарының жүйесіне 
кірмейді:

A) тексеру комиссиялары;
B) орталық мемлекеттік органдардың ішкі аудит қызметтері;
C) ресиублнкалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі 

I ,сси палатасы;
О) республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі 

ссеп комитеті;
Е) ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уэкілетгі орган.

2. Ішкі аудиттің уәкілетті органының қүзыретіне не кіреді?
A) мемлекеттік органның стратегиялық жоспарының жэне 

аумақтарды дамыту бағдарламаларының мақсаттары мен 
міндеттеріне қол жеткізуді бюджеттік шығыстармен өзара 
байлаиыста талдайды;

B) Қазақстан Республикасы Қаржы Министрінің 
гансырмаларын орындау;

C) Мемлекеттік сатып алу;
0) он бес жыл бойы қызмет;
Е) қаржылық есептілікті жасау жэне коммерциялық үйымдарға 

үсынымдар беру.

3. Ішкі мемлекеттік аудиттің уэкілетті органының қүзыретіне 
сэйкестік аудитін жүргізу кіреді ме:

A) иә, кіреді;
B) жоқ, кірмейді;
C) аудиттелетін субъектіге байланысты;
1)) мемлекеттік аудитор;
Е) дүрыс жауап жоқ.

4. Қазақстан Республикасының Министрлер Кабинеті 
жанындағы мемлекеттік қаржылық бақылау комитеті қай жылы 
қүрылды, ол Қазақстан Республикасының орталық мемлекеттік 
басқару органдарының жүйесіне кірді:

А) 1992 жылғы 15 қазан;
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B) 1992 жылғы 15 қараша;
C) 1993 жылғы 15 қазан;
Б) 15 қараша 1994 жыл;
Е) 25 желтоқсан 1994 жыл.

5. Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинеті жанындағы 
мемлекеттік қаржылық бақылау комитетінің бірінші төрағасы кім 
болып табылады:

A) С. С. Айымбетов;
B) Е. Б. Бақытов;
C) Е. К. Қожабаев;
Б)М . Әуезов;
Е) Б. Ә. Сағынтаев

6. Жүргізілген ішкі аудит нәтижелері қандай кезең бойы 
сақталуда:

A) екі жылдан кем емес;
B) екі жылдан артық емес;
C) үш жылдан кем емес;
Б ) бес жылдан кем емес;
Е) бес жылдан артық емес.

7. Төменде келтірілген анықтамалардың қайсысы осы мағынаға 
сәйкес келеді: «мемлекеттік орган қызметінің есептілік сапасы мен 
тиімділігін алдын ала анықтайтын ішкі (корпоративтік) мәдениет, 
саясат пен рәсімдердің үйымдық қүрылымы мен ішкі жиынтығы»

A) Ақпарат жэне байланыс;
B) бақылау ортасы;
C) бақылау процедуралары;
Б ) ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін бағалау жэне 

мониторинг;
Е) тэуекелдерді бағалау.

8. Ішкі аудиттің уәкілетті органының қүзыретіне не кіреді?:
А) мемлекеттік органның стратегиялық жоспарының жэне 

аумақтарды дамыту бағдарламаларының мақсаттары мен 
міндеттеріне қол жеткізуді бюджеттік шыгыстармен өзара 
байланыста талдайды;



Н) ҚР Қаржы Министрінің тапсырмаларын орындау;
(') Мемлекеттік сатып алу;
П) он бес жыл бойы қызмет;
11) қаржылық есептілікті жасау жзне коммерциялық үйымдарға 

үгі.іпымдар беру.

Есен комитетінің миссиясын көрсетіңіз
A) халықтың емір сүру жағдайы мен елдің ұлттық қауіпсіздігі 

сшіасыиың динамикалық әсуін қамтамасыз ету үшін ¥лттық 
|к і урстарды тиімді жэне заңды басқаруды талдау, бағалау жэне
і скссру;

B) үлттың зияткерлік әлеуетін дамыту, мемлекеттік саясатты 
қіШііптастыру және іске асыру;

C) бюджеттік жоспарлау, бюджетті атқару, Республикалық 
(ііоджеттің бухі алтсрлік есебі мен қаржылық есептілігін жүргізу 
< пласындағы басшылық жэне салааралық үйлестіру;

О) Қазақстан Республикасында экономикалық түрақтылықты 
қам гамасыз ету мақсатында қаржы тәртібін нығайгу, Мемлекеттік 
каражатты, мемлекет активтерін жэне квазимемлекеттік сектор 
(•убьектілерін найдаланудың тиімділігін арттыру;

Е) дүрыс жауап жоқ.

10. Есеп комитетінің өкілегтігіне не кіреді?
Л) республикалық бюджеттің атқарылуына, сондай-ақ

Мемлекеттік бағдарламалар мен орталық мемлекеттік органдардың 
гіратегиялық жоспарларының іске асырылуына сыртқы бақылау 
жоме бағалау жүргізу;

B) квазимемлекетгік секторға бөлінетін мемлекеттік қаржы 
рссурстарыи пайдапануды тексеру, гранттар мен мемлекет 
шсгивтерін, мемлекет кепілдік берген қарыздарды пайдалану 
гйімділігін талдау;

C) республикалық бюджеттің тиімділігіне аудит жүргізу;
О) республикалық бюджеттің атқарылуьш, сондай-ақ

Мсмлекетгік бағдарламалар мен орталық мемлекеттік органдардың 
с гратегиялық жоспарларының іске асырылуьш бағалау;

Е) Барлық жауаптар дүрыс.
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11. Қазақстан Республикасының Ішкі мемлекеттік аудит 
жөніндегі уэкілетті органы

A) Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі;
B) ҚР ҚМ Ішкі мемлекеттік аудит комитеті;
C) ҚР ҚМ Мемлекеттік қаржылық бақылау комитеті;
В) ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитеті;
Е) республикалық бюджеттің атқарьшуын бақылау женіндегі 

есеп комитеті.

12. Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уэкілетті органға не 
бекітілген?

A) мемлекеттік органдардың қаржылық есептілігіне аудит
жүргізу

B) мемлекеттік органдардың қаржылық есептілігіне аудит
жүргізу, белгіленген түрдегі сэйкестік аудиті, сондай-ақ камералдық 
бақылау жүргізу

C) мемлекеттік органдардың қаржылық есептілігіне аудит
жүргізу, айқындалган түрдегі тиімділік аудиті, сондай-ак
камералдық бақылау жүргізу

О) салық бөлігінде камералдық бақылау жүргізу
Е) Мемлекеттік сатып алу бөлігінде камералдық бақылау 

жүргізу

13. Қазақстан Республикасының Министрлер Кабинеті 
жанындагы мемлекеттік қаржылық бақылау комитеті қашан 
қүрылды, ол Қазақстан Республикасының орталық мемлекетгік 
басқару органдарының жүйесіне кірді?

A) 1992 жылғы 15 қазан;
B) 1994 жылғы 7 қазан;
C) 1995 жылғы 9 қазан;
13) 1999 жылғы 2 желтоқсан;
Е)1999 жылғы 22 желтоқсан.

14. Мемлекеттік аудиторға қандай талаптар қойылады?
А) өзіне тиесілі құқықтарды адал, ақылға қопымды және эділ 

жүзеге асыру кезінде іс-қимыл жасай отырып, жалпы қабылданған 
моральдық нормалар мен қагидаттарды сақтау
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П) іске қатысты барлық мэн-жайлар мен фактілерді, өзінің 
і үжырымдары мен пайымдауларында басқа адамдардың өз 
мүддслерінің немесе мүдделерінің ықпалына түспеуге салмақты 
Гті п бсру

(') азаматтық жэне кәсіби борышқа адал болу
П) мемлекеттік аудит объектісінің лауазымды адамдарынан 

і і.інайы жэне эдепті түрде қажетті қүжаттарды үсынуды талап етуге
В) Барлық жауаптар дүрыс

15. Мемлекеттік аудиторлардың кәсіби мінез-қүлқының 
■VIпкалық қағидаларын не қамтиды?

A) мемлекеттік аудит органдарының тэуелсіздігіне қол сүғатьш 
нрлласуға жол бермеу

B) мемлекеттік аудит нәтижелерін аудиторлық 
п.ллелдемелермен растау

C) мемлекеттік аудиттің негізгі қағидаттарын сақтау
О) мемлекеттік аудит нэтижелерін анық баяндау
Е) Барлық жауаптар дүрыс

16. Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігі жанындағы 
Қаржы-валюталық бақылау комитетін тарату туралы Президенттің 
Жарлығы қай жылы шықты, оның функциялары қазынашылық 
Комитеті мен Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 
Момлекеттік мүлік жэне жекешелендіру комитеті арасында 
бөлінген?

A) 1997 жыл;
B) 1999 жыл;
C) 1998 жыл;
Г)) 2000 жыл;
Е) 2014 жыл.

17. Ішкі мемлекеттік аудиттің уэкілетті органының қүзыретіне 
г.ііікестік аудитін жүргізу кіреді ме?

A) иә, кіреді;
B) жоқ, кірмейді;
C) аудиттелетін субъектіге байланысты;
0) мемлекеттік аудитор;
Е) дүрыс жауап жоқ.
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18. Ішкі аудиттің уәкілетті қызметгерінің қайсысьш қоспағанда, 
ішкі процестердің Тэуекеадерін басқару жүйесі негізінде ішісі 
бақылау жэне басқару жүйесінің жүмыс істеуін бағалау жүзеге 
асырьшады?

A. мемлекетгік органның, оның ведомстволарының, аумақтық 
бөлімшелеріиің

B. Қазақстан Республикасы Үл ггық Банкінің
C. сыртқы аудит қызметтері
ГЗ. орталық мемлекеттік органдардың ішкі аудит қызметтері

19. Ішкі мемлекеттік аудит жэне тэуекелдер жөніндегі кеңестің 
негізгі міндеттері, қызметін үйымдастыру тэртібі қандай қүжашен 
регламенттеледі?

A. Азаматтық Кодекс
B. сыртқы мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау жүргізу 

қағидаларында
C. ішкі мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау жүргізу 

қағидалары
В. мемлекеттік аудитордың дүрыс мінез-қүлқы жөніндегі 

стандарт
Е. Этикалық Кодекс

20. Ішкі мемлекеттік аудит женіндегі уэкілетті органның 
құзыретіне не кірмейді?

A. тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде Қазақстан 
Республикасының Үлттық Банкін қоспағанда, бюджеггтік 
бағдарламалар әкімшілерінің, оның ішінде шоғырландырылған 
қаржылық есептіліктің жэне Мемлекеттік мекемелердің қаржылық 
есешішгінің жыл сайынғы аудиті;

B. ішкі мемлекеттік аудитті жүзеге асыратын мемлекеттік 
аудиторларды даярлау, қайта даярлау жэне олардың біліктілігін 
арттыру жөніндегі қызмеггі үйымдастыру;

C. квазимемлекеттік секторға бөлінетін мемлекеттік қаржы 
ресурстарын пайдалануды тексеру, іранттар мен мемлекет активтерін, 
мемлекет кепілдік берген қарыздарды пайдалану тиімділігін талдау;

В. есеп комитетінің келісімі бойынша Ішкі мемлекеттік аудит 
жэне қаржылық бақылау жүргізу қағидаларын эзірлеу жэне бекіту;

Е.электропдық Ішкі мемлекетгік аудит ережелеріи эзірлеу жэне 
бекіту.
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БӨЛІМ 4
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕЛЕРДЕ ІШ КІАУДИТ  

ҚЫЗМЕТТЕРІШҢ ҚЫЗМЕТІН ¥ЙЫМДАСІ?ЬІРУ

4.1 Ішкі мемлекеттік аудит қызметінің түсінігі жәңе негізгі 
ережелері

4.2 Ішкі мемлекеттік аудиг қызметтерінің қызметі мен 
қүзыреті

4.3 Сапаны бақылау
4.4 Ішкі мемлекеттік аудит қызметі жұмысының тиімділігі 

жзне оны бағалау

4.1 Ішкі мемлекеттік аудит қызметінің түсінігі 
жзне негізгі ережелері

Әрбір орталық мемлекеттік органда, атқарушы органдарда ішкі 
аудит қызметі деп аталатын арнайы құрылымдық бөлімше 
құрылады.

ҚР Үкіметінің 2016 жылғы 18 ақпандағы №  76 қаулысымен 
бекітілген Ішкі мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау жүргізу 
қағидаларына сэйкес ішкі аудит миссиясы мемлекетгік органның 
сгратегиялық жэне бағдарламалық құжаттарда көзделген тікелей 
және түпкілікті нэтижелерге қол жеткізуін, мемлекеттік 
органдардың қызметін ұйымдастырудың ішкі проңестерінің 
іиімділігін, оның ішінде оларға бекітілген функциялардың 
орындалуын, көрсетілетін қызметтердің сапасын талдау болып 
габылады.

Ішкі аудит қызметгері жүзеге асыратын ішкі аудит -  бұл 
оргалық мемлекеттік органдардың жэне облыстық бюджеттен, 
1’сспубликалық маңызы бар қаланың, астананьщ, ауданның, 
облыстық маңызы бар қалалардың, астананың бюджетінен 
қаржыландырылатын атқарушы органдардың бірінші басшыларына 
тэуелсіз жэне объективті қорытындылар мен консультациялар бере 
отырып, мемлекеттік орган қызметінің тиімділігін бағалау.

Белгілі бір өлшемдер бойынша өлшенетін немесе бағаланатын 
ақпарат, шарт немесе қызмет' ішкі аудиттің мэні болып табьшады. 
Критерий ретінде пэнді бағалау үшін пайдаланылатын бақылау
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көрсеткіштері болады. Мысалы, Мемлекеттік сатып алуды 
реттейгін нормативтік-құқықтық актілер.

Пэн бойынша ақпараг-бұл белгіленген өлшемдер бойынша 
пэнді бағалау немесе өлшеу нэтижесі. Осылайша, өткізілетін сатып 
алу бойынша үхынылатьш есептіліісге сатып алу жоспарларымен 
салыстырылатын нақты орындалған Сатып алу бойынша ақпарат 
қамтылған.

Ішкі аудиттің рөлі барлық мемлекеттік сектордың орталық 
мемлекеттік органдары мен орталық мемлекеттік органдардың 
белімшелеріне: тэуекелдерді басқару; ішкі бақылау; тиісті
минпстрлікте, ведомствода немесе құрылымдық бөлімшеде басқару 
жүйесі бойынша тәуелсіз аудигорлық кепілдік беру болып 
табылады.

Осылайша, ішкі мемлекеттік аудит орталық мемлекеттік жэне 
жергілікті атқарушы органдар қызметінің тиімділігін жетілдіруге 
жэне артгыруға бағытталған. Ішкі мемлекеттік аудит қандай да бір 
сәйкессіздіктерді ғана көрсетіп қана қоймай, мемлекеттік қаржы 
ресурстарын пайдалану мен басқарудьщ резервтері мен әлеуетін 
барынша қайтарыммен, тиімділігімен, яғни жазалау емес, алдын алу 
сипатында болуға тиіс. Бүзушьшықтар фактілерін анықгаудан жэне 
айқындаудан олардың алдын алуға жэне оларды жасау үшін 
себептерді жоюға баса назар аударылады.

Ішкі аудит қызметтері орталық мемлекеттік органның бірінші 
басшысының, облыс, республикалық маңызы бар қала, астана 
экімінің шешімімен құрылады жэне «мемлекеггік аудит жэне 
қаржылық бақылау туралы» Заңның жэне орталық мемлекеттік 
органның бірінші басшысы, облыс, республикалық маңызы бар 
қала, астана экімі бекіткен ішкі аудит қызметтері туралы ереженің 
негізінде әрекет етеді.

Ішкі аудит қызметі орталық мемлекеттік органның басқа 
қүрылымдық бөлімшелерінің, облыстардың, республикалық 
маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы 
органдарының қүзыретіне жататын жүмыстарға, сондай-ақ оның 
өкілеттіктеріне жатпайтын бағдарламалар мен жобаларды 
дайындауға немесе орындауға тартуға болмайды.

Өрбір ішкі аудитор барлық аудиторлық іс-шаралар бойынша 
этика кодексінің сақталуына, соның ішінде тәуелсіздік үшін қауіп- 
қатердің жоқтығын растайтын Тэуелсіздік туралы Декларацияға қол
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қоя отырып, тэуелсіздіктің басшылық кағидаттарын сақтауға жеке 
жауапты: болады.

Бұл ретте мемлекетак аудиторлардың кэсіби мінез-құлқының 
пикалық принциптері:

1) мемлекеттік аудиітің негізгі қағидаттарын сақтау;
2) мемлекеттік аудит органдарының тәуелсіздігіне қол сұғатын 

араласуға жол бермеу;
3) Қазақстан Республикасының заңнамасына, мемлекеттік аудит 

жяне қаржылық бақылау стандарттарына сэйкес мемлекеттік 
аудитті жүргізу, объективті тәсілді қолдану және мүдделер 
қақтығысын болдырмау;

4) білікті жэне саиалы мемлекеітік аудит жүргізуді қамтамасыз 
с гуге, кэсіби борышқа ие болуға мүмкіндік беретін қажетті білім 
мсп дағдылардың көлеміне ие болу;

5) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
жағдайларды қоспағанда, мемлекеттік аудит барысында алынатын 
псмесе жасалатын құжаттардың оларды үшінші тұлғаларға беру не 
оларда қамтылган мәліметтерді ауызша жария ету кұқыгынсыз 
сақталуын қамтамасыз ету;

6) мемлекеттік аудит нэтижелерін аудиторлық дэлелдемелермен 
растау;

7) мемлекеттік аудит нэтижелерін анық баяндау;
8) лауазымдық мәргебені жеке мақсатта жэне Мемлекеттік 

қызметке кір келтіретін немесе объективтілігіне немесе 
гэуелсіздігіне күмэн туғызатын қ^қық бұзушылық жасау қатеріне 
сжеп соғагын қатынастарда пайдалануға жол бермеу болып 
табылады.

Мемлекеттік органның басшысы жылдық жэне тоқсандық 
жұ.мыс жоспарларын жэне ішкі аудит қызметін оқыту жөніндегі 
жоспарларды бекіту барысында, мемлекеттік аудит жэне тәуекелдер 
жөиіндегі кеңестің ұсынымдарын қарау жэне іске асыру туралы 
шешім қабылдау жэне ішкі мемлекеттік аудит қорытындылары 
бойынша жылдық есепті қарау кезінде ішкі аудит қызметімен әзара 
іс-қимылды жүзеге асырады.

ІАҚ стандарттар мен регламентгерді сақтау бойынша сапалы 
ссептілікті ұсыну бөлігінде ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі 
уокілетті 0]эганға есеп береді.
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Ішкі мемлекеггік аудит бірінші кезекте мемлекеттік 
органдардың өздеріне шоғырландырылуға жэне мемлекеттік 
органның ішкі аудит қызметімен жұргізілуге, тұракгы сипатта 
болуға және сыртқы мемлекеттік аудит үшін база болуға тиіс.

4.2 Ішкі мемлекеттік аудит қызметтерінің 
қызметі мен қүзыреті

Ішкі аудит қызметінің қызметіне кіреді:
1. Қаржылық есептілікке аудит жүргізуге қатысу;
2. Тиімділік аудитін жүргізу, атап айтқанда:
-  Қазақстан Республикасы ¥лтгық Банкінің ішкі аудит 

қызметін қоспағанда, мемлекеттік органда, оның 
ведомстволарында, аумақтық бөлімшелерінде, ведомстволық 
бағынысты үйымдарда олардың қызметінің барлық бағыттары 
бойынша - орталық мемлекеттік органдардың ішкі аудит қызмеітері 
үшін;

-  облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың жергілікті атқарушы органдарының Ішкі аудит 
қызметтері үшін - жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын 
жэне тиісті облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, 
астананың экімшілік бағыныстылығы аумағында орналасқан 
атқарушы органдарда, олардың бөлімшелерінде, ведомстволық 
бағынысты үйымдарда олардың қызметінің барлық бағыттары 
бойынша олардың қызметінің барлық бағыттары бойынша- 
облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
жергілікті атқарушы органдарының Ішкі аудит қызметтері үшін;

Тиімділік аудиті келденең немесе тік тэсілді қолдана отырып 
жүргізіледі.

Көлденең тзсіл мемлекеттік басқарудың бір деңгейіне тиесілі 
немесе бір деңгейдегі бюджеттен қаржыландырылатын біриеше 
мемлекетгік аудит объектілерінде аудиторлық іс-шаралар жүргізуді 
көздейді.

Тік тэсіл мемлекеттік басқарудың эртұрлі деңгейлеріне жататын 
немесе эртүрлі деңгейдегі бюджеттерден қаржьшандырылатын 
бірнеше мемлекеттік аудит объектілерінде аудиторлық іс-шаралар 
жүргізуді көздейді.
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Тиімділік аудиті объектілерін немесе оның қызметінің 
жекелеген бағыттарын іріктеу бюджеттік шығыстармен өзара 
байланыста мемлекеттік органның стратегиялық жоспарыньщ жэне 
аумақтарды дамыту бағдарламаларының орындалуын талдау және 
өткен жылдары жүргізілген мемлекеттік орган қызметінің 
бағыттары бойынша тиімділікті бағалау нэтижелері, корпоративтік 
басқаруды бағалау, мемлекеттік мүлікті басқару нэтижелерін 
талдау, Операңиялық жоспар көрсеткіштерінің, бюджеттік 
бағдарламалардың, мемлекеттік орган басшысының немесе облыс 
окімінщ тапсырмаларының орындалуын галдау негізінде жүзеге 
асырылады, жэне жеке түлғалардың өтініштерін және өзге де 
моліметтерді қамтуға тиіс.

Ішкі аудпт қызметтері Мемлекеттік аудит объектісінің 
белгіленген күтілетін кезеңге қойылған өз функцияларын, 
мақсаттары мен міндеттерін, жарғылық қызмет түрлерін 
(квазимемлекетгік сектор субъектілері үшін) атқаруына, олардың 
тиімділігі мен нэтижелілігіне Фуніщионалдық талдау жүргізеді.

Жоспарланған тиімділік аудитін айқындау жэне негіздеу 
кезінде мынадай факторлар ескеріледі:

1) Мемлекеттік басқарудьщ тиісті салаларын жақсарту 
мақсаттары үшін тиімділік аудитінің өзектілігі мен маңыздылығы;

2) мемлекеттік аудит саласының жүмыс істеуіне жэне/немесе 
мемлекеттік аудит объектісінің қызметіне байланысты тәуекелдер;

3) аудиторлық тәуекелдер жэне ішкі мемлекеттік аудит 
органдарын ресурстық қамтамасыз ету.

3. Ішкі проңестердің (бизнес-процестердің) Тэуекелдерін 
басқару жүйесі негізінде ішкі бақылау жэне басқару жүйесінің 
жу.мыс істеуін бағалауды жүзеге асыру):

Қазақстан Республикасы Үлпгық Банкінің ішкі аудит қызметін 
қоспағанда, орталық мемлекеітік органдардың ішкі аудит 
қызметтері үшін - мемлекеттік органда, оның ведомстволарында, 
аумақтық бөлімшелерінде, ведомстволық бағынысты үйымдарда;

- сіблыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың жергілікті атқарушы органдарының Ішкі аудит 
қызметтері үшін - жергілікті бюджеттерден қаржылавдырылатын 
жэне тиісті облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, 
астананың экімшілік бағыныстағы аумағыңда орналасқан атқарушы 
органдарда, олардың белімшелерінде, ведомстволық бағынысты 
ү.йымдарда;
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4. Бюджетхік шығыстармен өзара байланыста мемлекеттік 
органның стратегиялық жоспарының жэне аумақтарды дамыту 
бағдарламаларының мақсаттары мен міндегтеріне қол жеткізуді 
талдау; сондай-ақ республикалық және коммуналдық акгивтер мен 
мүлікгің сақталуын тексеру;

5. Сәйкестік аудитін жүргізу:
Қазақстан Республикасы ¥лтты қ Банкінің ішкі аудит қызметін 

қоспаганда, орталық мемлекеттік органдардың ішкі аудит 
қызметтері үшін - мемлекеттік органда, оның ведомстволарында, 
аумақтық болімшелерінде, ведомстволық бағынысты үйымдарда;

- облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың жергілікті атқарушы органдарының Ішкі аудит 
қызметтері үшін - жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын 
жэне тиісті облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, 
астананың әкімшілік бағыныстағы аумағында орналасқан атқарушы 
органдарда, олардың белімшелерінде, ведомстволық бағынысты 
үйымдарда;

6. Мемлекеттік сатып алуды жүргізу жэне шарттардың 
талаптарын орындау рэсімдерінің, оның ішінде сатып алынатын 
тауарлардың, жүмыстардың, көрсетілетін қызметтердің мерзімдері, 
көлемі, бағасы, саны жэне сапасы бойынша сэйкестігі аудиті;

7. Тиісті мемлекеттік органда тауар-материалдық қорлардың 
жэне өзге де активтердің сақталуын тексеруді жүзеге асыру;

8. Ішкі мемлекетгік аудитті жүргізуге байланысты мәселелер 
бойынша мемлекеттік аудит объектілерінің лауазымды 
адамдарының тиісті ақпаратын тыңдау;

9. Мемлекеттік органның басшысына Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сэйкес республикалық және/немесе 
жергілікгі бюджеттердің қаражатын пайдалану кезінде 
бүзушылықтардың жолын кесу, оларға жол бермеу жөніндегі, 
анықгалған кемшіліктерді жою, мемлекеттік органның қызметін 
үйымдастырудың ішкі процестерінің тиімділігін арттыру жөніндегі 
ұсынымдарымен ішкі мемлекетгік аудит нэтижелері туралы есепті 
ұсыну;

10. Жүргізілген мемлекетгік аудит жэне қабылданган шаралар 
бойынша есептер мен ақпаратты ішкі мемлекеттік аудит женіндегі 
уэкілетті органға жіберу;
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11. Орталық мемлекеттік органның басшысы немесе облыс, 
республикалық маңызы бар қала, астана экімі үшін жылдық жүмыс 
жоспарларының орындалу мониторингін жүзеге асыру;

12. Орталық мемлекеттік о]зганның басшысы немесе облыс, 
республикалық маңызы бар қала, астана әкімі, сондай - ақ ішкі 
мемлекеттік аудит жөиіндегі уэкілетті орган басшысының алдында 
атқарылған жүмыс туралы жыл сайынғы есепті ұсынады.

Сондай-ақ ішкі аудит қызметтері, егер тиісті объектілер есеп 
комитетінің, тексеру комиссияларының және ішкі мемлекеттік 
аудит жөніндегі уэкілетті органпың мемлекеттік аудит 
объектілерінің тізбесіне енгізіямеген болса, орталық мемлекеттік 
органның бірінші басшысының, облыс, республикалық маңызы бар 
қала, астана экімінің тапсырмасы бойынша жоспардан тыс 
мемлеь;еггік аудитті жүргізеді.

Жоғарыда аталғанға қоса ішкі аудит қызметі мемлекеттік 
органда, оның ведомстволарында, аумақтық бөлімшелерінде, 
ведомстволық бағынысты үйымдарда жэне/немесе тиісті бюджеттен 
қаржылаидырылатын жэне/немесе қаражат алатын жергілікті 
атқаруаш органдарда, Республикалық маңызы бар қаланың, 
астананың, олардың бөлімшелерінде, ведомстволық бағынысты 
ұйымдарда ішкі бақылау жүйесін ұйымдастыру жөніндегі жұмысқа 
консудьтациялық көмек көрсетеді.

Ішкі мемлекеттік аудит шеңберінде ішкі мемлекеттік аудит 
органдары мынадай тексерулер жүргізеді:

1) қарсы тексеру;
2) бірлескен тексеру;
3) параллель тексеру.
Үшінші тұлғалар ретінде бюджетке түсетін түсімдерді 

қалыптастыруға қатысатын жэне (немесе) бюджет қаражатын, 
мемлекет жэне квазимемлекеттік: сектор субъектілерінің активтерін, 
мемлекеттік жэне мемлекет кепілдік берген қарыздарды, 
байланысты гранттарды, мемлекет кешлгерлігімен тартылатын 
қарыздарды пайдаланатын, сондай-ақ мемлекеттік мүлікті 
басқаруды жэне пайдалануды жүзеге асыратын жеке жэне заңды 
тұлғалар эрекет етеді.

Ішкі аудит қызметінің басқа фуикцияларына кіреді:
-  мемлекеттік аудит нэтижелері бойынша анықталған 

бұзушылықтар мен кемшіліктерді талдау, қорыту жэне жүйелеу.
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-  мемлекеттік аудит объектілерінің бекітілген тізбесінің 
орындалуына тұрақты негізде мониторинг жүргізу.

-  есепті кезеңнің қорытындылары бойынша мемлекеттік 
органньщ бірінші басшысына немесе облыс, республикалық 
маңызы бар қала, Астана әкіміне мемлекеттік аудит объектілері 
тізбесінің орындалуы туралы ақпаратты ұсыну

Қажет болган жағдайда ІАҚ мемлекеттік аудит тобының 
құрамына мемлекетгік орган және/немесе оның аумақтық 
бөлімшелері мен ведомстволық бағынысты ұйымдары 
құрылымының қызметкерлерін тартады.

Мамандарды тартудың мақсаты сапалы аудиторлық іс-шараны 
қамтамасыз ету жэне мемлекеттік аудиг нәтижелерін арнайы білімді 
талап ететін мемлекеттік аудит мэселелері бойыпша тэуелсіз 
сараптаманың қорытындыларымен растау болып табылады. 
Мамандарды тарту қажеттілігі жеке мемлекеттік аудшті жоспарлау 
кезінде айқындалады.

ІАҚ жұргізген мемлекеттік аудит нэтижелері бойынша 
анықталған бұзушылықтар мен кемшіліктер бойынша 
тұжырымдарды, жұмыс тиімділігін артгыру, мемлекегтік аудиі 
объектісі қызметінің тікелей жэне тұпкілікті нэтижелеріне қол 
жеткізу мақсатында ішкі рэсімдерді, қағидаларды, процестерді 
жақсарту женіндегі ұсынымдарды қамтитын ішкі аудит нәтижелері 
туралы есеп ресімделеді. Ішкі аудит нэтижелері туралы есепке 
мемлекеттік аудит объектісінің ішкі аудит қызметі қарамаған 
қарсылықтарымен бұзушылықтар мен кемшіліктер фактілерін 
енгізуге жол берілмейді.

Ішкі аудит қызметтері Қазақстан Республикасынын Үкіметіне 
ішкі аудит қызметтерінің қызметі гуралы жыл сайынғы есепті 
ұсыну ұшін уэкілетті орган белгілеген тэртіппен жүргізілген 
мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау бойынша есеиті 
ақпаратты уэкілетті органға жібереді.

Ішкі аудит қызметтері Мемлекеттік аудит объектісінің 
лауазымды адамдарының іс-әрекегтерінде қылмыстық немесе 
экімшілік құқық бұзушылық белгілері анықталған жағдайларда ден 
қою шараларын жүзеге асырады. Тиісті аудиторлық дэлелдемелері 
бар материалдар құқық қорғау органдарына немесе экімшілік құқық 
бұзушылық туралы істерді қозғауға жэне/немесе қарауға уәкілетгі 
органдарға беріледі.
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Ішкі мемлекеттік аудит барысында жасалатын құжаттар тоқсан 
сайын сапа бақылауына жатады. Орындалу сапасы, мерзімдердің 
сақталуы, өтініштер мен шағымдардың болуы, тиімділікті бағалау 
жэне есептілікті талдау нэтижелері, сондай-ақ ұсынымдардың 
орындалу толыісгығы бақьшау үшін өлшемдер болып табылады.

Кеңес беру қызметі үйымның қүндылығын арттыруға жэне 
басқару, тэуекелдерді басқару жэне бақылау процестерін 
жақсартуға бағытталған. Оның сипаты мен мазмүнын ішкі аудит 
бөлімшесінің бастығы үйымньщ басшылығымен алдын ала келіседі. 
Ішкі аудит мемлекеггік сектор үйымыньщ қүндылығын арпъірады, 
ол ақпараттың шынайылығын объективті жэне тиісті растауды 
қамтамасыз етеді, басқару, тэуекелдерді басқару жэне бақылау 
лроцестерінің тиімділігі мен ұтымдылығын арттыруға ықпал етеді.

Жұмыстың құндылығын арттыру жэне жақсарту 
мүмкіндіктерінің мысалдары аудит ұсынымдары болып табылады, 
олар бұзушылықтарды жай ғана емес, болашақта жоғалтудың алдын 
алуға мүмкіндік береді. Бұдан басқа, бақылау жүйееінің 
тэуекелдерін жэне қателерге, алаяқтыққа немесе ысырапқа 
байланысты шығындарды болдырмау жөніндегі ұсынымдарды, 
сондай-ақ қаржылық немесе операциялық басшылық қағидаттарды 
нақтылау немесе түзету жөніндегі ұсынымдарды айқындау, егер бұл 
қағидаттар анық болмаса немесе сәйкес келмесе, бұл тиімсіздікке 
немесе шығындарға экеп соқтырады.

4.3 Сапаны бақылау

Ішкі аудит қызметтері кұжагтарыиың сапасын бақылауды 
уэкілетгі орган жэне оиың аумақтық бөлімшелері тоқсан сайын 
есепті кезеңде ішкі аудит қызметтері жүргізген аудиторлық іс- 
шаралардың жалпы саныньщ 30% аспайтын көлемде жүзеге 
асырады.

Мемлекетгік органның ішкі бақьшау жүйесі мынадай озара 
байланысты компоненттерден түрады:

1) Бақылау ортасы;
2) тәуекелдерді бағалау;
3) бақылау рэсімдері;
4) Ақмарат жэне байланыс;
5) ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін мониторингілеу жэне 

бағалау.
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Уәкілетті орган Қазақстан Республикасы ¥лттық Банкінің іпткі 
аудит қызметін, орталық мемлекетгік органдар ведомстволарын 
қоспаганда, орталық мемлекеттік органдардың ішкі аудит 
цызметтерініц стандартгар мен Қағидаларды сақтауын бақылауды 
жүзеге асырады.

Уэкілетті органның аумақтық бөлімшелері облыстардың, 
ресиубликалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті 
атқарушы органдарының, Қазақстан Республикасы Ішкі істер 
министрлігінің ведомстволық бағынысты аумақтық органдарының 
Ішкі аудит қызметтерінің стандарттар мен Қағидаларды сақтауын 
бақылауды жүзеге асырады.

Ішкі аудит қызметі қүжатгарының сапасына бақылау жүргізу 
үшін аудиторлық іс-шараларды іріктеу мынадай өлшемдер 
бойынша жүзеге асырылады:

1) уәкілетгі органның тапсырмаларын жэне орындау 
мерзімдерін сапасыз орындау жэне бүзу;

2) Жеке жэне заңды түпғалардың, мемлекеттік аудит 
объектілерінің іхнкі мемлекеттік аудит нэтижелері бойынша 
қабыдданған, сондай-ақ ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне 
қатысты қабылданған, жеке жэне заңды тұлғалардың өтіиіштері 
туралы заңнамада көзделген тэртіппен үсынылған қүжаттарға 
шағымдану туралы өтініштері мен шағымдарының болуы;

3) Ішкі аудит қызметі қызметінің тиімділігін бағалау 
нәтижелері;

4) Ішкі аудит қызметі үсынатын есептілікті талдау нэтижелері;
5) мемлекеттік аудит объектісі жүмысыньщ тиімділігіи арттыру, 

қызметінің тікелей және түпкілікті нэтижелеріне қол жеткізу 
мақсатында ішкі рэсімдерді, қағидаларды, процестерді жақсарту 
жөніндегі ішкі аудит қызметінің үсынымдарын орындаудың 
толықтығы.

Сапаны бақылауды жүргізу үшін материалдарды іріктеуді 
уэкілетті орган мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау 
жөніндегі бірыңғай деректер базасы арқылы немесе мемлекетгік 
аудит жэне қаржылық бақылау жөніндегі бірыңғай дерекқорда 
материалдар болмаган жағдайда, белгіленген мерзімде уэкілехті 
органға аудиторлық іс-шаралар материалдарын беру туралы Ішкі 
аудит қызметіне сүрау салу жолымен жүзеге асырады.
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Ішкі аудит қызметтерінің бір аудиторлық іс-шарасының 
сшіасына бақьшау жүргізудің үзақтығы уәкілетті органға немесе 
оиың аумақтық бөлімшесіне аудиторлық іс-шараның барлық 
қужаттары келіп түскен күннен бастап 20 жүмыс күнінен аспайды.

Ішкі аудит қызметтерінің аудиторлық іс-шараларының сапасын 
бақылау қорытындысын сапаны бақылауды жүргізген қызметкер 
жасайды жэне оған қол қояды жэне оны уэкілетті органның 
қурылымдық (аумақтық) бөлімшесінің басшысы бекітеді.

Саианьт бақылау келесі өлшемдер бойынша жүзеге асырылады:
1. аудиторлық іс-шараны үйымдастьфудың дайындық кезеңіне 

иойылатын талаптарды сақтау;
2. аудиторлық іс-шараны аяқтау және аудиторлық есепке қол 

қою мерзімін сақтау;
3. аудиторлық есептің белгіленген нысан мен қүрылымға 

сяйкестігі;
4. аудиторлық есегі мазмүнының стандарттар мен ережелерге, 

оның ішінде:
-  жүргізілген аудиторлық іс-шара мақсатының аудит 

жоспарында көрсетілген мақсатқа сэйкестігі;
-  аудит бағдарламасының мэселелерін толық қамту және ашу;
-  аудит жоспары мен бағдарламасында көрсетілмеген 

мосслелер мен бюджеттік бағдарламалар бойынша аудитті жүзеге 
.ісыру фактілерінің болуы;

-  аудит қамтитьш кезеңді сақтау;
-  тексеру жүргізу үшін негіздерді сақтау;
~ бүзушылықтар мен кемшіліктер анықгалмаған жағдайда 

аудит нәтижелерін ресімдеуге қойылатын талаптарды сақтау;
-  анықталған бүзушылықтарды көрсету кезінде заңнаманың 

дурыс қолданылуы, талаптары бүзылған нормативтік кұқықтык 
.исгілердің баптарына, тармақтары мен тармақшаларына қажетті 
сілтемелердің болуы;

-• бүзушылық фактілерін баяндаудың нақтылығы мен 
пақтылығы;

-  керсетілген бүзушылықтар фактілерінің объективтілігі, 
іші,іқталған бүзушылықтар фактілерін растайтын қүжатгардың 
болуы жэне аудиторлық есепте сілтеме жасалған жазбалардың 
іш.інайылығы;
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-  мемлекеттік аудит нэтижелерін аудиторлық дәлелдемелермен 
растау;

-  бақылау өлшеу (тексеру) актілерінің болуы, оларды жасау 
қажет болған жағдайда;

-  алдыңғы тексерулердің нәтижелері және анықгалған 
бұзушылықтарды жою бойынша қабылданған шаралар тураиы 
мәліметтерді көрсету;

5. қаржылық бақылаудын ден қою шараларының негізділігі мен 
уақтылылығы, мемлекеттік аудит объектісі қабылдаған қаржылық 
бузушылықтар сомасыы бюджетке қалпына келтіру жэне өтеу 
женіндегі шараларды растайтын құжаттарды тану.

Ішкі аудит қызметтерінін аудиторлық іс-шараларының сапасын 
бақылау қорытындысын сапаны бақылауды жұргізген қызметкер 
жасайды жэне оған қол қояды жэне оны уэкілетті органның 
құрылымдық (аумақтық) бөлімшесінің басшысы бекітеді.

Екінші деңгейдегі сапаны бақылау қорытындысы жэне ішкі 
аудит қызметгері материалдары бекітілген күннен бастап үш жұмыс 
күні ішінде тиісті ішкі мемлекеттік аудит органына жіберіледі.

Ішкі аудит қызметі сапаны бақылау нэтижелерімен келіспеген 
жағдайда оларға Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу 
кодексінде көзделген тэртіппен шағымданады.

Уәкілетті органның немесе оның аумактық бөлімшелерінің 
сапаны бақылау нэтижелері уэкілетті органның ақпараттық 
жүйесінде жэне мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау 
жөніндегі бірыңғай дерекқорда орналастырылады.

Мемлекеттік аудит пен қаржылық бақылаудың негізгі 
қағидаттарын, ішкі мемлекеттік аудитті жүзеге асыру кезінде 
стандарттарды бұзғаны үшін мемлекеттік аудиторлар Қазақстан 
Республикасының заңдарына сэйкес дербес тэртіптік, экімшілік 
жэне қылмыстық жауаптылыққа тартылады.

4.4 Ішкі мемлекеттік аудит қызметтері жүмысының 
тиімділігі және оны бағалау

Ішкі аудит қызметтері жұмысының тиімділігін бағалауды 
жүргізудің мақсаты жалпы алғанда, сондай-ақ ІАҚ жеке 
мемлекеттік аудиторы қызметінің тиімділік дәрежесін айқындау, 
сондай-ақ ІАҚ қызметінің «мемлекеттік аудит және қаржылық
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Стқылау туралы» Қазақстан Республикасының заңнамасына 
г.нікестігін бағалау, ІАҚ күшті жэне элсіз жақтарын айқындау, ІАҚ 
қі.гшетін жетілдіру болып табылады.

ІАҚ қызметінің тиімділігін осы бағалау: 
оз қызметінің тиімділігін бағалау ІАҚ жүргізу; 
ішкі мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау жөніндегі 

уокілстті оргаиның ІАҚ қызметінің тиімділігін бағалауды жүргізуі.
Жоі^арыда аталған бағалауды жүргізу кезінде сандық (бағалау, 

балдар, пайыздар) жэне сапалық көрсеткіштерді («төмен», 
«оргашадан төмен», «орташа», «орташадан жоғары», «жоғары») 
қамтитын корсеткіштер жүйесі қолданылады.

ІАҚ-ны бағалауды ІАҚ басшысы не оны алмастыратын адам 
IА Қ қызметіне мониторинг жүргізу және ІАҚ мемлекеттік 
мудиторлары қызметінің тиімділігін мерзімді бағалау жольімен 
ііудиторлық іс-шараны жүргізуге арналған аудиторлық тапсырмалар 
исгізінде жыл сайын жүзеге асырады.

І АҚ қызметінің мониторингі мынадай рэсімдерді қамтиды:
-  мемлекеттік аудит тобының басшысы жэне ІАҚ мемлекеттік 

ііудиіоры ішкі аудит қызметінің мемлекеттік аудиторы қызметінің 
спііасын бағалау үшін мэселелер тізбесі бойынша ІАҚ мемлекеттік 
пудигорлары қызметінің сапасын бағалау үшін сүрақтарға жауап 
бсру жолымен өз қызметін бағалауды жүзеге асырады.

-  ІАҚ басшысы немесе оның орнындағы адам ІАҚ мемлекеттік 
лудиторларын оқыту жөнінде үсыныстар қалыптастырады, ІАҚ 
момлекеттік аудиторларының қызметіне мониторинг жүргізеді.

ІАҚ мемлекеттік аудиторлары қызметінің тиімділігін мерзімді 
бағалау:

1) Мемлекеттік аудиторлардың мемлекеттік аудиттің жэне 
қпржылық бақылаудың «жшшы стандарттарын» ІАҚ сақтауы;

2) ішкі мемлекеттік аудит рәсімдерінің ішкі аудит 
қі.пметтерінің ішкі мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау 
жүргізу қағидаларына сэйкестігі;

3) топ басшысына жэне ІАҚ басшысына не оны алмастыратын 
і үлгаға аудиторлық тексеру нэтижелері туралы мэліметтер үсыну.

ІАҚ бағалау мынадай өлшемдер бойынша жүзеге асырылады:
1) тәуекел деңгейі жоғары мемлекеттік аудит объектілерін жыл 

оайынғы аудиттермен қамту (ағымдағы жылғы мемлекеттік 
иудиттің жалпы санына жоғары тэуекелі бар мемлекеттік аудит 
объектілерін қамту пайызы);

77



2) ү_сыныстардың орындалу дәрежесі (үсыныстардың орындалу 
пайызы);

3) ІАҚ қызметінің тиімділік көрсеткіші (ЭҚЖ).
ІАҚ ЭҚЖ есептеу 3 кезеңде жүзеге асырылады:
1. мемлекеттік аудитті жүргізу бойынша ІАҚ мемлекегғік 

аудиторы қызметінің тиімділігін бағалауды топ басшысы, ол 
болмаган кезде - ІАҚ басшысы, аудиторлық тапсырманы орындау 
нәтижелері бойынша жүргізеді;

2. мемлекеггік аудит тобы басшысы қызметінің тиімділігін 
бағалау ІАҚ басшысының не оны алмастыратын түлғаның 
аудиторлық тапсырманы орындау нәтижелері бойынша жүргізіледі.

3. ІАҚ мемлекеттік аудиторлары қызметінің тиімділігін 
бағалауды ІАҚ басшысы не оны алмастыратын түлға тиісгі жылдың 
нәтижелері бойынша жүргізеді.;

4. ІАҚ ЭҚЖ есептеу мынадай формула бойынша жүргізіледі:

ПЭД = П * 0,3 + КЗ * 0,4 + ОР * 0,3,

онда:
П -  аудиторлық тапсырмалар (аудиторлық тексерулер) 

жоспарының орындалу көрсеткіші. Орындалған аудиторлық 
тапсырмалар санының жоспарланған аудиторлық тапсырмалар 
санына пайыздық арақатынасы ретінде есептеледі;

КЗ-аудиторлық тапсырмалар сапасының көрсеткіші.
Аудиторлық тексерулердің қорытындылары бойынша барлық 

аудиторлардың/топ басшыларының баллдарының жалпы санының 
баллдардың ең жоғары ықтимал көрсеткішіне найыздық 
арақатынасы ретінде есептеледі;

ОР - ІАҚ мемлекетгік аудиторларын бағалау көрсеткіші.
Баллдардың орташа мэнінің баллдардың ең жоғары ықтимал 

сомасына арақатынасы ретінде есептеледі.
ІАҚ бағалау бес баллдық жүйе бойынша жүзеге асырылады:
-  3 балл қоса алғанда-тиімділігі төмен;
- 3 , 1 —4 балл қоса алғанда -  орташа тиімді;
-  4,1 -  5 балл -  тиімді.
Өлшемдердің жалпы санына өлшемдер бойынша ІАҚ бағалау 

баллдарының жалпы сомасы ретінде есептеледі.
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ІЛҚ-иы бағадау нэтижелері бойынша ІАҚ басшысы немесе оны 
шімастьфатың тулға ІАҚ-ның ЭҚЖ талдауын жүзеге асырады жэне 
IА Қ қызметін жақсарту үшін іс-шаралар әзірлейді.

ІАҚ-оың жыл сайынғы бағалау нәтижелері ІАҚ басшысында не
о і і і . і  алмастыратын түлғада кемінде 5 жыл сақталады және қажет 
(юлгаы жағдайда уэкілетті органға Бағалау жүргізу кезінде 
Қпіақстан Республикасының Ішкі мемлекетгік аудит жэне 
каржылық бақылау жөніндегі уэкілетті органына беріледі.

Уәкілетті органның ІАҚ қызметінің тиімділігіне бағалау 
жүргізу тәртібі

Уэкілетті органды бағалау ІАҚ қызметінің тиімділігін талдау 
жоис бағалау, ІАҚ қызметінің Қазақстан Республикасының 
мсмлекетгік аудит жэне қаржылық бақылау туралы Заңнамасына 
і .міісестігін бағалау, сондай-ақ ІАҚ қызметінің нэтижелічігі мен 
і иімділігін арттыру жөнінде үсынымдар беру процесін білдіреді.

Уэкілетті органды бағалау:
-  1АҚ қызметіне камералдық мониторинг жүргізу; 

тәуекелдерді бағалау жүйесі және ІАҚ қызметіне камералдық 
мониторинг нэтижелері негізінде ІАҚ қызметінің тиімділігіне 
мсрзімді бағалау жүргізу

ІАҚ қызмегінің камералдық мониторингі ІАҚ-ны бағалау 
ікпижелері, ІАҚ-ның жүргізілген мемлекегтік аудит жэне 
каржылық бақылау бойынша мерзімді есептік ақпаратьш қорыту 
жпне талдау негізінде ағымдағы режимде жүзеге асырылады.

Есеигік ақпарахтың толықтығы мен дүрыстығын ІАҚ 
(кн'іиылары не оларды алмастыратын адамдар қамтамасыз етеді.

ІАҚ есепті ақпаратты уэкілетті органға уақтылы, үсьшбаған 
жпгдайда қорытынды бағалаудан 2 (екі) айьншүл балын шегеру 
жүргічіледі.

АҚ қызмегіне камералдық мониторингтің өлшемдері бойынша 
уокілетті органды бағалау қызметтің белгіленген оң жэне теріс 
корссткіштеріне сэйкес жүргізіледі. Көтермеленетін баллдар 
косылатын жэне темендеу баллдары алынатын бағалаудың базалық 
дсңгейі 60 балл болып табылады.

Уәкілетті органға бағалау жүргізуге жауапты қүрылымдық 
Һшіімше тиісті баға шығарады:

80 жэне одан жоғары балл-тиімді;
70-79 баллды қоса алғанда-қанағаттанарлық;
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-  69 баллдан төмен -  тиімсіз.
ІАҚ бағыттары, өлшемдері жэне көрсеткіштері бойынша 

бағалауды айқындау мақсатында растайтын қүжаттары бар ақпарат 
уэкілетті органға бірінші жартыжылдықтың қорытындылары 
бойынша 10 шілдеден кешіктірмей, екінші жартыжылдықтың 
қорытындылары бойынша 10 қаңтардан кешікгірмей жіберіледі.

ІАҚ қызметіне камералдық мониторингтің нәтижелерін ІАҚ 
қызметінің тиімділігін жоспарлау, ұйымдастыру жэне мерзімдік 
багалауды жүргізу кезінде уэкілетті орган есепке алады.

ІАҚ қызметінің тиімділігін кезеңдік багалауды уэкілетті орган 
бекітілген жоспарларға немесе жоспардан тыс жоспарларга сэйкес 
жүзеге асырады.

Уэкілетті органга жоспарлы баі-алау жүргізу ІАҚ тәуекелге 
багдарланған іріктеу моделін негізге ала отырып, тәуекелдерді 
бағалау негізінде, сондай-ақ осындай бағалауды жүргізу 
кезеңділігін жэне оларды жүргізу мерзімдерін ескере отырып 
жүзеге асырылады.

Уәкілетті органның жоспарлы бағасы екі жылда бір реттен жиі 
емес, бірақ бес жылда бір реттен жүзеге асырылады.

Уәкілетті органның бекітілген жоспарында көзделмеген жэне 
уэкілетті орган басшысының не оның міндетін атқарушы тұлғаның 
шешімі бойынша төмендегі мэн-жайлардың бірі болған кезде 
жүргізілетін бағалау уәкілетгі органпың жоспардан тыс бағасы 
болып табылады:

-  ІАҚ басшысының не оны алмастыратын тұлғаның уэкілетті 
органға электрондық құжат айналымының бірыңғай жүйесі 
(ЭҚАБЖ) арқылы жіберілген уәкілетті органға жоспардан тыс 
багалау жүргізу туралы жазбаша етініші);

-  ІАҚ қызметкерлерінің ішкі мемлекеттік аудит жүргізу кезінде 
мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау туралы Заңнаманы 
бұзуының болуын бекітетін фактілерді қамтитын өтініш;

-  ІАҚ қызметіне камералдық мониторинг нэтижелері бойынша 
елеулі тэуекелдерді анықтау немесе оны бағалауды талдау

Уэкілетті органға бағалау жүргізуге дайындық кезеңінде:
-  бағалау жоспарланған тэуекелдерді талдау;
-  өткен кезеңде жүргізілген ІАҚ бағалау нәтижелерін талдау;
-  алдыңғы кезеңде жүргізілген уәкілетті органның бағалау 

нэтижелерін талдау;
80



-  уәкілетті органға берілген ІАҚ тоқсандық және/немесе 
жылдық есептерін талдау.

Уәкілетгі органға Бағалау жүргізу алдында уэкілетті орі ан екі 
данада уәкілетті органға Бағадау жұргізу туралы бағдарлама 
жасайды, оны уәкілетті органның басшысы бекітеді.

Уэкілетті органның бағалау жүргізу туралы бағдарламасына 
усжілетті органға Бағалау жүргізу кезеңінде бір реттен артық емес 
031'ерістер мен толықтырулар енгізуге жол беріледі.

Уэкілетті орган:
-  уэкілетті органға бағалау жүргізуге тартылатын лауазымды 

адамдардың санын оның күрделілік дәрежесі мен өткізу мерзімдерін 
ескере отырып айқындайды.

-  ІАҚ құрылған мемлекеттік органды бағалау жүргізілгені 
туралы лауазымды адамдарды, уэкілетті органды бағалаудың 
басталу жэне аяқталу күнін көрсете отырып, ол басталғанға дейін 
күнтізбелік он күн бүрын жазбаша хабардар етеді.

Уэкілетті органды бағалау басталар алдында ЭҚАБЖ арқылы 
уәкілетті органға Бағалау жүргізу туралы бағдарлама ІАҚ құрылған 
мемлекеттік органның басшысына не оны алмастыратын адамға 
бсріледі.

Уэкілетті органды бағалау ІАҚ қызметінің тиімділігін бағалау 
критерийлеріне сэйкес жүзеге асырылады.

Баға.аау төмендегідей бөлінеді:
-  кешенді (барлық өлшемдер бойынша)
-  ішінара (жеке өлшемдер бойынша).
Уэкіпетті органның лауазымды адамдары ресмн сұрау салу 

бойынша ІАҚ-дан уэкілетті орғанға Бағалгіу жүргізу үшін қажетті 
барлық іқүжаттаманы (оның ішінде электрондық форматта) және 
түсіндірмелерді алады.

Уэкілетті органға Бағалау жургізу ұзақтығы жиырма жүмыс 
күнінен аспайды. Уэкілетті органға Бағалау жүргізу мерзімі 
уэкілетті орган басшысының шешімі бойынша он жүмыс күнінен 
аспайтын мерзімге үзартылады, бұл туралы ІАҚ құрылған 
мемлекеттік органға жазбаша хабарланады.

Уэкілетті органға жүргізілген бағалау нәтижелері бойынша ІАҚ 
қызметінің тиімділігін бағалау нәтижелері туралы есеп жасалады.

Есептің жобасыи уэкілетті органның бағалау жүргізген 
лауазымды адамы ІАҚ басшысына не оны алмастыратын тұлғаға
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ІАҚ құрылған мемлекеттік органның кеңсесі арқылы уәкілетті 
органның бағалау аяқталған күні ұсынады жэне оны ІАҚ басшысы 
ие оны алмастыратын түлға он жұмыс күні ішінде қарайды.

ІАҚ-ның есеп жобасына қарсылықтары (ескертулері) болған 
жағдайда ІАҚ басшысы не оны алмастыратын түлға уэкілетті 
органға қарсылықтар (ескертулер) жіберілгеннен кейін үш жүмыс 
күні ішінде уэкілетті органның бағалау нэтижелері бойышиа 
туындаған келіспеушіліктерді талқылау және шешу үшін уэкілетті 
орган өкілдерінің қатысуымен мемлекеттік аудит жэне тэуекелдер 
жөніндегі кеңестің отырысын өткізуге бастамашылық жасайды.

Кеңес отырысының нәтижелері бойынша хаттама рэсімделеді, 
ол уэкілетті органның багалау материалдарына қоса тіркеледі.

Хаттама екі данада жасалады, оның біреуі ІАҚ құрылған 
мемлекеттік органда қалады. Екінші дана уэкілетгі органның 
өкілдеріне беріледі.

У экілепі орган уәкілетті органды бағалау нэтижелері бойынша 
ІАҚ қүрылған мемлекеттік органға ішкі мемлекеттік аудигтің 
сапасын арттыруға, анықталған кемшіліктер мен бүзушылықтарды 
жоюға, олардың одан эрі қызметінде алдын алуға қатысты 
ұсынымдар береді.

Уэкілетгі орган ұсынымдардың орындалу жай-күйіне 
мониторингті жүзеге асырады және олардың іске асырылуын 
қадағалайды. Мониторинг келесі тэсілдермен жүзеге асырылады:

-  ІАҚ мамандарымен тұрақты қарым-қатынас, хат алмасу және 
уәкілетті органның ІАҚ-мен өзара іс-қимылының басқа да 
нысандарымен өзара іс-қимыл нысанында ұсынымдардың 
орындалуына талдау жүргізу;

-  ІАҚ құрылған мемлекеттік органға мерзімді ескертулер, сұрау 
салулар Жолдау;

ІАҚ күрылған мемлекеттік органның бұзушылықтарды жэне 
кемшіліктерді жоюдың жай-күйін бақылау үшін уэкілетгі органның 
жоспарлы/жоспардан тыс бағалауын тағайындау.

Бацылау сурацтары:
1. Ішкі мемлекеттік аудит қызметі жүргізетін ішкі аудит 

миссиясы не болып табылады?
2. Ішкі аудит қызметінің негізгі сипаттамаларын атаңыз
3. Ішкі аудит қызметінің негізгі қызметі қандай?

82



4. Ішкі мемлекеттік аудит органдарымен ішкі мемлекеттік аудит 
шеңберінде қандай тексерулер жургізіледі?

5. Ішкі аудит қызметтері құжаттарының сапасын кім 
бақылайды?

6. Ішкі аудит қызметтері құжаттарыиың сапасын бақылауды 
жүзеге асыру үшін аудиторлық шараларды таңдау өлшемдерін 
(критерии) атаңыз

7. Мемлекеттік аудитгің жэне қаржылық бақылаудың негізгі 
қағидаттарын, ішкі мемлекетгік аудитті жүзеге асыру 
стандарттарьш бүзғаны үшін мемлекеттік аудиторлардың 
жауапкершіліктерінің қандай түрлері бар?

8. Мемлекеттік аудиторлардың кэсіби мінез-қүлық этикалық 
қағидаларын атаңыз

9. ІАҚ бағалау критерийлері қандай?
10. ІАҚ уэкілетті органының қызметінің тиімділігін бағалаудың 

тэртібі қандай?

Тест тапсы рм алары

1. Ішкі аудит қызметі Ішкі мемлекетгік аудитті жүргізуге жэне 
ішкі аудит нэтижелері туралы есептерді дайындауға тэуелсіз больш 
габыла ма:

A) иә;
B) жоқ;
C) жеке;
О) ішкі аудит тэуелсіздік үғымы жоқ;
Е) тексерілетін субъектіге байланысты.

2. Төменде санамаланған уэкілетті органдардың қайсысы басқа 
қүрыльгмдық бөлімшелерғе қарагластан ішкі аудит қызметі кімге 
есеп береді:

A) тексерілетін субъектінің директорьша;
B) жергілікті экімдікке;
C) орталық мемлекетгік органның бірінші басшысына;
13) Есеп комитетіне ғаиа есеп береді;
Е) аудан экімдігіне.
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3. Өзара байланысты компоненттердің қайсысы мемлекеттік 
органның інікі бақылау жүйесіне кірмейді;

A) кадр түрақгамауының мониторингі;
B) тәуекелді бағалау;
C) бақылау ортасы;
Г)) бақылау процедуралары;
Е) ішкі бакылау жүйесінің тиімділігін бағала}/г жэне 

мониторингі.

4. Дүрыс анықтаманы табыңыз: ішкі бақылау жүйесінің 
мониторингі жэне тиімділігін бағалау:

A) мемлекеттік органның мақсаттарына қол жеткізуге эсер 
бтетін қателердің 'гуындау ықтималдығын анықтау;

B) өз функцияларын орындау кезінде лауазымды адамдар 
жүзеге асыратын бақылау рәсімдерін үйлестіру;

C) Мемлекеттік орган қызметінің тиімділігін жэне есептілік 
сапасын алдын ала анықтайтын ішкі Мэдениет, Үйымдық қүрылым 
жэне саясат пен рэсімдердің ішкі жиынтығы;

В) Мемлекеттік орган қызметінің барлық салаларын қамтитын 
деректерді уақтылы жэне тиімді анықтау, оларды тіркеу және 
олармен алмасу;

Е) жоғарыда аталгандардың барлығы.

5. Ішкі аудит қызметінің қүзыретіне не кіреді: ішкі 
процестердің Тәуекелдерін басқару жүйесі негізінде ішкі бақылау 
жэне басқару жүйесінің жүмыс істеуін бағалауды жүзеге асырады

A) сыртқы аудитіі жүргізу үшін критерийлерді эзірлеу;
B) соңғы алты ай ішінде жүргізілген аудит үшін жауапты 

болады;
C) мемлекеттік аудитті жүргізу стандарттарын эзірлеу;
Б ) мемлекеттік аудитор этикасының стандарттарын әзірлеу.

6. Ішкі аудит қызметіері кімнің тапсырмасы бойынша 
жоспардан тыс мемлекеттік аудит жүргізеді:

A) орталық мемлекеттік органның бірінші басшысы;
B) Қазақстан Республикасыиың Тұңғыш Президенті;
C) аудиттелетіи жобаның бірінші басшысы;
Б) халық қалауы бойынша;
Е) өз бастамасы бойынша.
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7. Ішкі аудит қызметтері қызметінің тиімділігін бағалау қандай 
іііәкіл бойынша жүргізіледі:

A) үш баллдық;
B) бес баллдық;
C) екі;
О) он баллдық;
Е) он екі баллдық.

8. Ішкі аудит қызметтері қызметінің тиімділігі бағдарламасын 
есептеу қанша кезеңдерден жүзеге асырылады:

A) екі;
B) үш;
C) терт;
Б ) бес;
Е) жеті.

9. Ішкі аудит қызметі қызметінің тиімділігіне бағалау жүргізу 
кезеңдері бойынша ІАҚ уэкілетті органы бағалаудың қандай 
түрлерін орындайды:

A) жоспардан тыс;
B) жыл сайынғы;
C) эр тоқсан сайын;
Г)) эр түрлі;
Е) жоспарлы.

10. Ішкі аудит қызметі қызметінің тиімділігін бағалау 
иэтнжелері бойынша есеп қандай мелшерде жасалады:

A) екі;
B) үш;
C) төрт;
О) бес;
Е) алты.

11. Ішкі аудит қызметінің уэкілетті органдарының қайсысы ішкі 
мсмлеке гтік аудит жөніндегі уәкілетті органға хат жолдау кезінде 
қол қоюға қүқылы:

A) ешкім;
B) Қазақстан Республикасының Президенті;
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С) Қазақстан Республикасының Премьер -  Министрі;
Б ) ішкі аудит қызметінің басшысы;
Е) есеп комитетінің мүшесі.

12. Ішкі аудиттің уәкілетті қызметтерінің қайсысын қоспағанда, 
ішкі проңестердің Тэуекелдерін басқару жүйесі негізінде ішкі 
бақылау жэне басқару жүйесінің жүмыс істеуін бағалау жүзеге 
асырылады:

A) Мемлекеттік орган, оның ведомстволары, аумақтық 
бөлімшелері;

B) Қазақстан Республикасының ¥лттық Банкі;
C) сыртқы аудит қызметтері;
І>) орталық мемлекеттік органдардың ішкі аудит қызметтері;
Е) барлық нүсқалар дүрыс.

13. Белгіленген өлшемдер бойынша пэнді бағалау немесе өлшеу 
нэтижесі.

A) пэн бойынша ақпарат;
B) білім беру;
C) ішкі аудит қызметтері;
Э) бақылау тесттері;
Е) мэні бойынша тестгер.

14. Ішкі мемлекеттік аудит барысында жасалатын қүжаттардың 
сапасын бақылауды растау кезеңділігі

A) күн сайын;
B) ай сайын;
C) әр тоқсан сайын;
О) жыл сайын;
Е) 2 жылда бір рет.

15. Есепті кезеңде ішкі аудит қызметтері жүргізген аудиторлық
іс-шаралардың жалпы санынан ішкі аудит қызметтері
қүжаттарының сапасын бақылау қандай көлемде жүзеге
асырылады?

A) кемінде 60 %;
Б) 10-нан артық емес %;
B) 50-ден артық емес %;
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Г) 30-дан артық емес %;
Д) кемінде 30 %.

16. Ішкі аудит қызметі құжатгарының сапасына бақыпау 
жүргізу үшін аудиторлық іс-шараларды іріктеу қандай критерийлер 
бойынша жузег-е асырылады?

A) узкілетті органның тапсьфмаларын және тапсырмаларын 
сапасыз орындау жэне орындау мерзімдерін бүзу;

Б) ішкі аудит қызметі қызметінің тиімділігін бағалау 
иотижелері;

B) ішкі аудит қызметі ұсынатын есеіггілікті талдау нэтижелері;
Г) ішкі рэсімдерді жақсарту бойынша ішкі аудит қызметінің

үсынымдарын орындаудың толықтығы;
Д) барлық жауаптар дұрыс.

17. Ішкі аудит қызметтерінің бір аудаторлық іс-шарасының 
сапасына бақылау жүргізудің ұзақтығы қандай?

A) уэкілетті органға немесе оньщ аумақгық бөлімшесіне 
аудиторлық іс-шараның барлық қүжаттары келіп түскен күннен 
бастап 20 асұмыс күнінен аспайды;

Б) аудиторлық іс-шараның барлық қүжатгары уәкілетгі органға 
исмесе оның аумақтық бөлімшесіне келіп түскен күннен бастап 30 
жүмыс күнінен аспайды;

B) уэкілетті орғанға немесе оның аумақтық бөлімшесіне 
аудиторлық іс-шараньщ барлық құжаттары келіп түскен күннен 
бастап 10 жұмыс күнінен аспайды;

Г) аудиторлық іс-шараның барлық құжаттары узкілетті органға 
иемесе оның аумақтық бөлімшесіне келіп түскен күннен бастап 40 
■жү_мыс күкінен аспайды;

Д) аудиторлық іс-шараның барлық қүжаттары уэкілетті органға 
пемесе оның аумақтық бөлімшесіне келіп түскен күннен бастан 5 
жұмыс күнінен аспайды.

18. Сапаны бақылау қандгій өлшемдер бойынша жүзеге 
асырылады?

А) аудиторлық іс-шараны ұйьшдастырудың дайындық кезеңіне 
қойылатын талаптарды сақтау;
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B) аудиторлық іс-шараны аяқгау жэне аудиторлық есепке қол 
қою мерзімін сақтау;

C) аудиторлық есентің белгіленген нысан мен құрылымға 
сэйкестіғі;

В) аудиторлық есеп мазмұньшың стандарттар мен ережелерге 
сэйкестігі;

Е) Барлық жауаптар дэдрыс.

19. Қай формула бойынша есептеу жұргізіледі ПЭД ОДА?
A) ЭПД = П * 0,3 + КЗ * 0,4 + ОР * 0,3;
B) ПЭД = П * 0,3 + КЗ * 0,4 + ОР * 0,6;
C) ЭҚ = П * 0,4 + КЗ * 0,4 + ОР * 0,5;
Б ) ЭҚЖ = П * 0,8 + КЗ * 0,4 + ОР * 0,3;
Е) ПЭД = II + 0,3 *(КЗ * 0,4 + ОР * 0,3).

20. Дәнекерлеу жұмыстарының багыттары, өлшемдері жэне 
көрсеткіштері бойынша бағалауды айқындау мақсатында бірінші 
жартыжылдықтың қорытындылары бойынша уәкілетті органға 
растайтын қүжаттармен бірге ақпаратты жіберу мерзімі

A) 10 қаңтардан кешіктірмей;
B) 10 мамырдан кешіктірмей;
C) 10 маусымнан кешіктірмей;
В) 10 шілдеден кешіктірмей;
Е) 10 тамыздан кешіктірмей.



БӨЛІМ 5
ІШКІМЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ ОБЪЕКТІЛЕРІНЩ  

ТІЗБЕСІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ

5.1 Ішкі мемлекехгік аудит объеіктілерінің тізбесін 
қалыптастыру рәсімі

5.2 Мемлекетгік аудит жэне каржылық бақылау жэне оның 
деректерін пайдалану жөніндегі бірыңғай дерекқорды 
қалыптастыру мен жүргізу

5.3 Мемлекеттік аудит объектіперінің тізбесін қалыптастыру 
кезінде тзуекелдерді басқару жүйесі

5.1 Ішісі мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесін 
қалыптастыру рәсімі

Мемлекеттік аудит объектілерінің тізімі Республикалық 
бюджеітің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің 2015 
жылғы 28 қарашадағы № Ю-НҚ жэне Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрінің 2015 жылғы 27 қарашадағы № 590 бірлескен 
пормативтік қаулысымен бекітілген, Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрінің 2015 жылғы 30 қарашадағы № 597 бүйрығымен 
1'иісті жылға арналған мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау 
объекіілерінің тізбесін қалыптастыру жэне ішкі мемлекеттік 
аудитті жүргізу ісезінде қолданылатын тэуекелдерді басқарудың 
үлгі жүйесі (ТСБЖ), Есеп комитетінің 2015 жылғы 28 қарашадағы 
№ 9-НҚ мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау органдарының 
өзара бірлескен нормативтік қаулысымен , Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрінің 2015 жылғы 27 қарашадағы №  589 бүйрығымен 
бекітілген.

Мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесін қалыптастыру 
мынадай қағидаттарға сэйкес жүйелі тэсілге негізделеді:

1) кешенділік (тізбені қалыптастырудың барлық кезеңдерінің 
озара байланысы мен келісімділігін қамтамасыз ету -  алдын ала 
кезеңнен бастап соңғы рэсімдерге дейін);

2) үздіксіздік;
3) объективтілік.
Мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесі мемлекеттік аудит 

объектісінің атауын, аудит түрін, аудиторлық іс-шараның атауын,
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тексеру түрін, мемлекеттік аудитпен қамту кезеңін, аудит жүргізу 
мерзімін, мемлекегак аудит қамтитын бюджет қаражаты мен 
активтердің жоспарланатын көлемін қамтиды.

Уэкілетті орган жэне оның аумақтық бөлімшелері мемлекетгік 
аудит жэне қаржылық бақылау туралы Заңның 18-бабының 
9-тармағына сэйкес мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесін 
қалыптастьфу үшін мемяекеттік аудит жэне қаржылық бақылау 
органдары мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау 
материалдарын, есептіліісті мемлекетіік аудит жэне қаржылық 
бақылау жөніндегі бірыңғай дерекқорға орналастыруға міндетті, 
сондай-ақ келісілген мерзімде олар бекігілгенге дейін тиісгі жылға 
арналған мемлекеттік аудит объекгілерінің тізі»/ідері туралы ақпарат 
алмасады. Бүл ретте уэкілетгі орган және оның аумақтық 
бөлімшелері мемлекеттік аудит объектіперінің тізімдерін және 
мемлекеттік аудит қамтылатын бюджеттік қаражат пен активтердің 
мелшерімен келісіледі, сондай-ақ сыртқы мемлекетгік аудит 
органдарымен бірлескен, қосарлас тексерулер жүргізу мәселелерін 
пысықтайды.

Мемлекетгік аудит объекгілерінің тізбесін уэкілетті органның 
басшысы жэне оның аумақтық болімшелерінің басшылары тиісті 
қаржы жылы үшін «Мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау 
туралы» Заңның 18-бабының 2~тармағына сэйкес бекітеді. 
Мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақьшау органдарының оларға 
жүктелген міндетгер мен өкілеттіктердің орындалуын қамгамасыз 
ету жөніндегі қызметі олардың бІрінші басшылары бекіткен тиісті 
жылға арналған мемлекеттік аудит объектілерінің тізіміне сэйкес 
жүзеге асырылады.

Ішкі аудит қызметтерінде тиісті жылға арналған мемлекетгік 
аудит объектілерінің тізбесі:

-  Қазақстан Республикасы Үлттық Банкінің ішкі аудит 
қызметін қоспағанда, орталық мемлекеттік органдарда -  ішкі аудит 
қызметі қүрылған мемлекеттік органның басшысы;

- облыс, республикалық маңызы бар қала, астана - 
облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың 
жергілікті атқарушы органдарында.

Тиісті жылға мемлекеттік аудит объектілерінің тізіміне 
езгерістер енгізуге жол берілмейді:
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1) Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмаларын жэне 
I чччі комитеті Төрағасының бастамасын қоспағанда, Есеп комитеті;

2) Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмаларын, 
К,;і іақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің тапсырмаларын, 
і иісті мэслихаттардың шешімдерін жэне тексеру комиссиясы 
іорағасының бастамасын негізге ала отырып, Есегі комитетінің 
сүрауларын қосгіағанда, тексеру комиссияларында жүзеге 
іиырылады.

Уэкілетті органның жэне оның аумақтық бөлімшелерінің 
мсмлекеттік аудиг объектілерінің тізбелері жоспарланатын жылдың 
алдындағы жылдың 10 желтоқсанына дейіи эзірленеді жэне 
Пскі гіледі жэне олар бекітілген күннен бастап күнтізбелік үш күн 
іміінде ішкі аудит қызметіне жіберіледі.

Уэкілетті органның жэне оның аумақтық бөлімшелерінің 
момлекеттік аудит объектілерінің бекітілген тізбелері, сондай-ақ 
олнрға езгерістер бекітілген күннен бастап бес жүмыс күні ішінде 
Қачақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 14 наурыздағы № 
((Л)-16қ қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында 
к,упиялылықрежимін қамтамасыз ету жөніндегі нүсқаулыққа сэйкес 
күііиялылық режимінің, қызметтік, коммерңиялық немесе заңмен 
қоргалатын өзге де қүпияның сақталуын ескере отырып, уәкілетті 
органның жэне оның аумақтық бөлімшелерінің интернет- 
рссурсында орналастырьшады.

Уэкілетгі орган жэне оның аумақтық бөлімшелері мемлекетгік 
лудит объектілерінің тізбелері бекітілген күннен бастап үш жүмыс 
күні ішінде оларды Есеп комитетіне, тексеру комиссияларына, 
қүқықтық статистика жэне арнайы есепке алу саласындағы 
уокілетті органға жібереді.

Уэкілетгі органньщ жэне оның аумақтық бөлімшелерінің 
мсмлекетгік аудит объектілерінің тізбесіне өзгерістер енгізу 
нсгіздерін растайтын қүжаттар (материалдар) болған кезде 
мсмлекеттік аудит объекгілерін алып тастау бөлігінде өзгерістер 
сигізуге жол беріледі.

Белгілі бір аудиторлық іс-шараны мемлекеттік аудит 
объектілерінің тізбесінен алып тастау қажеі' болған жағдайда, 
аудигорлық іс-шараны жүргізуге жауапты тұлға уәкілетті органның 
жэне оның аумақтық бөлімшелерінің басшысына тиісгі 
псгіздемемен қызметтік жазба енгізеді.
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Қызметтік жазбаны қарау қорытындылары бойынша уәкілетті 
органның жэне оның аумақтық бөлімшелерінің басшысы 
аудиторлық іс-шараны мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесінен 
алып тастау туралы шешім қабылдайды.

Уәкілетті орган жэне оның аумақтық бөлімшелері мемлекетгік 
аудит объектілерінің бекітілген тізбесінің орындалуына түрақгы 
негізде мониторинг жүргізеді.

Уэкілетті орган жэне оның аумақтық бөлімпіелері тоқсан 
сайынгы негізде есеп комитетінің және тексеру комиссияларының 
мемлекеттік аудит объектілері тізбелерінің өзгеруіне мониторинг 
жүргізеді.

Есепті кезеңнің қорытындылары бойынша уэкілехті органның 
жэне оның аумақтық бөлімшелерінің бірінші басшысына 
мемлекеттік аудит объектілері тізбесінің орындалуы туралы ақпарат 
үсынылады.

5.2 Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау және оның 
деректерін пайдалану жөніндегі бірыңғай дерекқорды 

қалыптастыру және жүргізу

Мемлекетгік аудит жэне қаржылық бақылау бойынша бірыңгай 
дерекқорды қалыптастыру мен жүргізудің мақсаты:

-  мемлекеттік аудит жэне қаржьшық бақылау жүргізу кезінде 
басқару процестерін, сондай-ақ сыртқы мемлекетгік аудит жэне 
қаржылық бақылау органдарының сараптамалық-талдау қызметін 
оңтайландыру;

-  мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау органдарының 
қызметінде қайталануды болдырмау;

- мемлекеттік аудит нэтижелерін тануды қамтамасыз ету;
-  мемлекеттік бақылау жэне қадагалау органдарымен, өзге де 

мемлекеттік органдармен, мемлекеттік аудит объеқгілерімен 
ақпарат алмасу;

- тэуекелдерді басқару жүйесін қалыптастыру және жұмыс 
істеуі;

- ішкі мемлекеттік аудит бойынша уэкілетті органның 
камералдық бақылауды жүргізуі;

- электрондық мемлекеттік аудитті жүргізу.
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Мәліметтерді бірыңғай дерекқорға үсынуды мемлекеп:ік аудит 
іи.шо қаржылық бақылау органдары, сондай-ақ мемлекеттік аудит 
/и.іііо  қаржылық бақылау объектілері, квазимемлекеттік сектор 
оубъектілерінің арнайы мақсаттағы аудитін жұзеге асыратын 
пудиторлық ұйымдар жэне ведомстволық немесе мемлекеттік 
і ііггмстиканы қалыптастыратын озге де ақпарат берушілер жұзеге 
асырады.

Ііірыңғай деректер қорын есеп комитеті Әкімшілік етеді, ол 
оның тиімді жұмыс істеуіне, онда орналастырылған ақпараттың 
сакгалуы мен қауіпсіздігіне жауапты болады, сондай-ақ 
« )лоістрондық үкімет» жүйесімен жэне Мемлекеттік органдардың 
ақиаратгық жүйелерімен интеграцияланады.

Бірыңғай деректер қоры келесі ақпаратты қамтиды:
1) тэуекелдерді басқару жүйесіне енгізілген мемлекеттік аудит 

жоне қаржылық бақылау объектілері;
2) мемлскеггік аудит жэне қаржылық бақылау органдарының 

тиісті жылға арналған мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау 
объектілерінің тізбесі;

3) мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау органдарының 
мемлекеттік аудит және сараптамалық-талдамалық іс-шараларыньщ 
потижелері, оның ішінде сапаны бақылау нэтижелері;

4) квазимемлекеттік сектор субъектілерінің арнайы мақсаттағы 
аудитінің нәтижелері;

5) жоғары тұрған бюджеттің бюджеттік бағдарламалары 
окімшісінің төмен тұрған бюджеттерге нысаналы даму 
трансфертгерін немесе кредиттер беруге бағытталған бюджеттік 
Сіагдарламалары (кіші бағдарламалары), бюджеттік бағдарламаларға 
(кіші бағдарламаларға) сәйкес бөлінген нысаналы трансферттерді 
пайдаланіу есебінен қол жеткізілген тікелей жэне түпкілікті 
і ютижелер туралы есептер);

6) міндеттемелер бойыпша қаржыландырудың жиынтық 
жоспары, түсімдер мен төлемдер бойынша қаржыландьгрудың 
жиыитық жоспары;

7) бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің міндеттемелері мен 
големдері бойынша қаржыландыру жоспарлары;

8) мемлекеттік мекемелердің міндеттемелері мен төлемдері 
бойынша қаржыландырудың жеке жоспарлары;



9) бюджет заңнамасында, Қазақстан Республикасының 
бухгалтерлік есеп пен каржылық есептілік туралы заңнамасында 
көзделген, оларға қосымшаларымен бекітілген қаржылық есептілік;

10) мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау объектілерінің 
аудиторлық есептілігі;

11) бюджеттік есептілік жэне бюджет кірістерімен байланысты 
есептілік;

12) мёмлекеттік аудип і жэне сараптамалық-талдау қызметін 
жүргізу үшін қажетті мемлекеттік және ведомстволық 
статистиканың деректері;

13) есеп комитеті жүргізген мемлекеттік аудитті тану 
қорытындылары.

Жоғарыда көрсетілген ақпарат бірыңғай дерекқорға 
орналастыру үшін Есеп комитетіне мынадай тэртіппен үсынылады:

1) ішкі мемлекеттік аудит женіндегі уэкілеіті орган оның 
аумақтык бөлімшелері жэне ішкі аудит қызметтері бөлінісінде 
тэуекелдерді басқару жүйесіне енгізілген мемлекеттік аудит жэне 
қаржылық бақылау объектілері бойынша ақпаратты, сондай-ақ 
мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау органдарының тиісті 
жылға арналған мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау 
объектілерінің тізбелерін шоғырландырды.

- тиісінше бекітілгеннен (қалыптастырылғаннан) және (немесе) 
алғаннан (жинақтағаннан) кейін он жүмыс күні ішінде. Мемлекеттік 
аудит жэне қаржылық бақьшау органдарының мемлекеттік аудит 
және сараптамалық-талдамалық іс -  шараларының нэтижелері, 
оның ішінде сапаны бақылау нэтижелері-ішкі аудит нэтижелері 
туралы есеп бекітілгеннен (қальштастырылғаннан) кейін он жүмыс 
күні ішінде;

2) тармақшалар бойынша тексеру комиссиялары тэуекелдерді
басқару жүйесіне енгізілген мемлекетгік аудит жэне қаржылық 
бақылау объектілері бойынша ақпаратты, сондай -  ақ мемлекеттік 
аудит жэне қаржьшық бақылау органдарының тиісті жылға 
арналған мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау объектілеріяің 
тізбелерін бекіткеннен (қалыптастырғаннан) кейін он жүмыс күні 
ішінде үсынады. Мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау 
органдарының мемлекеттік аудит жэне сараптамалық-талдамалық 
іс— шараларының нэтижелері, оның ішінде сапаны бақылау 
нэтижелері-аудиторлық қорытынды бекітілгеннен
(қалыптастырьшғаннан) кейін он жүмыс күні ішінде;
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3) Ішкі мемлекеттік аудит жөыіндегі уәкілетті орган мен тексеру 
номиссиялары мемлекеттік аудит жэне сараптамалық-талдау 
м.пметін жүргізу үшін қажетті мемлекеттік және ведомстволық 
с і іі гистиканың деректерін бекіткеннен (қалыптастырганнан) кейін
і)іі жүмыс күні ішінде;);

4) Есеп комитеті жүргізген мемлекеттік аудитті тану 
қорытындыларын -  тиісті қорытынды бекітілгеннен кейін бес 
шүмыс күні ішінде;

5) мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау объектілері: 
иімсн түрган бюджеттерге нысаналы даму трансферттерін немесе 
крсдиттер беруге багытталган жоғары түрган бюджеттің бю джепік 
• шгдарламалары (кіші бағдарламалары) әкімшісінің бюджеттік 
()ш дарламалары (кіші бағдарламалары), бюджеттік бағдарламаларга 
(кііиі бағдарламаларына) сэйкес беліш^ен нысаналы трансфертгерді 
пайдалану есебінен қол жеткізілген тікелей жэне түпкілікті 
ютижелер туралы есептер; міндеттемелер бойынша 
нлржыландырудың жиынтық жоспары, түсімдердің жэне төлемдер 
(іойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары; біоджеттік 
()індарламалар экімшілерінің міндеттемелері мен төлемдері 
Пойынша қаржыландыру жоспарлары; Мемлекеттік мекемелердің 
міпдеттемелері мен телемдері бойынша қаржыландырудың жеке 
жоспарлары; бюджеттік заңнамада, Қазақстан Республикасының 
бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасывда 
кочделген, оларға қосымшаларымен бекітілген Қаржылық 
I 'сеіггілік; Мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау 
объектілерінің аудиторлық есептілігі; бюджеттік есептілік жэие 
Пюджет кірістерімен байланысты есептілік -  бекітілгеннен 
(кдныптастырылғаннан кейін бес жүмыс күні ішінде) кейін бес 
жүмыс күні ішінде);

6) квазимемлекеттік сектор субъектілерінің арнайы мақсаттағы 
иудитін жүзеге асыратьш аудиторлық ұйымдар квазимемлекеттік 
1‘екіор субъектілерінің арнайы мақсаттағы аудит нэтижелерін 
і юкіткеннен кейін он бес жүмыс күні ішінде;

7) Есеп комитетінін сүратуы негізівде мемлекетгік аудигті жэне 
і ■( і раш амалық-талдау қызметін жүргізу үшін қажетті ведомстволық 
іи-мссе мемлекеттік статистиканы қалыптастыратын мемлекеттік 
ж о ііс  ведомстволық статистиканың деректерін ол белгілеген
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мерзімде жэне (немесе) тиісті органмен бірлесіп айқындалған 
мерзімде өзге де ақпарат берушілер жүзеге асырады.

Бірыңғай дерекқорды қшіыптастыру үшін мемлекепік аудит 
жэне қаржылық бақылау органдарының ақпараттық жүйелері 
арасындағы ақпарат алмасу Қазақстан Республикасының Үлттық 
куэландырушы орталығы берген ақгіараттық жүйе иесінің 
электрондық ңифрлық қолтаңбасын пайдалана отырыгі, 
электрондық хабарламалар арқылы жүзеге асырылады. Ақпараітық 
жүйелер, органдар мен ұйымдар есеп комитетінің ИАЖ - мен 
интеграцияланғанға дейін ақпаратты үсыну электрондық қүжат 
айналымының бірыңғай жүйесі арқьшы, ал ол болмаған кезде-почта 
байланысы арқылы жүзеге асырылады.

Есеп комитетінің бірыңғай деректер базасын әкімшілендіру:
1) деректерді бірыңғай дерекқорга енгізу жэне олардың 

сақталуын қамтамасыз ету;
2) мемлекеттік аудит органдары үсынған ақпаратқа сэйкес, 

сондай-ақ мемлекеттік органдардың ақпарапық жүйелерінің 
деректерін негізге ала отырып, өз бастамасы бойынша бірыңғай 
дерекқорға енгізілген мэліметтерді өзектендіру;

3) Бірыңғай дерекқордағы ақпаратты талдау жэне өңдеу;
4) мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау органдарының 

және мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау объектілерінің 
бірыңғай дерекқорға деректердің уақтылы жэне дүрыс енгізілуін 
бақылау;

5) тәуекелдерді басқару жүйесінің жүмыс істеуі үшін өлшемдер 
белғілеу;

6) камералдық бақылау жүргізу үшін ішкі мемлекеттік аудит 
жөніндегі уэкілетті органның тэуекелдерді басқару жүйесін 
үйлестіру;

7) бірыңғай дерекқорды «электрондық үкімет» жүйесімен жэне 
мемлекеттік органдардың ақпараттық жуйелерімен ықпалдастыру;

8) бірыңғай деректер базасын дамытуды қамтамасыз ету;
9) мемлекеттік бақылау жэне қадағалау органдарымен ақгхарат 

алмасу.
Есеп комитеті:
1) бірыңғай дерекқорға енгізу үшін ақпаратты апған сэттен 

бастап он жүмыс күні ішінде оның Қағидалардың талаптарына
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ічііжестігін тексеруді, оның ішінде мемлекеттік органдардың 
акпарапық жүйелерін пайдалану арқылы жүзеге асырады;

2) тексеру нэтижелері бойынша екі жүмыс күні ішінде:
- ақпарат Ережеде белгіленген талаптарға сәйкес келген 

жаі дайда, бірыңғай дерекқорға тиісті мэліметтерді енгізеді;
- ақгіараг Толық емес немесе гиісті түрде ресімделмеген не ол 

Г режсде белгіленген талаптарға сәйкес келмеген жагдайда, ақпарат 
һсрушінщ электрондық мекен-жайына бірыңғай дерекқорға енгізу 
іуралы дэлелді бас тартуды жібереді.

Ақпарат беруші Есеп комитетінен ақпаратты бірыңгай 
дсрекқорға енгізуден дэлелді бас тартуды алғаннан кейін 5 жүмыс 
күні ішінде түзетілген ақпаратты ескертулерді жоя отырып жэне 
іузету себептері туралы түсіндіре отырып жібереді. Ақпаратты 
жсткізушілер бірыңғай дерекіер базасын қалыптастыру үшін 
үсынылатын деректердін дүрыстығы мен толықтығы үшін жауапты 
болады.

Бірыңғай деректер базасын пайдаланушыларға бірыңғай 
дерсктер базасына қол жеткізудің келесі деңгейі үсынылады:

- Рсспубликалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі 
ссеп комитетіне, ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уэкілетті органға

толық қол жеткізу;
облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, 

асіананың тексеру комиссияларына-тиісті экімшілік-аумақгық 
бірліктің жергілікті бюджетінің деректері бойынша;

-  Қазақстан Республикасы Үлттык Банкінің ішкі аудит 
қызметін, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың жергілікті атқарушы органдарын қоспағанда, орталық 
мсмлекеттік органдардың ішкі аудит қызметтеріне; орталық 
мсмлекетгік органдар ведомстволарыньщ ішкі аудит қызметтеріне- 
гиісті мемлекеттік органның, жергілікті атқарушы органның немесе 
о|)галык мемлекеттік орган ведомствосының деректері бойынша.

Мемлекеттік ақпараттық жүйелердің жүмыс істеу сенімділігі 
мен қа>гіпсіздігін қамтамасыз ету үшін электрондық ақпараттық 
рссурстарды сақтау, өңдеу жэне беру үшін пайдаланылатын 
техникагіық қүралдар техникалық реттеу жэне ақпараттандыру 
саласындағы заңнама талаптарына сәйкес кеиеді.
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5.3 Мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесін қалыптастыру 
кезінде тәуекелдерді басқару жүйесі

Тиісті жылға арналған мемлекеттік аудит жэне қаржылық 
бақылау объектілерінің тізбесін қалыптастыру және ішкі 
мемлекеттік аудит жүргізу кезінде қолданылатын тэуекелдерді 
басқарудың үлгі жүйесі «мемлекеттік аудит жэне қаржылық 
бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан 
Реснубликасының Заңына сәйкес эзірленді.

Тэуекелдерді басқару жүйесі (ТБЖ) ішкі мемлекеттік аудит 
органдары үшін тәуекелдерді басқару жүйесі бойынша әдіснамалық 
негіз құруға арналған, оның мақсаты тиісті жылға арналған 
мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесін қалыптастыру тиімділігін 
арттыру, мемлекеттік аудитті жэне ішкі мемлекеттік аудит жэне 
қаржылық бақылау органдарының өзге де қызметін жүргізу болып 
табылады.

ТБЖ келесі кезеңдерге бөлінеді:
1) ақпарат жинау;
2) тәуекелді сэйкестендіру;
3) тэуекелді бағалау;
4) ден қою шаралары;
5) тәуекеядер мониторингі.
Ақпаратты жинау мемлекеттік аудит обьектілерінен жэне басқа 

да ресми көздерден алынған қаржылық жэне бюджеттік 
есептіліктен, сондай-ақ тэуекелдерді бағалауды жүргізу үшін 
мемлекеттік аудит объектілерінің қызметі туралы өзге де 
мэліметтерден жүзеге асырылады. Мемлекеттік аудит объектілері 
мен пэндері бойынша деректер базасын жүйелеу жэне 
қалыптастыру жүргізіледі. Ақнаратты жинау, өндеу жэне сақтау 
процестері барынша автоматтандырылады жэне алынған 
деректердің дүрыстығын тексеруге мүмкіндік береді. Ақпарапы 
жинау жэне өзекгендіру тэуекелдерғе жэне олардың өлшемдеріне 
бағалау жүргізу қажеттілігіне байланысты мерзімді негізде жүзеге 
асырылады.

Тэуекелдерді сэйкестендіру ықтимал жэне іске асырылған 
қатерлер мен олардың гуындау себептерінің қауіптерін анықтау 
жолымен тэуекелдер мен олардың өлшемдерін айкъшдау
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мақсатында мемлекеттік аудит объектілері мен затгарын зерделеу 
арқылы жүргізіледі. Тэуекелдер өлшемдері Қазақстан 
I 'есігубл икасының заңнамасына сэйкес бюджет деңгейіне 
байланысты жүктелген функңиялар мен өкілеттіктерге сэйкес ішкі 
мсмлекеттік аудит органдары үшін тэуекелдер туындауының 
барынша ықтималдығын анықтау үшін оңтайлы шарттармен 
аііқындалады. Тэуекелдерді сэйкестендіруді жүргізу барысында 
тэуекелдерді басқару үшін негізгі параметрлер белгіленеді,қолдану 
сішалары, тэуекелдердің көздері жэне бүзушьшық түрлері 
анықталады.

Ішкі мемлекетгік аудит органдары тэуекелдерді айқындау 
кезінде жүктелген функңиялар мен өкілеттіктерге байланысты 
мынадай бағыттарды пайдаланады:

1) бюджеттің шығыс бөлігі: саласындағы тәуекелдер, олар 
бойынша тэуекелдерді бағалаудың екі деңгейін қамтиды.:

-  мемлекеттік аудит иәні (багдарламалық қүжаттар, бюджеттік 
бағдарламалар);

-  мемлекеттік аудит объектілеріне (бюджеттік бағдарламалар 
экімшілері жэне басқа да мемлекеттік мекемелер).

2) бюджеттің кіріс бөлігі саласындағы тэуекелдер:
-  салық түсімдері;
- салықтық емее түсімдер.
3) квазимемлекетгік сектор субъектілері бойынша тэуекелдер.
Тэуекелдерді бағалау сапалық жэне (немесе) сандық эдістер

пегізіқпіе олардың ықтималдығы мен эсерлерін негізге ала отырып 
ееептеледі. Аудиторлық тэуекелді бағалау маңызды міндет болып 
табылады, тэуекел дэрежесін анықтау аудиторлық тексерудің 
еанасына байланысты. Аудиторлық тэуекел-мемлекеттік 
аудитордың аудиторлық пікірдің тиісінше корінбеуі жэне 
аудиторлық тексерудің тиімсіздігі туралы тэуекелі.

Аудиторлық тэуекел үш компонентті қамтиды:
- ажырамас тәуекел;
- бақылау қүралдарының тәуекелі;
- акықталмау қаупі.
Аудиторлық тэуекел жоспарланған аудиторлық іс-шаралар 

колемінің 5% - ы мөлшерінде айқындалады.
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Ажырамас тәуекел -  шот сальдосының немесе операциялар 
сыныбының бурмалаушылыққа үллырауы. олар жеке-жеке немесе 
жиынтығында шоттардың басқа сальдосының немесе 
операциялардың қажетті ішкі бақылау құралдарының болмауына 
байланысты сыныптарының бұрмалаушыларымен елеулі болуы 
мүмкін. Ажырамас тәуекел тиісті ішкі бақылау қүралдары болмаған 
кезде туындайды. Ажырамас тәуекел мен бақылау күралдарының 
тәуекелі аудитордың іс-әрекетіне байланысты емес, аудиттелетін 
объектінің тәуекелдеріне жатады, объект қызметінің нәтижесі 
болып табылады жэне қаржылық есептілік аудитіне қарамастан 
туындайды.

Бақылау қүралдарының тәуекелі-бүрмалаудың уақтылы алдын 
алмауы немесе анықталмауы, сондай-ақ ішкі бақьшау жүйесі 
жойылмауы тэуекелі. Ішкі бақылау жүйесінің тэуекелін бағалау 
Елеулі бүрмалауды болдырмау немесе анықтау, сондай-ақ жою 
үшін бухгалтерлік есеп жэне ішкі бақылау жүйелерінің тиімділігін 
айқындау процесін үсынады. Бухгалтерлік есеп жэне ішкі бақылау 
жүйелерін зерделегеннен кейін мемлекеттік аудитор бухгалтерлік 
есеп шоттарындағы немесе бір үлгідегі операциялар тобындағы 
эрбір елеулі қалдық бойынша бекіту деңгейінде бақылау 
қүралдарының тәуекелін алдын ала бағалауды жұргізуі қажет. 
Алдын ала бағалау деңгейінде ішкі бақылау жүйесінің тәуекелі, егер 
бухгалтерлік есеп жэне ішкі бақылау жүйелері тиімсіз болса жэне 
олардың тиімділігін бағалау орынсыз болса, жоғары деп 
бағаланады. Бақылау қүралдарының тэуекелін бағалау төмен болған 
сайын, бухгалтерлік есеп жэне ішкі бақылау жүйелерінің жүмыс 
істеу тиімділігіне қатысты мемлекеттік аудитор неғүрлым тиісті 
дәлелдемелерді алады. Бақьшау қүралдарын тестілеу нэтижелеріне 
талдау жүргізген кезде мемлекеттік аудитор бақылау күралдарының 
уақыттың эртүрлі кезеңінде тиімсіз болуы мүмкін екендігін назарға 
алады.

Егер тексерілетін кезең ішінде эртүрлі уақытта бақылаудың 
эртүрлі қүралдары қолданылса, аудитор олардың әрқайсысын жеке- 
жеке қарайды. Бақылау қүралдарын қолдану тексерілетін кезеңнің 
белгілі бір уақытында тоқтатылған жағдайда, осы кезеңнің 
операцияларына қатысты аудиторлық рэсімдердің сипатына, 
уақытша шеңберіне жэне келеміне жеке талдау жүргізу қажет.
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Бақылау құралдарының тэуекеліне эсер ететін негізгі факторлар 
бухгалтерлік есеп жэне ішкі бақылау жүйелерінің 
үйымдастырылуына жэне тиімді жүмыс істеуіне жауапты аудит 
объектісінің басшысы мен бас бухгалтеріне байланысты.

Аудит жүргізу барысында мемлекеттік аудитор бухгалтерлік 
ссеп жэне ішкі бақылау жүйелерінің элементтерін сипаттайды, 
ксмшіліктерді атап көрсетеді жэне бақылау күралдарының тәуекел 
дэрежесін бағалайды.

Анықталмау тэуекелі-аудиторлық рәсім жеке, сондай-ақ басқа 
да бүрмалаушылармен бірге елеулі бүрмалаушылықтарды 
апықталмау тәуекелі. Тиімсіз аудиторлық рэсімдерді қолдану не 
тиімді аудиторлық рэсімдерді дүрыс қолданбау немесе аудит 
мотижелерін дүрыс түсіндірмеу анықталмаудың жоғары тэуекеліне 
экелуі мүмкін. Сондықтан, аудитті жоспарлау кезінде Аудиторлық 
топ мүшелерінің жэне тартылған сыртқы сарапшылардың кәсіби 
қүзыреттілігін қарастыру, аудитті жүргізуге тиісті бақылауды 
қамтамасыз ету қажет.

Елеулі бүрмалау тэуекелі-бүл елеулі бүрмалауға аудит жүргізу 
басталғанға дейін қаржылық есептілікте жол берілген тәуекел. 
Қаржылық есептіліктің елеулі бүрмалануын анықтауға багытталған 
росімдерді эзірлеу үшін мемлекеттік аудптор екі деңгейде елеулі 
бүрмалаулар тэуекелін қарайды:

1. Жалпы қаржылық есептілік деңгейінде;
2. Бір үлгідегі операциялар топтары үшін қаржылық 

ссептілікті дайындаудың нақты алғышарттары, бухгалтерлік есеп 
іиоітарының сальдосы жэне қаржылық есептілікте ақпаратты ашу 
жағдайлары деңгейінде.

Мемлекеттік аудитор:
- тэуекелдерді аудит объектісінің қызметін жэне оның ортасын, 

оның ішінде осы тэуекелдермен байланысты бақылау қүралдарын 
гүсіну жолымен, сондай-ақ операциялар сыныптарын, шоттардағы 
қалдықтарды қарау жэне қаржылық есептіліктегі ақпаратты ашу 
жолымен анықтайды;

- анықталған тәуекелдер қаржылық есептілік көрсеткіштеріне 
қалай эсер ететінін анықтайды;
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- анықталған тәуекелдер қаншалықты маңызды екенін жэне 
олардьщ қаржылық есептіліктегі Елеулі бурмалануына экеп соғуы 
мумкін екендігін зерттейді.

Елеулі бұрмалау тэуекелін есептеу бақылау күралдары 
тэуекелінің сандық және сапалық мэні жэне ажырамас тәуекел 
негізінде есептеледі.

Мемлекеттік аудитор қаржылық есептілікте ақпаратты көрсету 
деңгейінде де, шоттар сальдосы жэне шаруашылық операциялар 
класы деңгейінде де ажырамас тәуекелдің шамасына эсер ететін 
факторларды бағалау үшін кэсіби пікірді пайдаланады.

Бақылау қүралдарын бағалау бухгалтерлік есеп жэне ішкі 
бақылау жүйесімен танысқаннан жэне бақылау қүралдарын тестілеу 
арқылы аудиторлық дэлелдемелер алғаннан кейін жүргізіледі.

Аудиторлық тәуекелді бағалау үшін сандық жэне сапалық 
эдістер қолданылады.

Сандық эдіс кезінде аудиторлық тәуекелді есептеу мынадай 
формула бойынша жүргізіледі:

АР = НР х ҚР х РН,

мүнда:
АР-аудиторлық тәуекел;
НР-ажырамас тәуекел;
ҚР-бақылау қүралдарының тәуекелі;
РН-анықталмау қаупі.
Аудиторлық тэуекелді бағалаудың сапалық эдісі мемлекеттік 

аудитор аудит объектісі қызметінің тәжірибесі мен саласын білуіне 
сүйене отырып, аудиторлык тэуекелді түтастай алғанда қаржылық 
есептілік деңгейінде немесе операциялардың жекелеген 
сыныптарында жоғары, орташа, төмен деп айқындайды жэне 
жоспарлау кезінде осы бағалауды пайдаланады.

Елеулі бүрмалау тэуекелін бағалау тиісті нысан бойынша «РД -  
Елеулі бүрмалау тәуекелін бағалау (РД-РСИ)» жүмыс қүжатымен 
ресімделеді (5-кесте).
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Кесте 5
Елеулі бұрмалау тәуекелін бағалау (РД-РСИ)

Көрсеткіш Санлық мэн, % Сапалық мэн
Ажырамас тәуекел
Гіақылау вдаалдарыныц тэуекелі
Елеулі бұрмалау тәуекелі (НРхРК) / 
100
Бөлім 2. Елеулі бұрмалау тәуекелінің сапалық мәнін анықгау

Бақылау іүралдарының тәуекелі Ажырамас
тәуекел

Елеулі бұрмалау 
тәуекелі

В В В
В С В
С В В
С с с
с н с
н с с
н н н

Бақьшау құралдарының тэуекел деңгейін анықтау:
- төмен -  0% - 29%;
- орташа -  30% - 69%;
-  жоғары-70% - 100%.
Бақылау құралдарыныщ тэуекелі мынадай көрсеткіштер 

бойынша есептеледі:
- құжаттар операдиялар жасалган күні жасадады;
- қойма үй-жайлары бөгде адамдардьщ кіруінен қорғалған;
- түгендеу жүргізу күніне материалдық жауапты түлғалардың 

есептері жасалады;
бухгалтерлік есеп тіркелімдерінде барлық міндетті 

деректемелер толтырыл ады;
- материалдық жауапты түлгалардың есептерінің деректері 

бастапқы қүжаттардың деректерімсн салыстырылады;
- материалдық күндылықтардың жетіепеушілігіне (артыгына) 

кінәлі түлғ;шар анықталады;
- мемориалдық ордерлердің деректерін «Бас Журнал» 

кітабымен салыстырып тексеру жүргізіледі (есепке алу 
п итоматтандырылмаған кезде);

- ішкі аудит қызметтері күрылды;
-  ішкі аудит қызметі туралы беьсітілген ереже бар;
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- ішкі аудит қызметін теіссерудің бекітілген жоснары мен 
бағдарламасы бар;

-  ішкі аудит қызметі жүргізген тексерулердің нэтижелерін 
көрсететін тексеру актілері бар;

- ішкі аудит қызметімен тексеру жүргізу реттеледі.
Анықталмау тәуекелі мемлекеттік аудитордың аудит

аяқталғаннан кейін жэне аудиторлық қорытындыны ескертусіз 
қалыптастырғаннан кейін қаржылық есептілікте елеулі қателер 
мазмүнының ықтималдығын мойындауға дайындық шарасын 
білдіреді. Анықталмау тэуекелінің шамасы мына формула бойынша 
анықталады:

РН = (АР / НР) х ҚР,

онда:
РН-анықталмау қаупі,
АР-аудиторлық тэуекел,
НР-ажырамас тәуекел,
ҚР-бақылау қүралдарының тэуекелі.
Анықталмау қаупі аудиторлық рәсімдерді қолдану тиімділігіне 

байланысты және:
- темен тэуекел -  ішкі бақылау жүйесі тиімді деп бағаланған 

кезде, Бірақ мемлекеттік аудитор ықтимал елеулі қателерді анықтау 
үшін егжей-тегжейлі рэсімдерді жоспарлай отырып, оған толық 
сүйенбейді;

- орташа тәуекел -  ішкі бақылау жүйесі тиімсіз деп бағаланған 
кезде жэне мемлекеттік аудитор егжей-тегжейлі рэсімдерді 
жоспарлайды;

- жоғары тэуекел-ішкі бақылау жүйесі болмаған ісезде жэне 
мемлекеттік аудитор жаппай тексеруді жоспарлап отыр.

Қаржылық есептіліктегі бүрмалауларды анықтаудың күтілетін 
тәуекелінің шамасы қаншалықты жоғары болуына байланысты 
табылмау тәуекелі соншалықты төмен.

Анықталмау қаупі нөлге дейін төмендетілмейді, ейткені 
мемлекеттік аудитор операңиялардың барлық сыныптарын, шоттар 
сальдосын немесе ашуды егжей-тегжейлі тексеруге үшырамайды.

Анықталмау қаупін бағалау кезінде мемлекеттік аудитор 
жүмысының тиімділігі мен сапасының негізгі қүрауыштарын 
сипаттайтын факторларды анықтау қажет.
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Мысалы:
- Аудиторлық топ мүшелерінің жүмысын бақылау;
- Аудиторлық топ мамандарының біліктілігі;
- бухгалтерлік қызметпен тікелей байланыс жасау мүмкіндігі;
- үқсас бейіндегі объектілерде жүмыс тэжірибесінің болуы. 
Ажырамас тэуекелді бағалау мынадай өлшемдер бойынша

жүргізіледі:
-  жүзеге асырылады ма бухгалтерлік есеп компьютерлік жүйесі;
- алдыңгы аудит нэтижелері бойынша қаржылық есептіліктегі 

қателерді жою бойынша үсынымдар орындала ма;
-  жоқ жоғары жүктемесі қызметкерлердің;
- откен аудиттелген кезеңдерде теріс пиғьшды әрекеттер жоқ

па;
-  алдыңғы қаржылық есептілік аудитінде елеулі қателер табыла 

ма?;
- кадрлық саясат тиімді ясүмыс істей ме: біліктілікті

арггырудың мерзімді жүйесін үйымдастыру;
-  басшылықтың бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық 

осептілікті жасау дэйектілігінің мэнін түсінуі бар ма?;
- қаржылық есептілікті жасау жэне үсьшу мерзімдері сақталады

ма;
-  есеп қызметкерлерін бухгалтерлік есепті жүргізу жэне 

қаржылық есептілікті жасау саласындағы нормативтік ісүқьщтық 
ііктілердегі өзгерістермен уақгылы таныстырады ма;

-  жоқ қандай болуы сыртқы қысымның басшылык немесе 
ссепке алу қызметкерлерін;

-  қандай дүрыс ресімдеу күрделі шаруашыльщ операцияларын 
біліктілігі жоғары орындаушыларды қолдау көрсетіледі жэне 
қандай ол;

-  жоқ пайда болуы шоттардағы есеп айырысу есебі еңбек ақы 
бойынша бүрмалаулар.

Ажырамас тэуекел деңгейін анықгау:
- төмен — 0% - 29%;
- орташа -  30% - 69%;
-  жоғары-70% - 100%.
Анықталмау тәуекелін бағалау (РД-ОРН) талагітарга сэйкес 

нысан бойынша рэсімделеді (6-кесте).
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Анықталмау қатерін есептеу мынадай формула бойынша 
жургізіледі:

РН = АР/НРхРК,

мұнда:
РН-анықталмау қаупі,
АР-аудиторлық тэуекел,
НР-ажырамас тэуекел,
ҚР-бақылау құралдарынын тэуекелі.

Кесте 6
Анықталмау тәуекелін бағалау (РД-ОРН)

Көрсеткіш Сандық мэн, %
Жоспарланған аудиторлық тәуекел
Ажырамас тәуекел
Бақылау құралдарының тэуекелі
Анықталмау тәуекелі

Тәуекел дәрежесі Әріптік мэні Мән аралығы
Төмен Н 0-29%

Орташа С 30-69%
Жоғары В 70-100%

Анықталмау тэуекелін есептеу мэнділік деңгейін анықтау үшін 
қажет.

Тестіленетін есепке апу объектілерінің бүрмалануын ішкі 
бақылау құралдарымен анықіамау тэуекелін баіалау ұсынылған 
сүрақтар тізбесінен теріс жауаптардың пайыздық үлесін анықтау 
жолымен жүргізіледі.

СВК бұрмалау анықталмау қаупін бағалаудың жоғары деңгейі 
нашар эзірленген бақылау құралы туралы куэландырады. 
Мемлекетгік аудитор мэні бойынша тексерудің аудиторлық 
рэсімдерінің көлемін ұлгайтуы қажет.

СВК бұрмалау анықталмау тәуекелін бағалаудың орташа 
немесе төмен деңгейі қолданьшатын аудиторлық рэсімдер көлемінің 
азаюы мүмкіндігін куэландырады.

Қолайлы төмен деңгейге дейін төмендету үшін қосымша 
бақылау қүралдарын тестілеу қажет.
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Тәуекелдерді бағалауды жүргізу үшін тэуекелдер мен олардың 
олшемдерінің тізілімі қүрылады. Тэуекелдер тізілімінде атауы, 
осері, ықтималдығы, тәуекел деңгейі жэне тэуекелді бағалаудың 
басқа да көрсеткіштері көрсетіледі.

Тэуекелдер деңгейін анықтау үшін тэуекелдердің маңызды 
дорежесі бойынша жіктелуімен тэуекел матриңасы қалыптасады 
(9-сурет):

- жоғары;
-  орта;
- төмен.

Сокрзщение ущерба гссудзрстез ▼
Вероятность

Часто (3.0)

Умрренно (2.8)

Редко (1.0)

ж: Средний <3.0) ™  Высокий (6.0) Е™ Высокий (9.0)

: Низкий (2.0) з к  Средний (4.0) Высокий (6.0)

низкий (і.о) .. Низкин (2.0) Средний (3.0)

< =  10000.0 <  < =  100000.0 <  

Несущесгвениые Посредственные Значигельные
(1.0) (2.0) (3.0)

9-сурет. Тәуекелдердің жіктелуімен тэуекел-матрицасы

Тәуекелдерді бағалау белгілі бір тэуекел критерийлеріне сэйкес 
мемлекеттік аудит объектілері мен заттарын бағалау арқылы жүзеғе 
асырылады.

Тэуекелдерді бағалау нәтижелері бойынша мемлекеттік аудит 
объектілері, тэуекел өлшемдері, тәуекел баллдары, тэуекел 
деңгейлері жэне ден қою шаралары бөлінісінде шығыс нысандары 
росімделеді.
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Ішкі мемлекеттік аудит органдары қолданатын ден қою 
шаралары тәуекелдердің алдын алуды, оларды барынша азайтуды 
жэне жоюды қамтамасыз етеді.

Ішкі мемлекеттік аудит органдары тиісті талдау жүргізу арқылы 
мерзімдік негізде қолданылатын ден қою шараларының тиімділігін 
арттыру жөніндегі іс-шараларды жүзеге асырады.

Тәуекелге ден қою шаралары мынадай санаттарға бөлінеді:
1) ден қоюдың алдын алу шаралары:
- мемлекеттік аудит объектілерінен тэуекелдердің туындау 

себептері туралы ақпарат алу;
-  тәуекелдердің алдын алу жэне барынша азайту-тэуекелдердің 

орташа дэрежесі бар мемлекеттік аудит объектілері бойынша 
мемлекеттік аудит объектісіне жэне оның жогары тұрған экімшісіне 
(басшылығына) жогары дэрежелі элеуетті тэуекелдерге алып 
келетін жағдайлардың туындауы туралы ескертулерді 
(хабарламаларды) жэне оларды болдырмау жөніндегі ұсынымдарды 
(ұсыныстарды) ұсынудан тұратын мемлекеттік аудит жүргізусіз іс- 
шаралар кешені;

- жоғары дәрежелі тэуекелдерге алып келетін шарттар сақгалған 
жағдайда мемлекеттік аудит объектісі бойынша мемлекеттік аудит 
жүргізу туралы мэселені қарау қажет.

2) ден қоюдың директивтік шаралары - тэуекелдердің жоғары 
дэрежесі жэне тэуекелдердің орташа дэрежесі бар мемлекеттік 
аудит объектілері бойынша мемлекеттік аудит жүргізу жолымен 
тәуекелдерді жою (мемлекеттік аудит жүргізуге Ішкі мемлекеттік 
аудит органдарының шешімі болған кезде);

3) тэуекел дэрежесі төмен мемлекеттік аудит объектілері 
бойынша ішкі мемлекеттік аудит органдары тэуекел дәрежесінің 
өсуін уақтылы анықтау жэне тиісті шаралар қабылдау мақсатында 
тэуекелдер мониторингін жүзеге асырады.

Тэуекелдер мониторингі:
1) белгілі бір тәуекелдердің тиімділігі мен өзектілігін белгілеу 

немесе тэуекелдер дәрежесін өзгерту мақсатында мерзімді негізде 
мониторинг жүргізу (қалдық тэуекелді анықтау);

2) растаудың тиімділігі емес немесе өзектілігі болмаған 
жағдайда тэуекелдер алынып тасталады.
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Ішкі мемлекеттік аудит органы жыл сайынғы негізде 
і луекелдерді айқындау мен бағалаудың дұрыстығын, оларды 
о|)і.шдауға белгіленген рэсімдердің сэйкестігін талдауды жүргізеді.

Ішкі мемлекеттік аудит органы тоқсан сайынғы негізде ден 
қоюдың алдын алу шаралары шеңберінде іс-шаралардың іске 
исырылу тиімділігіне талдау жүргізеді.

Мемлекеттік аудит объектілері тізбесінің жобасын 
қилынтастыру тәуекелдердің жоғары жэне орташа деңгейлері бар 
мемлекеттік аудит объектілері мен нысаналарының Тәуекелдерін 
басқару жүйесінің тэуекелдерді бағалау негізінде іріктеу арқылы 
жүзеге асырылады.

Мемлекеттік аудит объектілері мен заттарын бағалау эрбір 
юуекел критерийі бойынша мәндер жиынтығы негізінде есептелген 
жиыптық балл мен тәуекел деңгейін айқындауды білдіреді. 
Тоуекелдер критерийлері эр интервалға балл берілетін 
иптервалдарға болінеді. Ішкі мемлекеттік аудит органдары 
жүктелген функциялар мен өкілеттіктерге байланысты базалық 
олшемдер негізінде тәуекелдер өлшемдерін эзірлейді (7-кесте).

Бүл ретте ішкі мемлекеггтік аудит органдары қажет болған 
жағдайда мемлекетгік аудит объектілері мен заігтары тэуекелдерінің 
қосымша өлшемдерін эзірлейді. Әзірленген өлшемдер тэуекелдер 
іізілімінде қалыптастырылады және ішкі мемлекеттік аудит 
органының басшысы бекітеді. Ішкі мемлекеттік аудит органдары 
кезең-кезеңмен тэуекел критерийлерінің тнімділігіне мониторинг 
жүргізеді (өзектендіру), оның нэтижелері бойынша өлшемдер 
алынып тасталады не тэуекелдер тізіліміне өзгерісгер мен 
толықтырулар енгізу жолымен өзгертіледі.

Мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесін қалыптастыру 
ісезінде ішкі мемлекеттік аудит органдары қызметінің озге де 
бағыттары бойынша дереу ден қою тәуекелдерінің бейіндері 
негізінде тәуекелдерді басқару жүйесі пайдаланьшады. Дереу ден 
қою тәуекелінің бейіні мемлекеттік аудит объектілерінің 
бүзушылықтарын уақтылы жолын кесу жэне болдырмау үшін, оның 
ішінде нэтижелері алдын алу-профилактикалық сипатта болатын 
авгоматтандырылған ақпараттық жүйелерді пайдалана отырып, 
қүрал болып габылады. Дереу ден қою тэуекелдерінің бейіндері 
иегізінде тэуекелдерді басқару жүйесі камералдық бақылау жүргізу 
кезінде де пайдаланылады. Профиль қүру үшін тәуекелдер мен
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бұзушылықтардың тізбесін қальштастыру қажет. Профиль 
мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесін қалыптастыру үшін 
деректерді таңдау шарттарының жиынтығын айқындай отырып, 
белгілі бір тэуекелге/бүзушылықтарға әзірленеді. Бейін эзірлеу 
мемлекеттік аудит объектілерінің қызметі туралы деректерді, оның 
ішінде ақпараттық жүйелерден деректерді, мемлекеттік аудит және 
қаржылық бақылау нэтижелерін зерделеуді, талдауды жэне 
салыстыруды қамтиды. Әзірленген бейіндер тэуекелдер 
бейіндерінің тізілімінде қалыптастырылады, онда реттік нөмірі, 
бейін атауы, күні, тәуекелдің/бүзушылықтардың сипаттамасы жэне 
басқа да мәліметтер болады жэне ішкі мемлекеттік аудит 
органының басшысы бекітеді. Ішкі мемлекеттік аудит органдары 
істелген профильдердің дүрыстығын тексереді (бүзушылық тәуекелі 
расталды / расталмаган). Егер Тэуекелдерді/бүзушылықтарды 
растаған жағдайда, ішкі мемлекеттік аудит органдары мемлекеітік 
аудит объектісіне тиісті ден қою шараларын қолдану туралы шешім 
қабылдайды:

- мемлекеттік аудитті, оның ішінде жоспардан тыс;
- тәуекелдерді/бүзушылықтарды жою туралы жэне (немесе) 

Орындаушының жауапкершілігін қарау туралы, алдағы уақытта 
жол бермеу бойынша шаралар қабылдау туралы хаттар, 
хабарламалар жэне т. б. жіберу;

тэуекелдер/бұзушылықтар туралы мәліметтерді басқа 
қүзыретті органдарға жолдау.

Ішкі мемлекеттік аудит органдары мерзімді негізде дереу ден 
қою тэуекелдері бейінінің тиімділігіне мониторинг жүргізеді 
(өзектендіру), оның нэтижелері бойынша профиль алыңып 
тасталады не тәуекелдер бейіндерінің тізіліміне өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу жолымен өзгертіледі.

Бақылау сүрацтары:
1. Мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесін қалыптастыру 

қандай нормативтік құжатгардьщ негізінде жүзеге асырылады?
2. Мемлекетгік аудит объектілерінің тізбесін қалыптастыру 

қағидаларын ашыңыз.
3. Мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесін жасау жэне 

бекіту тәртібі қандай?
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4. Мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау бойынша
бірыңғай деректер базасын қалыптастыру жэне жүргізу мақсатын 
ашыңыз.

5. Мемлекеттік ауднт және қаржылық бақылау бойынша
бірыңғай дерекқорда қандай ақпарат бар?

6. Мемлекеттік аудит жәие қаржылық бақылау жөніндегі
бірыңғай дерекқорда орналастыру үшін Есеп комитетіне ақпарат
бсру тәртібі қандай?

7. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау объектілерінің 
і ічбесін қалыптастыру кезінде тэуекелдерді басқару жүйесінің 
мақсаты неде?

8. Тәуекелдерді басқару жүйесінің кезеңдерін ашыңыз.
9. Тәуекелдерді басқару жүйесін қалыптастыруда қандай 

ақпарат кездері пайдаланылады?
10. Тәуекелдерді басқару жүйесін қалыптастыруда, 

гяуекелдерді сәйкестендіруді жүргізу тэртібі қандай?

Тест тапсы рм алары

1. Осының негізінде іпткі мемлекеттік аудит объектілерінің 
гізбесі қалыптастырылады:

A) кешенді тексеру
B) бақылау
C) әлеуметтік-экономикалық даму
I)) тәуекелдікті басқару жүйесі
Е) бірлескен тексеру

2. Мынадай кезеңдердің қайсысы ішкі мемлекеттік аудитке 
жатпайды:

A) жеке мемлекеттік аудитті жоспарлау және оны жүргізу
B) кэсіпорын бүзушылықтарды жою бойынша шараларды
C) шешім қабылдау
О) қүжаттарды жасау нәтижелері бойынша
Е) аудит объектілерінің тізбесін қалыптастыру
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3. Соның негізінде ішкі мемлекеттік аудит органдары Қазақстан 
Республикасының заңнамасында көзделген жүктелген функциялар 
мен өкілетгіктерге сәйкес тэуекелдерді басқарудың меншікті 
жүйесін әзірлейді жзне бекітеді:

A) тэуекелдерді басқару жүйесінің бірыңгай қагидаттары
B) Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау женіндегі 

есеп комитетінің нормативтік қаулылары
C) жалпы стандарттар
В) мемлекеттік органдар
Е) тэуекелдікті басқарудың типтік жүйесі

4. Ішкі мемлекеттік аудвп' объектілерінің тізбесін қалыптастыру 
кезінде қагидаттардың қайсысы көзделмейді:

A) ашық
B) білім беру
C) үздіксіз
О) білім беру
Е) қамтамасыз ету өзара байланысы мен келісімділігін барлық 

кезеңдерін тізбесін қалыптастыру

5. Жүйелік тэсілге негізделген мемлекетгік аудит объектілерінің 
тізбесін қалыптастыру қандай қагидатқа сэйкес жүруде:

A) білім беру
B) қоғамдық
C) статистикалық
О) экономикалық
Е) айқындық

6. Тәуекелдерді басқарудың типтік жүйесі бекітілді:
A) ҚР Қаржы министрінің 2015 жылғы 30 қарашадағы № 597 

бүйрығымен
B) Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 10 

тамыздағы № 599
C) Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 30 қаңтардағы № 

397 қаулысымен
Б ) мәслихаттың 2015 жылғы 13 қарашадағы № 477 бүйрығымен
Е) Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 12 

желтоқсандағы № 347 қаулысымен
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7. Бұл мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесін қамтымайды:
A) білім беру
B )  іш ісі мемлекеттік ауднт объекіісінің атауы
C) мемлекеттік аудит объектісінің атауы 
О) өткізу мерзімі
Е) аудит түрі

8. Ішкі мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесі:
A) аудит жүргізу орны мен күні
B) аудит мерзімі мен түрі
C) аудит жүргізудің түрі мен орны 
О) жауапты аудитордың аты-жөні 
Е) аудит мақсаты мен болжамы

9. Уәкілетті органның жэне оның аумақтық бөлімшелерінің 
мемлекеттік аудит объектілерінің тізбелерін қалыптастыру кезінде 
міндетті түрде қарауға жэне есепке алуға жатпайды:

A) депутаттық сауалдар
B) прокуратура жэне қылмыстық қудалау органдарының сұрау

оалулары
C) республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жоніндегі 

осеп комитетінің тапсырмалары мен қаульшары
О) Қазақстан Реснубликасы ІІрезидентінің тапсырмалары 
Е) Қазақстан Республикасы Президенті экімшілігінің уәкілетгі 

і үлғаларының тапсырмалары

10. Теменде санамаланған функциялардың қайсысы уэкілетті 
органньщ және оның аумақтық бөлімшелерінің қызметіне
жатпайды:

A) ішкі мемлекетгік аудит органдарымен қатар тексеру жүргізу 
мэселедерін пысықтайды

B) ішкі мемлекеттік аудит органдарымен бірлескен тексеру 
жүргізу мәселелерін пысықгайды;

C) мемлекеттік аудитті жүргізу орнын келіседі
О) бюджет қаражаты мен активтердің келемін келіседі 
Е) мемлекеттік аудит объектілерінің тізбелерін келіседі
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11. Уәкілетті органның жэне оның аумақтық бөлімшелерінің 
мемлекеттік аудит объектілерінің тізбелері:

A) ағымдағы жылдың алдындагы жылдың 1 қаңтарына дейін
B) ееепті жылдың алдындағы жылдың 1 желтоқсанына дейін
C) жыл сайын
В) жоспарланған жылдың алдындағы жьшдың 15 желтоқсанына 

дейін
Е) жыл сайын

12. Ішкі аудит қызметінің мемлекеттік аудит объектілерінің 
тізбесі:

A) ағымдағы жылдың 1 қаңтарына дейін
B) жоспарланған жылдың алдындағы жылдың 1 желтоқсанына 

дейін
C) жыл сайын
В) жоспарланған жылдың алдындағы жылдың 20 желтоқсанына 

дейін
Е) ағымдағы жылдың 20 желтоқсанына дейін

13. Мемлекеттік аудит объектілерінің бекітілген тізбелері, 
сондай-ақ оларға өзгерістер құпиялылық режимінің, қызметтік, 
коммерцияльпс; немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияның 
сақталуын ескере отырып, ішкі мемлекеттік аудит органдарының 
интернет-ресурсында орналастырылады.:

A) оны бекіткен күннен бастап 3 күнтізбелік күн ішінде
B) оны бекіткен күннен бастап 5 күнтізбелік күн ішінде
C) оны бекіткен күннен бастап 7 күнтізбелік күн ішінде
Б ) оны бекіткен күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде
Е) оны бекіткен күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде

14. Оны сақтамай мемлекеттік аудиг объектілерінің бекітілген 
тізбелері, сондай-ақ оларға өзгерістер интернет-ресурста 
орналастырылмайды:

A) коммерциялық қүпия
B) Мемлекеттік сатып алу
C) заңмен қорғалатын күпия
В) қүпия
Е) қызметтік қүпия
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15. Уәкілетті орган жэне оның аумақтық бөлімшелері оларды 
республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі Есеп 
комитетіне, тексеру комиссияларына, құқықгық статистика жэне 
арнайы есепке алу саласындағы уэкілетті органға, бюджеттік 
бағдарламалар экімшілеріне жібереді.:

A) аудит объектілерінің тізбелері бекітілген күннен бастап 3 
жұмыс күні ішінде

B) аудит объектілерінің тізбелері бекітілген күннен бастап 5 
жүмыс күні ішінде

C) аудит объектілерінің тізбелері бекітілген күннен бастап 7 
жүмыс күні ішінде

В) аудит объектілерінің тізбелері бекітілген күннен бастап 10 
жүмыс күні ішінде

Е) аудит объектілерінің тізбелері бекітілген күннен бастап 15 
жүмыс күні ішінде

16. Есеп комитетінің жэне тексеру комиссияларының 
мемлекеттік аудит объектілері тізбелерінің өзгеруіне тоқсан 
сайынғы негізде қандай орган мониторинг жүргізеді:

A) Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі
B) Қазақстан Республикасы П]зезидентінің Кеңсесі
C) ішкі аудит қызметі
13) республикалық бюджетгің атқарылуын бақылау жөніндегі 

есеп комитеті
Е) уәкілетті орган жэне оның аумақтық белімшелері

17. Есепті кезеңнің қорытындылары бойынша кімге 
мемлекеятік аудит объектілері тізбесінің орьшдалуы туралы ақпарат 
үсынылады:

A) Қазақстан Республикасыньщ Қаржы Министріне
B) ішкі мемлекетгік аудит органының бірінші басшысына
C) республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі 

есеп комитетінің төрағасы
В) Қазақстан Республикасының Президенті
Е) ішкі аудит қызметінің басшысына
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18. Уәкілетті орган мен оның аумақтық бөлімшелері жоспардан 
тыс аудитті жүргізбейді:

A) Бюджеттік инвестиңиялық жобалардың сметалық құнының 
улғаюына байланысты мәселелер бойынша

B) Қазақстан Республикасы резидент еместерінің шетел 
азаматтарының етініштері бойынша

C) жеке жэне заңды тұлғалардың өтініштері бойынша
О) Қазақстан Республикасы Президентінің жэне Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің тапсырмалары бойынша
Е) бюджетті атқару жөніндегі орталық уэкілетті органның 

ақпараттық жүйелері деректерінің мониторингі нэтижелері 
бойынша

19. Бірлескен тексерулер мемлекегтік аудиттің басқа 
органдарымен:

A) жеке жэне заңды тұлгалардың өтініштері
B) мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесі
C) Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің қаульшары
Б ) Қазақстан Республикасы Президентінің
Е) Республикалық бюдлсеттің атқарылуын бақылау жөніндегі 

есеп комитеті төрагасының өкімдері

20. Есеп комитетінің жэне тексеру комиссияларыньщ 
мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесіне кім өзгерістер енгізе 
алады:

A) Қазақстан Республикасының Қаржы Минисгрі
B) Қазақстан Республикасы Үлттық Банкінің Төрагасы
C) республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі 

есеп комитетінің төрагасы
О) Қазақстан Республикасының Президенті
Е) Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі
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БӨЛІМ 6
ІШКІ МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТТІ ЖОСПАРЛАУ

6.1 Мемлекеттік аудит объектісінің қызметін алдын ала
зерделеу

6.2 Аудит жоспары мен бағдарламасын, аудиторлық нұсқау мен 
тапсырманы қалыптастыру

6.1 Мемлекеттік аудит объектіеінің қызметін 
алдын ала зерделеу

Мемлекеттік аудит объектісінің қызметін алдын ала зерделеу 
аудиторлық іс-шарамен қамтылатын каражат пен активтердің 
көлемін, мемлекеттік аудитгі жүргізу мерзімдерін нақтылау, 
мемлекеттік аудит мэселелерін айқындау үшін жүргізіледі.

Аудит түріне жэне аудиторлық іс-шара мақсаттарына қарай 
мемлекеттік аудит объектісінің қызметі туралы ақпаратты талдау 
жэне бағалау негізінде алдын ала бағалау барысында мынадай 
көрсеткіштер ескеріледі:

1) тэуекелдердің болуы және дэрежесі -  тексерілетін салада 
жоне (немесе) мемлекеттік аудит объектісінің қызметінде бюджет 
қаражагын жэне активтерді қалыптастыру мен пайдалану кезінде 
мемлекеттік органның өз максаті:арына қол жеткізуіне эсер ететін 
қандай да бір факторларды (әрекеттерді немесе оқиғаларды) 
айқындау жэне болуын растау;

2) мемлекеттік аудит объектісін тиімді басқаруға қол жеткізу 
үшін мемлекеттік аудит объектісінің басшысы қабылдайтын 
шаралар мен рэсімдер жүйесінің (ішкі бақылау жүйесі) мемлекеттік 
аудит объектісінде болуы жэне оиың ахуалы -  Заңда көзделген ішкі 
бақылау жүйесін жэне оның құрауыштарын үйымдастыру 
тиімділігін алдын ала талдауды жэне оның дәрежесін багалауды 
жүргізу, оның нәтижелері бойынша ішкі бақылау жүйесінің 
қойылған мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізуді қамтамасыз ету 
жүйесінің қабілеті айқындалады.

3) мәнділік -  мемлекеттік аудит объектісі қаржьшық жэне 
шаруашылық операцияларын жасауы кезінде Қазақстан 
Республикасының заңнамасы нормаларының, оларды іске асыру 
үшін қабылданған квазимемлекетгік сектор субъектілері актілерінің 
талаптарынан ауытқу, сондай-ақ ең жоғары жол берілетін мөлшері 
мемлекегп ік  аудит объектісі қызметінің ерекшелігіне жэне
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көрсеткіштер санатына қарай Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау туралы заңнамасына 
сэйкес айқындалатын, қабылданатын шешімдерге ықпал ететін өзге 
де қателер.

Мэнділік және аудиторлық тэуекел көрсеткіштерінің есебі ішкі 
мемлекетгік аудиттің тиісті рэсімдік стандарттарында айқындалады.

Жиналатын ақпарат мемлекеттік аудит объектілерінің қызметін 
нормативтік қүқықтық реттеу, оның үйымдық құрылымы, 
мақсаттары, міндеттері жэне күтілетін нәтижелері, олардың 
есептілік тетіктері жэне ішкі бақылаудың бар жүйелері, бар 
тэуекелдер жэне ішкі мемлекеттік аудит мақсаттары үшін қажет 
өзге мэселелер жөніндегі деректерді қамтиды.

Ақпарат көздері:
1) алдыңғы, оның ішінде басқа мемлекеттік аудит жэне 

қаржылық бақылау органдары тексерулерінің нэтижелері мен 
материалдары;

2) бюджет проңесіне қатысушьшар есептерінің материалдары;
3) бюджетті атқару жөніндегі уэкілетгі органның ақпаратгық 

жүйелерінің деректері;
4) мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау органдары 

үйлестіру кеңесі отырыстарының материалдары;
5) Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан 

Республикасы Президенті Әкімшілігінің және өзге атқарушы билік 
органдары отырыстарының материалдары;

6) Қазақстан Республикасының өкілді жэне атқарушы билік 
органдарының отініштері;

7) мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау органдарыньщ 
өтініштері;

8) бұқаралық ақпарат құралдарының материалдары;
9) жеке жэне заңды тұлғалардың өтініштері;
10) озге көздер болуы мүмкін.
Мемлекеттік аудит тобы аудиторлық іс-шараға дайындық 

кезеңінің мерзімі басталғаннан бастап бес жүмыс күні ішінде:
1) Ішкі аудит қызметтері үшін мәселелердің болжамды тізбесіне 

сэйкес мемлекеттік аудит объекгісінің қызметін алдын ала зерделеу 
үщін ақпарат көздерін талдауды жүргізеді. Мемлекеттік аудит 
объектісінің қызметін алдын ала зерделеу барысында ішкі аудит 
қызметтері зерделейтін мәселелердің болжамды тізбесі 8-кестеде 
көрсетілген.
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2) қсшжетімді көздерден, Мем:декеттік аудит жэне қаржылық 
бақылау жвніндегі бірыңгай дерекқордан ақпарат жинақтауды 
жүзеге асырады жэне мемлекеттік аудит объектісін алдын ала 
зерделеу үшін қосымша мэліметтер, ақпараттар, күжаттар 
(материалдар) сүратады.

Кесте 8
Мемлекеттік аудит объектісінің қызметін алдын ала зерделеу барысында 
уэкілетті орган жэне оның аумақгық белімшелері зерделейтін мэселелердің 
үлгі тізбесі

Мәселелер Ақпарат көздері
1

1. Сэйкестік аудиті (жалпы мәселелер).

Нормативтік құқыктық актілер, ақпараттық-күқықтық 
жүйелер_______________________________________

Мсмлекттік аудит 
объектісінің қызметі

Аудит объектісінің құрылчай құжаттары (Бреже, 
Жаргы жэне аудит объектісінің қызметін ретгейтін 
әзге де қужаттар)___________________ ____________
Аумақтық бөлімшелер мен ведомстволық тэуелді 
үйымдарды қоса алғанда, мемлекеттік аудит 
объектісінің қүрылымы__________________________
Қүқық белгілейтін жэне өзге де бастапқы қүжаттарды 
қүқық қоргау оріандарының алып қоюы _________

Мсмлекстгік аудит 
объектісі бойьшша 
алдыңғы мемлекеттік 
аудит (бақылау) 
пэтижелері _______

Мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау 
органдарының актілері мен мемлекетгік аудит 
қорытындысы бойынша аудит объектісі кабылдаган 
шаралар

Мемлекетгік аудит 
объектісінің ішкі аудит 
қызметінің жұмысы

Ішкі аудит қызметінің ережесі, тиісті жылга арналған 
мемлекетгік аудат объектілерінің тізбесі, ішкі аудит 
нэтижелері туралы есептер, ішкі аудит қызметінің 
жұмысы туралы жиынтық ақпарат________________

Бюджеттік 
багдарламалар 
экімшілерінің 
бюджетгі уақтылы 
жэне сапалы атқаруы

Бюджеттік бағдарламалардың тиісті әкімшілері 
бойынша тиісті есеп жыльгаа арналған мемлекеттік, 
республикалық жэне жергілікті бюджетгердің 
атқарылуы тур;;шы есеп (бюджетгің атқарылуы 
жөніндегі орталық жэне жергілікті атқарушы 
органдар үсынатын ақпарат, төлемдер бойынша 
қаржыландыру жоспары, міндеттемелер бойынша 
қаржыландыру жоспары).__________ _____________
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Мәселелер Ақпарат көздері
1 2

Мемлекеттік сатьга 
алуды жүргізу 
тэсілдері, тауарлар, 
ясұмыстар мен 
көрсетілетін қызметтер 
номенклатурасы, 
бюджеттен бөлінген 
қаражат шегінде 
тауарларды, жүмыстар 
мен көрсетілетін 
қызметгерді жеткізу 
мерзімдері

Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспары, 
нақтыланган мемлекеттік сатып алу жоспары 
(ақпараттық жүйелер)

Мемлекеттік аудит 
объектісі туралы 
жинақталған ақпарат

Тексерілетін мемлекетгік аудит объектісінің 
ақпараттық базасы, ресми статистикалық деректф, 
бүқаралық ақиарат құралдары мен басқа да көздердің 
церектері
Жеке жэне заңды түлғалардың мемлекетгік аудит 
объектілерінің лауазымды адамдарының әрекетіне 
(эрекетсіздігіне) қатысты (болған жағдайда) 
өтініштері (шагымдары)
2. Қаржылық есептілік аудиті

Мемлекеттік аудит 
объектісінің қызметі

Нормативтік қуқықтық актілер (ақпараттық-кұқықтык 
жүйелер)
Кұқық белгілейтін жэне езге де бастапқы қүжаттарды 
қүқық қорғау органдарының алып қоюы

Мемлекеттік аудит 
объектісінің ішкі аудит 
қызметінің жұмысы

Ішкі аудит нәтижесі бойынша қорьггынды, ішкі аудит 
нәтижелері туралы есептер, ішкі аудит қызметінің 
нұсқамалары, қабылданған шаралар туралы ақпарат, 
ішкі аудит қызметінің жүмысы туралы жиынтық 
ақпарат

Мемлекеттік аудит 
объектісі бойынша 
алдыңғы аудит 
(бақылау) нэтижелері

Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау 
органдарының актілері мен мемлекеггік аудит 
қорытындысы бойынша аудит объектісі қабылдаған 
шаралар

Бухгалтерлік есеп және 
бюджетгік 
багдарламалардың 
атқарьшуы женіндегі 
есептер

Қаржылық есептілік (бухіалтерлік теңгерім, активтер 
мен міндеттемелердегі өзгерістер туралы есеп, 
қаржыландыру көздері бойынша шотгардағы ақша 
қозғалысы туралы есеп; түсіндірме жазба, 
қаржыландыру жоспарларының орындалуы туралы 
есеп) жэне басқалары



Мәселелер Ақпарат кездері
1 2

Дудит объектісінің 
м і і ідеттемелерді 
кдбылдау, бюджеттік 
багдарламалар 
бойынша төлемдер 
жүргізу, бюджет 
іүсімдері мен 
111 ығыстарының 
орындалу болжамдарын 
жасау уақтылығы

Тиісті бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің 
бюджеттік бағдарламалардың іске асырылуына 
мониторинг нэтижелері туралы есептері

'Гауарларды, 
жүмыстарды және 
корсетілетін 
қызметтерді өткізуден 
ақша түсімдері мен 
міыгыстарының 
ясосиарларын орындау

Тауарларды, жүмыстарды жэне көрсетілетін 
қызметтерді өткізуден ақша түсімдері мен шыгыстары 
жоспарларының орындалуы туралы есеп

Нсепті қаржы жылына 
ариалған бюджетті 
бекіту, нақтылау, 
түзету

Бекітілген, нақгыланған, түзегілген республикалық 
бюджет, бюджеттік бағдарламалар бойынша 
қабылданған, төленбеген міндеттемелер және (немесе) 
төленген міндеттемелер керсетілген бюджетгі атқару 
женіндегі орталық уәкілетті жэне (немесе) жергілікті 
атқарушы органның тиісті бюджеттік бағдарламалар 
әкімшісі бойьінша реепубликалық жэне (немесе) 
жергілікті бюджеттердің атқарглтуы туралы есептері, 
жүргізілген бюджеттік мониторинг жэне нэтижелерді 
бағалау негізінде жергілікті бюджетгік 
бағдарламаларды орындау бәлігінде жергілікті 
бюджеттің атқарылуы туралы талдамалы есеп; 
экономикалык жағдай мен тиісті кезенде облысты, 
республикалық маңызы бар қаланы, астананы 
әлеуметтік-экономикалық дамыту болжамында 
қабылданған негізгі бағыттардың іске асырылуы туралы 
талдамалы ақпаратты қамтитын түсіндірме жазба

Бюджеттік 
багдарламалар 
пкімшісі 
геңгерімдерінің 
есептік баптары 
бойынша дебиторлық 
жэне кредиторлық 
берешек

Мемлекеттік, республикалық жэне жергілікті 
бюджеттердің, оның ішінде еткен жылдардьщ 
дебиторлық берешегі туралы есептер, мемлекеттік, 
республикалық және жергілікті бюджеттердің 
кредиторлық берешегі туралы есеп (орталық жэне 
жергілікті бюджетті атқару женіндегі уэкілетгі 
органдардың ай сайынғы ақпараты)
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Мемлекеттік аудит объекхісін ің бюджет қаражатын жэне ішкі 
активтерді калыптастыруын жэне пайдалануын сипаттайтын 
ақпараттар мен көрсеткіштердің жиынгығын талдау жэне бағалау 
нәтижелері бойынша мемлекеттік аудит органдары:

1) аудиторлық іс-шара барысында қамтуға жататын мәселелерді 
мемлекеттік аудиторлар арасында, бірлескен жэне қатар тексеру 
жүргізген жағдайда — мемлекеттік органдар мен мемлекеттік аудит 
жэне қаржылық бақылау органдары арасында бөледі;

2) үстеме тексеру объектілерін айқындайды;
3) мемлекеттік аудит жүргізуге тартылатын сарапшыларды 

жэне оларға тапсыру үшін жоспарланатын мемлекеттік аудиттің 
нақты мәселелерін айқындайды;

4) режимдік объектілерде мемлекеттік аудит жүргізген 
жағдайда рұқсаттар алу мәселелерін пысықтайды.

Аудит объектісінің бухгалтерлік есеп жүйесінде: 
қаржылық жэне бюджеттік есептілікті жасау; 
жүргізу, бухгалтерлік рәсімдер ерекшелігін ескере отырып, 

қызметін;
бухгалтерлік оиерацияларды орындау.

Мемлекеттік аудитор бухгалтерлік есеп жүйесі тураяы 
мэліметтерді:

бухгалтерлік есеп тіркелімдері;
-  бастапқы есептік қүжаттарды жүйелеу жэне сақтау әдістері; 

огіерациялар туындаған сэттен бастап оларды қаржылық
есептілікте көрсетуге дейінгі бухгалтерлік есепті жүргізу тэртібі; 

кірістер мен шығыстар түрлері;
-  активтер, міндеттемелер, оларды бағалау жэне есепте 

көрсету;
таза активтер/капитал қүрамындағы өзгерістер; 
резервтердің болуы жэне олардың есепте көрсетілуі.

Аудит объектісінің бухгалтерлік есеп жүйесі, егер бухгалтерлік 
есепті тиісінше жүргізу жэне дұрыс қаржылық есептілікті дайындау 
қамтамасыз етілсе, тиімді болып табылады. Мемлекеттік аудитор 
колданылатын бухгалтерлік есептің ақпараттық жүйесінің 
қауіпсіздігі мен сенімділігін зерделейді, бағалайды, оны 
операцияларды көрсету мен есеп айырысуларды жүзеге асырудың 
дүрыстығына гестілейді.
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Жоспарлау процесінде мемлекеттік аудитор аудит объектісінің 
ііігкі бақылау қуралдарымен танысуы қажет.

Ішкі бақылау қүралдары-бұл аудит объектісінің жай-күйі мен 
қызметінде тэуекелдердің туындауын анықтауға жэне ескертуге 
мүмкіндік беретін аудит объектісінің басшылығы белгілеген 
одістер, тэсілдер мен рэсімдер.

Мемлекетгік аудитор мынадай мақсаттарға қол жеткізу үшін 
ішкі бақылау қүралдарын қарайды:

- тиісті есепті кезеңдерде бухгалтерлік есеп шоітарындағы 
барлық операциялар мен оқиғаларды уақтьшы есепке алу;

-  активтер мен міндетгемелер бойынша есептік деректерді 
олардың нақты болуымен түрақты салыстыру, кез келген 
алшақтықтарға қатысты тиісті шаралар қабылдау

6.2 Аудит жоспары мен бағдарламасын, аудиторлық нүсқау мен 
тапсырманы қалыптастыру

Жеке мемлекеттік аудитгі жоспарлау кезінде Қазақстан 
1’еспубликасы Бюджет кодексінің баптарына сэйкес жүргізілетін 
ағымдағы бақылаудың нәтижелері ескеріледі: 112-Бюджеттік
моииторинг; 113-Нэтижелерді бағалау.

Ішкі мемлекеттік аудитті жүргізудің негізгі кезеңі аудиторлық 
іс-шараны жүргізу больш табылады.

Ішкі мемлекеттік аудиітгі жүргізудің қорытынды кезеңі ішкі 
мемлекеттік аудит нэтижелері бойынша шешім қабылдау жэне 
қүжаттар жасау болып табылады.

Мемлекеттік аудит объектілерін алдын ала зерделеу негізінде 
аудит объектісінде аудиторлық іс-шараны жүргізу басталғанға дейін 
уокілетті орган жэне оның аумақтық бөлімшелері аудитгің жоспары 
мен бағдарламасын, аудиторлық іс-шараны жүргізуге арналған 
аудиторлық тапсырма мен тапсырманы жасайды.

Аудит жоспарын мемлекеттік аудит тобының басшысы 
мемлекеттік аудиттің екі жэне одан да көп объектілерін аудиторлық 
іс-шарамен қам іуіа тиіс болған жағдайларда жасайды жэне оны 
гиісті нысан бойынша аудиторлық іс-шараны жүргізуге жауапты 
түлға бекітеді. Аудит жоспарында міндето түрде мынадай 
дсректемелер кәрсетіледі:
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-  ішкі мемлекеттік аудиттің түрі; 
аудиторлық іс-шараны өткізу мерзімі; 
мемлекеттік аудит объектілері жэне жүру бағыттары;

-  аудиторлық іс-шарамен қамтылатын қаражат жэне (немесе) 
активтер көлемі.

Аудит бағдарламасын ішкі мемлекетгік аудит тобыкың 
басшысы немесе мемлекеттік аудитор жасайды жэне оны 
аудиторлық іс-шараны жүргізуге жауапты түлға бекітеді, онда: 

мемлекеттік аудит объектісінің атауы; 
аудиторлық іс-шараның мақсаты, пэні; 
тексеру түрі (бірлескен, параллель);
ішкі мемлекеттік аудитке жататын мэселелердің толық

тізбесі;
аудиторлық іс-шара барысында пайдаланылатын Қазақстан 

Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің жэне ішкі 
мемлекеттік аудит органдарының өзге де қүжаггарының тізбесі.

Аудит бағдарламасы мемлекеттік аудит көрсеткіштерін жэне 
эрбір корсеткіштердің эрқайсысына аудиторлық іс-шараның 
(бірлескен, қосарлас тексеру) егжей-тегжейлі мэселелерін қамтиды. 
Аудит бағдарламасы қисынды, түсінікті больш табылады,сондаиі-ақ 
аудиторлық іс-шараның қойылған мақсаттарына қол жеткізуге 
бағытталған.

Қаржылық есептілік аудитінің бағдарламасы Қазақстан 
Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 24 сэуірдегі № 272 
бұйрығымен бекітілген «қаржылық есептілік аудиті» рәсімдік 
стандартында көзделген тэртіппен елеулі жэне аудиторлық тәуекел 
есебі негізінде жасалады. Қаржылық есептілік аудиті 
бағдарламасын жасаған кезде уәкілетті орган мен оның аумақтық 
бөлімшелері мемлекеттік мекемелердің бухгалтерлік есепті 
жүргізуінің жэне қаржылық есептілікгі жасауының толықтығы мен 
дұрыстығы мәселелерін енгізгені жөн..

Сэйкестік аудиті бағдарламасын жасаған кезде мемлекеттік 
аудит объектісінің Қазақстан Республикасы заңнамасының 
нормаларын, нормативтік құқықтық актілердің ережелерін, сондай- 
ақ квазимемлекеттік сектор субъектілерінің оларды іске асыру үшін 
қабылданған, мемлекеттік аудит объектісінің қызметін реттейтін 
жэне регламенттейтін актілерін сақтау мэселелері көрсетіледі.
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Аудиторлық тапсырма екі жэне одан да көп қатысушы 
пудиторлық іс-шараны жүргізген жағдайда жасалады, оған 
мсмлекетгік аудит тобының барлық мүшелері қол қояды жэне 
оелгіленген нысан бойынша мемлекеттік аудит тобының басшысы 
(іекітеді:

үйымдық-қүқықтық иысаны, мемлекетгік аудит объектісінің 
і олық атауы көрсетіледі;

аудиторлық іс-шараны откізуге арналған тапсырмаға сэйкес 
аудиторлық іс-шараның мерзімі жэне аудиторлық іс-шараны 
откізуге қажетті жүмыс күндерінің жалпы саны көрсетіледі;

аудит тобының қатысушылары арасында бөлінетін 
иудиторлық іс-шара мәселелері (аудит бағдарламасынан);

мемлекеттік аудитордың, мемлекеттік аудитордың 
мссистентінің (тартылған маманның, сарапшының) тегі, аты жэне 
.ікссінің аты (бар болса) жэне лауазымы);

аудиторлық іс-шараны өткізу мерзімі (кезеңдері). 
Аудиторлық іс-шараны (қарсы, бірлескен, қосарлас 

і сксерулерді) жүргізуге арналған тапсырма аудиторлық іс-шараны, 
қпрсы, бірлескен, қосарлас тексерулерді жүргізуге қүқық беретін 
рссми қүжат болып табылады жэне нысан бойынша қатаң есептілік 
бланкісінде рэсімделеді:

«мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау туралы» 2015 
жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Ресгіубликасы Заңының 18-бабына 
(>йксс мемлекеттік аудит тобының басшысын, мемлекеттік 
органдардың тиісті мамандарын (олармен келісім бойынша) корсете 
отырып, ішкі мемлекеттік аудит жөніндеғі уәкілетті орган мен оның 
ііумақтық бөлімшелері қызметкерінің тегін, атын жэне экесінің 
атын және лауазымын, сондай-ақ қажет болған жағдайда 
пудиторлық іс-шараны жүргізу тапсырылған аудиторлық 
ү.йымдарды, сарапшыларды көрсету тапсырылады;

аудит объектісінің үйымдық-қүқықгық нысанын, толық 
іпауын, оның орналасқаи жерін, БСН, аудит объектісі басшысының 
тсгін, атын жэне экесінің атын көрсету;

аудиторлық іс-шараның (тексерудің) мэнін, аудиторлық іс- 
шараның мэселелерін корсету;

- мемлекеттік аудиттің түрі 
тексеру түрі
аудиторлық іс-шарамен (тексерумен) қамтылатын кезең
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-  аудиторлық іс-шараны өткізу мерзімі
-  аудиторлық іс-шараны өткізуге жауапты тұлға-Тегі, Аты, 

Әкесінің аты, атқаратын қызметі.
Аудиторлық іс-шараны (тексеруді) жүргізуге арналган 

тапсырма құқықтық статистика жэне арнайы есепке алу 
саласындағы уэкілетті органда тіркелген күннен бастап күшіне 
енеді.

Аудиторлық іс-шараны жүргізуге тапсырма жасау үшін негіз 
болып келесілер табылады:

-  ішкі мемлекеттік аудит жвніндегі уәкілетті органның жэне 
оның аумақтық бөлімшелерінің тиісті жылға арналған мемлекеттік 
аудит объектілерінің тізбесі;

-  Қазақстан Республикасы Президентінің жэне Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің тапсырмасы;

-  тэуекелдерді басқару жүйесін колдана отырып, бюджетті 
атқару жөніндегі орталық уэкілетті органның ақпараттық жүйелері 
деректерінің мониторингі нэтижелері; жеке жэне занды 
түлғалардың өтініштері.

Аудиторлық іс-шараны жүргізуге арналган тапсырманы 
мемлекеттік аудитор немесе мемлекеттік аудит тобының басшысы 
жасайды, аудиторлық іс-шараны жүргізуге жауапты түлғамен 
келісіледі жэне оған уәкілетті органның, оньщ аумақтық 
бөлімшелерінің басшысы қол қояды.

Аудиторлық іс-шараны жүргізуге жауапты түлғалар 
аудиторлық іс-шараға (негізгі кезеңге) шыққанға дейін мемлекеттік 
аудит тобының қатысушыларымен техникалық оқу (нұсқаулық) 
өткізеді.

Уэкілетті орган жэне оның аумақтық бөлімшелері тапсырманың 
нөмірі мен тіркелген күні, аудит объектісінің атауы, аудит типі, 
ауднт тобы басшысының тегі, аты, экесінің аты, оның ішінде 
электрондық кұжат айналымының бірыңғай жүйесі (ЭҚАБЖ) 
арқылы көрсетілетін аудиторлық іс-шараны жүргізуге арналған 
тапсырмалар бойынша жеке тіркеу журналын жүргізеді.

Уәкілетті орган жэне оның аумақтық белімщелері аудитордық 
іс-шараны жүргізуге арналған тапсырманы құқықтық статистика 
жэне арнайы есешсе алу саласындағы уэкілетгі органда Қазақстан 
Республикасы Бас Прокурорының 2016 жылғы 26 қаңтардағы № 13 
бұйрығымен бекітілген тексеруді тағайындау туралы актідерді,
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юіссеруді тоқтата туру, қайта бастау, мерзімін ұзарту туралы, 
к,а іысушылардың құрамын өзгерту және тексеру жэне оның 
штгижелері гуралы ақнаратгық есепке алу құжаттарын үсыну 
қшидаларында көзделген тәртіппен тіркейді.

Шақылау сүрацтары:
1. Мемлекеттік аудит объектісінің қызметін алдын ала 

'ісрделеу кезінде ескерілетін керсеткіштерді ашыңыз
2. Мемлекеттік аудит объектісінің қызметін алдын ала 

юрделеу кезінде қандай ақпарат көздері қолданылады?
3. Сәйкестік аудитін жұргізу кезінде мемлекеттік аудит 

обьектісінің қызметін алдын ала зерделеу барысында уәкілетті 
орган мен оның аумақтық болімшелері зерделейтін сұрақтар 
і ічбесін ашыңыз

4. Қаржылық есептілік аудитін жүргізу кезінде мемлекеттік 
аудит объектісінің қызметін алдын ала зерделеу барысында 
уокілетті орган мен оның аумақтық бөлімшелері зерделейтін 
моселелер тізбесін ашыңыз

5. Аудит жоспарында қандай деректемелер (реквизиты) 
ісорсетіледі?

6. Аудит бағдарламасында қандай деректемелер (реквизиты) 
корсетіледі?

7. Қаржылық есептілік аудит бағдарламасын жасау 
ерекшеліктері неде?

8. Аудиторлық тапсырманы жасау тэртібі қандай?
9. Аудиторлық іс-шараны өткізуге арналған тапсырманы 

жасау тәртібі қандай?
10. Аудиторлық іс-шараны жүргізуге тапсырма жасауда негіз 

болып табылатын не?

Тест тапсы рм алары

1. Мемлекеттік аудит объектісінің қызметін алдын ала 
ісрделеу келесілерді айқындау үшін жүргізіледі:

A) қаржы жэне активтер колемі;
B) тэуекелдердің болуы жэне дэрежесі;
C) объектіде болуы жэне жағдайы;
О) бюджет проңесіне қатысушылардың есеп материалдары;
Е) ақша қаражатының қозғалысы туралы деректер.
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2. Алдын ала зерделеу барысында мемлекеттік аудит 
объектісінің қызметі туралы қандай ақпарат негізінде аудиттің 
туріне жэне аудиторлық іс-шараның мақсатына байланысты 
мынадай көрсеткіштер ескеріледі:

A) талдау жэне бағалау;
B) тәуекелдердің болуы және дэрежесі;
C) объектіде болуы және жағдайы;
В) бюджет проңесіне қатысушылардың есеп материалдары;
Е) ақша қаражатының қозғалысы туралы деректер.

3. Мемлекеттік аудит объектілерінің бекітілген тізбелері, 
сондай-ақ оларға өзгерістер олар бекітілген күннен бастап 
күнтізбелік неше күн ішінде мемлекеттік органның интернет- 
ресурсында орналастырьшады:

A) 5;
B) 4;
C) 3;
О) 2;
Е) 1.

4. Аудит объектісінің бухгалтерлік есеп жүйесінде 
қарастырыл ады:

A) қаржылық жэне бюджеттік есептілікті жасау;
B) бухгалтерлік есеп тіркелімдері;
C) бастапқы есепке алу қүжаттарын жүйелеу жэне сактау 

эдістері;
В) қаржылық есептіяікте операңиялар пайда болған сәттен 

бастап оларды көрсетуге дейінгі бухгалтерлік есепті жүргізу тэртібі;
Е) табыс жэне шығыс түрлері.

5. Мемлекеттік аудитор бухгалтерлік есеп жүйесі туралы 
мэліметтерді, келесіні аныктау үшін қажет етеді:

A) бухгалтерлік есеп тіркелімдері;
B) қаржылық жэне бюджеттік есептілікті жасау;
C) бухгалтерлік рэсімдерді жүргізу;
О) бухгалтерлік операцияларды орындау;
Е) қарсы тексеру объектілері анықталады.
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6. Мемлекеттік аудит объектісі қызметінің
үйымдастырушылық қүрылымы, мақсаттары, міндеттері жэне 
күтілетін нэтижелері гуралы ақнаратты, сондай-ақ мемлекеітік 
иудит объектісінің бюджет қаражаты мен активтерін 
қітынтастыруын жэне пайдалануын сигіаттайтын елеулі жэне 
пудиторлық тэуекел көрсеткіштерінің есептемелерін талдау жэне 
багалау нэтижелері бойынша уэкілетті орган жэне оның аумақтық 
(шлімшелері:

Д) қарсы тексеру объектілері анықталады;
B) қаржылық жэне бюджетгік есептілікті жасау;
C) бухгалтерлік рәсімдерді ж’фгізу;
О) бухгалтерлік операцияларды орындау;
Е) бастапқы есепке алу қүжаттарын жүйелеу және сақтау 

одістері.

7. Мемлекеттік аудитор мынадай мақсаттарға қол жеткізу 
үшін ішкі бақылау қүралдарын қарайды:

A) бухгалтерлік есеп шоттарындагы барлық операңиялар мен 
оқигаларды тиісті есептік кезеңдерде уақтылы есепке алу;

B) қарсы тексеру объектілері анықталады;
C) мешіекеттік аудитті жүргізуге тартылатын сарапшылар 

жане оларга тапсырма беру үшін жоспарланатын мемлекеттік 
аудиггін нақты мэселелері айқьшдалады;

О) режимдік объектілерде мемлекетгік аудит жүргізілген 
жагдайларда рүқсат алу мэселелері пысықталады;

Е) аудит объектісінің бухгалтерлік есеп жүйесіне қарайды.

8. Жеке мемлекеттік аудитгі жоспарлау кезінде Қазақсгган 
1'ссиубликасы Бюджет кодексінід баптарына сәйкес жүргізілегін 
келесі бақылаудың нэтижелері ескеріледі:

A) 112-Бюджеттік мониторинг;
B) 114-бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептіліктің мақсаты;
C) 115 - бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептіліктің 

пріинңиптері мен негізгі сапалық сипатгамалары;
П) 116 - бухгалтерлік есеп жүйесі;
Е) 117 - қаржылық есептілік.
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9. Ішкі мемлекеттік аудитті жүргізудің негізгі кезеңі болып 
табылады:

A) аудиторлық іс-шараны өткізу;
B) бағалау және талдау;
C) мемлекеттік аудит объектісінің қызметі туралы ақпарапъі 

бағалау;
В) ақпарат кездеріне талдау жүргізу;
Е) ақпаратты жинау.

10. Аудит жоспары жасалады:
A) топ жетекшісі;
B) жауапты түлға;
C) жеке тұлға;
В) ішкі аудит қызметі;
Е) бухгаптер.

11. Қаржылық есептілік аудитінің бағдарламасы рәсімдік 
Стандартта көзделген тэртіппен елеулі жэне аудиторлық тәуекел 
есебі негізінде жасалады.

A) «Қаржылық есептілік аудиті»;
B) «Сыртқы мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау»;
C) «Ішкі мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау»;
Б ) «Қаржылық бақылау»;
Е) «Ішкі мемлекетгік аудит».

12. Қаржылық есептіліктің аудиторлық бағдарламасы 
Қазақстан Республикасы Қаржы мииистрінің қай уақыттағы 
бүйрығымен бекітілген «Қаржылық есептілік аудиті» іс жүргізу 
стандартында белгіленген тэртіппен маңыздылық пен аудиторлық 
тәуекелді есептеуге негізделген.

A) 2017 жылғы 24 сэуірдегі № 272;
B) 2016 жылғы 24 сәуірдегі № 272;
C) 2017 жылғы 25 сэуірдегі № 272;
Б ) 2017 жьшғы 24 сэуірдегі № 273;
Е) 2017 жылғы 24 наурыздағы № 272.
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13. Аудиторлық тапсырма екі немесе одан да кегі қатысушы 
лудиторлык оқиға болған жағдайда дайындалады, оған мемлекеттік 
аудит тобының барлық мүшелері қол қояды жэне белгіленген 
ш.ісанда мемлекеттік аудит тобыньщ басшысы бекітеді:

A) заңды нысанды, мемлекеттік ауддт объектісінің толық 
атауын көрсетеді;

B) аудиторлық іс-шараның өткізілу мерзімі аудиторлық оқиға 
іуралы нүсқаулыққа сэйкес жэне аудиторлық іс-шараны өткізуге 
қажетті жүмыс күндерінің жалпы саны көрсетілген;

C) аудиторльйс топтың қатысушьшары арасында таратьшатын 
пудиторлық оқиға мәселелері (аудиторлық бағдарламадан);

13) тегі, аты, экесінің аты (бар болса) жэне мемлекетгік 
пудитордың лауазымы, мемлекеттік аудитордьщ көмекшісі (маман, 
еарашды);

Е) Еіарлық жауаптар дүрыс.

14. Аудит бағдарламасын ішкі мемлекеттік аудит тобының 
басшысы немесе мемлекеттік аудитор жасайды жэне оны 
аудиторлық іс-шараны жүргізуге жауапты түлға бекітеді, онда 
корсетіледі:

A) ішкі мемлекеттік аудитке жататын мэселелердің толық 
і ізбесі;

B) ішкі мемлекеттік аудиттің түрі;
C) аудиторлық іс-шараны откізу мерзімі;
О) мемлекеттік аудит объектілері жэне жүру маршруттары;
Е) аудиторлық іс-шарамен қамтылатын қаражат жэне (немесе) 

аісгивтер көлемі.

15. Аудит жоспарында міндеггі түрде мынадай деректемелер 
корсетіледі:

A) аудиторлық іс-шарамен қамтылатын қаражат жэне (немесе) 
игстивтер көлемі;

B) мемлекеттік аудит объектісшің атауы;
C) а>гдиторлық іс-шараның максаты, пэні;
О) гексеру түрі (бірлескен, параллель);
Е) ішкі мемлекеттік аудитке жататын мэселелердің толық 

тізбесі.
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16. Жеке мемлекеттік аудитті жосиарлау кезінде Қазақстан 
Республикасы Бюджет кодексінің баптарына сәйкес жүргізілетін 
мына бақьшаудың нәтижелері ескеріледі:

A) 113 нэтижелерді бағалау;
B) 114 Бухгалтерлік есеп пен қаржыльіқ есептіліктің мақсаты;
C) 115 Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептіліктің 

принциптері мен негізгі сапалық сипаттамалары;
О) 116 Бухгалтерлік есеп жүйесі;
Е) 117 Қаржылық есеп.

17. Ішкі бақылау кұралы -  бұл:
A) аудит объекгісінің жай-күйі мен қызметінде тәуекелдердің 

туындауын анықтауға жэне алдын алуға мүмкіндік беретін аудит 
объектісінің басшылығы белгілеген эдістер, тэсілдер мен рэсімдер;

B) бухгалтерлік есеп шоттарындағы барлық операциялар мен 
оқиғаларды тиісті есепті кезеңдерде уақтылы есепке алу;

C) активтер мен міндеттемелер бойынша есептік дереістерді 
олардьщ нақты болуымен түрақты салыстьфу, кез келген 
алшақтықтарга қатысты тиісті шаралар қабылдау;

Э) аудиторлық іс -  шара барысында қамтуға жататьш 
мәселелер мемлекеттік аудиторлар арасында, бірлескен жэне 
қосарлас тексерулер жүргізілген жағдайда-мемлекеттік органдар 
мен мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау органдары 
арасында бөлінеді;

Е) мемлекеттік аудит объектісі қызметінің жэне (немесе) 
тексерілетін салада бюджет қаражаты мен активгерді қалыптастыру 
жэне пайдалану кезінде мемлекеттік органның өз мақсатгарына қол 
жеткізуіне әсер ететін қандай да бір факторларды (іс-эрекеттерді 
немесе оқиғаларды) айқындау жэне олардың бар-жоғын растау.

18. Мемлекеттік аудит объектісі қызмегінің
үйымдастырушылық қүрылымы, мақсагтары, міндеттері жэне 
күтілетін нэтижелері гуралы ақпаратты, сондай-ақ мемлекеттік 
аудит объектісінің бюджет қаражаты мен активтерін 
қалыптастыруын жэне пайдалануын сипаггайтыи елеулі жэне 
аудиторлық тәуекел көрсеткіштерінің есептемелерін талдау жэне 
бағалау нэтижелері бойынша уэкІлетті орган жэне оның аумақтық 
бөлімшелері:
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A) мемлекеттік аудитті жүргізуге тартылатын сарапшылар 
жоне оның тапсырмасы үшін жоспарланатын мемлекеттік аудиттің 
иақты мэсеиелері айқындалады;

B) қызмет ерекшелігін ескере отырып, бухгалтерлік рэсімдерді
жүргізу;

C) бухгалтерлік есепті жүргізу тэртібі операциялар пайда 
болған сэттен бастап қаржылық есептілікте көрсетілгенге дейін;

В) активтер мен міндеттемелер бойынша есепке алу 
доректерін олардың нақты болуымен түрақты салыстыру, кез келген 
алшақгықтарға қатысты тиісті шаргілар қабылдау;

Е) аудиторлық іс-шара барысында пайдаланылатын Қазақстан 
Республикасының нормативтік қүлсықтық актілерінің жэне ішкі 
мемлекетгік аудит органдарының өзге де қүжаттарының тізбесі.

19. Аудиторлық тапсырма екі жэне одан да көп қатысушы 
аудиторлық іс-шараны жүргізген жағдайда жасалады, оған 
мсмлекеттік аудит тобының барлық мүшелері қол қояды жэне 
бслгіленген нысан бойынша мемлежеттік аудит тобыньщ басшысы 
бекітеді:

A) мемлекеттік аудит обьектісінің үйымдық-қүқықтық 
иысаны, голық атауы көрсетіледі;

B) аудит объектісінің үйымдық-қүқықтық нысанын, толық 
атауын, оның орналасқан жерін, БСН, аудит объектісі басшысының 
гсгін, атын жэне экесінің атын көрсету;

C) тексеру түрі;
Г>) аудиторлық іс-шарамен (тексерумен) қамтылатын кезең);
Е) аудиторлық іс-шараны (тексеруді) еткізу мерзімі.
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БӨЛІМ 7
ІШКІМЕМЛЕКЕТТІК АУДИТТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ 

ЖӘНЕ ЖҮРГІЗУ

7.1 Қаржылық есептілік аудиті
7.2 Тиімділік аудиті
7.3 Кері, бірлескен, қатар тексерулерді жұзеге асыру

7.1 Қаржылық есептілік аудиті

Қаржылық есептілік аудитінің мақсаты Қазақстан 
Республикасының Үлтгық Банкін қоспағанда, бюджет 
бағдарламалары экімшілерінің жэне мемлекеттік мекемелердің 
қаржылық есептілігінің дұрыстығын дәйекті растау болып
табылады.

Қаржылық есептілік аудитіне Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрінің 2017 жылғы 1 тамыздағы № 468 бұйрығымен 
бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекттік тіркеу 
тізілімінде № 15594 болып тіркелген) Қаржылық есептілік жасау 
жэне беру қағидаларымен бекітілген көлемде жэне нысандар 
бойынша республикалық жэне жергілікті бюджет есебінен 
ұсталатын мемлекеттік мекемелердің қаржылық есептілігі, 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 6 
желтоқсандағы № 640 бұйрығымен бекітілген (нормативтік
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14624 болып 
тіркелді) Бюджетгік бағдарламалар экімшілерінің жэе бюджеттің 
атқарылуы жөніндегі жергілікті уәкілетті органдардың
шоғырландырылған қаржыық есептілік жасау қагидаларында 
бекітілген колемде жэне нысанда бойынша бюджеттік 
бағдарламалар әкімшілерінің шоғырландырылған қаржьшық 
есептілігі жатады.

Аудиторлық іс-шараға жауапты адам жэне мемлекепік аудит 
тобының басшысы аудит жұргізуге басшылыққа, бақылау 
мерзімдері мен сапасына жауапкершілік алады.

Қаржылық есегітілік аудиті келесі кезевдерде жұрғізіледі:
1. Жоспарлау.
2. Мәні бойынша аудит жүргізу.
3. Аудитті аяқтау.
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Ішкі мемлекеттік аудитті жоспарлау рәсіміне оқу құралының 5- 
тарауында толық сипаттама берілген.

Аудаітті орындау -  бұл аудиторлық іс-шараньщ мақсаттары мен 
міидеттеріне сәйкес аудиторлық дэлелдемелерді жинауға қажетті 
аудиторлык рэсімдерді жұргізу реттілігі.

Аудиторлъщ дәлелдемелер — бұл мемлекеттік аудитор пікір 
қалыптастыру мақсатында пайдаланатын ақпарат.

Аудиторлық дәлелдемелерге мыналар кіруі мүмісін:
өткен аудиттің нәтижелері бойынша алынған ақпарат;
сұраулар мен бақылаулар;
шарттар;
келісімдер;
меморандумдар.

Мемлекеттік аудитор жэне мемлекеттік аудитордың ассистенті 
жаібаша жэне ауызша сұраулардың негізінде аудиторлық 
долелдемелер жинауы керек.

Аудиторлық дэлелдемелердің көздері мыналар болып 
іабылады:

бастапқы есепке алу құжатгары;
бас гапқы есепке алу жазбаларына негізделген бухгалтерлік 

с і си  тіркелімдері;
қағаз жұзіндегі, сол сияқты электронды нысандағы 

сссптеулер;
есепті кезеңдегі қаржы есептілігі;
аудит объектісі басшылығы жиналыстарының, 

можілістерінің хаттамалары.
Аудиторлық дэлелдемелерді жинау ұшін қосымша дереккөздер 

мыналар болып табылады: 
ресми статистика;
бұқаралық ақпарат құралдарынан алынған ақпарат; 
алдыңғы аудиттер барысында алынған ақпарат; 
ішкі аудит қызметінің есептері.

Аудиторльщ дэлелдемелердің бір бөлігін тестілеу жүргізу, 
мысалы үшінші тараптардан алымған дебиторлармен жэне 
крсдиторлармен есеп айырысуды салыстырьш тексеру актісі 
арқылы алады. Аудиторлық дэледдемелердің саны бұрмаланған 
қаржылық есептілік тэуекеліне және оның сгшасына байланысты.
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Мемлекеттік аудитор операциядардың кластары, шоттардың 
сапьдосы, елеулі бұрмалау тэуекелін бағалауға арналған үсыныстар 
мен ашьш корсету бойынша пікірлерді пайдаланады.

Операциялардың кластары бойынша бекіту:
-  оқиға — операциялар жасалды, оқиғалар болды жэне аудит 

объекгісімен байланысты;
толықтығы -  барлық операциялар бухгалтерлік есепте 

корсетілген ж ә ң е  қаржылық есептілікте есепке алынған;
нақтылығы -  операцияларың сомалары сенімді көрсетілген; 
жабылуы -  операциялар есепті кезеңде есепке алынған; 
жіктемесі -  операциялар тиісті шоттарда есепке алынган.

Шоттардыц салъдосы бойынша бекітулер:
-  бар болуы — активтер мен міндеттемелер шынымен бар;
-  құқыкгар мен міндеттемелер — аудит объектісінің 

активтерге қүқықтары бар, кредиторлық берешек аудит объектісіің 
міндеттемесі болып табылады;

-  бағалау және белу — активтер, міндеттемелер жэне таза 
активтер/капитал тиісті сомалар бойынша көрсетілген жэие тиісті 
түрде есепке алынған.

Қаржылъщ есептілікке түсіндірме жазбаны ашып көрсету 
бойынша бекгтулер:

-  қүқықтар мен міидеттемелер — операциялар мен оқиғалар 
шынымен болды жэне аудит объектісіне қатысты;

толықтығы -  барлық ашып көрсету қаржылық есептілікке 
енгізілген;

-  жіктелуі жэне түсініктілігі -  қаржылық есептіліктегі 
ақпарат дүрыс көрсетілген;

нақтьшығы жэне бағалау -  ақпарат дұрыс жэне тиісті 
сомада атпып көрсетілген.

Аудиторлық дәлелдемелердің қағидаттары жеткіліктілігі жэне 
сәйкестік болып табылады.

Жеткіліктілігі -  бұл тэуекелдерді бағалауға байланысты 
аудиторлық дэлелдемелер санының көрсеткіші (тэуекел 
қаншалықты жоғары болса, аудиторлық дэлелдемелер соншалықты 
көп, сапасы қаншалыьдгы жоғары болса, аудиторлық дэлелдемелер 
соғұрлым аз).
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Сэйкестік — аудиторлық пікір негізделетін қорытыдыларды 
растау үшін ауди'горлық дэлелдемелер сапасының көрсеткіші 
(орындылығы жэне сенімділігі).

Аудиторлық дэлелдемелердің критерийлері орындылығы және 
сенімділігі болып табылады.

Орындылығы — бүл операциялар класыньщ, шоттар 
сальдосыньщ, ашып көрсетілетін мэліметтердің жэне олармен 
байланысты қаржылық есептілікті дайындау алгышарттарының, 
сондай-ақ ондағы бүрмалауды анықтаудың дүрыстығы.

Ақпараттың орындылығы аудиторлық рәсімнің мақсатымен 
логикалық байланысты жэне оған ықпал етеді.

Аудиторлық дэлелдемелердің сенімділігі дэлелдемены алу 
көзіне жэне сипатына байланысты.

Аудиторлық іріктеме операдиялар тобының элементтерін 
псмесе қаржылық есептілік баптарын іріктеу рэсімін білдіреді. 
Дудитрлық дэлелдемелерді жинау үшін мемлекеттік аудитр 
иудиторлық рэсімдерді жоспарлау кезеңінде іріктеме элементтерін 
іріктеу әдістерін айқындайды. Бас жиынтығы — бүл іріктеме 
жүргізілеті элементтердің толық күрамы. Іріктеме элементі -  бүл 
бас жиынтықты қүрайтын жеке элементтер. Мүндай элементтер 
шот фактуралар, дебиторлық жэне кредиторлық берешек бойынша 
шоттардың сальдосы, өткізу бойынша бухгалтерлік өткізулер болып 
табылады.

Аудиторлық рэсімдерді эзірлей отырып, мемлекеттік аудитор 
келесі рэсімдердің бірін жүргізуі керек:

бас жиынтықтың барлық элементтерін іріктеу (түтас 
тсксеру);

кэсіби пайымына жэне аудит объекгісінің қызметін 
гүсінуге сүйене отырып, спецификалық элементтерді іріктеу;

бас жиынтық элементтерінен аудиторлық іріктеме жүргізу.
Түтас тексеру мына жағдайларда жүргізіледі:

бас жиынтық қүны жоғары аздаған элементген түрады. Бүл 
тэсіл елеулі тэуекел болғанда жэне аудиторлық дэлелдемелерді 
басқа қүралдармен алу мүмкін болмаған кезде қолданылады;

ақпараттық жүйені қолдану аудиторлық рэсімдердің 
қайталау әдістерін орындауға мүмкіндік береді. Мысалы, қайта 
ссептеу немесе қайта орындау;

елеулі бүрмалау тэуекелі бар жэне басқа қүралдар 
жеткілікті аудиторлық дэлелдемелерді қамтамасыз етпейді.
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Спецификалық элементтерді іріктеу мына жағдайларда 
жүргізіледі:

-  бас жиынтық қүны жоғары элементтерден тұрады жэне 
тэуекелге бейім немесе бұрын қатемен немесе ерекше операциямен 
байланысты болған элеменггер;

-  аудит объектісі қызметінің ерекшеліктері, операциялардың 
сипаты жэне ішкі бақылау бойынша ақпарат алу үшін элементтерді 
тексеру жүргізіледі.

Бас жиынтық элементтерін іріктеу статистикалық эдіспен 
жүргізен кезде іріктеуге түспеген элементтерде қателікгердің болу 
тәуекелі ықтимал. Бүл кезде іріктеу ауқымын арттыру үсынылады.

Іріктеуді қалыптастыру процесі келесі кезеңдерден түрады:
-  іріктеу әдісін айқындау;
-  іріктеу көлемін анықтау;
-  аудиторлық рэсімдерді орындау;
-  алынған нәтижелерді талдау жэне оларды бас жиынтыққа 

қолдану.
Іріктеу әдістері мыналар болып табьшады:
-  статистикалык немесе статистикалық емес;
-  кездейсоқ сандар кестесін қолдану арқылы;
-  жүйелі жэне жүйелі емес.
Мемлекеттік аудитор кэсіби пайымына және нақты мән-жайды 

түсінуіне сүйене отырып, аталған іріктеу эдістерінің бірін қолдану 
туралы шешім қабылдайды. Іріктеу эдісін айқындауға жэне іріктеме 
көлеміне стратификацияны қабылдау -  бас жиынтықтың 
элементтерің үқсас сипаттамалары бар жекелеген топтарға белінуі 
елеулі ықпал етеді. Мысалы, қорлар шоттардың түрлері бойынша 
бөлінеді, негізгі қүралдар -  амортизация топтары бойынша; 
дебиторлық берешек — берешектің пайда болу мерзімдері бойынша 
бөлінеді. Бас жиынтықты сандық белгіге бөлу кезінде жиынтық 
ақшалай қүны бойынша стратификацияланады. Мысалы, іріктеме 
элементтерінің құны бойынша. Жекелеген топтардан қүны ең коп 
элементтер немесе қаржы есептілігінің дүрыстығына елеулі ықшіл 
етуі мүмкін негізгі элементтер таңдап алынады. Аудиторлық 
іріктеме көлемін анықтай отырып, мемлекеттік аудитор елеулі шегі 
болып табылатын рүқсат етілетін қателік деңгейін белгілейді 
(рүқсат етілетін бүрмалау көлемінің шекті мэні, одан жоғары 
анықталған бүрмалаулар елеулі болыгі табылады). Егер тексерілетін
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жиынтықта қателіктің болуы орын алса, анықталған қателіктерідң 
жиынтығы рұқсат етілетін қателік деңгейінен аспайтьшдығына көз 
жсткізу үпгін іріктеме элементтерінің санын арттыру керек. Егер 
мсмлекеттік аудитор тексерілетін жиынтықта қателіктің жоқтығын 
Сіолжайтыи болса, іріктеменің аз көлемі пайдаланылады. 
Жіберілетін қателіктің деңгейі мен іріктеу көлемі арасында кері 
байланыс бар: рұқсат етілетін қателіктің деңгейі аз болса, 
иудиторлық іріктеу көлемін аргтыру керек. Жиынтықтағы түрлі 
деректемелер үшін рүқсат етілетін қателіктің гүрлі деңгейлерін 
жоне орынды тәуекел деңгейін орнату керек, өйткені дұрыс 
ақпаратты жасау кезінде олар әртүрлі мәнге ие болады. Мысалы, 
мегізгі құралдардың түсімін тексеру кезінде осы негізгі құрал үшін 
материалдық жауапты тұлғаны анықтауға қарағанда, қүжаттардың 
(іолуы маңызды болып табылады. Мәні бойынша. тестілер үшін 
іріктеме көлемін айқындай отырьш, мемлекеттік аудитор жоспарлау 
ксііндегі ажырамайтын тэуекелдің және есепке алу баптары 
бойынша бақылау құралдары тәуекелінің нэтижелерін қолданады.

Ажырамайтын тэуекел жэне бақылау қүралдарының тэуекелі 
корсеткіштеріне қарай сенімділік деңгейі жэне сенімділік 
коэффициенті анықталады. Мемлекеттік аудитор ажырамайтын 
гэуекелді жэне бақылау құралдарының тәуекелін қаншалықты 
жоғары бағаласа, сенімділік деңгейі соғұрлым төмен, тнісінше 
ірікгеме көлемі соншалықты көп болуы тиіс.

Іріктеме колемі мына формула бойынша анықталады:

ІК = СК х ЖК,

мүадағы:
ІК -  іріктеу көлемі,
СК -  сенімділік коэффициенті,
ЖІ< -  жиынтық коэффициенті.
Жиынтық коэффициенті (ЖК) мына формула бойынша 

осептеледі:

ЖК = (БЖ -  ҚЖЭ - НЭ) /  МД,

мүидағы:
БЖ -  бас жиынтық,
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ҚЖЭ — кұны жоғары элементтердің жиынтық ақшалай мэні,
НЭ — негізгі элементтердің жиынтық ақшалай мэні,
МД -  маңыздылық деңгейі.
Ауытқу ықтималдығы үлкен элементтер негізгі элементтерге 

жатады. Мемлекеттік аудитор негізгі элементтерді к^сіби пайымына 
және аудит объектісі қызметінің ерекшелігін түсінуге сүйене 
отырып айқындайды.

Қүны жоғары элементтерге қүндық мәні нақтылық дэрежесінен 
жоғары элементтер жатады. Жиынтық коэффиңиентінің мэні 10-35 
аралығында болады. Егер есептеу нэтижелері бойынша жиынтық 
коэффиңиентінің мәні 10 аз болса, онда мэні 10 тең деп 
қабылданады, егер 35 артық болса, онда 35-ке тең мэнді қабылдау 
керек.

Қүны жоғары элементтер жэне негізгі элементтер жеке топқа 
іріктеледі жэне түтас тексеруге жатады.

Мемлекеттік аудитор іріктемеге тавдау ықтималдығы тең бас 
жиынтық элементтерін іріктеудің репрезентативтік эдісін 
қолданады.

Бүл іріктеме эдісі үшін мыналар қолданылады: 
кездейсоқ іріктеу; 
жүйелі іріктеу.

Кездейсоқ жэне жүйелі іріктеулер статистикалық іріктеме 
әдісері болып табылады. Іріктеме элементін кездейсоқ іріктеу 
кезінде Ехсеі бағдарламасы функңиясының -  кездейсоқ сандар 
генераторының көмегімен алынатын кездейсоқ сандар кестесі 
қолданылады. Кездейсоқ сан кездейсоқ түрде табылады. Баған мен 
жолдың қиылысында ізделетін кездейсоқ сан орналасады. Кестенің 
кездейсоқ таңдап алынған эрбір нөміріне бас жиынтықтың нақтъі 
элементі сэйкес келеді. Кестені эрбір жаңа жасау кезінде кездейсқ 
сандардың мэні өзгеріп отырады.

Тексеруге жататын қүжат:гардың нөмірін есептеу мына жолмен 
жүргізіледі:

кездейсоқ сандар кестесінен санды анықтау;
-  қүжаттың нөмірін анықтау.
Қүжаітың нөмірі (ҚН) мына формула бойынша анықталады:

ҚН = (СМ - БМ) х (КЗС + БМ),
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мүііда:
СМ -  соңғы мэні, бас жиьштықтағы соңіы қүжаттың ретгік 

номірін білдіреді;
БМ -  бастапқы мәні, бас жиынтықтағы бірінші құжатгың реттік 

жімірін білдіреді, ол 1-ге тең;
КЗС — кездейсоқ сан.
Жүйелі іріктеу кездейсоқ таңдап алынған саннан бастап 

іурақты интервал арқылы элементтерді іріктеуді білдіреді.
I Ііггервал элементтердің белгілі бір санына (мысалы, осы санаттағы 
(трлық күжаттардың ішінде эрбір оныншы қүжат іріктеледі) немесе 
олардың күндық бағасына (мысалы, элемештерідң жиынтық 
нүпі.індағы эрбір оныншы сома. тиесілі элемент іріктеледі).

Жүйелі іріктеу кезінде тексеруге жататын қүжаттардың 
помірлерін есептеу екі кезеңнен түрады: 

интервалдың мэнін анықтау; 
іріктеменің бастапқы нүктесін анықтау.

Интервалдың мэні мына формула бойынша есептеледі:

ИМ = (СМ - БМ) / ПС,

мүнда:
ИМ — интервалдың мэні;
СМ -  соңғы мэні, яғни бас жиынтықтағы соңғы қүжаттың 

реттік нөмірі;
БМ -  бастапқы мэні, яғни 1 (бас жиынтықтағы бірінші 

қүжаттың реттік нөмірі);
ІК -  іріктеу көлемі (элеметтердің саны).
Бастапқы нүкте мына формула бойынша анықталады:

БН = (ИМ х КЗС) + БМ,

м.ұнда:
БН — бастапқы нүкте;
ИМ — интервалдың мэні;
КЗС -  кездейсоқ сан;
БМ -  бастапқы мәні.
Мына жағдайларда аудиторлық іріктемені пайдалану кезінде 

тэуекел туындауы мүмкін:
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мемлекеттік аудитор тестіленетін жиынтықта қате жоқ деп 
есептегенде, бұл ретте аудиторлық рәсімдер нэтижесінде мұндай 
қателіктер анықталса. Бұл жағдайда іріктеу көлемін артгыру керек;

мемлекеттік аудитор тестіленетін жиынтықта қателіктер 
бар деп есептегеде, бұл ретте аудиторлық рәсімдер нәтижесінде 
мұндай қателіктер анықталмаса. Бұл жағдайда аудиторлық іріктеме 
жүргізу әдістерін қайта қарау жэие тиісті рэсімдерді қайта орындау 
керек.

Мэні бойынша тексеру жэне қателерді анықтау рэсімдерін 
жүргізу нәтижелері бойынша мемлекеттік аудитор олардың 
шындығында қате екенін анықтауы керек.

Қате -  бұл бақылау құралдарына тестілеу орындау кезінде 
бақылау құралдардың тиімді қызмет етуден ауытқуы немсе мэні 
бойынша тексеру рэсімдерін орындау кезінде бұрмалануы. Қателер:

-  жекелеген жағдайлар немесе форс-мажорлық мэн- 
жайлардың нәтижесінде болуы мүмкін жэне қайталануы мүмкін 
емес. Яғни, тексерілетін бас жиынтық тұрғысынан репрезентативтік 
қателік болып табылмайды;

-  белгілі бір объектілерге тэн болуы мүмкін. Мемлекеттік 
аудитор анықталған қателіктерде ортақ сипаттамаларды анықтауы 
мүмкін. Бұл жағдайларда мемлекеттік аудитор бас жиынтықтьщ 
ортақ сипаттамаға ие барлық элементтерін анықтауға шешім 
қабылдайды жэне әрбір жекелеген топқа аудиторлық рэсімдер 
жүргізеді.

Бұл ретте, алаяқтық салдарынан қателіктердің пайда болу 
ықтималдығы бар. Сондықтан, мемлекеттік аудитор аньщталған 
қателіктердің сапалық аспектілерін (сипаты -  қасақана немесе 
алдын ала ойластырылмаған, жүйелі немесе кездейсоқ; себебі жэне 
аудиторлық тексерістің эрі қарайғы барысына ықпалы) 
қарастырады.

Анықталған қателіктердің барлық бас жиынтыққа таралуы 
(экстраполяңия) келесі түрд жүргізіледі:

1) репрезентативтік іріктеме элементтерінде анықталған қателер 
барлық бас жиынтыққа таралады. Егер бухгаитерлік есеп шоты 
бойынша айналымдар немесе біртекті операциялар тобы жекелеген 
топтарға бөлінсе, қателіктердің экстраполяциясы эрбір топ 
бойынша жеке жүргізіледі;
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2) репрезентативтік емес іріктеме элеметгеріне, атап айтқанда 
снецификалық элементтер бойынша анықталған қателіктер нақты 
табылған көлемде есепке алынады жэне таралмайды;

3) экстраполяциялау кезінде аномалиялық қателіктер жоққа 
шығарылады және нақты табылған көлемінде есепке алынады.

Мемлекеттік аудитор тексерілетін жиынтықтағы қателік рұдсат 
етілетін шамадан аспайтындығына коз жеткізуі керек. Бұл үшін 
:жстраполяция арқылы алынған тексерілетін жиынтықтың қателігі 
рүқсат етілетін қагеліктің деңгейімен салыстырылады. Егер бірінші 
қателік рұқсат етілген шамадан асып кетсе, іріктеме тәуекелін қайта 
бағалау керек, егер олар орынды болмаса, аудиторлық рәсімді 
үлғайту жэне жүргізілген рэсімдерге балама аудиторлық рэсімдерді 
қолдануы, сондай-ақ аудиггелетін объектінің басшьшығынан қаржы 
есепгілігіне түзетулер енгізуді талап етуі керек. Іріктеме басқа 
кезеңдерде тексерілген құны жоғары элементтер мен негізгі 
члементтер алынып тасталған элементгер тізбесінен жүргізілуі тиіс. 
Егер іріктеме кезінде қүны жоғары элементтер алынып тасталмаса, 
мемлекеттік аудитор оларды мәні жоғары емес немесе негізгі 
:>лемент болып табьшмайтын, реті бйоынша келесі элементпен 
алмастыру керек. Таңцап алынған іріктеме әдісі сенімді аудиторлық 
дэлелдемелерді жинауд қамтамасыз етуі керек.

Іріктеме тексеру нэтнжелерін барлық тексерілетін жиынтыққа 
эксграполяциялау нэтижесінде қателіктер мен бүрмалаудың пайда 
болу себептеріне түбегейлі талдау жүргізіледі жэне келесі іс- 
амалдар орындалады:

-  егер жіберілген қателіктердің көлемі маңыздылық
деңгейінен жғары болса, мемлекеттік аудитор тексерілетін
жиынтыьсгың дұрыстығын растамайды;

егер жіберілген қателіктердің көлемі мацыздылық
деңгейінен аз болса, мемлекеттік аудиторға іріктеме көлемін 
артгыру ұсынылады;

-  егер көрсетілген шамалар бір-бірінен аз ерекшеленсе, онда 
мемлекеттік аудитор аудит объектісінен анықталған қателіктерді 
аудит аяқталғанға дейі жоюды талап етіп, іріктеме көлемін 
арттыруы керек. Одан кейін бас жиынтықтың тексерілмеген 
элементтеріне қайтадан тексеру жүргізеді.

Іріктеме нэтижелері «ЖҚ -  Аудиторлық іріктеме (ЖҚ-АІ)» 
жүмыс құжатымен тиісті нысан бойынша рэсімделеді. Жұмыс 
қүжаты іріктеменің эрбір элементіне толтырылады.
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7.2 Тиімділік аудиті

Анықталған мақсат негізінде тиімділік аудитінің сұрақтары 
жасалады, олардың жауаптары мемлекеттік аудит саласын немесе 
мемлекет аудит объектісінің қызметін тиімділік аудитінің 
көрсеткіінтеріне сәйкестігіне бағалауға мүмкіндік береді.

Тиімділік аудитінің мақсатына, сүрақтары мен көрсеткіштеріне 
қарай мемлекеттік аудит тобы тиімділік аудитін жүргізудің үш 
негізгі тәсілдерінің бірін таңдайды немесе корсетілгеи тэсілдерді 
қосады:

1) жүйелі-бағдарланған тәсіл, басқару жүйелерінің тиісті 
жүмысын зерттейді;

2) нэтижеге бағдарланған тэсіл, жоспарланған тікелей жэне 
сощы нэТижёге қол жеткізілгенін бағалайды;

3) проблемалық-бағдарланған тэсіл, оған сэйкес белгілі бір 
проблеманың себептері мен салдары талданады.

Тиімділік аудитінің белгіленген мақсаттары, сүрақтары мен 
көрсеткіштерін ескере отырып, тиімдіпік аудитін жүргізу әдістерін 
таңдау немесе әзірлеу жүзеге асырьшады. Мемлекеттік аудит тобы 
салыстырмалы талдауды, іріктемелі зерттеуді, бақылауларды, 
сауалнамалады қоса алғанда бір немесе бірнеше әдісті қолдану 
арқылы тиімділік аудитін жүргізеді.

Тиімділік аудитінің мақсаттарына, бағыттарына немесе 
сүрақтарына сүйене отырып, алдын ала зерттеу жэне жеке 
мемлекеттік аудитті жоспарлау сатысында тиімділік аудитінің 
көрсеткіштері айқындалады немесе эзірленеді.

Тиімділік аудитінің кәрсеткіштері нақты бағытқа немесе 
тиімділік аудитінің сүрағына қатысты эрбір белгіленген мақс;ат 
үшін әзірленеді.

Тиімділік аудитінің кәрсеткіштері сандық өлшенетін (сандық 
өрнектелген абсолютті жэне (немесе) салыстырмалы шамалар), 
нэтижелерге қол жеткізқу деңгейін аныктауға мүмкіндік беретін 
жэне (немесе) мемлекетгік аудит объектісі қызметінің 
нэтижелерінің өзгерістерінің мэнін көрсететін (идеалды немесе 
қажет етілетін жағдайды сипаттау) болып табылады.

Тиімділік аудиті кезінде келесі базалық көрсеткіштер 
қолданылады:
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1) тшмдшік -  алынған нэтижелердщ оларға қол жеткізу үшін 
ішіідаланылған ресурстарды есепке ала отырып, жоспарланған 
иотижелерге қатынасы;

2) үнемділік -  осы нэтижелердаң тиісті сапасьш сақтай отырып, 
қызмегіің бағаланатын нэтижелеріне қол жеткізу үшін бөлінген 
рссурстардың қүнын барынша азайгу;

3) өнімділік -  санын, сапасын жэне мерзімдерін ескере отырып, 
болінген ресурстарды пайдалану арқьшы экономика немесе 
жекелеген басқару саласы үшін барынша пайдалы нәтиже алу;

4) нзтижелілік -  эрбір қызмет бойынша белгіленген міндеттерді 
іске асыру дэрежесі жэне тиісті қызметгің жоспарлы (тікелей, 
ооцғы) жэне нақты нэтижелерінің катынасы.

Алдын ала зерттеу барысында аудиторлық іс-шара 
мақсаттарына байланысты мемлекеттік аудит обьектісі туралы 
ақиаратты талдау негізінде Стандарттың 43-тармағында көрсетілген 
ба іалық көрсеткіштерден басқа келесі көрсеткіштер анықталады:

1) тэуекелдердің болуы жэне дэрежесі -  тексерілетін салада 
мемлекеітің жэне квазимемлекеттік сектор субъектілерінің 
активтері (бүдан эрі -  активгер) мен бюджет қаражатын 
қалыптастыруға жэне найдалануға немесе мемлекеттік аудит 
объектісінің қаржы-шаруашылық қызметіне теріс эсер ететін, соның 
смлдарынан бүзушылықгар мен кемшіліктер болуы мүмкін қандай 
да бір факторлардың (әрекеттер (эрекетсіздіктер) немесе оқиғалар) 
болуын анықтау;

2) ішкі бақылаудың болуы жэне жағдайы -  мемлекеттік 
аудиттің осы объектісінде ау/іңторлык рэсімдердің көлемін 
жоспарлау жэне жүргізу мақсатында мемлекеттік аудит объектісінің 
қі.пметін ішкі бақылау тиімділігінің деңгейіне алдын ала бағалау 
жұргізу.

Стандарттың 43 жзне (немесе) 44-тармақтарында санамалап 
корсетілген, мемлекеттік аудит объектісінің бюджет қаражаты мен 
аіпивтерді қалыптастыруы мен пайдалануын, Қазақстан 
1’оснубликасьшың Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің функңнялары 
мен қүжаттарының іске асырылуын сипаттайтын көрсеткіштердің 
жиынтығыы талдау жэне бағалау нэтижелері бойынша аудиторлық 
іс-шараның мақсаттары мен сұрақтары тұжырымдалады, оны 
жүргізу әдістері (талдау, салыстыру, тексеру, зертгеу жэне 
басқалары) анықталады, сондай-ақ кажеггі аудиторлық рәсімдердің 
колемі жоспарланады.



Тиімділік аудитінің көрсеткіштерін әзірлеу аудиторлык іс- 
шараны жоспарлаудың негізгі рэсімі болып табылады. Тиімділік 
аудиті нэтижелерінің сапасы мемлекеттік аудит объектісі 
қызметінің тексерілетін аспектілерін, Қазақстан Республикасы 
Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің қүжаттарының іске асырылуын 
немесе бюджет қаражаты мен активтердің пайдаланылуын 
сипаттайтын көрсеткіштерін дұрыс анықтауға байланысты.

Тиімділік аудиті проңесінде алынған мемлекеттік аудит 
объектісінің қызметін сипаттайтын нақты деректерді тиімділік 
аудитінің көрсеткіштерімен салыстыру негізінде мемлекеттік 
аудиторлар тиісті бағалаумен бірге тркырымдар мен қорытындылар 
жасайды.

Тиімділік аудитінің көрсеткіштерін эзірлеу мемлекеттік аудит 
объектілерін алдын ала зерттеу проңесінде жүзеге асырылады. 
Тиімділік аудиті көрсеткіштерінің ықтимал көздері айқындалады, 
оларды зерттеу негізінде бастапқы жалпылама түрде таңдау 
жүргізіледі. Тиімділік аудитінің көрсеткіштерінің түжырымын 
алдын ала зерттеу бойынша кеңейеді жэне нақтыланады. 
Мемлекеттік аудит объектілерін зерттеу аяқталғаннан кейін 
тиімділік аудитінің керсеткіштері нақтыланады жэне Аудит 
бағдарламасында көреетіледі.

Тиімділік аудитінің көрсеткіштері келесі сипаттамаларға 
сэйкес келеді:

1) қолданылуы -  корсеткіштер тиімділік аудитінің мақсатымен 
жэне сүрақтарымен байланысты;

2) сенімділік — мемлекеттік аудиторлар көрсеткіштерді үіссас 
қорытындыларды, түжырымдарды жэне үсынымдарды жасау үшін 
үқсас жағдайлар кезінде қолданады;

3) объективтілігі -  көрсеткіштер біржақты емес жэне толық, эрі 
дүрыс ақпаратқа негізделеді;

4) толықтығы — көрсеткіштер тиімділік аудитінің мақсатына қол 
жеткізу үшін жеткілікті болып табылады;

5) пайдалылығы -  көрсеткіштерді қолдану негізделген 
қорытындьшарды, түжырымдарды жэне тиімділік нэтижелерін 
жақсарту бойынша үсынымдарды түжырымдау үшін фактілерді 
(деректерді) анықгауды қамтамасыз етеді;

6) түсініктілігі -  көрсеткіштер өте қысқаша түжырыіццалады, 
нақты жэне эртүрлі түсіндіруге келмейтін мағынаға ие болады.
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Белгіленген сипатгамаларға сәйкес келмейтін тиімділік 
аудитінің көрсеткіштерін қолдануға рұқсат етілмейді.

Мемлекеттік аудиторлар тиіілділік аудиті көрсеткіштерінің 
белгіленген сипаттамаларға сәйкестіі'ін қамтамасыз ету үшін 
сарапшьшарды тартуы, сондай~ақ мемлекеттік аудит объектісінің 
лауазымды гүлғаларымен талқылауды ұйымдастыруы мүмкін.

Тиімділік аудиті көрсеткіштерінің орындылығы Аудиторлық 
есепті жасағанға дейінгі барлык кейінгі аудиторлық рэсімдер 
барысында бағаланады.

Белгілі бір жаідайларда, оның ішінде мемлекеттік аудит 
саласының немесе мемлекеттік аудит объектісі қызметінің 
күрделілігі кезінде тиісті сілтемелерді аудиторлық құжаттамаға 
міндеіті түі>де енгізу арқылы кейінгі кезеңдерде тиімділік аудитінің 
корсеткіштерін анықгауға немесе эзірлеуге рұқсат етіледі.

Тиімділік аудиті көрсеткішініц көздері мыналар болып 
табылады:

1) мемлекеттік аудит саласының немесе мемлекеттік аудит 
объектісі қызметінің жұмысын реттейтін нормативтік құқықтық 
жоие құқықтық актілер;

2) кэсіптік, техникалық жэне салалық стандарттар;
3) мемлекеттік аудит объектісінің эдіснамалық құжаттары;
4) мемлекеттік аудит объектілерінің, уэкілетті органдардың, 

мемдекеттік мекемелердің, квазимемлекепік субъектілердің жэне 
озге жек(; кәсіпкерлік субъектілерінің, сондай-ақ бюджет қаражатын 
алушылардың есептік жэне статисгикалық деректері;

5) сыртқы жэне ішкі мемлекеттік аудит жэне қаржылық 
бақылау органдарының аудиторлық есептері;

6) тиімділік аудитінің мақсаты мен бағытына байланысты 
моселелерді қозғайтын эдебиеттер;

7) тиімділік аудитінің мақсаты мен бағытына байланысты 
мәселелер бойынша сарапшылардың қорытындылары;

8) Интернет-ресзфстарда жарияланатын материалдарды қоса 
алғанда, бүж;аралық ақпарат құралдарының материалдары.

Бір аудиторлық іс-шара шеңберінде тиімділік аудитінің екі 
жане одан да көп базалық көрсеткіші пайдаланылады. Тиімділік 
аудитінің базалық көрсеткіштері тиімділік аудитінің мақсаты мен 
моселелеріне байланысты түсіндіріледі. Тиімділік аудитінің эрбір 
базалық көрсеткіші бойынша аряайы көрсеткіштер анықталады 
і іемесе эзірленеді.
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Арнайы көрсеткіштер тиімділік аудиті бағытының немесе 
мемлекеттік аудит объектісінің қызметіиің ерекшеліктерін есепке 
алады. Арнайы көрсеткіштер тиімділік аудитінің басқа 
бағытгарына немесе мемлекетгік аудит объектілеріне қатысты 
қолданылмайды.

Бір тиімділік аудитінің мақсаты үшін белгіленген тиімділік 
аудитінің көрсеткіштері белгілі бір уақыт (2 жылдан артық) 
өткеннен кейін осы бағытта жүргізілетін басқа тиімділік аудитінің 
мақсаты үшін сәйкес келмеуі мүмкін.

Мемлекеттік жоспарлау жүйесі қүжаттарының, үлттық 
басқарушы холдингтердің, үлттық холдингтердің, акционері 
мемлекет болып табылатын үлттық компаниялардың даму 
стратегиялары мен даму жоспарларының іске асырылуына тиімділік 
аудитін жүргізу кезінде Республикалық бюджеттің атқарылуын 
бақылау жөніндегі Есеп комитетінің 2015 жылғы 30 қарашадағы 
№16-НҚ нормативтік қаулысымен (Нормативтік күқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12513 болып тіркелген) Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің қүжаттарына, 
үлттық басқарушы холдингтердің, үлттық холдингтердің, акционері 
мемлекет болып табылатын үлттық компаииялардың даму 
стратегиялары мен даму жоспарларына бағалау жүргізу 
қағидаларын басшылыққа алу керек.

Тиімділік аудитінің корсеткіштерін эзірлеу кезінде келесі 
тәуекелдер мүмкін:

1) субъективизм -  толық емес, объективті емес ақпаратты 
қолдануға негізделген жэне тексерілетін бағытты, саланы жан- 
жақты зерттеу болмаған кезде, оның ішінде нормативтік- 
әдіснамалық базаның жэне тексерілетін салада тәжірибенің 
жеткіліксіздігі салдарынан керсеткіштерді әзірлеу;

2) тэуелсіз сарапшылық пікірдің, осы саладағы білікті 
мамандардың, тэуелсіз мамандандырылған сарашнылардың, 
ғылыми эзірлемелердің болмауы;

3) тиімділік аудиті саласының ерекшелігіне орай тиімділік 
көрсеткіштерін сандық жэне сапалық өлшеудің мүмкін еместігі;

4) жаңа салада аудиторлық іс-шараны өткізу кезінде 
мемлекеттік аудит объектісінің қызметінде стандарттардың 
болмауы.
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Тиімділік аудитінің көрсеткіштерін әзірлеу кезінде мемлекеттік 
аудит тобы тэуекелдерді есепке адады, бірақ оларды эзірлеуден бас 
тартуға негіздеме больш табылмайды.

Тиімділік аудитінің барлық кезеңдерінде тиімділік аудитінің 
көрсеткіштерін айқындау немесе эзірлеу жэне қолдану тәуекелдерін 
тиісті түрде басқару жүзеге асырылады.

Тиімділік аудитінің барлық хезеңдерінде тиімділік аудигінің 
көрсеткіштерін айқындау немесе эзірлеу жэне қолдану тэуекелдерін 
басқару тиімділік аудитінің көрсеткіштері арасында 
қайшылықтарды болдырмауды, корсеткіштерді түзету немесе 
алмастыру бойынша талдамалық рәсімдерді жүргізуді болжайды. 
Көрсеткіштерді түзету немесе ауыстыру үшін қосымша мэліметгер 
жэне тиісті түрде рәсімделген аудиторлық дэлелдемелер негіздеме 
болып табылады.

Тиімділік аудитінің көрсегкіштерін анықтаумен немесе 
эзірлеумен байланысты аудиторлық жәке талдамалық рэсімдер 
аудиторлық қүжаттамада кәрсегіледі. Аудит көрсеткіштерінің 
көздері, сондай-ақ мемлекеттік аудиторлар, мемлекеттік аудит 
объектісінің лауазымды түлғалары, тиімділік аудитін жүргізу үшін 
тартылған сарапшылар арасындағы тиімділік аудитінің 
корсеткіштерін қолдану бөлігіндегі келіспеушілік жағдайлары 
міндеттіі түрде қүжатта көрсетіледі.

Тиімділік аудитінің аудиторлық есебі тиімділік аудитінің 
кайдаланылған корсеткіштерінің сипаттамасын немесе тиісті 
аудиторлық күжаттамаға сілтемелерді қамтиды.

Мемлекеттік аудит тобын басшы басқарады жэне мемлекеттік 
аудиторлардан, сондай-ақ сыртқы мемлекеттік аудит органдарының 
басқа да қызметкерлерінен жэне қатысқан жағдайда сарапшьшардан 
түрады. Мемлекеттік аудит тобының негізгі қүрамы Аудит 
жоспарын жэне Аудит бағдарламасын эзірлеу бойынша аудиторлық 
жэне талдамалық рәсімдер басталғанға дейін мемлекеттік аудит 
тобы ие болатын білімдер мен дағдыларды бағалау негізінде 
қүралады.

Алдын ала зерттеу жэне жеке мемлекеттік аудитті жоспарлау 
кезеңінде мемлекеттік аудит саласының немесе мемлекеттік аудит 
объектісінің кызметінің күрделілігіне қарай мемлекеттік аудит 
тобының күрамын өзгерту туралы шешім кабылдануы мүмкін.
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Кері тексеруді жүзеге асыру
Негізгі мемлекеттік аудит объектілерінің қызметін алдын ала 

зерттеу барысында ықтимал кері тексеру объектілері анықталады, 
олар аудит жоспары мен бағдарламасына енгізіледі. Егер 
аудиторлық іс-шараны жүргізу барысында кері тексеру жүргізуге 
негіздеме пайда болса, онда аудиторлық тапсырмаларға аудит 
жоспары мен бағдарламасына өзгерісхер енгізілмей, тиісті 
толықтырулар енгізіледі.

Кері тексеру жүргізу үшін мемлекеттік аудит объектісіне жеке 
тапсырма рэсімделеді.

Кері тексеру нәтижелері кері тексеру актісі түрінде рәсімделеді. 
Кері тексеруді жүргізген мемлекеттік аудитор мемлекеттік аудит 
объектісінің басшысына (лауазымды түлғасына) кері тексеру 
аяқталған күні кері тексеру актісін екі данада ганысу үшін үсынады. 
Мемлекеттік аудит объектісінің басшылығының кері тексеру 
актісімен таиысуы жэне оган қол қоюы аудит аяқталған күні 
жүргізіледі.

Кері тексеру жүргізу жағдайында мемлекеттік аудитор оның 
нәтижелерін аудиторлық есепте немесе негізгі мемлекеттік аудит 
объектісіне жасалған қаржылық есептілік бойынша аудиторлық 
есепте көрсетеді.

Бірлескен тексеруді жүзеге асыру
Бірлескен тексеру іс-шаралары уәкілетті орган жэне оның 

аумақтық бөлімшесі белгіленген тэртіпке сэйкес мемлекеттік аудит 
объектілерінің тізбесінің жобасын жасау кезеңінде қарастырылады.

Бірлескен аудитті жүргізу басқа мемлекеттік аудит 
органдарымен жэне (немесе) мемлекеттік органдармен бір уақытта 
мемлекеттік аудит объектілерінің бекітілген тізбесі негізінде 
келісілген мерзімде тексеру түрінде дербес немесе жүргізілетіи 
бірлескен аудиторлық іс-шара шеңберінде жүзеге асырылады.

Бірлескен тексеруді жүргізуге дайындық мемлекеттік аудит 
объектілерінің тізбесінде көзделген мерзімдерге сэйкес жүргізіледі.

Алдын ала зерттеу қорытындылары бойынша бірлескен тексеру 
жоспарының, бағдарламасының жэне аудиторлық тапсырмалардың 
жобалары жасалады. Бірлескен тексеру бағдарламасыиың

7.3 Кері, бірлескен, қатар тексерулерді жузеге асыру
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эзірленген жобасы бірлескен тексеру жүргізуге қатысатын 
мемлекеттік органдарға жіберіледі. Мемлекеттік аудит органдары 
жэне бірлескен тексеру жүргізуге қатысатын мемлекеттік органдар 
аудиторлық іс-шара басталғанға дейін кеміде бес жүмыс күні бүрын 
бірлескен тексеру бағдарламасының жобасЫй келіседі.

Мемлекеттік аудит объектілері бойынша бірлескен тексеру 
багдарламасында: мемлекеттік аудит объеісгісінің атауы, тексерудің 
мсні мен түрі, мемлекетгік аудиітің түрі, тексеруде қамтылатын 
кезең, тексеру жүргізу мерзімдері, бірлескен тексеру тобыньщ 
қүрамы, тексеруде қамтылатын қаражат пен активтердің қүрамы, 
тексеру сүрақтары және оларды қарастыру реті көрсетіледі.

Бірлесв:ен тексеру бағдарламасын мемлекепік аудит 
органдарының немесе бірлескен тексеруге қатысушы мемлекетгік 
органдардың жауапты лауазымды түлғаларымен келісіледі 
(электронды немесе жазбаша хат жазысу арқылы).

Тексеру жүргізуге арналған тапсырмаларды эрбір мемлекеттік 
орган жеке рәсімдейді.

Қызметкерлерді іссапарға жіберуді, сондай-ақ іссапар 
шығыстарына ақы төлеуді эрбір мемлекеттік орган жеке жүргізеді.

Бірлескен тексеруді сапалы жүргізу мақсатында мемлекеттік 
органдардың тексеру жүргізуіе жауапты лауазымды тұлғалары, 
бірлескен мемлекеттік аудит тобының қатысушылары келесілер 
іүрінде езара іс-қимылды жүзеге асырады:

1) бірлескен тексеруді жүзеге асыру барысында туындаған 
мэселелерді талқылай отырып, жүмыс мэжілістері;

2) консультаңиялар;
3) эдістемелік жэне талдамалық қүжаттармен, ақпаратпен 

алмасу.
Бірлескен тексеруді жүзеге асыратын мемлекеттік аудиторлар 

мен мемлекеттік органдардың қызметкерлері мемлекеттік аудит 
объектілерінде бірлескен тексеру жүргізу қорытындылары бойынша 
аудиторлық есеп немесе қаржылық есептілік бойынша аудиторлық 
есеп жасайды жэне қол қояды.

Мемлекеггік аудит объектісінде бірыңғай топ бірлескен тексеру 
'лсургізу кезінде аудиторлық есеп немесе қаржылық есептілік 
бойынша аудиторлық есеп үш данада рәсімделеді, бір данасы 
мемлекеттік аудит объектісіне беріпеді.
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Аудиторлық есепке немесе қаржылық есептілік бойынша 
аудиторлық есепке жазбаша наразьшықтарды бірлескен тексеруді 
жұргізуге жауапты мемлекеттік орган қарастырады. Тексеру 
объектісіне жауапты мекенжайына жазбаша наразылық келіп түскен 
мемлекеттік орган қол қойылған аудиторлық есеп немесе қаржылық 
есептілік бойынша аудиторлық есеп берілген күннен бастап он 
жұмыс күні ішінде жібереді.

Қатар тексеруді жүзеге асыру
Мемлекетгік аудит органдарыиың басқа мемлекеттік 

органдармен қатар тексеру жүргізуі әрбір мемлекеттік орган 
мемлекеттік аудит объектілерінің бекітілген тізбесі негізінде 
келісілген мәселелер жэне жүргізу мерзімдері бойынша жүзеге 
асырьшады.

Қатар тексеру жүргізуге дайындық мемлекеггік аудит 
объектілерінің тізбесінде көзделген мерзімдерге сәйкес жүргізіледі.

Мемлекеттік аудит тобының басшысы мен қатысушылары 
ақпаратты жинайды жэне алдын ала зерттеу мерзімі басталғанға 
дейін бес жұмыс күні ішінде мемлекеттік аудит объектілеріне 
жетіспейтін ақпаратты ұсынуға сұрау салады.

Алдын ала зерттеу қорытындылары бойынша мемлекеттік 
аудит органдары қатар тексеруге қатысатын мемлекеттік 
органдармен бірге қатар тексеру жоспарының жобасын жасайды. 
Қатар тексеру бағдарламалары және аудиторлық тапсырмалар қатар 
тексеру жүргізуге қатысатын мемлекеттік органдарға жіберіледі. 
Тексерілетін мэселелердің тізбесін мемлекеттік органдар бойынша 
бөлу тексеру жүргізілгенге дейін кемінде бес жұмыс күні бұрын 
жүзеге асырылады.

Қатар тексеру жүргізуге қатысатын мемлекеттік органдар 
мемлекеттік аудит объектілерінің сұрақтар тізбесі неізінде жоспар 
мен бағдарлама жобасын әзірлейді, бұл ретте тексерудің қосымша 
мэселелерін қоса арқылы негізгі тексерілетін сұрақтардың тізбесін 
кеңейтуге жол беріледі, бұл аудиторлық іс--шара басталғанға дейін 
кемінде бес жұмыс күні бұрын қатар тексеруге қатысатын 
мемлекеттік органдардьщ келісуі үшін жіберіледі.

Қатар тексеру жоспарын, бағдарламасын жэне аудиторлық 
тапсырмаларды эрбір тарап қатар тексеру басталғанға дейін екі 
жұмыс күні бұрын (тексеру объектілерінің атауларын, бюджеттік
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бағдарламалар мен активтерді, тексеру сұрақтарын көрсеге отырып) 
ездігінен бекітеді.

Қатар теіссеру жүргізу үшін негіздеме болын хабылатын 
қүжаттарды эрбір мемлекеттік орган өз бетінше рәсімдейді.

Қатар тексеру әрбір тарахітың жеке мемлекеттік аудит тобын 
қүруы арқылы жүргізу мерзімдерін келісумен жүргізіледі.

Мемлекеттік аудит жүргізуге жауапты лауазымды тұлғалар, 
қатар тексеру топтарының қатысушылары:

1) бірлескен тексеруді жүзеге асыру барысында туындаған 
мәселелерді талқылай отырып, жүмыс мәжілістері;

2) консультациялар;
3) эдістемелік жэне талдамалық құжаттармен, ақпаратпен 

алмасу жүргізеді.
Мемлекеттік аудит топтарының басшылары қатар тексеру 

жүргізу барысы (тексеру сұрақтарын қамту толықтығы, туындаған 
проблемалар) жэне тексерудің алдын ала нәтижелері туралы 
ақпаратпен алмасады.

Аудиторлық есепке немесе қаржылық есептілік бойынша 
аудиторлық есепке жазбаша наразалықтарды тексеру жүргізген 
мемлекетгік орган қарастырады. Тексеру объектісіне жауапты 
мекенжайына жазбаша наразылық келіп түскен мемлекеттік орган 
қол қойылған аудиторлық есеп немесе қаржылық есептілік 
бойышпа аудиторлық есеп берілген күннен бастап он жүмыс күні 
ішінде жібереді.

Мемлекеттік аудит органдары жэне (немесе) мемлекеттік 
органдар ЭҚАБЖ арқылы және қағаз жүзінде пошта бойынша тиісті 
ақпаратты жіберу арқылы, сондай-ақ мемлекеттік аудит жэне 
қаржылық бақылау бойынша бірыңғай деректер базасында 
ақпаратты орналастыру арқылы қатар тексеру қорытындылары 
бойыіппа үйғарымдардың тармақтарының іске асырылу барысы 
туралы бір-біріне хабарлайды.

Бақылау сұрақтары:
1. «Аудиторлық дәлелдемелер» ұғымының анықтамасы жэне 

аудиторлық дәлелдемелерді көзі не болуы мүмкін?
2. Огіерациялар класы бойынша пайымдауға қандай 

пайымдаулар кіреді?
3. Аудиторлық дэлелдемелердің қандай қағидаттары мен 

критерийлері бар?
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4. Аудиторлық дәлелдемелердің сенімділік белгілерін атаңыз?
5. Аудиторлық дэлелдемелерді жинау қандай кезеңдерден 

іурады?
6. АуДиторлық дәлелдемелерді алу үшін қандай эдісхер 

қолданылады?
7. Талдамалық рәсімдердің қүрамына не кіреді?
8. Түтас тексеру қандай жағдайларда жүргізіпеді?
9. Іріктеме жасау процесі қандай кезеңцерден түрады?
10. Іріктеме тексеру нәтижелерін экстраполяңиялау барысында 

қандай іс-қимылдар жүргізіледі?

Тест тапсырмалары

1. Аудиторлық іс-шараның мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес 
аудиторлық дэлелдемелерді жинауға қажетті аудиторлық рәсімдерді 
жүргізу ре'гтілігі нені білдіреді:

A) талдамалық рәсімдер
B) аудиторлық іріктеме
C) аудиторлық дәлелдемелер
0) аудиторлық рэсімдер
Е) аудитті орындау

2. Мемлекеттік аудитор пікір қалыптастыру мақсатында 
пайдаланатын ақпараг нені білдіреді:

A) талдамалық рәсімдер
B) аудиторлық іріктеме
C) аудиторлық дэлелдемелер
О) аудиторлық рэсімдер
Е) аудитті орындау

3. Аудиторлық дәлелдемелердің коздері емес:
A) сүраулар мен бақылаулар
B) бастапқы есепке алу к;үжаттары
C) аудит объектісі басшылығы жиналыстарыньщ, 

мәжілістерінің хаттамалары
В) бастапқы есепке алу жазбаларына негізделген бухгалтерлік 

есеп тіркелімдері
Е) есепті кезеңдегі қаржылық есептілік
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4. Аүдиторлық дәлелдемелерді жинау үшін қосымша 
дереккөздер емес:

A) алдыңғы аудиттердің барысында алынған ақпарат
B) бүқаралық ақпарат құралдарынан алынған ақпарат
C) ішкі аудит қызметінің есептері 
ГЗ) ресми статистика
Е) бастапқы есепке алу қүжаттары

5. Операциялар класы бойынша пайымдауларға не жатады:
A) жіктелуі жэне түсініктілігі
B) бағалау және бөлу
C) қүқықтар мен міндеттемелер 
П) бар болуы
Е) нақтылығы

6. Қаржылық есептілікке түсіндірме жазбадағы ашып көрсету 
бойынша пайымдауларға не жатпайды:

A) жіктелуі және түсініктілігі
B) толықтығы
C) қүқықтар мен міндеттемелер 
0) оқиға
Е) нақтылығы және бағалау

7. Тиісті шоті-арда есепке алынған операциялар нені білдіреді:
A) жабылуы
B) жіктелуі
C) толықтығы
О) оқиға
Е) нақтылығы

8. Тэуекелдерді бағалауға тәуелді аудиторлық дэлелдемелер 
санының көрсеткіші не:

А) жеткіліктілігі
В) сенімділігі
С) сэйкестігі
О) тестілеу
Е) орындылығы
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9. Операциялар класының, шоттар сальдосының, ашып 
көрсетілетін мэлімехтердің жэне олармен байланысты қаржылық 
есептілікті дайындау алғышартгарының дұрыстығы нені білдіреді:

A) жеткіліктілігі
B) сенімділігі
C) сәйкестігі
0 )  тестілеу
Е) орындылығы

10. Аудиторлық дәлелдемелерді жинау неше кезеңді қамтиды:
A) үш кезең
B) төрт кезең
C) бес кезең
1)) алты кезең
Е) жеті кезең

11. Мемлекеттік аудитордың объектінің қаржылық жағдайы 
турапы пікірі негізделетін қорытындыларды түжырымдау 
мақсатында дұрыс дэлелдемелерді жинау нені білдіреді:

A) талдамалық рэсімдер
B) аудиторлық іріктеме
C) аудиторлық рәсімдер
В) аудиггі орындау
Е) мэні бойынша аудит жүргізу

12. Қағаз немесе электронды нысандағы, сенімділік дэрежесі 
эртүрлі аудиторлық дэлелдемелерді қамтамасыз ететін ішкі немесе 
сыртқы жазбаларды немесе қүжаттарды тексеру нені білдіреді:

A) талдамапық рэсімдер
B) аудиторлық іріктеме
C) инспекциялау
В) бақылау жэне қарау
Е) қайта есептеу

13. Басқа түлғалар орындайтын процесті немесе рәсімді 
бақылау барысында алынған аудиторлық дәлелдемелер нені 
білдіреді:

А) талдамалық рэсімдер
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B) аудиторлық іріктеме
C) иыспекциялау
Е>) бақылау және қарау 
Е) қайта есептеу

14.Мемлекеттік аудитордың қолданылатын бақылау қүралдары 
бойынша аудит объектісінің басшылығы мен қызметкерлеріне 
қаіысты бақылау іс-қимылдары нені білдіреді:

A) талдамалық рәсімдер
B) аудиторлық іріктеме
C) инспекциялау
0 ) қайта есептеу 
Е) қайта орындау

15. Операциялар тобыньщ элементтерін немесе қаржылық 
ссептілік баптарын іріктеу рэсімі нені білдіреді:

A) талдамалық рэсім
B) аудиторлық іріктеме
C) аудиторлық дәлелдеме
1)) аудитті орындау
Е) мэні бойынша аудит жүргізу

16. Іріктемені қалыптастыру процесіне не жатпайды:
A) алынған нәтижелерді талдау
B) аудиторлық рәсімдерді орындау
C) іріктеу әдісін анықтау
О) іріктеме көлемін анықтау 
Е) аудит түрін анықтау

17. Қай эдіс іріктемені іріктеу эдісі болып табылмайды:
A) талдамалық
B) статистикалық
C) статистикалық емес
0) жүйелі
Е) жүйелі емес
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18. Іріктеме көлемі қандай формула бойынша анықталады:
A) ІК = (БЖ -  ҚЖЭ - ЭК) / УС
B) ІК = (ИМ х КЗС) + БМ
C) ІК = (СМ - БМ) х (КЗС + БМ)
Б) ІК = К Н /Ж К
Е) ІК = К Н хЖ К

19. Қандай көрсеткіш мына формула бойынша анықталады: 
(СМ — БМ) / ІК

A) интервалдьщ мэні
B) жиынтық коэффициенті
C) бастапқы нүкте
I)) құжаттың нөмірі
Е) іріктеме көлемі

20. Егер жіберілген қателердің көлемі маңыздылық деңгейінен 
жоғары болса, онда мемлекеттік аудитор:

A) тексерілетін жиынтыктың дүрыстығын растамайды
B) тексерілетін жиынтықтың дұрыстығын растайды
C) бас жнынтықтың тексерілмеген элементтеріне қайта 

тексеру жүргізеді
О) іріктеме колемін артгыру ұсынылады
Е) аудит объектісінен анықталған бұзушьшықтарды аудит 

аяқталғанға дейін жоюын талап етіп, іріктеме көлемін артты]ту 
керек
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БӨЛІМ 8
ҚАРЖЬІЛЫҚ ЕСЕПТІЖККЕ ІШКІМЕМЛЕКЕТТПС 

АУДИТ ЖҮРГІЗУ РӘСІМІ

8.1 Ақша қаражатының жэне оның эквиваленттерінің аудиті
8.2 Қорлар аудиті
8.3 Дебиторлық жэне кредиторлық қарыздарының аудиті
8.4 ¥зақ  мерзімді активтер аудиті
8.5 Жалдау аудиті
8.6 Өзге де активтер мен міндеттемелер аудиті
8.7 Таза активтер/капитал аудиті
8.8 Резервтер жэне қаржылық нэтиже аудиті

8.1 А қш а қараж аттарьгаы ң және 
оның эквиваленттерінің аудиті

Ақша қаражатының жэне оның эквиваленттері аудитінің 
мақсаты қаржылық есептілікте көрсетілген ақпараттьщ дұрыстығы 
жэне толықтығы туралы аудиторлық пікірді қалыптастыру болып
табылады.

ЖҚ -  Ақша қаражаттарына және оның эквивалентгеріне аудиторлық 
рәсімдерді жүргізу бағдарламасы (ЖҚ-АҚБ)

_______________________ і ________________________________
ЖҚ -  Ақша қаражатының жэне оның эквиваленттерінің кіріс сальдосы 

_________________________(ЖҚ-АҚКС)______________________________
; ________________і _________ 4________________________________

ЖҚ -  Ақша қаражатыньтң жэне оның эквиваленттерінің шыгыс сальдосы
(ЖҚ-АҚШС)

___ _________________________і _______________________________
ЖҚ -  Ақша қаражатгары және оның эквивалентгері бойынша ішкі бақылау 

құралдарының тэуекелдерін бағалаү тесті (ЖҚ-АҚБТ)
_______ _________________ 4__________________________
ЖҚ -  Ақша қаражатының жэне оның эквиваленттерінің қателіктер жинағы 

___________________ (ЖҚ-АҚҚ)_______________________________
_______________________4_______________________________

ЖҚ -  Ақша қаражаттары жэне олардың эквиваленттері — қорытындылар 
____________________ (ЖҚ-АҚ-Қорытындылар)________________________

10-сурет. Ақша қаражаттарының жэне оның эквиваленттерінің аудиті
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Ақша қаражаттарының жэне оның эквиваленттерінің аудиті 
аудиторлық дэлелдемелердің көздері болып табылатын 
бухгалтерлік есеп тіркелімдері негізінде жүргізіледі.

Ақша қаражаты бойьшша бухгалтерлік есеп тіркелімдерін зерттеи 
қандай батар міндетті тексеруге жататынын жэне қандай баптарға 
аудиторлық іріктемені қолдану керек екендігін анықтау керек.

Аудиторлық рэсімдерді жүргізу үшін мемлекеггік аудиторға 
қазынашылық органдарында жэне екінші деңгейлі банктерде аудит 
объектісінің шоттарының болуын анықтау, есепті кезеңнің аяғында 
шоттардың үзінді кошірмесін сүрату керек.

Аудит объектісінің барлық банк шоттары міндетті тексеруге 
жатады. Мемлекеттік аудитор тексерілетін кезеңнің басындағы 
ақша қаражаты шоттары бойынша қалдықтар өткен кезеңнің 
қалдықтарына сэйкес келетіндігіне көз жеткізеді.

Аудиторлық дэлелдемелерді жинау аудиторлық рэсімдерді 
жүргізу арқылы жүзеге асырылады жэне «ЖҚ -  Ақша қаражаттарына 
және олардың эквивалентгеріне аудиторлық рэсімдер жүргізу 
бағдарламасы (ЖҚ-АҚБ) жүмыс қүжатымен рәсімделеді.

Аудиторлық дэлелдемелерді жинау критерийлері:
-  туындауы жэне бар болуы;
-  нақтылығы жэне кесімдігі;
-  түсініктілігі және сәйкестігі;
-  бағалау жэне бөлу.

9-кесте
Аудиторлық дәлелдемелерді жинау критерийлері

Критерий Сипаттамасы
Туындауы және 
бар болуы

Мемлекеттік аудитор аудит объектісінде ақша қозғалысы 
бойынша бухгалтерлік операциялар туындағанына жэне 
шынымен бар екенінен кез жеткізуі керек

Нақтылығы 
жэне кесімдігі

Мемлекеттік аудитор ақша қаражаты тиісті түрде 
көрсетілгеніне және есепті кезең ішінде бөлінгеніне в:оз 
жеткізуа керек

Түсініктілігі 
жэне сәйкестігі

Мемлекеттік аудитор ақша қаражатының қозғалысы 
бойынша операциялар қаржылық есептілікте тиісті түрде 
сипатталғанына жэне Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сэйкес келетіндігіне кез жеткізуі керек

Бағалау жэне 
бөлу

Мемлекеттіғк аудитор акшалай қаражаттар дүрыс 
бағаяауда көрсетілгеніне жэне тиісті кезеңдер бойынша 
бөлінгеніне көз жеткізуі керек
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Шоттардың бастапқы сальдосын ауыстыруды тексеру 
і ютижелері «ЖҚ — Ақша қаражатының жэне оның 
жвиваленттерінің кіріс сальдосы (ЖҚ-АҚКС)» жұмыс құжатымен 
рэсімделеді.

Мемнекеттік аудитор түрлі есепке алу кезеңдеріндегі шотгар 
бойынша қалдықтар мен айналымдарды салыстыру бойынша 
галдамалық рәсімдерді қолданады.

Тексерілетін кезеңнің аяғында сальдоның расталуын тексеру 
«ЖҚ -  Ақша қаражатының жэне оның эквивалентгерінің шығыс 
са.тьдосы (ЖҚ-АҚШС)» жұмыс құжатында рэсімделеді.

Жеткілікті жэне тиісті аудиторлық дэлелдемелерді алу үшін 
мсмлекеттік аудитор ішкі бақылау жүйесін жэне ішкі бақылау 
жүйесін (ІБЖ) тестілеу арқылы ақша қаражатын және оның 
'жзивалентгерін есепке алу бойынша бухгалтерлік есепті бастапқы 
багалауды растау рэсімін жүргізуі ісерек.

ІБЖ тестілеу кезінде мемлекеттік аудитор тәуекелді бағалау 
бойынша рэсімдерді орындау арқылы аудиторлық пікір негізделетін 
долелдемелерді алады.

ІБЖ анъщтама тәуекелін багалау сүрақтардың үсынылған 
тічбесінен шартты теріс жауаптардың пайыздық үлесін анықтау 
жолымен жүргізіледі жэне «ЖҚ -  Ақша қаражаты жэне оның 
'псііивалентгері бойынша ішкі ба.қылау қүралдарының тэуекелін 
бағалау тесті (ЖҚ-АҚБТ)» жүмыс ікүжатымен рэсімделеді.

ІБЖ бүрмалауды анықтамау тәуекелін бағалаудың жоғары 
деңгейі элсіз эзірленген бақылау қүралы туралы айтады. 
М емлекетгік аудитор мэні бойынша тексеру рэсімдерінің көлемін 
арттыру керек.

ІБЖ бүрмалауды анықтамау тәуекелін бағалаудың орташа 
исмесе төмен деңгейі қолданылатын аудиторлық рэсімдердің 
ісолемін ықтимал азайтуды білдіреді.

Орынды төмен деңгейге дейін төмендету үшін мемлекеттік 
лудиторга бақылау қүралдарына қосымша тестілеу орындау керек.

Ақшалай операңиялар жосықсыз эрекеттерді жасауға бейім 
екенін ескеру керек.

Мемлекеттік аудитор ақша қаражаттарымен операциялар 
жосықсыз эрекеттер нэтижесінде қаржылық есептілікті елеулі 
бүрмалау тэуекелін арттыратындығын ескеру керек.



Елеулілігі деңгейіне қарай мемлекеггік аудитор ақша 
қаражатын жэне оның эквиваленттерін есепке алу баптарын муқият 
зерттеу керектігін, қандай жағдайларда аудиторлық іріктемені 
қолдануға шешім қабылдау керек жэне жалпы аудиторлық 
тәуекелді орынды томен деңгейге дейін азайту үшін талдамалық 
рэсімдер жүргізуі керек.

Аудит объектісінің кассасында ацша қаражатын ың болуына 
жэне сакталуына аудит жүргізу кезінде мемлекеттік аудитор 
нақты болуын растау және бухгалтерлік есеп деректерімен 
салыстыру үшін ақшаға түгендеу жүргізеді. Мемлекеттік аудитор 
аудит объектісі қолма-қол ақшаның белгіленген лимитін 
сақтайтындығын анықтайды, ақшаны түгендеу нәтижелерін, ақша 
қүжаттардың жэне дебиторлармен жэне кредиторлармен 
салыстырып тексеру актілерін зерттейді. Одан кейін тұгендеу 
нәтижелеріне жэне бастапқы есепке алу қүжаттарымен жэне басқа 
да бухгалтерлік есеп тіркелімдерімен салыстырып тексеру актілерін 
салыстырады, түгендеу қорытындылары бойыиша аудит 
объектісінің іс-эрекетін талдайды.

Мемлекеттік аудитор ақша қаражатының түсуі жэне шығуы 
бойынша операңиялар есебінде дүрыс көрсетілгеніне жеткілікті 
жэне тиісті дэлелдемелерді алу қерек.

Мемлекеггік аудитор шотқа шетелдік валютада түскен ак,ша 
қаражатының толықтығына, уақтылы жэне дүрыс түсуіне көз 
жеткізуі керек.

Салыстырылатын көрсеткіштер арасында алшақтықтар 
анықталған жағдайда мемлекеттік аудитор аудит объектісінен 
жазбаша түсініктеме талап етуі керек.

Мемлекеттік аудитор анықталған қателерді жэне дүрыс емес 
деректерді жүмыс қүжатында рэсімделеді.

Ақша қаражатының және оның эквиваленттерінің шыгуына 
аудит жүргізу кезінде мемлекеттік аудитор есептен шығару 
себебін, операцияның орыидылығы мен заңдылығын белгілейді 
(мысалы, өнім берушілермен жасалған шарггар, ақша қаражаты 
эквиваленттерін есептен шығару актілері).

Мемлекеттік аудитор ақша шоттарынан соманы аудару 
бойынша операңиялардьщ дүрыстығын тексеруі керек.

Қаражатты аудару кезінде төлем құжаттарын қазынашылық 
органдарының үзінді кошірмелерімен, толемдер бойынша жеке
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қаржылавдыру жоспарымен салыстырып тексеру, шоттардың 
корреспонденциясының дұрыс керсетілуін тексеру керек.

Мемлекеттік аудитор есепті жылдың соңындағы жоспарлы 
тағайыНдау сомаларының қалдықтары пайдаланылмаған жоспарлы 
тағайынДау сомаларына түзетілғеніне көз жеткізуі керек.

Мемлекеттік аудитор ақша қаражатын жэне оның 
жвиваленттерін есепке алу баптарын мұқият зерттеу керектігін, 
қандай жағдайларда аудиторлық іріктемені қолдануға шешім 
қабылдау керек жэне жалпы аудиторлық тәуекелді орынды төмен 
дсцгейге дейін азайту үшін талдамалық рәсімдер жүргізуі керек.

Мемлекеттік аудитор шотгар бойынша операция көлеміне қарай 
телем кұжаттарына тұтас немесе іріктеме тексеруді жүзеге 
асырады.

Егер қателердің және дұрыс рэсімделмеген төлем 
қүжаттарыныц саны мемлекеттік аудитор жоспарлаған қателер 
санынан асып кетсе (елеулілік шегі), іріктемені арттыру орынды.

Мемлекеттік аудитор іріктеме элементтерін бас жиынтықтың 
орбір элементінің іріктемеге түсу ықтималдығы бірдей болатындай 
іріктеуі керек. Бас жиынтық төлем шоттарыньщ жиьштығы жэне 
мсмориалдық ордерлердегі оларға сэйкес жазбалар болады.

Ықтимал қателер мен бұрмалау қазынашылық органдарының 
үзінді көшірмелеріне дэлелдеу кұжаттарының жоқтығы немесе 
ақша операцияларын есепке алу бойынша шоттардың дұрыс емес 
ко]5респонденциялы нәтижесінде туындайды.

Таңдап алынған бас жиынтықтан мемлекеттік аудитор жеке 
гексеруге жататын барлық элементтерді іріктеуі керек. Егер бас 
жиьштық қүны жоғары элементтердің аз санынан тұратын болса 
пемесе жоіары аудиторлық тэуекел болса жэне басқа құралдар 
жеткілікті жэне тиісті аудиторлық дэлелдемелерді алуға мүмкіндік 
бермейтін болса, барлық бас жиынтық тұтас тексеруге үшырайды.

Мемлекеттік аудитор бас жиынтықтың спецификалық 
)лементтерін іріктеуі керек. Спецификалық элементтерді іріктеу 
мемлекеттік аудитордың кэсіби пайымы жэне оның аудит 
объектісінің қызметін түсінуі негізінде жүзеге асырылады.

Егер бас жиынтықтың қалған белігі елеулі болып табылады, 
гиісті дэлелдемелерді алуға қажеггілікті талдау керек.

Егер жиынтықтың қалған бөлігін тестілеу туралы шешім 
қабылданса, одан тексеруге жататын жеке элементтер іріктеледі.
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Іріктеме тексеру үшін элементтерді іріктеу кезінде мемлекеттік 
аудитор ақша қаражатының жэне оның эквиваленттерінің эрбір 
бабы және олармен жасалған операңияның эрбір түрі тең 
ықтималдықпен тексеруге іріктеу үшін ақша қаражатын жэне оның 
баламаларын есепке алу шоттары бойышна қалдықтарды
салыстырады. Мысалы, ақша қаражатының жэне оның
баламаларының жиынтығы түрлері бойынша топтастырылуы
мүмкін (тексеру үшін іріктемеге эр топтың элементгері түсуі үшін).

Тексеру нәтижелерін қорытындылай отырып, мемлекеттік
аудитор жүмыс қүжаттарында жиналған дәлелдемелерді жүйелеуі 
керек. Жүйелі сипатқа ие бүзушылықтар бойынша анықталған 
қателіктерді барлық тексерілетін жиынтьщқа тарату керек. 
Анықталған ауытқулардың елеулілігі іріктеме көлемін жэне жүйелі 
қателіктерді есепке ала отырып анықталады.

Анықталған ауытқулар «ЖҚ -  Ақша қаражатының жэне ның 
эквиваленттерінің қателіктері жиынтығы (ЖҚ-АҚА)» жүмыс 
қүжатында тіркеледі. Осы есеп қүжатының негізінде мемлекеттік 
аудитор қаржылық есептілікті жасауға ықпал ететін бүрмалауды 
талдайды.

Мемлекеттік аудитор эрбір жекелеген бүрмалаудың тиісті 
операңиялар класына, шоттардың сальдосына, осындай нақгы 
операция класына, шот сальдосына немесе ашьш көрсетуге 
белгіленген елеулілік деңгейінің артуы туралы мэселені қоса 
алғанда ашып кәрсетуге ықпалын бағалау үшін қарастырады.

Егер жекелеген маңызды емес бүрмалаудың көп саны бар 
болса, мемлекеттік аудитор бүрмалаудьщ саны және жалпы эсері 
туралы ақпаратты ақшалай үсынады.

Ақша қаражатының жэне оның эквиваленттерінің аудитін 
аяқтау рәсімі мыналарды қамтиды:

— аудит объектісінен алынған ақпарат негізінде аудиг 
нәтижелерін қорытындылау және бағалау;

— аудит жүргізу барысында анықталған қателерді жэне 
олардың тексерілетін кезеңдегі қаржылық есептіліктің 
дүрыстығына ықпальш талдау.

Жүмыс нәтижелері «ЖҚ -  Ақша қаражаты жэне оның 
эквиваленттері -  қорытындылар (ЖҚ-АҚ-Қорытындылар)» жүмыс 
қүжатымен рэсімделеді.
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8.2 Қорлар аудиті

Мемлекеттік аудиторға аудит объектісінің қаржылық 
ссептілігінде көрсетілген қорлар туралы ақпараттың дурыстығы мен 
толықтығы туралы пікір қалыптастыру үшін жеткілікті және тиісті 
аудиторлық дэлелдемелер апуы керек.

Қор аудитінің міндеттері мыналар болып табылады:
-  қорлардың құрамын зерттеу;
-  ішкі бақылау жүйесін жэне бухгалтерлік есепті бастапқы 

бағалауды растау;
-  бухгалтерлік есепте жэне қаржылық есепгілікте бастапқы 

тану кезінде қорды көрсету дұрыстығьш тексеру;
-  қүжаттың дұрыс рәсімделуін жэне қор қозғалысы бойынша 

огіерациялар есебінде көрсетілуін тексеру;
-  кііріс жэне шығыс сальдоның дұрыстығын растау;
-  қорлардың болуын жэне сақталуын растау.
Қорлар аудиті бухгалтерлік есеп тіркелімі негізінде жүргізіледі. 

Қажеттілігіне қарай сыртқы көздерден сұрату жүргізіледі.
Мемлекеттік аудитор қорлар бойынша ішкі бақылау жүйесінің 

тэуекелін бағалау үшін ақпаратты қамтамасыз ететін құжатгарды 
сұратады.

Аудиторлық дэлелдемелерді жинау «ЖҚ -  Қорларды есепке 
алуға аудиторлық рэсімдерді жұргізу бағдарламасы (ЖҚ-ҚБ)» 
жүмыс құжатына сэйкес аудиторлық рэсімдер аркъшы жүргізіледі.

Қорлар бойынша кіріс жэне шығыс сальдосы аудитінің 
дүрыстығы аудиторлық рэсімдермен тексеріледі.

Мемлекеттік аудитор қорларды есепке алу шоттары бйынша 
сальдо дұрыс көрсетілген (пайымдауға сэйкес келеді) жэне 
бүрмалау жоқ екендігіне коз жеігкізу үшін тексерілетін кезеңнің 
басы мен аяғындағы қаржьшық есептіліктің жэне бухгалтердік есеп 
гіркелімдерінің деректерін салыстырып тексереді.

Қорлардың кіріс сальдосының дұрыстығы туралы тиісті 
аудиторлық дәлелдемені сыртқы растауды сүрату нэтижесінде алуға 
болады.

Қорлар бойынша кіріс сальдо аудитінің нэтижелері «ЖҚ -  
Қорлардың кіріс сальдосы (ЖҚ-ҚКС)» жүмыс құжатымен 
рэсімделеді.

165



Салыстырып тексеру нэтижелері «ЖҚ — Қорлардың шығыс 
сальдосы (ЖҚ-ҚШС)» жұмыс құжатында рэсімделеді.

Мемлекеттік аудитор ішкі бақылау жүйесін жэне бухгалтерлік 
есепті бағалау үшін сүрақтар тізбесін жасауы керек.

Ішкі бақылау жүйесінің жүмысының тюмділіііне қатысты 
жеткілікхі және тиісті аудиторлық дәлелдемелерді алу үшін 
мемлекеттік аудитор мэні бойынша тексеру рәсімінің сигіатын, 
орындалу мерзімін жэне ауқымын жоспарлайды.

Қорларды есепке алуды ішкі бақылау жүйесін тестілеу кезінде 
мемлекеттік аудитор орынды қорытынды жасауға мүмкіндік беретін 
дэлелдеме алады, тэуекелді бағалау бойынша рэсімдерді орындау 
арқылы аудиторлық пікір неғізделеді.

Мемлекетгік аудитор ішкі бақылау жүйесі жосықсыз 
эрекеттерді жэне жосықсыз эрекеттерден 'гуьшдаған бүрмалауды 
болдырмауға немесе анықтауға мүмкіндік беретіндіғіне кез жеткізу 
керек.

Қорларды есепке алу бойынша ішкі бақылау жүйесін бағалау 
«ЖҚ -  Қорлар бойынша ішкі бақылау қүралдарының тәуекелін 
бағалау тесті (ЖҚ-ҚБТ)» жүмыс қүжатымен рэсімделеді.

Егер мемлекетгік аудитор тэуекелді орынды төмен деңгейге 
дейін азайтуды болжаса, ішкі бақылау қүралдарына қосымша 
тестілеу орындауды талап етіледі.

Мемлекеттік аудитор қорларды сатып алу, кіріске жатқызу, 
пайдалану жэне танылуын тоқтату бойынша рэсімдерді зертгейді.

Бастапқы қүжаттарды тексеру кезінде мемлекеттік аудитор 
мыналарды анықтайды:

-  операңия шындығында тексерілетін кезеңге жататындығын;
-  бухгалтерлік есеп шоттарында көрсетілі ен қорларды сатьіп 

алу құны бастапқы құжаттардың деректеріне сэйкестігін.
Мемлекеттік аудитор басқа мемлекеттік мекемеден алынған 

қорлардың өзіндік құнының дұрыс танылуын тексереді:
-  басқа қалалық жеткізу бойынша төленген жолдағы қорларды 

есепке алу;
-  орталықгандырылған жабдықтау бойынша келіп түскен 

қорлар;
-  түгендеу комиссиясыньщ актілерінің болуы;
-  құнсыздану себептерін көрсете отырып, қорлардың 

кұнсыздану фактілерінің болуы;
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-  аудит объектісінің қажеттіліктеріне қорларды есептен 
шығару.

Қорларды сатып алу жэне беру бойынша кұжаттар бухгалтерлік 
есеп деректерімен салыстырылып тексерілді. Бастапқы қужаттарды 
инспекциялау жолымен қорларды сатып алу тэртібі, қорларды 
жегкізу шарттарының орындалуы тексеріледі.

Мемлекеттік аудитор қорларды ұзақ мерзімді активтерге 
ауыстырудың жэне керісінше ұзақ мерзімді активтерден қорға 
ауыстыру орындылығын тексереді.

Қорлдрдың болуына жэне сақталуына аудит жүргізу кезінде 
мемлекеггів: аудитор мыналарды зерттейді:

-  нақты болуы;
-  бастапқы танылуы;
-  ү-зақ мерзімді активтерді қорлар қүрамына жэне қорларды 

үзақ мерзімді активтерге ауыстырудың орындылығы;
-  бастапқы қүжаттардың толық жэне дүрыс рэсімделуі.
Қорлардың шығуы кезінде мемлекеттік аудитор келесі

талдамалык рэсімдерді орындайды:
-  қабылдау беру актісін сүратады;
-  қорларды беруге тиісті рүқсаттың болуын жэне олардың 

қүжатпен рэсімделуін тексереді;
-  қорлардың дүрыс есептен шығарылуын талдайды;
-  бухгалтерлік тіркелімдерді зерттейді.
Есепті кезең ішінде қорлардың қүнын шығыстарға есептен 

шығару дурыстығы қорларды есептен шығару қүжаттарында 
бс])ілген деректерді бухгалтерлік есеп деректерімен салыстыру 
жолымен тексеріледі.

Есепгі кезеңнің шығыстарына есептен шығарылған жанар- 
жағар материалдар бекітілген есептен шығару нормаларымен 
гексеріледі.

Қорларды есептен шығару актілерінің толық жэне дұрыс 
құжаттамалық рэсімделуі тексеріл:еді. Жұмыс нәтижелері «ЖҚ -  
Қорларды есептен шығару (ЖҚ-ҚЕ)» жұмыс құжатында 
рэсімделеді.

Толық аудиторлық дэлелдемелерді алу үшін мемлекетгік 
аудитор қорларға іріктеме жүргізеді, олардың бухгалтерлік есепте 
көрсетілуін тексереді. Одан кейін бухгалтерлік есептен деректерді
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іріктеу жолымен кері тексеру жэне қорлардьщ нақты болуын 
тексереді.

Мемлекетгік аудитор пайдаланылмайтын жэне пайдалануға 
жарамсыз қорларға бақылау тексеру жүргізеді.

Анықталмау тэуекелін бағалау мэні аудиторлық іріктеменің 
көлемін эрі қарай анықтау үшін қолданылады.

Мемлекеттік аудитор іріктеме элементгерін бас жиынтықтың 
эрбір элементі ірікгемеге түсу ықтималдығы бірдей болатындай 
етіп іріктеуі қажет. Бас жиынтық қолда бар қорлардың жиынтығы 
жэне олардың түгендеу ведомосындағы немесе картотекадағы 
жазбалар болады. Ықтимал бүрмалаулар -  олар туралы жазба 
болмаған кезде қорлардың болуы немесе қорлардың болмауы 
кезінде жазбаның болуы.

Таңдап алынған жиынтықтан мемлекеттік аудитор жеке 
тексеруге жататын барлық элементтерді іріктеуі керек. Егер ол 
қүны үлкен элементтердің аз ғана санынан түратын болса немесе 
жоғары аудиторлық тэуекел болса жэне басқа да күралдар 
жеткілікті жэне тиісті аудиторлық дэлелдемелер алуға мүмкіндік 
бермесе, бүкіл бас жиынтық жаппай тексеруге жатады.

Мемлекетгік аудитор бас жиынтықтан Кәсіби пайымдаудан 
жэне оны аудит объектісі қызметінің ерекшелігін түсінуден негізге 
ала отырып ерекше элементтерді іріктеп алуы қажет.

Егер бас жиынтықтың қалған бөлігі елеулі болса, тністі 
дәлелдемелерді алуға қатысты қажеттілікті талдау керек.

Егер жиынтьвқтың қалған бөлігін тестілеу туралы шешім 
қабылданса, одан тексеруге жататын жеке элементтер іріктеледі.

Іріктеме тексеру үшін элементтерді іріктеу кезінде мемлекеттік 
аудитор қорлардың эрбір бабы жэне қорлар бойынша 
операциялардың әрбір түрі бірдей ықтималдықпен тексеруге 
іріктелуі үшін қорларды есепке алу шотгары бойыкша қалдықтар 
мен операцияларды салыстыру керек. Мысалы, қорлардың ірі 
баптары бойынша немесе орналасқан жері бойынша.

Қорлардың сақталуының қамтамасыз етілуін тексеру бастапқы 
қүжаттарды қатыстырумен түгендеу жүргізу арқылы жүзеге 
асырылады (түгендеу тізімдемелері, түгендеу комиссия 
отырыстарының хаттамалары, түгендеу комиссиясьшың 
шешімдері).
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Мемпекеттік аудитор түгендеу процесін үйымдастыру Түгендеу 
жүргізу қағидаларына сэйкес жүзеге асырьшатындығьюа көз 
жеткізуі керек.

Мемлекеттік аудитор аудит объектісінің басшьшығы түгендеу 
і іптижелерін қалай талдайтынын анықтайды.

Түгендеу аяқталғаннан кейін мемлекетгік аудитор есептеу 
дсрекгері тугендеу тізімдемелерінде дүрыс көрсетілгекдігіне көз 
жеткізу үшін қажеттілігіне қарай қорларды іріктемелі заттай 
есептеу арқылы бақылау түгендеу жүргізеді. Іріктеме тексеру есепті 
күнге дейінгі түгендеу күнінен жүзеге асырылады.

Жүргізілген есепгеу деректері бухгалтерлік есепте көрсетілген 
деректермен салыстырылып тексеріледі жэне кез келген 
иуытқуларға сипаттама беріледі.

Жүмыс нэтижелері «ЖҚ -  Қорларды түгендеу (ЖҚ-ҚТ)» жүмыс 
қүжатымен рэсімделеді.

Мемлекеттік аудитор резервті қүнсыздануға есептеу 
дүрыстығын тексеру, қүнсыздану себебін зерттеу керек.

Мемлекеттік аудит жүргізу үшін арнайы білім мен тзжірибе 
қажет болған жағдайларда сырттан білікті сарапшылар тартылады.

Тексеру нәтижелерін қорытындылай отырып, мемлекеттік 
иудитор жүмыс құжаттарында жиналған дэлелдемелерді жүйелеуі 
керек. Жүйелік сипаттагы бұзушылықтар бойынша анықталған 
кдтелерді барлық тексерілетін жиынтыққа тарату керек. Анықталған 
ауытқулардың мэні іріктеме көлемі мен қателердің жүйелік сипаты 
ескеріле отырып анықталады.

Анықталған ауытқулар «ЖҚ -  Қорлар қателерінің жиынтығы 
(ЖҚ-ҚҚ)» жұмыс қүжатында тіркеледі.

Осы есеп құисатының негізінде мемлекеттік аудитор қаржылық 
есептілікті жасауға ықпал ететін бұрмалауды талдайды.

Мемлекеттік аудитор эрбір жекелеген бұрмалаудың тиісті 
онерациялар класына, шоттардың сальдосына, осындай нақты 
оиерация класына, шот сальдосына немесе ашып көрсетуге 
ықпалын бағалау үшін қарастырады.

Егер жекелеген маңызды емес бұрмалаудьщ көн саны бар 
болса, мемлекеттік аудитор бүрмалаудың саны жэне жалпы әсері 
гуралы ақпаратты ақшалай үсынады.

Қорлар аудитін аяқтау рэсімі мыналарды қамтиды:
-  аудит нәтижелерін қорытындылау жэне бағалау;
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-  аудит жұргізу барысында анықтапған қателерді жэне 
олардың тексерілетін кезеңцегі қаржылық есептіліктің 
дұрыстығына ықпалын талдау.

Жұмыс нәтижелері «ЖК, -  Қорлар -  қорытындылар (ЖҚ- 
Қорлар-Қорытындылар)» жұмыс қүжатымен рэсімделеді.

8.3 Д ебиторлы қ және кредиторлы қ 
қары здарды ң аудиті

Дебиторлық жэне кредиторлық берешек, қызметкерлермен есеп 
айырысу аудитінің мақсаты бухгаптерлі есеп жэне қаржылық 
есептілік бойынша нормативтік қүқықтық актілерге сәйкес 
дебиторлық жэне кредиторлық берешек баптары бойынша қарж:ы 
есептілігінің дүрыстыгы туралы аудиторлық пікірді қалыптастыру 
болыгі табылады.

Дебиторлық жэне кредиторлық берешек, қызметкерлермен есеп 
айырысу аудитінің міндеттері мыналар болып табылады:

-  кіріс сальдоның дүрыстығын растау;
-  құрамы мен құрылымын зерттеу;
-  ішкі бақылау жүйесін жэне бухіалтерлік есепті басташ<;ы 

бағалауды растау;
-  бухгалтерлік есепте жэне қаржылық есептілікте бастапқы 

тану кезінде дебиторлық жэне кредиторлық берешектің дұрыс 
көрсетілуін тексеру;

-  дебиторлық жэне кредиторлық берешектің қозғалысы 
бойынша операциялардың дұрыс рэсімделуін жэне көрсетілуін 
тексеру;

-  дебиторлық жэне кредиторлық берешек сомасыньщ дұрыс 
есептелуін жэне оның есепте нақты көрсетілуін тексеру;

-  тексерілетін кезеңнің қаржылық есептілігіне елеулі ықпал 
еткен бұрмалаудың жоқтығын растау;

-  тиісті есеп кезеңінде есеп жэне есептілікте дебиторлық жэне 
кредиторлық берешектің көрсетілуі;

-  Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына 
сэйкес қызметкерлерге жүргізілген аударымдардьщ, үстап қалу 
және төлемдердің негізділігі мен дұрыстығын тексеру;

-  пайдаланылмаған демалыстар бойынша резервті есептеу 
дұрыстығын жэне олардың қаржылық есептілікте дүрыс көрсетілуін 
тексеру;
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-  есеп берілетіы сомалар дұрыс рәсімделуін жэне есепке 
іілыиуын, олардың қаржылық есептілікте дұрыс көрсетілуін
•ісксеру;

-  шығыс сальдоның дұрыстыгын растау.
Дебиторлық жэне креднторлық берешек аудиті бухгалтерлік 

і-сен тіркелімдері негізінде жүргізіледі. Қажеттілігіне қарай сыртқы 
дсреккездерден сүрату жүргізіледі.

Бухгалтерлік есегі тіркелімдері жэне жасалған шарттар негізінде 
мсмлекеттік аудитор міндетті тексеруге жататын дебиторлық жэне 
крсдиторлдық берешек операци^шарының түрлерін айқындайды, 
тарт міндетгемелерінің уақтьшы орындалуын анықтайды.

Аудиторлық дәлелдемелерді жинау «ЖҚ -  Дебиторлық жэне 
крсдиторлық берешекке аудиторлық рэсімдер жүргізу бағдарламасы 
(ЖҚ-ДБКББ)» жүмыс қүжатымен рәсімделеді.

Аудиторлық дэлелдемелерді жинау критерийлері;
-  пайда болуы — бухгалтерлік есепте көрсетілген дебиторлық 

жэпе кредиторлық берешек бойынша операциялар шындығында 
осы аудит объектісіне жатады.

-  толықтығы -  дебиторльиқ жзне кредиторлық берешек 
бухгалтерлік есепте есепке алынған жэне қаржылық есепте 
ко|кетілген, ол бойынша ақпараг ашып көрсетілген;

-  нақтылыгы және кесімі -  дебиторлық жэне кредигорлық 
бсрешек тиісті сомада көрсетілген жәие есепті кезең ішінде 
болінген (кесімі);

-  бар болуы — қаржылық есептілікте көрсетілген дебиторлық 
жэне кредиторлық берешек есепті күндегі жағдай бойынша нақты 
бар;

-  қүқықтар мен міндеттемелер — аудит объектісінің 
дсбиторлық жэне кредиторлық берешекке қүқығы қүжатпен 
расталған;

-  бағалау жэне белу -  дебиторлық жэне кредиторлық берешек 
бухгалтерлік есепте және қаржылық есептілікте дүрыс бағада 
корсетілген, есеп саясатыиың талаптарына сэйкес кезевдер 
бойынша жүйелі түрде бөлінген;

-  түсініктілігі — қаржылық ақпарат сенімді берілген жэне 
ашып көрсету нақты анықталған;

-  сәйкестігі -  дебиторлармен жэне кредиторлармен
оі іерациялар Қазақстан Республикасында бухгалтерлік есепті
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жүргізу тэртібін реттейтін нормативтік актілерге сәйкес 
бухгалтерлік есепте көрсетілген.

Егер аудит объектісінде қаржылық есеитілік аудиті бірінші рет 
жүргізіліп отырса, аудитті жүзеге асыратын мемлекеттік аудитор 
тексерілетін кезеңнің басында дебиторлық және кредиторлық 
берешекті есепке алу шоттары бойьгаша қалдықтарда тексерілетін 
кезеңнің қаржылық есептілігіне елеулі ықпал етуі мүмкін бүрмалау 
жоқ екендігіне жэне алдыңгы есепті кезеңнен дүрыс 
ауыстырылғаныңа дэлелдеме алуы керек.

Кейінгі ауди'гге дебиторлық жэне кредиторлық берешек 
шоттары бойынша қалдықтар алдыңғы есепті кезеңнің аяғындағы 
қаржылық есептілікте расталған қалдықтарға сэйкестігіне көз 
жеткізу керек.

Дебиторлық жэне кредиторлық берешектің кіріс сальдосының 
дүрыстығы аудиторлық рэсімдермен, оның ішінде ішкі растауды 
сүрату жолымен тексеріледі. Ақпарат алу үшін мемлекеттік аудитор 
кері тексеру жүргізеді.

Мемлекеггік аудитор қызметкерлермен есеп айырысу бойынша 
кіріс сальдоның дүрыстығы туралы аудиторлық дэлелдемені алу 
үшін бухгалтерлік есеп деректерін зерттеуі керек:

-  қызметкердің жеке шоттары бойынша аудиттелетін жылдың 
басындағы сальдоны есеп айырысу-төлем ведомосымен 
салыстырып тексеру;

-  өткен жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
қызметкерлердің пайдаланылмаған демалысы бойынша есептелген 
резервтік сомасын талдау;

-  аванстық есептегі есеп берілетін сома бойынша 
қызметкердің берешегін 8 «Есеп беретін түлғалармен есеп айырысу 
бойынша жинақтаушы ведомость» мемориалдық ордерімен 
салыстырып тексеру.

Бюджетпен есеп айырысу бойынша сальдоны растау үшін 
салық бойынша, міндетті зейнетақы жарналары бойынша жзне 
Мемлекетті элеуметтік сақтандыру қорына жарналар бойынша жеке 
шоттарды сүрату, қайта есептеу жүргізу жэне бухгалтерлік есеп 
тіркелімдерімен салыстыру керек.

Дебиторлық жэне кредиторлық берешектің кіріс сальдосы 
аудитінің нәтижелері «ЖҚ -  Дебиторлық жэне кредиторлық 
берешек бойынша кіріс сальдо (ЖҚ-ДБКБКС)» жүмыс қүжатьшда 
рэсімделеді.
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Есепті кезеңнің сальдосын растау аудитінің рәсімі дебиторлық 
жэне кредиторлық берешекті есепке алу шоттары бойынша сальдо 
дұрыс көрсетілгеніне (пайымдарға сэйкес келеді) жэне 
бүрмалаудың жоқтығына көз жеткізу үшін тексерілетін кезеңнің 
басында жэне аяғындағы бухгалтерлік есеп жэне қаржылық 
есептілік тіркелімдерінің деректерін салыстыру жолымен 
жүргізіледі. Салыстырып тексеру нэтижелері «ЖҚ — Дебиторлық 
жэне кредиторлық берешектің шығыс сальдосы (ЖҚ-ДБКБШС)» 
жүмыс қүжатында рәсімделеді.

Мемлекетті аудитор тиімді жүмыс істеуіне қатысты жеткіліті 
жэне тиісті аудиторлық дәлелдемелер алу үшін тестілеу жүргізу 
арқылы ішкі бақылау жэне дебиторлық жэне кредиторық берешекті 
ссепке алу жүйесін бастапқы бағалауды растау рэсімін жүргізуі 
ксрек.

Ішкі бақылау жүйесінің тиімді жүмысын анықтау үшін 
мемлекетгік аудитор мэні бойынша тексеру рэсімінің сипатын, 
орындау мерзімін жэне ауқымын жоспарлайды.

Ішкі бақылау жүйесін зерттеу ақпаратты үздіксіз жинау, 
жаңарту жэне таядау процесі болып табылады жэне келесі 
росімдердің көмегімен қол жеткізіледі:

-  аудит объектісінің бақылау қүралдарын байқау, аудит 
объектісі ықтимал қателерді жэне жосықсыз эрекеттерді болдырмау 
мақсатында белгілеген бақылау рэсімдерін талдау;

-  сүхбат өткізу көмегімен дебиторлық жэне кредиторлық 
берешекті есепке алуды қамтамасыз ететін мамавдардың біліктілік 
деңгейін анықтау;

-  дебиторлық жэне кредиторлық берешекті есепке алу 
бойынша қүжаттардың тиісті рэсімделуін бағалау;

-  алдыңғы бақылау материалдарын шолу;
-  ішкі қүжаттарды инспекциялау;
-  лауазымдық нүсқаулықтар;
-  түрақты әрекет ететін түгендеу комиссиясын құру туралы 

бұйрық;
-  түгендеу тізімдемелері;
-  толық материалдық жауапкершілік туралы шарт;
-  аудит объектісі басшылығының түгендеу жүргізу 

ісорытындылары бойынша шешімдері.
Ішкі бақылау жүйесін тестілеу нэі-ижесінде мемлекеттік 

аудитор орынды қорытынды жасауға мүмкіндік беретін дэлелдеме
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алады, тәуекелді бағалау рәсімдерін орындау арқылы аудиторлық 
нікір негізделеді.

Ішкі бақылау жүйесін бағалау «ЖҚ -  Дебиторлық жэне 
кредиторлық берешек бойынша ішкі бақылау қүралдарының 
тэуекелдерін бағалау тесті (ЖҚ-ДБКББТ)» жүмыс кұжатымен 
рэсімделеді.

Әрбір жауап ішкі аудит қызметінің жүмыс қүжаттары міндетті 
түрде қоса берілген қыскаша ескертпелермен ілесе жүреді.

Тестілеу нэтижесі бойынша мемлекеттік аудитор бақылау 
қүралдарының тэуекелін анықтайды.

Ішкі бақылау жүйесінің бүрмалауды анықтамау тэуекелін 
бағалаудьщ жоғары деңгейі элсіз эзірленГен бақылау қүралы туралы 
айтады. Мемлекеттік аудитор мэні бойынша тексеру рэсімдерінің 
көлемін арттыру керек.

Бүрмалаулардың анықталмау тәуекелін бағалаудың ортаиха 
жэне төмен деңгейі ішкі бақылау жүйесІнің қанағаттанарлық жұмыс 
істеуін білдіреді, сондықтан қолданылатын аудиторлық рәсімдердің 
көлемін азайтуға болады.

Егер мемлекеттік аудитор тэуекелді қолайлы төмен деңгейге 
дейін төмендетуді ұйғарса, онда ішкі бақылау құралдарын қосымша 
тестілеуді орындау талап етіледі.

Қызметкерлермен есеп айырысу бойынша ішкі бақылау жүйесін 
түсіну акдаратты жинау, жаңарту жэне талдау бойынша үздіксіз 
проңесс болып табылады жэне келесі рэсімдердің көмегімен қол 
жеткізіледі:

-  персоналдың санатын, аудит объектісінде қолданьшатын 
еңбекақы төлеу жүйелері мен нысандарын зерттеу;

-  қызметкерлермен есеп айырысу операңияларын есепке алу 
бойьшша қызметкерлердің жазбаша немесе ауызша сауалнамасы, 
алынған ақпаратты тіркеу, оңдеу жэне қорытындылау;

-  қызметкерлермен есеп айырысу бойынша операңияларды 
есепке алуды қамтамасыз ететін мамандардың біліктілік деңгейін 
анықтау;

-  бухгалтерлік есеп ақпараттық жүйесін есептеулер 
алгоритмінің нақтылығын жэне қызметкерлермен есеп айырысу 
бойынша қүжаттардың тиісті рэсімделуіне бағалау;

-  алдыңғы тексеру материалдарын шолу;
-  ішкі құжаттарды инспекңиялау (лауазымдық нұсқаулықтар; 

жеке қүрам бойынша бұйрықтар; қызметтік іссапарлар туралы
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бұйрықтар; қызметкерлермен жэне есеп беретін тұлзғалармен есеп 
айырысуға жүргізілген тугендеу нәтижелері).

Дебиторлық жэне ісредиторлық берешекті есепке алу ідоттары 
бойынша сальдоны тексеру үшін іріктеме көлемі ішкі бақылау 
жүйелерін жэне жоспарлау сатысында орындалатын аудиторлық 
тоуекелдерді багалау негізінде анықталады.

Мемлекеттік аудитор есепті кезеңде дебиторлық жэне 
кредиторлық берешектің болуын анықтау, берешектің қүрылымын 
галдау, берешектің өзгеру себептерін анықтау жэне зерттеу үшін 
талдамалық рәсімдер жүргізуі керек.

Дебиторлык жэне кредиторлық берешектің болуын анықтау 
жэне талдау үшін мемлекеттік аудитор тексерілетін кезеңнің 31 
желтоқсанындағы жагдай бойынша қүжаттарды, дебиторлармен 
лсэне кредиторлармен өзара есеп айырысу актілерін сүратады, 
қызметкерлермен есеп айырысу операцияларының сипаты, шарт 
міндеттемелерінің орындалу барысы гуралы сүхбат жүргізеді.

Әрі қарай аудиторлық рәсімдерді анықтау үшін мемлекеттік 
аудитор негізгі өнім берушілер мен сатып алушыларга талдау 
жүргізуі, дебитөрлық жэне кредиторлық берешектің күрьшымын, 
олардың санаттар бойынша жіктелуін (бюджетпен есеп айырысу, 
сатып алушылар жэне тапсырыс берушілер, қызметкерлер, өнім 
берушілер мен мердігерлер жэне басқалары бойынша), пайда болу 
жэне отеу мерзімдері (қысқа мерзімді, үзақ мерзімді) бойынша 
анықгау керек.

Мемлекетгік аудитор мьшалар бойынша аудиторлық рэсімдерді 
жүргізеді:

-  қысқа мерзімді сыйақы баптары жэне бюджетпен есеп 
айырысу бойынша қысқа мерзімді берешек бойынша сыйақы 
сомасының дивидентер жэне квазимемлекетті сектор 
субъектілерінің бюджет кірісіне қайта есептеуге жататын таза 
ісірістің бөлігін аудару сомасының есепте көрсетілуі бойынша;

-  қысқа мерзімді жэне үзақ мерзімді берешек баптары 
бойынша (бюджетпен есеп айырысу, күмэңці дебиторлық берешек 
бойынша резерв бойынша).

Қаржылық есептіліктің елеулі бүрмалануы тэуекелдерін қарау 
ісезінде мемлекеттік аудитор жосықсыз эрекеттердің тәуекелін 
қарастырады, жеткізу шарттарының болуын, олардың дұрыс 
рэсімделуін, мерзімі кешіктірілген берешектің қүралу күні мен 
себебін анықтайды.
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Мемлекеттік аудитор енім берушілермен жэне мердігерлермен 
есеп айырысудың есепке алу тіркелімдерінде толық келемде 
көрсетілуіне, шартгарды, орындалған жұмыстарды қабьшдау-тапсыру 
актілерін, шот-фактураларды, төлем шоттарын тексеру арқылы 
орындалған жұмыстар үшін өнім берушілермен және мердігерлермен 
есеп айырысудың негізділігіне дэлелдеме алуы керек.

Тараптардың шарт бойынша міндеттемелерді уақтылы, эрі 
толық орындауы тексеріледі.

Мемлекеттік аудитор берешектің нақгы болуын расгау жэне 
бухгалтерлік есеп дерекгерімен салыстыру үшін шарт 
міндеттемелерінің сомасын телем қүжатгарымен салыстырады.

Мемлекеттік аудитор берешектің бастапқы қүжаттардың 
болуымен расталатын нақты жасалған операциялар бойынша 
көрсетілгеиіне көз жеткізуі керек. Берешектің дүрыс қүралуын 
тексеру кезінде мемлекеттік аудитор соның негізінде берешек 
туындаған қүжаттарды (мысалы, шарггар, жүк құжаттар, шот- 
фактуралар, орындалған жұмыстардың актілері, төлем шоттары) 
зерттейді.

Мемлекетті аудитор шоттардың толық жэне уақтылы төленуін 
анықтау үшін дебиторлармен және кредиторлармен есеп 
айырысуды тексеру актілерін сұратады, оларды бухгалтерлік есеп 
деректерімен салыстырып тексереді.

Мемлекеттік аудитор бастапқы құжаттардың деректерін соның 
негізінде берешек есепке алынған қүжаттармен салыстыра отырьш, 
тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) толық, уақтылы, эрі 
дұрыс кіріске жатқызылуын тексереді.

Мемлекеттік аудитор Қазақстан Республикасының мемлекетгік 
сатып алу туралы заңнамасына сэйкес белгілі бір жағдайлар 
туындаған кезде қайтарымдылық, тиісті бюджеттің кірісіне аудару 
жғдайында КСН келіп түскен соманың толық, уақтылы, эрі дұрыс 
есепке алынғанына көз жеткізуі керек.

Мемлекеттік аудитор күмэнді қарыздар бойынша резервтің дүрыс 
жасалуын жэне есепке альшуын тексеруі, тексерілетін кезеңдегі 
резервтер бойынша есеп айырысуды сұратуы жэне жүргізілген есеп 
айырысудың математикалық нақтылығын тексеруі тиіс.

Мемлекеттік аудитор дебиторлық жэне кредиторлық 
берешектің нақты туындаған кезеңдегі есепте жэне есептілікте 
керсетілгеніне жеткілікті, эрі тиісті дэлелдемелер алуы керек.
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Мемлекеттік аудитор нысаналы грансферттер бойынша 
дебитордық берешектің сомасы қаражатты нысаналы пайдалану 
бойынша берілген есептер негізінде оларды есептен шығарғанға 
дейін төменгі бюджетке нақты аудару сәтінен есепте танылғанына, 
иысаналы трансферттердің пайдаланьшмаган сомасының бюджетке 
аударылғанына немесе Бюджеггің атқарылу қағидаларында 
аиықталған тэртіппен келесі есепті жылы пайдаланылғанына көз 
жеткізу керек.

Мемлекеттік аудитор Қазақстан Республикасының
зейнетақымен қамтамаысз ету туралы заңнамасына сэйкес 
зейнетақы толемдерінің, жэрдемақыларды, бір реттік жэне өзге де 
төлемдерді, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік элеуметтік 
сақтандьфу қорынан элеуметтік төлемдердің ұйымдастырылуын 
жэне жүзеге асырылуын тексереді.

Мемлекеттік аудитор трансферттердің жеке түлғаларға 
элеуметтік тәлемдерге жэне әлеуметтік көмекке, жеке жэне заңды 
гүлғаларға субсидиялардың, стішендияның (мемлекеттік оқу
орнында) дүрыс, толық, уақтылы есептелгеніне жэне
аударылғанына коз жеткізуі керек.

Мемлекеттік аудитор квазимемлекеттік сектор субъектісінің 
жарғылық капиталында қатысу үлесін анықтау үшін қүжаттарды 
сүратады, дивидентгер бойынша сьшақы сомасының жэне таза табыс 
болігі аударымдарының бюджет кірісіне аударылуын тексереді.

Материалдық залалды өтеу бойынша есеп айырысуды тексеру 
кезінде мемлекеттік аудитор жетіспеушіліктер мен жымқырудың 
иайда болу мерзімдері мен себептерін, оларды өндіріп алуды 
қамтамасыз етуді, материалдық күндылықтардың жетіспеушілігін 
негізсіз есептен шығару жағдайларын талдауы керек.

Дебиторлық жэне кредиторлық берешек туралы ақпаратты 
ашып көрсетудің толықтығын тексеру барысында мемлекеттік 
аудитор қысқа мерзімді берешектің үзақ мерзімді берешеке жэне 
үзақ мерзімді берешектің қысқа мерзімді берешекке қайта жіктелуін 
таидайды.

Қызметкерлермен еңбек ақы бойынша жүргізілген есеп 
айырысудьщ дүрыстығына аудит жүргізу процесінде мемлекеттік 
аудитор осы есеПтеулер қолданыстағы заңнамаға сэйкес жүзеге 
асырылғаны жәие операциялар бухгалтерлік есепте жэне қаржы 
есептілііінде дүрыс көрсетілгеніне жеткілікті жэне тиісті 
дэлелдемелер алады.
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Мемлекеггік аудитор жүргізілген есептеулердің негізділігі мен 
дұрыстығына дәлелдеме алу үшін келесі рэсімдерді жүргізеді:

-  бекітілген штат кестесі жүмыс уақытын есепке алу табелімен
жэне есеп айырысу-төлем ведомосымен, іссапар туралы
бүйрықтармен салыстырып тексеріледі;

-  лауазымдық жалақының штат кестесіне сәйкес есептеу,
қосымша ақыны, үстеме ақыны, сыйлықақыны, еңбекке
жарамеыздық бойынша жэрдемақыны, өтемақыны есептеу
тексеріледі;

-  қызметкерлерге уақытша еңбекке жарамсыздык бойынша 
жәрдемақының дүрыс есептелуі тексеріледі.

Мемлекеттік аудитор жеке табыс салығын жэне міндетті 
зейнетақы жарналарын есептеу Қазақстан Республикасының салық 
және зейнетақы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылғандығына жэне 
өзге де үстап қалу (мысалы, алимент) негізді болып 
табылатындығына (атқару қүжатгарыньщ болуы немесе басқа да 
растайтын қүжаттар) көз жеткізу үшін қызметкерлердің еңбек 
ақысынан үстап қалуды тексереді.

Мемлекетгік аудитор іріктеме рэсімін орындай отырып, 
қызметкерлерге аударылған соманы тексереді, есеп айырысу-төлем 
ведомосындағы «Төленді» бағаны бойынша соманы 
қызметкерлердің жеке шоттарымен және төлем шотына қоса 
берілетін тізіммен салыстыра отырып, аударылған еңбек ақының 
талдамалық есебін тексереді.

Пайдаланылмаган демалыс бойынша есептелген жэне 
пайдаланылған резерв аудиті кезінде мыналарға аудиторлық 
дәлелдеме алу керек:

-  қызметкерлерге еткен кезең үшін демалыс сомасын есептеу 
тексерілетін кезеңнің алдындағы кезеңнің 31 желтоқсанындағы 
жағдай бойынша жасалған пайдаланылмаған демалыс бойынша 
резерв есебінен жүзеғе асырылады;

-  ағымдағы қаржы жылының резервін есептеу есепті қаржы 
жылында твлемдер жүргізілетін міндеттемелер бойынша 
жүргізіледі;

-  есептелген резервтің сомасында тексерілетін кезеңнің 
қаржылық есептілігіне елеулі ықпал етуі мүмкін бүрмалау жоқ.

Пайдаланылмаған демалыс бойынша резерв аудиті кезінде 
мемлекеттік аудитор 463 «Пайдаланылмаған демалыс бойынша
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резервті есептеу» нысаны бойынша есептемелерді және 
Бухгалтерлің құжаттама нысандарының альбомында қарастырылған 
қызметкерлердің жеке карточкаларын сұраіады.

Мемлекеттік аудитор жеке шоттар бойынша пайдаланылмаған 
демалыс күндерінің саны, Қазақстан Республикасының еңбек жэне 
оз ге де заңнамасында белгіленген қосымша ақы төленетін демалыс 
күндері дүрыс анықталғанын тексереді.

Есеп берілетін соманың аудиті. проңесінде мемлекеттік аудитор 
гапдамалық жэне сннтетикалық есептің Б}гхгалтерлік есеп жүргізу 
қағидаларывда белгіленген тэртіпке сэйкес келетіндігін жэне 
қаржылық есептілік есеп берілетін сомалар бойынша дұрыс 
і үсінікті қамтамасыз ететіндігін анықтайды.

Есеп берілетін соманың толық жүргізілуіне аудиторлық 
дәлелдемелерді алу үшін мемлекеттік аудитор аванстық есептерден 
жэне бухгалтерлік есеп деректерінен іріктеме жүргізеді жэне 
растайтын бастапқы қүжаттар қоса берілген аванстық есептердің 
бар екендігіне көз жеткізеді.

Қызметгік іссапарлар бойынша шығындарды отеу 
орындылығын анықтау мақсатында мемлекеттік аудитор тэуліктік 
шығыстарды, түрғын үйді жалдау бойынша шығыстарды өтеу 
нормаларын, жол жүру қүжаттарының болуын тексереді.

Маңыздылық деңгейін анықтау кезінде мемлекетгік аудитор 
ссеп айырысу шоттары бойынша қалдықтар мен айналымдардың 
ерекшеліктерін зерттеуі жэне жалпы аудиторлық тэуекелді орынды 
төмен деңгейге дейін азайту үшін аудиторлық іріктемені жэне 
(пемесе) талдамалық рэсімдерді қандай жағдайларда қолдану 
керектігін шешуі керек.

Мемлекеттік аудитор тұтас эдіспен дебиторлық жэне 
кредиторлық берешек аудитін жүргізу кезінде айналым-сальдо 
иедомосының деректерін мемориалдық ордерлердің деректерімен 
және Нысандар альбомында көзделген бас кітаптың деректерімен 
салыстырып тексереді. Іріістеме эдіс кезінде -  шот-фактуралардың, 
юлем шоттарының, салыстырып тексеру актілерінің деректерін 
салыстырып тексереді.

Іріктеменің кұрамына есеп айырысу операңиялары жүйелі 
і үрде жүзеге асырылатын немесе олармен есеп айырысу сомасы 
елеулі енім берушілер мен сатып апушылар кіреді.
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Жүргізілген іріктеме бойынша мемлекеттік аудитор 
бухгалтерлік есеп деректерін дебиторлардан (кредиторлардан) 
алынған, қажетті қүжаттар қоса берілген растау хагтарымен 
тексереді. Сомалар бойынша сәйкессіздіктер анықталған жағдайда 
мемлекеттік аудитор сәйкессіздік себептерін анықтайды.

Сырттан растау алу мүмкін болмаған жағдайда мемлекеттік 
аудитор берешекті тиісті күжагтармен растауы керек (мысалы, 
хаттар, өзара есеп айырысу актілері).

Өнім берушілермен шартгарды репрезентативті тексеру керек 
жэне іріктелген шарттардың белгілі бір санын тексеру кезінде 
барлық тексерілетін жиынтық туралы пікір қалыптастыруға болады.

Мемлекеттік аудитор іріктеме элементтерін бас жиынтықтың 
әрбір элементі іріктемеге түсу ықтималдығы бірдей болатындай 
етіп іріктеуі қажет.

Бас жиынтық шарттардың, жеке шоттардың, аванстық 
шоттардың, мемориалдық ордерлердегі жазбалардың жиынтығы 
болып табылады.

Таңдап алынған бас жиынтықтан міндетті тексеруге жататын 
дебиторлық жэне кредиторлық берешек операцияларының түрлерін 
ескере отырып, мемлекеттік аудитор жеке тексеруге жататын 
барлық элементтерді іріктеуі керек.

Егер ол қүны үлкен элементтердің аз ғана санынан түратын 
болса немесе жоғары аудиторлық тэуекел болса жэне басқа да 
қүралдар жеткілікті жэне тиісті аудиторлық дэлелдемелер алуға 
мүмкіндік бермесе, бүкіл бас жиынтық жаппай тексеруге жатады.

Мемлекеттік аудитор бас жиынтықгың ерекше элементтерін 
іріктеп алуы керек. Мемлекеттік аудитор бас жиынтықтан кәсіби 
пайымдаудан жэне оны аудит объектісі қызметінің ерекшелігін 
түсінуден негізге ала отырып ерекше элементтерді іріктеп алуы 
қажет.

Егер бас жиынтықтың қалған бөлігі елеулі болса, тиісті 
Дэлелдемелерді алуға қатысты қажеттілікті тапдау керек.

Егер мемлекеттік аудитор жиынтықтың қалған бөлігін тестілеу 
туралы шешім қабылданса, одан тексеруге жататын жеке 
элементтер іріктеледі.

Іріктеме тексеру үшін элементтерді іріктеу кезінде мемлекеттік 
аудитор эрбір бап жэне операцияның эрбір түрі бірдей 
ықгималдықпен тексеруге іріктелуі үшін дебиторлық және
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кредиторлық берешекті есепке алу шоттары бойынша қалдықтарды, 
олар бойынша операцияларды салыстыруы керек. Мысалы, 
дебиторлық жэне кредиторлық берешектің жиынтығы келесі түрде 
топтастырылады:

-  дебигорлық жэне кредиторлық берешек түрлері бойынша. 
Іріктеме дебиторлық жэне кредиторлық берешектің эрбір тобы 
бойынша жүзеге асырылуы керек;

-  қүны белгісі бойынша. Іріктемеге дебиторлық жэне 
кредиторлық берешектің елеулі баптары енгізіледі;

-  аудит объектісі қызметінің ерешеліктеріне қарай өзге де 
белгілер бойынша.

Жиынтық бүрмалаудың анағүрлым жоғары тэуекелін 
бс'лжайтын нақты сипаттамаға сәйкес стратификаңиялануы мүмкін. 
Мысалы, күмэнді дебиторлық бер>ешек бойынша резервті тестілеу 
кезінде сапьдо өтеу мерзімі бойынша топтастырылуы мүмкін.

Анағүрлым түбегейлі тексеру үшін есеп айырысу бацтарын 
анықгау бойынша жүргізілген аудиторлық рэсімдердің нэтижелерін 
жэне аудиторлық іріктеме қолданылатын жағдайларды ескере 
отырып, мемлекеттік аудитор мэні бойынша тексеру кезінде 
галдамаіық рэсімдерді жүргізу қажеттілігін анықтау керек.

Егер шарт міндеттемелерінің орындалуьш бақылау қүралдары 
тиімсіз болса, онда мемлекеттік аудитор түбегейлі тестілерге 
сүйенеді.

Мемлекетгік аудитор аудит объектісінің түгендеу процесін 
үйымдастыруы дебиторлық және кредиторлдық берешектің 
дүрыстығын қамтамасыз етуге мүмкіндік беретіндігіне көз жеткізу 
үшін дебиторлық жэне кредигорлдық берешекті түгендеуге 
қатысады.

Мемлекеттік аудитор түгендеу жүргізу жэне есеп айырысуды 
салыстырып тексеру жолымен дебиторлық жэне кредиторлық 
берешектің нақты болуын анықтайды.

Мемлекетгік аудитор түгендеу жүргізу тэртібі мен мерзімдерін 
реттейтін бухгалтерлік есеп бойынша ережелердің сакталуын тексеруі 
керек. Түгендеу материалдарын (тугеіідеу тізімдемелерін, салыстьфу 
ведомостарын, түгендеу комиссиясы отырыстарьшың хаттамаларьш, 
басшының түгендеу қорытындьшары бойынша шешімдерін) жэне 
бухгалтерлік анықтамаларды инспекциялау арқылы дебиторлық жэне 
кредиторлық берешектің көлемін жэне оларды өтеудің болжанған 
міфзіміи нақгылайды, түгендеудің дүрыс жүргізілуіне, толық, нақгы
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жэне уақтылы құжатпен рәсімделуіне, түгендеу нәтижелерінің 
бухгалтерлік есепте көрсетілуіне көз жеткізеді.

Мемлекетгік аудитор тексерілетін кезеңнің соңындағы жағдай 
бойынша қызметкерлермен, есеп беретін түлғалармен есеп 
айырысуды түгендеу нәтижелерін талдайды және олардың есептің 
нақты жағдайына сэйкестіғін бағалайды.

Мемлекетгік аудитор аудит объектісінің басшылығы түгендеу 
нәтижелері бойынша қабылдаған шешімдерін зерттейді.

Тексеру нэтижелерін қорытындылай отырып, мемлекеттік 
аудитор жүмыс қүжаттарында жиналған дәлелдемелерді жүйелеуі 
керек. Жүйелік сипаттағы бүзушылықтар бойынШа анықталған 
қателерді барлық тексерілетін жиынтыққа тарату керек. Анықталған 
ауытқулардың мэні іріктеме көлемі мен қателердің жүйелік сипаты 
ескеріле отырып анықгалады.

Анықталған ауытқулар «ЖҚ -  Дебиторлық жзне кредиторлық 
берешек қателерінің жиынтығы (ЖҚ-ДБКБҚ)» жүмыс қүжатында 
тіркеледі. Осы есеп қүжатының негізінде мемлекеттік аудитор 
қаржылық есептілікті жасауға ықпал ететін бұрмалауды талдайды.

Мемлекеттік аудитор эрбір жекелеген бұрмалаудың тиісті 
операңиялар класына, шоттардың сальдосына, осындай нақты 
операңия класына, шот сальдосына немесе ашып көрсетуге 
ықпалын бағалау үшін қарастырады.

Егер жекелеген маңызды емес бұрмалаудың көп саны бар 
болса, мемлекеттік аудитор бұрмалаудың саиы жэне жалпы әсері 
туралы ақпаратты ақшалай ұсынады.

Егер орьшдалған рэсімдер нэтижесінде қатеден туындаған 
бұрмалау анықталса, мемлекеттік аудитор олардың дебиторлық 
жэне кредиторлық берешек баптарына ықпалын бағалайды жэне 
бұл бұрмалау жосықсыз эрекеттерден туындағанына көз жеткізу 
үшін қосымша рәсімдер жүргізеді.

Дебиторлық жэне кредиторльщ берешек аудитін аяқтау рәсімі 
мыналарды қамтиды:

— аудит объектісінен алынған ақпарат негізінде аудит 
нәтижелерін қорытындылау жэне бағалау;

-  аудит жүргізу барысында анықталған қателерді жэне 
олардың тексерілетін кезеңдегі қаржылық есептіліктің 
дүрыстығына ықпалын талдау.
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Дебиторлық және кредиторлық берешек аудитінің нәтижелері 
«ЖК, -  Дебиторлық жэне кредиторлық берешек -  қорытындыйар 
(ЖҚ-/1,Б]<СБ-қорытындылар)» жүмыс құжатымен рэсімделеді.

Жүмыс аяқталғаннан кейін мемлекеттік аудитор осы есепке алу 
учаскесін гексеру нэтижелері бойынша пікір қалыптастырады, 
жұмыс күжаттарының пакетін жасайды, аудиторлық есептің бір 
бөлігін қалыптастырады жэне аудит тобының басшысына жэне 
(немесе) ішісі мемлекеттік аудигті жүргізуге жауапты түлғаға 
ұсынады.

8.4 Үзақ мерзімді активтердің аудиті

¥зақ  мерзімді активтер аудитінің мақсаты қаржылық 
есептілікте көрсетілген үзақ мерзімді активтер туралы ақпараттың 
шынайылығы мен толықтығы туралы аудигорлық пікір 
қалыптастьфу болып табылады.

¥зақ  мерзімді активтер аудитінің міндеттері:
- олардың құрамы мен құрылымын, пайдалану шарттарын 

зерттеу;
- ішкі бақылау және бухгалтерлік есеп жүйесін бастапқы 

бағалауды растау;
- бухгалтерлік есепте жэне қаржылық есептілікте бастапқы тану 

кезінде ұзақ мерзімді активтердің дұрыс көрсетілуін тексеру;
- келіп түскен ұзақ мерзімді активтер операцияларын бастапқы 

іану жэне бухгалтерлік есепте жэне қаржылық есептілікте көрсету 
дүрыстығын тексеру;

- ұзақ мерзімді активтердің қозғалысы бойынша операңияларды 
құжаттық рэсімдеудің жэне есепте көрсетудің дұрыстығын тексеру 
(түсімдер, бастапқы тану, кейінгі бағалау, беру, есептен шығару);

- есептелген амортизаңияның дұрыстығын жэне оның есепте 
ісөрсетілуінің дұрыстығын тексеру;

- аіымдағы жөндеу, ұзақ мерзімді активтерді пайдалану, 
сондай-ақ күрделі шығындар бойынша есептелген шығындардың 
дүрыс көрсетілуін тексеру;

- кіріс жэне шығын сальдосының дұрыстығын растау;
- ұзақ мерзімді активтердің болуын жэне сақталуын растау.
Аудиторлық дэлелдемелерді жинау аудиторлық рэсімдерді

жүргізу жолымен жүріізіледі жэне «БҚ — үзақ мерзімді активтердің
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аудиторлық рәсімдерін жүргізу бағдарламасы (БҚ-ҮАР)» жұмыс 
құжатымен рэсімделеді.

Аудиторлық дэлелдемелерді жинауды жүргізу критерийлері:
- пайда болуы;
- толықтығы;
- дэлдігі жэне кесімі;
- жіктеуі;
- болуы;
- құқықгары мен міндеттемелері;
- бағалануы жэне бөлінуі;
- түсініктілігі;
- сәйкестігі.

10-кесте
Аудиторлык дәлелдемелерді жинауды жүргізу критерийлері

Критерийлері Мазмұны
Пайда болуы; бухгалтерлік есепте кврсетілген үзақ мерзімді активтердің 

қозгалысы бойынша операциялар шын мэнінде аудит 
объектісіне жатады.

Толықгығы; үзақ мерзімді активтер бухгалтерлік есепте ескерілген 
жэне қаржылық есеіггілікте керсетілген жэне олар 
бойынша ақпарат ашылған

Дэлдігі жэне 
кесімі;

үзақ мерзімді активтер тиісті сомаға көрсетілген жэне 
есепті кезең ішінде белінген (беліп шығару)

Жіктелімі; үзақ мерзімді активтерді жіктеу жүргізілді, олар бойынша 
операциялар тиісті шоттар бойынша таратылды

Бар болуы; қаржылық есептілікте көрсетілген үзақ мерзімді активтер 
есепті күнгі жағдай бойынша іс жүзінде бар

Кұқықтары мен 
міндеттемелері;

аудит объектісінің үзақ мерзімді активтерге қүқықтары 
қүжатпен расталған

Багалануы және 
бөлінуі;

үзақ мерзімді активтер Көрініс тапқан бух галтсрлік есеп 
және қаржылық есептілік дүрыс бағалау талаптарына 
сэйкес есептік саясат

Түсішктілігі; қаржылық ақпарат сенімді үсыньшған жэне оны ашу анық 
ісерсетілген

Сэйкестігі үзақ мерзімді активтермен операциялар бухгалтерлік 
есепте Қазақстан Республикасында бухгалтерлік есепті 
жүргізу тэртібін регламенттейтін нормативтік актілерге 
сэйкес көрсетілген
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Егер аудих объекхісінде қаржылық есептілік аудиті алғаш рет 
жүргізілген жағдайда, аудитті жүзеге асыратын мемлекеттік 
аудитор тексерілетін кезеңнің басындағы үзақ мерзімді активтерді 
есепке алу шоттары бойынша қалдықтардың тексерілетін кезеңнің 
қаржылық есептілігіне елеулі эсер етуі жэне алдыңғы есепті 
кезеңнен дүрыс көшірілуі мүмкін бүрмалаулар болмайтындығына 
дәлелдемелер алуы қажет.

Кейіннен аудит үзақ мерзімді активтердің шоттары бойынша 
қалдықтар алдыңғы есепті кезеңнің соңындағы қаржылық 
есептілікте расталған қалдықтарға сэйкес келетініне көз жеткізуі 
қажет.

¥зақ  мерзімді активтердің кіріс сальдосының дұрыстығы 
аудиторлық рәсімдермен тексеріледі.

Кіріс сальдоның шынайылығы туралы тиісті аудиторлық 
дэлелдемені сыртқы растауды сүрау нэтижесінде алуға болады.

Үзақ мерзімді активтердің кіріс сальдосы аудитінің нэтижелері 
«БҚ -  үзақ мерзімді активтердің кіріс сальдосы (БҚ-ҮАКС)» жүмыс 
қүжатында рәсімделеді.

Есепті кезеңнің сальдосын растау аудиті үзақ мерзімді 
активтерді есепке алу шохтары бойынша сальдоның дүрыс 
керсетілгеніне (бекітуге сэйкес келетініне) жэне бүрмаланбағанына 
коз жеткізу үшін тексерілегін кезеңнің басы мен соңына 
бухгалтерлік есеп пен қаржылық есепхілік тіркелімдерінің 
деректерін салыстыру жолымен жүргізіледі. Салыстырып тексеру 
пэгижелері «БҚ -  ұзақ мерзімді активтердің шығын сальдосы 
(БҚ-ҮАШС)» жүмыс құжатында рзсімделеді.

Мемлекетхік аудихор сұрақгар тізбесін жасауы қажет. Алышан 
жауаптардың негізінде мемлекехтік аудитор аудит объектісінің ішкі 
бақылау жүйесіне баға береді.

Үзақ мерзімді активтерді есепке алу бойынша ішкі бақылау 
жүйесін бағалау «БҚ -  үзақ мерзімді активтер бойынша ішкі 
бақылау кұралдарының тэуекелдерін бағалау тесті (БҚ-ҮАБТ)» 
жұмыс құжатында рэсімделеді.

Әрбір жауап жұмыс құжаттарын м індеп і х-үрде қоса бере 
отырып, қысқаша ескертумен сүйемелденеді.

Мемлекеттік аудитор ішкі бақылау жүйесін бастапқы бағалауды 
жэне ұзақ мерзімді активтердің бухгалтерлік есебін растау рэсімін 
оның жүмыс істеу тиімділігіне қатысхы жеткілікті жэне тиісті
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аудиторлық дәлелдемелер алу үшін тестілеу жүргізу жолымен 
жүргізеді.

Ішкі бақьшау жүйесінің тиімді жүмыс істеуін анықтау үшін 
мемлекеттік аудитор мэні бойынша тексеру рэсімдерінің сипатын, 
орындалу мерзімін жэне ауқымын жоспарлайды.

Ішкі бақылау жүйесін зерделеу ақпаратты жинаудың, 
жаңартудың жэне талдаудың үздіксіз проңесі болып табылады жэне 
келесі рэсімдердің көмегімен қол жеткізіледі:

- аудит объектісін бақылау кұралдарын бақылау, атап айтқанда, 
ықтимал қателерді жэне теріс пиғьшды эрекеттерді болдырмау 
мақсатында аудит объектісімен белгіленген бақылау рэсімдерін 
талдау;

- ұзақ мерзімді активтер мен аяқталмаған қүрылыс есебін 
қамтамасыз ететін мамандардың біліктілік деңгейін анықтау 
мақсатында берген сүхбаты;

- үзақ мерзімді активтер мен аяқталмаған қүрылыс бойынша 
қүжаттарды тиісінше рэсімдеуді бағалау, өйткені дүрыс 
толтырылмаған қүжат өзінің дәлелін жоғалтады;

- алдыңғы тексерулердің материалдарына шолу;
- ішкі қүжатгарды инспекциялау;
- лауазымдық нұсқаулықтар;
- түрақты жүмыс істейтін түгендеу комиссиясын қүрута 

бүйрық;
- түгендеу жүргізуге бүйрық;
- түгендеу тізімдемелері;
- толық материалдық жауапкершілік туралы шарт;
- алдыңғы тексерулердің нэтижелері;
- аудит жүргізу қорытындысы бойынша аудит объектісі 

басшылығының шешімдері.
Бүп үшін мемлекеттік аудитор үзақ мерзімді активтер бойынзна 

ішкі бақылау жүйесінің тэуекелін бағалауды жүзеге асыру үшін 
ақпаратты қамтамасыз етеіін құжаттарды сұратады.

¥зақ  мерзімді активтерді есепке алу баптары бойынша ішкі 
бақылау жүйесін тестілеу кезінде мемлекеттік аудитор тәуекелді 
бағалау женіндегі рэсімдерді орындау арқылы аудиторлық пікір 
негізделетін қисынды қорытындьшар жасауға мүмкіндік беретін 
дәлелдеме алады.
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Тестілеу нәтижелері бойынша мемлекеттік аудитор бақылау 
қүралдарының тәуекелін анықтайды.

Бұрмалаулардың анықталмау қаупін бағалаудың жоғары 
дсңгейі ішкі бақылау жүйесінің әлсіз жүмыс істеуін білдіреді және 
шісінше мэні бойынша аудиторлық рэсімдердің колемін үлғайту 
қажет.

Бүрмалаулардың анықгалмау тәуекелін бағалаудың орташа 
жоие төмеы деңгейі ішкі бақылау жүйесінің қанағаттанарлық жүмыс 
істсуін білдіреді, сондықтан қолданылатын аудиторлық рәсімдердің 
ісолемін азайтуға болады.

Егер мемлекеттік аудитор тэуекелді қолайлы төмен деңгейге 
дсйін төмендетуді үйғарса, онда ішкі бақылау құралдарын қосымШа 
тостілеуді орындау талап етіледі.

Мемлекетгік аудитор аудит объектісі басшылығының немесе 
к,і.гшеткерлерінің жоғары өтімді активтерді беру не объектінің 
шстивтерін жеке мақсаттар үшін (мысалы, ғимараттар, жер, нөлдік 
гцрату қүны бар жабдықтар) пайдалану жолымен теріс пиғылды 
прекеттер жасауына аудит жүргізеді.

Мүндай жағдайларды ескере отырып, мемлекеттік аудитор ішкі 
бақылау жүйесі мүндай теріс пиғылды эрекетгерден туындаған 
гсріс пиғылды эрекеттер мен бүрмалаушьшықтарды болдырмауға 
мсмесе анықтауға мүмкіндік беретініне көз жеткізуі қажет.

¥зақ мерзімді активтерді бағалаудың дүрыстығын тексеру 
жаппай (объектілердің саны аз болған кезде) немесе ішінара болуы 
мүмкін.

Қүжаттарды тексеру кезінде мемлекеттік аудитор 
гомендегілерді анықтап алуы керек:

- операңия шын мәнінде тексерілетін кезеңге жата ма;
- бухгалтерлік есеп шоттарында көрсетілген үзақ мерзімді 

шстивтерді сатып алу қүны бастапқы қүжаттардың деректеріне 
сэйкес келе ме;

- есепте және есептілікте көрсетілген үзақ мерзімді активтердің
.... іғуынан түскен кірістер мен шығыстар бастапқы қүжапардың
дсректеріне сэйкес келе ме;

- есептен шығарылған үзақ мерзімді активтердің баланстық 
қүііы талдамалы есеп деректеріне сэйкес келе ме;

ұзақ мерзімді активтерді сатып алу жэне сату 
(111 ерацияларының есебі мен есептшігінде дүрыс көрсетілзан тексеру 
үіиін қажетті басқа да мәселелер.
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Инвестициялық жылжымайтын мүлікгің нақты болуын аддын 
ала растау сатысында мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі 
уәкілетті органға аудит объектісінің балансында түрған мүлікті 
жалға беруге сүрау салуды жүзеге асыру қажет:

- жылжымайтын мүліктің жалпы ауданы жэне жалға берілетін 
алаң туралы мәліметтер;

- тиісті кезеңде инвестициялық жьшжымайтын мүлікті аудит 
объектісі деп тану көрсетілгенін анықтау мақсатында жалдау 
шарттарының қолданылу мерзімі.

Аудиторлық рәсімдердің нэтижелерін ескере отырып, 
мемлекеттік аудитор мэні бойынша рәсімдерді жүргізеді -  
бухгалтерлік есепте айналымдар мен шоттар бойынша сальдоның 
дүрыс көрсетілуін егжей-тегжейлі тексеру.

Мэні бойынша тексеру кезіндегі аудиторлық рәсімдер егжей- 
тегжейлі тестілер мен талдамалық рэсімдерден түрады.

Жеткілікті және тиісті дэлелдемелерді алу мақсатыида 
аудиторлық рэсімдерді жүргізу эдістері:

- инспекциялау;
- баідылау;
- сүрау;
- растау;
- қайта есептеу;
- қайта орындау.
Мемлекеттік аудитор үзақ мерзімді активгерді қорлар қүрамына 

жэне керісінше қорлардан ұзақ мерзімді активтерге ауыстыру 
жүргізілмегенін тексереді.

Үзақ мерзімді активгердің болуы мен сақталуына аудит жүргізу 
кезінде мемлекеттік аудитор төмендегілерді үйренеді:

- ориату, пайдалануға беру, жаңғырту жэне толық жабдықтау 
кезіндегі ұзақ мерзімді акгивтердің кұнына жүргізілген бағалаудың 
дұрыстығы;

- ұзақ мерзімді активтерді кіріске алу жэне есептен шығгру 
бойьшша операцияларды есегіте көрсетудің дұрыстығы;

- ұзақ мерзімді активтерді қорлар мен қорлардың қүрамына ұзақ 
мерзімді активтерге ауысгырудың орындылығы.

- нақты болуы;
- бастапқы құжаттардың дұрыс рэсімделуі.
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Мемлекетгік аудитор төмендегілерді тексереді:
- үзақ мерзімді активтерді сатып алу-сату іиарттарының болуы;
- үзақ мерзімді активтердің бастапқы қүнын ұлғайту 

щцдылығы;
- қүрылыс, күрделі жөндеу, қүрылыс салу, толық жабдықтау, 

қайта қүру жэне жаңғырту объектілерінің қүнын анықтаудың 
іаіідылығы мен орындылығы.

Мемлекеттік аудитор квазимемлекеттік сектор субъектілеріне 
жаргьшық капиталға үзақ мерзімді активтерді беру есебінде 
корсетілуін тексереді.

Мемлекеттік аудитор бухгалтерлік есеп деректерінің жэне 
(іасгапқы есепке алу қүжаттарының негізінде объектілердің үзақ 
мсрзімді активтер қүрамына уақіылы есепке алынуын тексереді.

Үзақ мерзімді активтер істен шыққан кезде аудитор мынадай 
росімдерді орындайды:

- бастапқы ісүнын, шығу күніне жинақталған амортизация 
сомасын көрсете отырып, есеш і кезең ішінде шығып қалған үзақ 
мсрзімді активтер объектілерішң тізімін; шығу себептерін; сату 
(іағасын; операциядан қаржылық нэтижесін сүратады;

- алынған ақпараттың деректерін үзақ мерзімді активтерді 
есспке алу шоттарының кредиті, үзақ мерзімді активтердің 
жинақталған амортизациясын есепке алу шоттарының дебеті, үзақ 
мерзімді активтердің істен шығуын есепке алуға қатысты шығындар 
(іойынша деректермен салыстырып тексереді;

үзақ мерзімді активтердің істен шығуы жәніндегі 
онерацияларға тиісті рүқсаттың болуын жэне оларды қүжаттамалық 
росімдеуді тексереді; үзақ мерзімді активтерді есептен шығарудың 
орбір операциясы бойынша (айтарлықтай көлемде ішінара) есептен 
шығарудың жэне қаржылық нэтижені анықтаудың дүрыстығын 
талдайды.

Үзақ мерзімді активтердің шығып қалуын тексеру барысында 
аудитор есептен шығару себебін, операцияның орындылығы мен 
іаңдылығын белгілейді.

Үзақ мерзімді активтердің амортизациясын есептеудің 
дүрыстығы аудиті тексерілетін кезең үшін үзақ мерзімді 
активтердің амортизациясын есептеу тізімдемесін зерделеу және 
тсксеру үшін іріктеуді айқындау жолымен жүргізіледі. Бүл ретте 
іріктеме үзақ мерзімді активтердің барлық топтарын, оның ішінде



есепті кезеңде сатып алынғандарды жэне шығып қалғандардіы; 
есептен шығарылған ұзақ мерзімді активтер бойынша 
амортизацияны есептеу тоқтатылғанын-тоқтатылғанын;
амортизация нормаларын қолданудың жэне оларды бухгалтерлік 
есептің тиісті шотында көрсетудің дұрыстьнын қамтитындығына 
көз жеткізу қажет.

Амортизацияны есептеудің дұрыстығы мен толықтығы аудит 
кезінде ұзақ мерзімді активтер объектілерін қабылдау-беру турапы 
актілер жазбалары объектілерді есепке алудың түгендеу 
карточкаларындағы жазбалармен, ал түгендеу карточкаларының 
жазбалары үзақ мерзімді акгивтердің амортизациясын есептеу 
тізілімінің жазбаларымен салыстырылады.

¥зақ  мерзімді активтердің саны отыз атаудан артық болған 
кезде көрсетілген салыстырып тексеруді іріктеп эдіспен жүргізу 
қажет. Тізімдеме бойынша ұзақ мерзімді активтердің баланстық 
қүны олар бойынша амортизация есептелмейтін үзақ мерзімді 
активтерді қосиағанда, ұзақ мерзімді активтердің шоттары бойыніпа 
«Бас Журнал» кітабының деректерімен салыстырылады.

100% (жүз) тозумен ұзақ мерзімді ақгивтер болған кезде 
объектінің бастапқы құны есептелген амортизация сомасымен 
салыстырылады.

¥зақ мерзімді активтерді жондеу жэне қызмет көрсету аудиті 
төмендегілерді орындау үшін жүзеге асады:

- үзақ мерзімді активтерді жөндеу жэне қызмет көрсету 
шығындарының сомасын талдау.

- ұзақ мерзімді активтерді жөндеу жэне қызмет керсету 
бойынша шығындардың көрсетілуінің дұрыстығын ішінара растау;

- күрделі жәндеуге, қайта жаңартуға (жаңғыртуға) байланысгы 
өзгерістер есепте және қаржылық есептілік пен жөндеу объектісінің 
техникалық төлқұжатында анық керсетілгеніне ясеткілікті жэне 
тиісті дэлелдемелер алу.

Мемлекетгік аудитор ұзақ мерзімді активтерді күрделі немесе 
ағымдағы жөндеуді жүзеге асырған мердігерлік үйымдармен есеп 
айырысу тэртібін тексереді.

Жүмыс нәтижелері «БҚ -  үзақ мерзімді активтерді жөндеу және 
қызмет көрсету (БҚ-¥АЖ)» жұмыс қүжатында рэсімделеді.

Статистикалық іріктеуді қолданған жағдайда мемлекеггік 
аудитор бас жиынтықты сандық жэне сапалық белгілері бойынша
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учақ мерзімді активтердің әрбір элементінің іріктелуге 
(рспрезентативтік іріктелуге) тең ықтималдығы болатындай етіп 
етратификаңиялайды:

- бар болу жэне сақтау аудиті кезінде бас жиынтықпен -  аудит 
күніне үзақ мерзімді активтердің барлық топтары, ал стратамен — 
(нртекті үзақ мерзімді активтер тобы (мысалы, қүрылыстар, көлік 
күралдары, машиналар мен жабдықтар, жиһаз жэне басқалар) 
псмесе аумақтық бөлімше (нақты орналасқан жері бойынша);

- үзақ мерзімді активтерді бағалаудың дүрыстығына аудит 
жүргізу кезінде бас жиынтықтармен -  келіп түскен жэне қайта 
бағаланған (қүнсызданған) үзақ мерзімді активтердің тізілімдері, ал 
с граталармен -  біртекті үзақ мерзімді активтер топтары;

- есептелген амортизаңия аудиті кезінде бас жиынтықпен — 
лмортизацияны есептеу тізімдемесі, ал страталармен -  біртекті үзақ 
мерзімді активтер тоітгары;

- ағымдағы және күрделі жөндеу аудиті кезінде бас 
жиынтықпен -  жөндеу жүмыстарын жүргізген мердігерлік 
үйымдардың тізілімі, ал страталармен -  жүмыс түрлері немесе 
біргекті үзақ мерзімді активтер топтары.

Аудиторлық дәлелдемелерді толықтығын алу үшін мемлекеттік 
пудитор үзақ мерзімді активтерден іріктеуді жүргізеді, олардың 
оухгадтерлік есепте керсетілуін тексереді. Содан кейін бухгалтерлік 
ессптен деректерді іріктеу жэне үзақ мерзімді активтердің нақгы 
(іолуын тексеру жолымен кері тексеру жүргізеді.

Мемлекеттік аудитор үзақ мерзімді активтерді іріктеп бақылау 
арқылы жарамсыз болған жэне есептен шығарута жататын үзақ 
мсрзімді активтер объектілерінің, сондай-ақ пайдаланылмайтын 
муліктің бар-жоғын зерттейді.

Мемлекеттік аудитор іріктеу үзақ мерзімді активтердің барлық 
гонгарынан жүргізілгеніне көз жеткізуі қажет.

Негізгі қүралдарды ң аудиті
Мемлекеттік аудитор негізгі қүралдардың есепте жэне 

қнржылық есептілікте іс жүзінде бар екендігі жэне тиісті түрде 
корсетілгені туралы жеткілікті жэне тиісті дэлелдемелерді алуы
қажет.

Мемлекеттік аудитор негізгі қүралдардың қүрамы мен 
қүрылымын зерделеп, олардың дүрыс танылуын, баланстық қүнын
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айқындауды, амортизациялық аударымдар мен құнсызданудан 
бояған шығындарды тексеруі қажет.

М емлекепік аудитор төмендегідей негізгі құралдардың 
баланстық құны туралы ақпарат алуы қажет:

- уақытша пайдаланылмайтын;
- толық амортизацияланған құнымеи пайдаланылатын;
- сатуға арналған;
- пайдалануы тоқтатылған.
Мемлекеттік аудитор негізгі құралдардың бастапқы құнын 

қалыптастыру тэртібін тексеруі, нақты шығындарды жэне оларды 
бағалаудың дұрыстығын қарауы қажет.

Мемлекеттік аудитор сатып алынған негізгі құралДардың 
бастапқы құны сатып алу құнын, оның ішінде импорттық баждар 
мен сатып алуға өтелмейтін салықтарды жэне активті жұмыс 
жағдайына келтіруге байланысты кез келген тікелей шығындарды 
қамтитындығына көз жеткізуі қажет.

Егер актив басқа активке айырбастау жолымен сатып алынған 
жағдайда, сатып алынған активтің құны төленген немесе алынған 
ақша сомасына тұзетілген алынған активтің құны бойынша 
айқындалады.

Мемлекетгік аудитор негізгі құралдардың құнын ұлғайтуға 
кұрделі сипаттағы қандай шығындар жатқызылғанын анықтайды.

Мемлекеттік аудитор істен шыққан негізгі құралдарды 
құжаттамалық ресімдеу тэртібін, шоттардың корреспонденциясын, 
есепте көрсетілуін, бұрын есептелген амортизацияны есептен 
шығаруды зерделейді.

Мемлекеттік аудитор амортизациялық есептеулердің сомасын 
қайта есептеу жолымен айқындайды.

Биологиялық активтердің аудиті
Мемлекеттік аудитор биологиялық активтердің есепте жэне 

қаржылық есептілікте іс жұзінде бар екендігі жэне тиісті турде 
көрсетілгені туралы жеткілікті жэне тиісті дәлелдемелерді алуы 
қажет.

Мемлекетгік аудитор биологиялық активтердің құрамы мен 
құрылымын, олардың есеп саясатына сэйкес тану критерийлеріне 
жауап беретініне көз жеткізу үшін зерделеуі қажет.
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Мемлекеттік аудитор биологиялық активтер құрамында 
томендегідей негізгі құралдар обьектілерінің бар-жоғьш анықгау
қажет:

- жұмыс жасайтын мал, хайуанаттар бағыньщ экспонаттары, 
күзет иттерІ жэне өзге де;

- ауыл шаруашылығы қызметімен байланысты болмайтын 
осімдіктер (Мемлекеттік мекемелердің аумағын көгалдандыру).

Биологиялық активтерді бастапқы тану сэтінде жэне эрбір 
есепті күш'е эділ қүны бойыиша есепке алу кезінде биологиялық 
иктив эділ қүнды айқьшдау мүмкін болмайтын жағдайларды 
к,«спағанда, сатуға арналған қосымша шығындарды шегере отырып, 
оділ қүны бойынша өлшенеді.

Биологиялық активтерден алынған ауыл шаруашылығы енімі 
мсмлекеттік мекеменің түрақты жүмыс істейтін комиссиясының 
актісі вегізінде өнімді алу сэтінде айқындалатын оны сатуға 
арналған қосымша шығындарды шегере отырып, эділ қүн бойынша 
олшенеді.

Белсенді нарық болған кезде биологиялық активтің немесе ауыл 
шаруашылығы өнімінің эділ қүнын биологиялық активтерді немесе 
ауыл шаруашылығы өнімін негізгі сипаттамалары бойынша 
(м ысалы, жасына немесе сапасына қарай, олардың осы нарықга баға 
белгілеу үшін пайдаланылатындарын негізге ала отырып) 
томтастыру жолымен айқындауға болады.

Активтерді қаржыландырумен, өнімді жинағаннан кейін 
лк гивтерді қалпына келтірумен байланысты ақша қаражатының 
қозғалысы есепке кірмейді (мысалы, ағаш кесілгеннен кейін орман 
окпелерінде ағаш отырғызуға арнапған шығындар).

Егін жинау кезіндегі ауыл шаруашылығы өнімінің эділ қүны 
жеткілікті дэрежеде анықталуы тиіс.

Сатуға арналған қосымша шығындар комиссиялық 
шығыстарды, салықтарды, алымдар мен меншікті беру баждарын 
қамтиды. Сатуға арналған қосымша шығындарға активтерді 
иарыққа жеткізуте байланысты көліктік жэне өзге де шығындар 
жатпайді;ы.

Нарықтық бағалар немесе басқа да қүндық көрсеткіштер 
болмаған жағдайда биологиялық активті жинақгалған 
амортизацияны жэне оның қүнсыздануынан болған шығьшдарды 
(нақты шығындар бойынша есепке алу моделін) шегере отырып, 
о і і і п д і к  ісүпы бойынша бағалау керек.
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Биологиялық активтің эділ қүлын жеткілікхі сенімділік 
дэрежесімен бағалау мүмкін болған кезде өткізу бойынша 
болжамды шығындарды шегере отырып, эділ құны бойынша 
бағапауға көшу керек.

Жекелеген жағдайларда активтің өзіндік қүлы тең болуы 
мүмкін оның эділ қүны:

- биотрансформация бастапқы шығындардан (мысалы, есеп 
беру күні алдында тікелей отырғызылған жеміс-жидек 
ағаштарының кешеттері);

- биотрансформациядан бағаға елеулі эсер ету күтілмесе 
(мысалы, орман шаруашылығында қарағайдың бастапқы өсу 
кезеңінде, өндірістік айналымы 30 жылды қүрайды).

Егер биологиялық актив болжамды еткізу шығыстары шегеріле 
отырып әділ қүны бойынша бағаланған жағдайда, онда осы 
биологиялық актив осылайша, оның шығып қалған сәтіне дейін 
бағаланады. Әділ қүн бойынша есептен бас тарту үшін нарықтағы 
қүлайтын бағалар жағдайында больш табылатындарды қоспағанда, 
әділ қүн бойынша бағалаудан әзіндік қүн бойынша бағалауға етуге 
жол берілмейді.

Жермен тығыз байланысты биологиялық активтер (мысалы, 
орман шаруашылығындағы ағаштар) болжамды өткізу шығындарып 
шегере отырып, жерден эділ күны бойынша бөлек көрсетіледі.

Материалдық емес активтердің аудиті
Мемлекеттік аудитор материалдық емес активтердің шын 

мэнінде есепке алу мен қаржылық есептілікте бар жэне тиісті түрде 
көрсетілген жеткілікті жэне тиісті дэлелдемелерді алуы қажет.

Мемлекеттік аудитор есеп саясаты мен бухгалтерлік есепті 
жүргізу ережелеріне сэйкес тану критерийлеріне жауап беретініне 
кез жеткізу үінін материалдық емес активтердің қүрамы мен 
қүрылымын зерделейді.

Мемлекеттік аудитор материалдық емес активтердің қүрамында 
мынадай объектілердің бар-жоғын анықтайды:

- қызмет мерзімі бір жылдан кем болмайтын (мысалы, вирусқа 
қарсы бағдарламалар);

- Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
тәртіппен аяқталмаған және ресімделмеген ғылыми зерттеулер мен 
эзірлемелер.
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Мемлекеттік аудитор зшпкерлік қызмет нәтижелеріне 
(авторлық қүқықтар, патенттер, куэліктер, қорғау құжаттары жэне 
озге де кұжаттар) келіп түскенін немесе айрықша қүқьнының 
болуын растайтын материалдық емес активтерге заңдық негіздерді 
(сагып алуға шарттар, қабылдау-беру актілері, ғылыми зертгеулер 
мсн эзірлемелерге бекітілген сметалар жэне озге де құжаттар) табу 
к,ажет.

Алынган құжаттарды талдау жолымен аудит объектісінің 
магериалдық емес активтерге пайдалануға құқығы бар екеніне жэне 
пайдалану құқығының ауысуын негіздейтін шарттардың барлық 
галаптарының сақталғанына көз жеткізу.

Меншік қүқығын беруге арналған заңды кұжаітардың күндерін 
ссептегі бухгалтерлік жазбалардың күндерімен салыстыру.

Мемлекегтік аудитор аудит объектісінің өзі қүрған 
магериалдық емес активтерді бастапқы бағалау аудиті кезінде 
гомендегілерді тексеру қажет:

кезең шығындарына есептен шығарылған зерттеу 
са гысыңдағы шығындар;

- эзірлеу сатысындағы капиталдандырылған шығындар.
Мемлекеттік аудитор капиталдандырылған шығындардың

исгізділігін, эзірленген материалдық емес активтің бастапқы қүнын 
қа. іыптастыруды тексеруі қажет.

8.5 Жалдау аудиті

Мемлекеттік аудитор жалға алу операңияларын есепте 
керсетудің шынайылығы мен толықтығын белгілеуі қажет.

Мемлекеттік аудитор есепте жалдау операңияларының болуы 
гуралы ақпаратты сүратуы қажет.

Алдын ала зерделеу кезеңінде мемлекеттік аудиторда жалға 
бсрілген немесе алынған мемлекеттік мүлік туралы сыртқы ақпарат 
бар.

Мемлекеттік аудитор мемлекеттік мүлікке билік ету жөніндегі 
уокілетті органнан аудит объектісінің балансында түрған жэне 
жилға берілген (алынған) мүлік туралы ақпаратгы сүратады.

Жалға берілген мүлікке аудит жүргізу кезінде мемлекеттік 
ііудитор мынадай тиісті дэлелдемелерді алуы қажет:

- жалға беру-қабылдау актісі болатын;



- жалға берілген мүлік баланста есепте тұратын;
- жалдаудан түскен кірістер тиісті кезеңде уақтылы көрсетілген;
- кірістерді танумен бір мезгілде бюджетпен есеп айырысуға 

қатысты шығындар танылатын;
- бюджетке жалдау төлемдері түскен кезде бюджет алдындағы 

кредиторлық берешек уақтылы етелетін;
аналитикалық жэне синтетикалық есеп мэліметтері 

салыстырылатын.
Алынған мүлікті жалға алу аудиті кезінде мемлекеттік аудитор 

алынған мүлікті жалға алу үшін төмендегідей жеткілікті және тиісті 
дәлелдемелер алады:

- аудит объектісімен жалға алынған мүліктің болуы жэне 
сақталуы қамтамасыз етіледі;

- жалға алынған мүлік бойынша талдамалы жэне синтетикалық 
есепке алу жүзеге асырылады;

- жалға алынған мүлік баланстан тыс шотта көрсетіледі;
- жалдауға қатысты шығындар тиісті кезеңде көрсетіледі.
Мемлекеттік аудитор ішкі бақылау жүйесі туралы үсыш.істы

алу үшін жалдау операцияларын есепке алу бойынша ішкі бақылау 
жүйесінің тэуекелін бағалауды жүзеғе асыру үшін ақпараггы 
қамтамасыз ететін қүжаттарды сүратады.

Жалдау операцияларының бухгалтерлік есебінің жай-ісүйі жэне 
олардың қаржылық есептілікте көрсетілуінің дүрыстығы туралы 
аудиторлық пікір қалыптастыру үшін мемлекеттік аудитор:

- эрбір жеке бүрмалаудың мөлшері мен сипатын, оның 
операциялардың тиісті сыныптарына, шоттар сальдосына немесе 
ашуға әсерін бағалау үшін, осы бап үшін белгіленген мэнділік 
деңгейінен асып кеткені туралы мэселені қоса алғанда, сондай-ақ 
осындай бүрмалаулардың пайда болуының ерекше жағдайларын 
қарастыру;

- жалпы қаржылық есептілікке бүрмалаулардың эсерін 
қарастыру.

8.6 Өзге активтер мен міндеттемелердің аудиті

Өзге активтер мен міндеттемелер аудитінің мақсаты 
бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік жөніндегі нормативтік 
қүқықтық актілерге сәйкес өзге активтер мен міндеттемелер туралы
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қаржылық есептілікте ақпараггың шынайылығы мен толықтығы 
гуралы аудиторлық пікір қалыптастьфу болып табылады.

Өзге активтер мен міндеттемедер аудитінің міндеттері:
- өзге активтер мен міндеггемелерді есепке алу бойынша 

опсраңияларды есепке алудың жэне бухгалтерлік есеп шоттарьшда 
корсетудіи дұрыстығын тексеру;

- өзіге активтер мен міндеттемелер бойынша операцияларды 
ресімдеудің дұрыстығын жэне есеітте дұрыс корсетілуін тексеру;

- ішкі бақылау жэне бухгалтерлік есеп құралдарын бағалауды 
растау.

Әзге активтер мен міндеттемелердің аудиті бухгалтерлік есеп 
тіркелімдерінің негізінде жүргізіледі. Қажет болған жағдайда 
сыртқы көздерден сұрау салу жүргізіледі.

Бухгалтерлік есеп тіркелімдерінің негізінде мемлекеттік 
аудитор міндеггі тексеруге жататын өзге де активтер мен 
міпдеттемелермен операциялардың түрлерін айқындауы қажет.

Өзге активтер мен міндеттемелерді есепке алу кезінде мүмкін 
болатын тзуекелдер пайда болған есепті кезеңде кірістер мен 
шыгындарды танымау болып табылады.

Аудиторлық дәлелдемелерді жинау аудиторлық рәсімдерді 
жургізу жолымен жүргізіледі және «БҚ -  озге активтер мен 
міндеттемелердің аудиторлық рзсімдерін жүргізу бағдарламасы 
(БҚ-ПАМ)» жүмыс қүжатымен ресімделеді.

Аудиторлық дэлелдемелерді жинауды жүрғізу критерийлері:
- пайда болуы -  бухгалтерлік есепте көрсетілғен озге активтер 

мем міндегтемелерді есепке алуға қатысты операциялар шын 
монінде осы аудит объектісіне жатады.

- толықтығы -  езге активтер мен міндеттемелер бухгалтерлік 
есепте ескерілген жэне қаржылық есептілікте көрсетілген жэне олар 
бойынша ақпарат ашылған;

- дэлдігі жэне кесімі -  езге активтер мен міндетгемелер тиісті 
еомаға керсетілген жэне есепті кезең ішінде белінген (беліп 
шығару);

- жіктелімі — басқа активтер мен міндеттемелерді жіктеу 
жүргізілді, олар бойынша операциялар тиісті шоттар бойынша
гаратылды;

-  бар болуы -  қаржылық есептілікте керсетілген басқа да 
акгивтер мен міндетгемелер есепті күнгі жағдай бойынша іс 
жүзінде бар;
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-  құқықтары мен міндеттемелері — аудит объектісінің өзге 
активтерге құдықтары құжатпен расталған;

- бағалануы жэне бөлінуі — өзге активтер мен міндеттемелер 
бухі’алтерлік есепте жэне қаржылық (бюджеттік) есептілікте дұрыс 
бағалауда көрсетілген, есепке алу саясатының талаптарына сэйкес 
кезеңдер бойынша жүйелі бөлінген;

- түсініктілігі — қаржылық ақпарат сенімді үсынылған жэне 
ашылуы анық көрсетілген;

сәйкестігі — басқа активтермен операцияяар мен 
міндеттемелер Қазақстан Республикасында бухгалтерлік есепті 
жүргізу тэртібін реттейтін нормативтік актілерге сэйкес 
бухгалтерлік есепте керсетілген.

Егер аудит объектісінде қаржылық есептілік аудиті алгаш рет 
жүргізілген жағдайда, аудитті жүзеге асыратын мемлекеттік 
аудитор тексерілетін кезеңнің басындағы езге активтер мен 
міндеттемелерді есепке алу шоттары бойынша қалдықгарда 
тексерілетін кезеңнің қаржылық есептілігіне елеулі эсер етуі жэне 
алдыңғы есепті кезеңнен дүрыс көшірілуі мүмкін бүрмалаулар 
болмайтындығы туралы дәлелдемелерді алуы қажет.

Кейіннен аудит басқа активтер мен міндеттемелердің шоттары 
бойынша қалдықгар алдыңғы есепті кезеңнің соңындағы қаржылық 
есептілікте расталған қалдықтарға сэйкес келетініне көз жеткізуі 
қажет.

Өзге активтер мен міндеттемелер бойынша кіріс сальдосының 
дүрыстығы аудиторлық рэсімдермен тексеріледі.

Кіріс сальдоның шынайылығы туралы тиісті аудиторлық 
дэлелдемені сыртқы растауды сүрау нәтижесінде алуға болады.

Өзге активтер мен міндеттемелердің кіріс сальдосы аудит 
нәтижелері «БҚ — Өзге активтер мен міндеттемелердің кіріс 
сальдосы (БҚ-АМКС)» жүмыс қүжатында ресімделеді.

Есепті кезеңнің сальдосын растауды тексеру тексерілетін 
кезеңнің соңына бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік 
тіркелімдерінің деректерін салысіыру жолымен жүргізіледі. 
Сальдоны растау үшін есепті жылдың соңындағы жағдай бойынша 
жүргізілген түгендеу деректері қаралуы мүмкін. Салыстырып 
тексеру нэтижелері «БҚ — өзге активтер мен міндеттемелердің 
шығын сальдосы (БҚ-АМШС)» жүмыс қүжатында ресімделеді.
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Мемлекетгік аудитор ішкі бақылау жүйелерін бастапқы 
бағалауды жэне өзге активтер мен міндеттемелердің бухгалтерлік 
есебін растау рэсімін олардың жүмыс істеу тиімділігіне қатысты 
жеткілікті жэне тиісті аудиторлық дәлелдемелер алу үшін тестілеу 
жургізу жолымен жүргізеді.

Ішкі бақылау жүйесінің тиімді жүмыс істеуін анықгау үшін 
мемлекеттік аудитор мэні бойынша тексеру рәсімдерінің сипатын, 
орындалу мерзімін жэне ауқымын жоспарлайды.

Ішкі бақылау жүйесін зерделеу ақпаратты жинаудың, 
жаңартудың жэне талдаудың үздіксіз проңесі болып табылады жэне 
келесі рзсімдердің көмегімен қол жеткізіледі:

- аудит объектісін бақылау қүралдарын қадағалау, ықгимал 
қагелерді жэне теріс пиғылды іс-әрекеттерді болдырмау мақсатында 
аудит объектісі белгілеген бақылау рэсімдерін талдау;

- сұхбат жүргізу арқылы өзге активтер мен міндеттемелерді 
есепке алуды жүзеге асыратын мамавдардың біліктілік деңгейін 
анықтау:

- өзге активтер мен міндеттемелер бойынша қүжаттарды 
гиісінше ресімдеуді бағалау;

- алдыңғы тексерулердің материалдарына шолу;
- ішкі қүжаттарды инспекңиялау:
- ла>азымдық нүсқаулықтар;
- тұракгы жүмыс істейтін түгендеу комиссиясын құруға 

бүйрық;
- түгендеу жүргізуге бұйрық;
- түгендеу тізімдемелері;
- толық материалдық жауапкершілік туралы шарт;
- аудит жүргізу қорытындысы бойынша аудит объектісі 

басшылығының шешімдері.
Мемлекеттік аудитор өзге активтер мен міндеттемелерді есепке 

алу бойынша ішкі бақылау жүйесінің тэуекелін бағалауды жүзеге 
асыру үшін ақпаратты қамтамасыз ететін құжатгарды сұратады.

Өзге активтер мен міндеттемелерді есепке алу бойынша ішкі 
бақылау жүйесін тестілеу кезінде мемлекеттік аудитор тәуекелді 
бағалау жоніндегі рэсімдерді орындау арқылы аудиторлық пікір 
пегізделетіи қисынды қорытындьшар жасауға мүмкіндік беретін 
дэлелдеме алады.
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Өзге активтер мен міндехтемелерді есенке алу бойынша ішкі 
бақылау жүйесін бағалау «БҚ — өзге активтер мен міндеттемелер 
бойынша ішкі бақылау құралдарының тэуекелдерін бағалау тестісі 
(БҚ-АМБТ)» жүмыс қүжатымен ресімделеді.

Әрбір жауан жүмыс қүжаттарын міндетті түрде қоса бере 
отырыгі, қысқаша ескертумен сүйемелденеді.

Тестілеу нэтижелері бойынша мемлекеттік аудитор бақылау 
қүралдарының тэуекелін анықтайды.

Бүрмалаулар табылмаган тэуекелді бағапаудың жоғары деңгейі 
ішкі бақылау жүйесінің элсіз жүмыс істеуін білдіреді жэне тиісінше 
мэні бойынша аудиторлық рэсімдердің көлемін үлғайту қажет.

Қатерді бағалаудың орташа жэне төмен деңгейі бүрмалауды 
байқамау ішкі бақылау жүйесінің қанағаттанарлық жүмыс істеуі 
туралы білдіреді, сондықтан қолданылатын аудиторлық рэсімдердің 
көлемін азайтуға болады.

Қатерді бағалаудың орташа жэне төмен деңгейі бүрмалауды 
байқамау ішкі бақылау жүйесінің қанағаттанарлық жүмыс істеуі 
туралы білдіреді, сондықтан қолданылатын аудиторлық рэсімдердщ 
көлемін азайтуға болады.

Егер мемлекеттік аудитор тәуекелді қолайлы төмен деңгейге 
дейін төмендетуді үйғарса, онда ішкі бақылау қүралдарын қосымша 
тестілеуді орындау талап етіледі.

Маңыздылық деңгейіне байланысты мемлекеттік аудитор 
жалпы аудиторлық тэуекелді қолайлы төмен деңгейге дейін 
төмендету үшін қандай да бір аудиторлық іріктеуді жэне талдау 
рэсімдерін қандай жағдайларда қолдану керектігін мүқият зерделеуі 
қажет.

Мемлекеттік аудитор есепті кезеңде алдағы кезеңдердің 
кірістері мен шығындарының бар-жоғын анықтауы қажет.

Өзге активтер мен міндеттемелердің бар-жоғын анықтау жэне 
зерделеу үшін мемлекеттік аудитор қүжаттарды сүратуы, өзге 
активтер мен міндеттемелердің есебін жүзеге асыратын 
қызметкерлермен сүхбат жүргізуі қажет.

Аудит объектісін түсінуді алу жэне одан эрі аудиторлық 
рэсімдерді айқындау үшін мемлекеттік аудитор талдамалық есеп 
деректері бойынша айналым-сальдо ведомостары бойынша болашақ 
кезеңдердің кірістері мен шығыстарының қүрылымын, өзге 
активтер мен міндеттемелердің түрлері (берілген жэне алынған
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алғытөлемдер, мерзімді баспасөзге жылдық жазылу, сақтандыру 
сыйлықақылары жэне басқалар), мерзімдері (қысқа мерзімді, узақ 
мерзімді) бойынша жіктелімін айқындайды. Концессия шарттары 
болған жағдайда концеденттіц концессионерге бөгде 
пайдаланушылардан немесе өзге де генерациялайтын активтен кіріс 
алу құқығын бергенін анықтайды.

Мемлекеттік аудитор ішкі бақылау жүйелерін бастапқы 
бағалауды және өзге активтер мен міндеттемелердің төмендегідей 
бухгалтерлік есебін растау рәсімін жүргізуі қажет:

- түгеидеуді жүргізу ережелерінің талаптарына сэйкес дүрыс 
жүргізуді ұйымдастыру:

- бастапқы қүжаттарды құжаттамалық және уақтылы ресімдеу 
және бухгалтерлік есегх тіркелімдерінде көрсету;

жасалған шарттардың талаптарына сәйкес аванстық 
төлемдерді уақтылы аудару;

- іс жүзінде алынған тауарлар, орындалған жүмыстар немесе 
көрсетілген қызметтер негізінде дебиторлармен жэне 
кредиторлармен есеп айырысуларды нақтылау;

- алғы төлемнің пайдаланылмаған сомасын қайтарудың 
уақтылығы мен негізділігін қамтамасыз ету;

- өзге активтер мен міндеттемелердің талдамалы есебін 
уйымдастыру.

Жүргізілген аудиторлық рэсімдердің нэтижелерін ескере 
оіырьш, мемлекеттік аудитор басқа да активтер мен 
міндеттемелермен операциялардың бухгалтерлік есепте уақгылы 
жэне толық көрсетілуін егжей — тегжейлі тексеруді мэні бойынша 
рэсімдерді жүзеге асыруы қажет.

Мемлекеттік аудитор алған қысқа мерзімді аванстардың болуын 
тексеру барысында ақылы қызметтердің ҚБІП-да ақылы 
қызметтерден аванстардың тұсуі жэне аванстың пайдаланылмаған 
сомасын қайтару шын мэнінде жүзеге асырылатынына кәз жеткізуі 
қажет, бұрын алынған авансты есепке алу сомасына сатыгі 
алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді дебиторлық 
берешегі қалыптастырылады, бұл көшірмелермен, есеп 
айырысуларды салыстыру актісімен расталады, ©зге де активтермен 
операциялар есепті кезеңге жатады.

Мемлекеттік аудитор белгіленген ережелерге сэйкес бастшіқы 
құжаттардың тиісті ресімделуін тексереді.
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Мемлекеттік аудитор шығындарды алдағы кезеңдердің 
шығындарына жатқызудың заңдылығына көз жеткізуі қажет. 
Сақтандыру полисіне, жазылуға, аванетық жалдау төлемдерін 
төлеуге қаражат аударған кезде төлем кұжаггарын инспекңиялау, 
оларды қаржы мекемесі органдарының көшірмесімен, 
қаржыландырудың жеке жоспарымен салыстырып тексеру, шот хат- 
хабарының дұрыс көрсетілуін тексеру қажег.

Мемлекеттік аудитор болашақ кезеңдердің төленген 
шығындары кезеңдер бойынша жүйелі түрде бөлінгеніне жэне 
тиісті кезеңнің шығындары деп танылғанына көз жеткізуі қажет, 
алдағъі кезеңдердің кірістерінің қүрамында есепті кезеңде алынған 
(есептелген), бірақ алдағы есепті кезеңдерге жататын кірістер 
есенке алынады.

Қаржылық есептіліктегі басқа да активтер мен міндеттемелер 
туралы ақпараттың толық ашылуын тексеру барысында мемлекеттік 
аудитор үсынылған есегітілікті талдап, төмендегі жағдайларға көз 
жеткізуі қажет:

1) Өзге активтер мен міндеттемелер есептілікте қысқа мерзімді 
жэне үзақ мерзімді ретінде дүрыс жіктелгендігі;

2) Бухгалтерлік есеп деректері бухгалтерлік баланс деректеріне 
сэйкес келетіндігі;

3) Түсіндірме жазбада езге активтер мен міндеттемелер туралы 
елеулі ақпараттың ашылғандығы.

Өзге активтер мен міндеттемелерді есепке алу шоттары 
бойынша сальдоны тексеруге арналған іріктеменің көлемі 
жоспарлау сатысында орындалатын ішкі бақылау жүйесін жэне 
аудиторлық тэуекелдерді бағалау негізінде айқындалады. Ішкі 
бақылау жүйесін бағалауды нақтылау кезінде іріктеме көлемі 
өзгеруі мүмкін.

Мемлекеттік аудитор іріктеме элементтерін бас жиынтықтың 
эрбір элементі іріктемеге түсу ықгималдығы бірдей болатындай 
етіп іріктеуі қажет.

Бас жиынтық шеңберінде мемлекеттік аудитор міндетті тексеру 
үшін бас жиынтықтың элементтерін іріктеп алуы қажет.

Егер ол құны үлкен элементтердің аз ғана санынан түратын 
болса немесе жоғары аудиторлық тәуекел болса жэне басқа да 
қүралдар жеткілікті жэне тиісті аудиторлық дәлелдемелер ал)та 
мүмкіндік бермесе, бүкіл бас жиынтық жаппай тексеруге жатады.
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Мемлекеттік аудитор бас жиынтықтан кэсіби пайымдаудан 
жэне оны аудит объектісі қызметінің ерекшелігін түсінуден негізге 
ала отырып ерекше элементтерді іріктеп алуы қажет. Бас 
жиынтықтың қалган елеулі бөлігі мемлекеттік аудитор шынайы 
жэне тиісті дэлелдемелерді алуға талдайды.

Іріктеп тексеру үшін элементтерді іріктеу кезінде мемлекетгік 
аудитор өзге активтер мен міндеттемелерді есепке алу шоттары 
бойынша қалдықтарды және олармен жасалатын операцияларды 
салыстыруы қажет, бүл өзге активтер мен міндеттемелердің эрбір 
бабы жэне олармен жасалатын операциялардың эрбір түрі тең 
ықтималдықпен тексеру үшін іріктелуі қажет. Өзге активтер мен 
м і идеттемелердің жиынтығын былайша топтастыруға болады:

- басқа активтер мен міндеттемелер түрлері бойынша. Тексеру 
үшін іріктемеге өзге активтер мен міндеттемелердің эрбір тобының 
'шементтері түсуі қажет;

қүндық белгісі бойынша. Егер өзге активтер мен 
м і 11деттемелердің жекелеген баптарының қүны басқа элементтерге 
қатысты елеулі болса (немесе мэнділік деңгейіне жақын) жэне 
мүндай баптардың элементтері міндетті түрде іріктемеге енгізілуге 
гиіс.

Тексеру нэтижелерін жинақтай отырып, мемлекеттік аудитор 
аудиторлық дэлелдемелерді жүйелендіру қажет. Жүйелік сипаттағы 
бүзушылықтар бойынша анықгалған қателерді барлық тексерілетін 
жиынтыққа тарату керек. Анықталған ауытқулардың мэні іріктеме 
колемі мен қателердің жүйелік сипаты ескеріле отырып 
анықталады.

Анықталған ауытқулар «БҚ -  өзге активтер мен міндеттемелер 
қателерінің жиынтығы (БҚ-АМҚЖ)» жүмыс құжатында 
белгіленеді. Есепті қүжат деректерінің негізінде мемлекеттік 
аудитор қаржылық есептілікті қалыптастыруға әсер ететін 
бүрмалауларды талдайды.

Операциялардың тиісті сыныптарына, шоттар сальдосына 
иемесе ашуға, операциялардың осындай сыныбы, шот сальдосы 
немесе ашу үшін белгіленген мэнділік деңгейінің асып кетуін 
бағалау үшін әрбір жеке бүрмалауды қарау қажет.

Егер жекелеген елеулі емес бүрмалаулар саны көп болған 
жағдайда, мемлекеттік аудитор ақшалай түрдегі бүрмалаулардың 
саны мен жалпы тиімділігі туралы ақпарат береді.



Мемлекеттік аудитордың жұмыс нэтижелері «БҚ -  Өзге 
активтер мен міндеттемелер -  қорытындылар (БҚ-ӨА]УІ- 
қорытындылар)» жұмыс құжатымен ресімделеді.

Жұмыс аяқталғаннан кейін мемлекеттік аудитор осы есепке алу 
учаскесін тексеру нэтижелері бойынша пікір қалыптастырады, 
жұмыс құжаттарының пакетін жасайды, аудиторлық есептің бір 
бөлігін қалыптастырады жэне аудит тобының басшысына және 
(немесе) ішкі мемлекеттік аудитті жүргізуге жауапты түлгаға 
үсынады.

8.7 Таза активтер/капитал аудиті

Таза активтер/капитал аудитінің мақсаты бухгаптерлік есеп пен 
қаржылық есептілік жөніндегі нормативтік қүқықтық актілерге 
сәйкес «Таза активтер/капитал» бухгалтерлік баланстың V бөлімі 
бойынша қаржылық есептіліктің дүрыстығы туралы аудиторлық 
пікір қалыптастыру болып табылады.

Таза активтер/капитал аудитінің міндеттері:
- таза активтер/капитал шоттарындағы операңияларды есепке 

алудың дүрыстығы;
- күрделі салымдарға сомалардың арақатынасыньщ дүрыстығы;
- есепті кезеңнің соңында кірістер мен шығыстар шоттарын 

жабудың дүрыстығы;
- қорларды қалыптастыру жэне есепке алудың дұрыстығы;
- есепті кезеңнің қаржылық нэтижелерін керсетудің дұрыстьны, 

есептік деректерге түзету жүргізу;
- ішкі бақылау жэне бухгалтерлік есеп құралдарын бағалауды 

растау.
Таза активтердің/капиталдың аудиті бухгалтерлік есеп 

тіркелімдерінің негізінде жүргізіледі. Қажет болған жағдайда 
сыртқы көздерден сүрау салу жүргізіледі.

Аудиторлық дәлелдемелерді жинау аудиторлық рэсімдерді 
жүргізу жолымен жургізіледі жэне «БҚ — таза 
активтердің/капиталдың аудиторлық рәсімдерін жүргізу 
бағдарламасы (БҚ-БТАК)» жұмыс құжатымен ресімделеді.

Аудиторлық дэлелдемелерді жинауды жүргізу критерийлері:
- пайда болуы — бухгалтерлік есепте көрсетілген таза 

активтерді/капиталды есепке алу бойынша операциялар есеиті кезең 
ішінде орын алды жэне аудит объектісімен байланысты;

204



- толықтығы — таза активтер/кагштал бухі алтерлік есепте тодық 
сскерілді жэне қаржылық есептілікте көрсетілген жэне олар, - 
бойынша ақпарат ашылған;

- таза активтер/капитал бойынша операциялардың дэлдігі мен 
кесімі тиісті сомаі а корсетілген жэне есепті кезеңд,е болінген;

- жіктелімі -  кірістер мен шығындар есептілікте дұрыс 
жіктелген жэне олар бойынша операциялар тиісті шоттар бойынша 
таратылған;

- бар болуы -  есепте көрсетілген таза активтер/каггатал шын 
монінде бар;

- кұқықтары мен міндеттемелері -  аудит объектісінің 
қызметінен туындайды жэне құжаттармен расталады;

- бағалануы жэне бөлінуі -  таза активтерге/капиталға қатысты 
қаржылық есегітілік элементтері дұрыс бағаланған жэне бөлінген;

- түсініктілігі -  қаржылық ақпарат сенімді ұсынылған, ашылуы 
апық керсетілген;

- сэйкестігі -  операциялар таза активтер/капитал көрініс тапқан 
бухгалтерлік есепте сэйкес реттейтін нормативтік актілерге жүргізу 
гэртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есепке алу.

Егер аудит объектісінде қаржылық есептілік аудиті алғаш рет 
жүргізілген жағдайда, аудитті жүзеге асыратын мемлекеттік 
аудитор таза активтердің/капиталдың ісіріс сальдосының 
гексерілетін кезеңнің қаржылық есептілігіне елеулі эсер етуі жэне 
алдыцғы есепті кезеңнен дүрыс көшірілуі мүмкін бұрмалаулар 
болмайтындығы туралы дэлелдемелерді алуы қажет.

Кейіннен аудит таза активтердің/капиталдың шотгары бойынша 
қалдықтар алдыңғы есепті кезеңнің соңындағы қаржылық 
ссептілікте расталған қалдықтарға сэйкес келетініне көз жеткізуі 
қажет.

Таза активтердің/капиталдың кіріс сальдосына аудит жүргізу 
кезінде анықтық сыртқы растаудың нэтижесінде аудиторлық 
рэсімдермен тексеріледі.

Мемлекеттік аудитор таза активтердің/капиталдың кіріс 
сальдөсының, күрделі салымдарды қаржыландыруды ұлғайту мен 
азаюдың уақтылы танылуы, активтерді қайта бағалауға (қосымша 
бағалауға) арналған қорлар бойынша есептеулердің анықтығы, 
ісірістер мен шығындар шоггарындағы есепке алу 
бүрмалаушылықтар болмайтынына көз жеткізуі қажет.
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Кіріс сальдосы аудит нәтижелері «БҚ -  Таза 
активтердің/капиталдың кіріс сальдосы (БҚ-ТАККС)» жұмыс 
құжатымеи ресімделеді.

Мемлекеітік аудитор таза активтерді/капиталды есепке алу 
шоттары бойынша шығын сальдоның каржылық есептілікте дұрыс 
көрсетілгені (бекітуге сэйкес келеді) жэне бұрмаланулар 
болмайтындығына жеткілікті жэне тиісті дэлел гілуы қажет.

Жұмыс нэтижелері «БҚ -  таза активтердің/капиталдың шығын 
сальдосы (БҚ-ТАКШС)» жұмыс құжатында ресімделеді.

Мемлекеттік аудитор ішкі бақылау жүйелерін бастапқы 
бағалауды жэне таза активтердің/капиталдың бухгалтерлік есебін 
растау рэсімін олардың жүмыс істеу тиімділігіне қатысты жеткілікті 
жэне тиісті аудиторлық дэлелдемелер алу үшін тестілеу жүргізу 
жолымен жүргізеді.

Тткі бақылау жүйесінің тиімді жүмыс істеуін анықгау үшін 
мемлекеттік аудитор мэні бойынша тексеру рәсімдерінің сипатын, 
орындалу мерзімін жэне ауқымын жоспарлайды.

Ішкі бақылау жүйесін зерделеу ақпаратты жинаудың, 
жаңартудың жэне талдаудың үздіксіз проңесі болып табылады жэне 
келесі рәсімдердің көмегімен қол жеткізіледі:

- аудит объектісін бақылау қүралдарын қадағалау, ықтимал 
қателерді жэне теріс пиғылды іс-әрекеггерді болдырмау мақсатында 
аудит объектісі белгілеген бакылау рэсімдерін талдау;

- сүхбат жүргізу арқылы таза активтердің/капиталдың есебін 
қамтамасыз ететін мамандардың біліктілік деңгейін анықгау;

- таза активтерді/капиталды есепке апу бойынша қүжаттарды 
тиісінше ресімдеуді бағалау;

- алдыңғы тексерулердің материалдарына шолу;
- ішкі қүжаттарды инспекциялау:
- лауазымдық нүсқаулықтар.
Мемлекеттік аудитор таза активтерді/капиталды есепке апу 

бойынша ішкі бақылау жүйесінің тэуекелін бағалауды жүзеге асыру 
үшін ақпаратты қамтамасыз етегін қүжаттарды сүратады.

Таза активтердің/капиталдың ішкі бақылау жүйесін тестілеу 
нэтижесінде мемлекеттік аудитор тәуекелді бағалау жөніндегі 
рэсімдерді орындау арқылы аудиторлық пікір негізделетін қисынды 
қорытындылар жасауға мүмкіндік беретін дэлелдеме алады.
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Таза активтерді/кагшталды есепке алу бойынша ішкі бақылау 
жүйесін бағалау «БҚ -  таза актнвтер/капитал бойынша ішкі бақылау 
қүралдарының тәуекелдерін бағалау тесті (БҚ-ТАКБТ)» жүмыс 
қүжатымен ресімделеді.

Тестіленетін сүраққа жауап жүмыс қүжаттарын міндетті түрде 
қоса бере отырып, қысқаша ескертумен қоса берілуі қажет.

Тестілеу нәтижелері бойынша мемлекеттік аудитор бақылау 
қүралдарының тәуекелін анықтайды.

Бүрмалаулардың анықталмау қаупін бағалаудың жоғары 
деңгейі ішкі бақылау жүйесінің элсіз жүмыс істеуін білдіреді, 
соидықтан мэні бойынша аудиторлық рэсімдердің көлемін үлғайту 
қажет.

Бүрмалауды ішкі бақылау жүйесінің анықталмау қаупін 
бағалаудың орташа жэне төмен деңгейіне дейін төмендету үшін 
мемлекетгік аудитор бақылау қүралдарын қосымша тестілеуді 
орындайды.

Бүрмалаулардың анықгалмау тэуекелін бағалаудың орташа 
жэне төмен деңгейі ішкі бақылау жүйесінің қанағаттанарлық жүмыс 
істеуін білдіреді, сондықтан қолданылатын аудиторлық рэсімдердің 
көлемін азайтуға болады.

Егер мемлекеттік аудитор тәуекелді қолайлы томен деңгейге 
дейін төмендетуді үйғарса, онда ішкі бақылау құралдарын қосымша 
тестілеуді орындау талап етіледі.

Таза активтердің/капиталдың аудиті күрделі салымдар мен 
қорларды қаржыландыру бойынша жүргізіледі.

Мемлекеттік аудитор қүжаттарды зерделейді, қайта санауды 
жүргізеді, тиісті есепті кезеңде бастапқы қүжаттардың көрсетілуін 
талдайды.

Мемлекетгік аудитор жалпы ауднторлық тэуекелді қолайлы 
төмен деңгейге дейін азайту үшін таза активтердің/капиталдың 
қандай баптарына аудиторлық іріктеуді жэне талдау рәсімдерін 
қолдану керектігін шешуі қажет.

Мемлекеттік аудитор таза активтерді/капиталды есепке алу 
женіндегі барлық операңиялардың қаржылық есептілікте дүрыс 
корсетілгеніне көз жеткізуі қажет.
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Мемлекеттік аудитор есепті кезеңнің соңындағы бухгалтерлік 
есеп пен каржылык есептілік тіркелімдерінің деректерін 
салыстырады, күмэнді дебиторлық берешек, пайдаланылмаіан 
демалыстар бойынша есегітелген қорларды тексереді, 
квазимемлекеттік сектор субъектілерінің жарғылық капитальша 
салым ретінде пайдаланылатын активтерді қайта бағалау (жете 
бағалау) бойынша қорлар сомасын қайта есептеуді жүргізеді.

Мемлекеттік аудитор қорларды қүру себептерін белгілейді, 
қүрылған қорларды тексеру нэтижелерін қайга талдайды, 
тоғыспалы тексеру барысында алынған мэлімеітерді нақтылау үшін 
қосымша рэсімдер жүргізеді.

Мемлекеттік аудитор қорларды есептен шығару осы қор 
қүрылған объектіге жүзеге асырылатынына көз жеткізуі қажет.

Мемлекеттік аудитор кызметкерлердің демалысы бойынша 
есептелген жэне пайдаланылған қордың дүрыстығына көз жеткізуі 
қажет.

Мемлекеттік аудитор кірістер мен шығыстардың тексерілетіи 
кезеңнің қаржылық нэтижесіне арақатынасының дұрыстығын 
тексереді,

Тексеру нэтижелерін жинақтай отырып, мемлекетеік аудитор 
жұмыс құжаттарында жиналған дэлелдемелерді жүйелендіру қажет. 
Жүйелік сипаттағы бүзушылықтар бойынша анықталған қателерді 
барлық тексерілетін жиынтыкқа тарату керек. Анықталған 
ауытқулардың мэні іріктеме көлемі мен қателердің жүйелік сипаты 
ескеріле отырып аиықгалады.

Анықталған ауытқулар «БҚ — таза активтер/капитал қателерінің 
жиынтығы (БҚ-ТАКҚЖ)» жұмыс құжатында белгіленеді. Есепті 
құжат деректерінің негізінде мемлекетгік аудитор қаржылық 
есептілікті қалыптастыруға эсер ететін бүрмалауларды талдайды.

Мемлекегтік аудитор операңиялардың тиісті сыныптарына, 
шоттар сальдосына немесе ашуға оның эсерін бағалау үшін эрбір 
жеке бұрмалауды, соның ішінде операңиялардың осындай нақты 
сыныбы, шот сальдосы немесе ашу үшін белгіленген мэнділік 
деңгейі асып кеткен-жеткені туралы мэселені қарастырады.

Егер жекелеген елеулі емес бұрмалаулар саны көп болған 
жағдайда, мемлекеттік аудитор ақшалай түрдегі бүрмалаулардың 
саны мен жалпы тиімділігі туралы ақпарат береді.

8.8 Қорлар мен қаржылық нәтиже аудиті
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Таза активтерді/капиталды есепке алудың аудиторлық пікірін 
қалыптастыру жэне қаржылық есептілікте көрсетудің дұрыстығы 
үшін мемлекеттік аудитор төмендегілерге міндетті:

- операңиялардың тиісті топтарына, шоттар сальдосына немесе 
ашуға әсерін бағалау үшін әрбір жеке бүрмалаудың мөлшері мен 
сипатын қарастыру;

тексерілетін кезеңнің қаржылық есептілігіне жалпы 
бүрмалаулардың эсерін қарастыру.

Таза активтердің/капиталдың аудитін аяқтағанда мемлекеттік 
аудитор төмендегідей рәсімдер жүргізеді:

- аудиторлық дэлелдемелер негізінде аудит нэтижелерін 
қорытындылау жэне бағалау;

- қателер мен бүрмалауларды талдау, олардың тексерілетін 
кезеі-щегі қаржылық есептіліктің дүрыстығына эсері.

Таза активтер/капитал аудитінің нэтижелері «БҚ -  таза 
активтер/капитал -  қорытындылар (БҚ-ТАК-қорытындылар)» 
жүмыс қүжатымен ресімделеді.

Таза активтер/капитал аудиті аяқталғаннан кейін мемлекеттік 
аудитор пікір қалыптастырады, аудиторлық есептің бір бөлігін 
жасайды жэне жүмыс қүжаттамасымен бірге аудит тобының 
басшысына жэне (немесе) ішкі мемлекеттік аудитті жүргізуге 
жауапты түлғаға үсынады.

Бацылау сурақтары:
1. Ақша қаражаты мен олардың баламаларына аудит жүргізу 

тэртібін ашыңыз
2. Қорлардың аудитін жүргізу тәртібін ашыңыз
3. Дебиторлық жэне кредиторлық берешекке аудит жүргізу 

гэртібін ашыңыз
4. ¥зақ  мерзімді активтерге аудит жүргізу тэртібін ашыңыз
5. Негізгі қүралдарға аудит жүргізу тэртібін ашыңыз
6. Материалдық емес активтерге аудит жүргізу тэртібін 

ашыңыз
7. Өзге активтер мен міндеттемелерге аудит жүргізу тэртібін 

ашыңыз
8. Таза активтер/капитал аудитін жүргізу тэртібін ашыңыз
9. Қорларға жэне қаржылық нэтижеге аудит жүргізу тэртібін 

ашыңыз
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Тест тапсырмалары

1. Ақша қаражатының аудиті кезінде аудиторлық 
дәлелдемелерді жинау қандай жұмыс құжатымен ресімделеді?

A. «БҚ -  ақша қаражаты мен олардың баламаларының 
аудиторлық рәсімдерін жұргізу бағдарламасы»

B. «БҚ -  ақша қаражаты жэне олардың баламалары бойынша 
ішкі бақылау құралдарының тәуекелдерін бағалау тесті»

C. «БҚ -  ақша қаражаты мен олардың баламалары қателерінің 
жиынтығы»

Б. «БҚ -  ақша қаражаты жэне олардың баламалары -  
қорытындылар»

Е. «БҚ -  ақша қаражаты мен олардың баламаларының кіріс 
сальдосы»

2. Ақша қаражатының аудиті кезінде аудиторлық 
дэлелдемелерді жинау критерийі не болып табылмайды?

A. үздіксіздік жэне сенімділік
B. пайда болу жэне бар болу
C. дэлдік жэне кесім
Б. түсініктік жэне сэйкестік
Е. бағалану жэне бөліну

3. Аудиторлық дэлелдемелерді жинаудың мынадай 
критерийлерін атаңыз: «Мемлекеттік аудитор ақша қаражатының 
дүрыс бағалауда көрсетілгеніне жэне тиісті кезеңдер бойынша 
бөлінгеніне көз жеткізуі қажет»?

A. бағалану жэне бөліну
B. дэлдік жэне кесім
C. үздіксіздік жэне нақтылық
Б. пайда болу және өмір сүру
Е. түсініктік жэне сәйкестік

4. ІБЖ анықталмау қатерін бағалау қандай жүмыс қүжатьшен 
ресімделеді?

А. «БҚ -  ақша қаражаты жэне олардың баламалары бойынша 
ішкі бақылау қүралдарының тәуекелдерін бағалау тесті»
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B. «БҚ -  ақша қаражаты мен олардың баламаларының кіріс 
сальдосы»

C. «БҚ -  ақша қаражаты мен олардың баламалары қателерінің 
жиынтығы»

Э. «БҚ -  ақша қаражаты жэне олардың баламалары -  
қорытындылар»

Е. «БҚ -  ақша қаражаты мен олардың баламаларының 
аудиторлық рэсімдерін жүргізу бағдарламасы»

5. ІБЖ-ны анықтамау қатерін бағалаудың қандай деңгейі нашар 
о іірленген бақылау кұралы туралы куэландырады?

A. Жоғары
B. Орташа
C. Төмен
Э. Қолайлы төмен
Е. Қолайлы орташа

6. Ақша қаражатының аудиті барысында анықталған ауытқулар 
қандай жумыс қүжатында тіркеледі?

A. «БҚ -  ақша қаражаты мен олардың баламалары қателерінің 
жиынтығы»

B. «БҚ -  ақша қаражаты мен олардың баламаларының 
аудиторлық рэсімдерін жүргізу бағдарламасы»

C. «БҚ -  ақша қаражаты жэне олардың баламалары бойынша 
ішкі бақылау қүралдарының тәуекелдерін бағалау тесті»

0. «БҚ -  ақша қаражаты жэне олардьщ баламалары -  
қорытындылар»

Е. «БҚ -  ақша қаражаты мен олардың баламаларының кіріс 
сальдосы»

7. Қорлар аудитінің міндеті не болып табылмайды?
A. акңиялардың кірістілік көрсеткішін тексеру
B. қорлардың қозғалысы бойынша операңияларды қүжаттық 

рссімдеудің жэне есепте көрсетудің дүрыстығын тексеру
C. кіріс жэне шығын сальдоның дүрыстығын растау
О. қорлардың күрамын зерттеу
Е. корлардың болуы мен сақталуын растау
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8. Қорлар бойынша кіріс сальдо аудитінің нәтижелері кандай 
жүмыс қүжатымен ресімделеді?

A. «БҚ -  қорлардың кіріс сальдосы»
B. «БҚ -  қорлар қателерінің жиынтығы»
C. «БҚ -  қорлардың шығын сальдосы»
О. «БҚ -  қорларды есептен шығару»
Е. «БҚ -  қорларды түгендеу»

9. Қорлар істен шыққан кезде мемлекеттік аудитор жүргізетін 
талдау рэсімі не болып табылмайды?

A. бастапқы тануды сүрау
B. сүрау салу қабылдау-тапсыру актісі
C. қорларды есептен шығарудың дүрыстығын талдау
Э. бухгалтерлік регистрлерді зерттеу
Е. қорларды беруге тиісті рүқсаттың болуын тексеру

10. Аудиторлық дәлелдемелерді жинаудың мынадай
критерийлерін атаңыз: «Қаржылық ақпарат сенімді түрде
үсынылған жэне ашылуы анық көрсетілген»?

A. Түсініктілік
B. Сәйкестік
C. Дэлдік жэне кесім 

Бар болу
Е. Пайда болу

11. Дебиторлық жэне кредиторлық берешек аудиті кезінде
аудиторлық дэлелдемелерді жинаудың мынадай критерийлерін 
атаңыз: «Аудит объектісінің дебиторлық жэне кредиторлық
берешектерге қүқықтары қүжатпен расталған»?

A. Қүқықтар мен міндеттемелер
B. Бар болу
C. Пайда болуы
О. Толықтық
Е. Түсініктілік
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12. Қызметкерлермен есеп айырысу бойынша ішкі бақылау 
жүйесін түсінуге қол жеткізу рәсімдеріне не жатпайды?

A. түрақты жүмыс істейтін түгендеу комнссиясын қүруға 
бүйрық

B. аудит объектісі қолданатын қызметкерлердің санаттарын, 
еңбекақы төлеу жүйелері мен нысандарын зерделеу

C. қызметкерлермен есеи айырысу бойынша операцияларды 
есепке алуды қамтамасыз ететін мамандардың біліктілік деңгейін 
анықтау

0. алдыңғы тексерулердің материалдарына шолу
Е. ішкі қүжаттарды инспекңиялау

13. ¥зақ  мерзімді активтер аудитінің міндеттеріне не жатады?
A. үзақ мерзімді активтердің қүрамы мен қүрылымын, 

пайдалану шарттарын зерделеу
B. өзге активтер мен міндеттемелерді есепке алу жөніндегі 

оиераңияларды есепке алудың жэне бухгалтерлік есеп шоттарында 
көрсетудің дүрыстығын тексеру

C. күрделі салымдарга сомалардың арақатынасының дүрыстығы
I). өзге активтер мен міндеттемелер бойынша операңияларды

рссімдеудің дүрыстығын жэне есепте дүрыс көрсетілуін тексеру
Е. қорларды қалыптастыру мен есепке алудың дүрыстығы

14. ¥ А  аудиті кезінде аудиторлық дэлелдемелерді жинаудың 
мынадай критерийлерін атаңыз: «¥зақ мерзімді активтер тиісті 
сомаға көрсетілген жэне есепті кезең ішінде бөлінген»?

A. Дэлдік жэне кесім
B. Жіктелім
C. Бағалану жэне бөліну
і). Түсініктілік
Е. Сэйкестік

15. ¥зақ  мерзімді активтердің болуы мен сақталуына аудит 
жүргізу кезінде мемлекеттік аудитордың зерттелуі не болып 
табылмайды?

A. есепті кезең ішінде шығып қалған үзақ мерзімді активтер 
объектілерінің тізімін сүрату

B. бастапқы құжаттарды ресімдеудің дүрыстығы
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С. нақты болуы
Э. ұзақ мерзімді активтерді кіріске алу жэне есептен шығару 

бойынша операцияларды есепте көрсетудің дұрыстығы
Е. ұзақ мерзімді активтерді қорлар мен қорлардың қүрамына 

ұзак мерзімді активтерге ауыстырудың орындылығы

16. Келіп түскен жэне қайта бағаланған ұзақ мерзімді 
активтердің тізілімдері қандай аудит кезінде бас жиынтық болып 
табылады?

A. ұзақ мерзімді активтерді бағалаудың дұрыстығын тексеру 
кезінде

B. бар болу жэне сақтау аудиті кезінде
C. есептелген амортизация аудиті кезінде
П. ағымдағы жэне күрделі жөндеу аудиті кезінде
Е. түгендеу аудиті кезінде

17. Қандай жағдайда сатып алынған активтің қүны төленген 
немесе алынған ақша сомасына түзетілген алынған активтің құны 
бойынша айқындалады?

A. басқа активке айырбастау арқылы активті сатып алған кезде
B. активті сатып алу кезінде
C. активті өтеусіз негізде алған кезде
Б. активті сату кезінде
Е. толық амортизациялық қүнмен пайдаланғанда

18. Мемлекеттік аудитордың инвестициялық жылжымайтын 
мүлікті есепке алу бойынша бақылау құралдарын тексеруіне не 
жатпайды?

A. өзге активтер мен міндеттемелерді есепке алу бойынша 
операцияларды есепке алудың дұрыстығын жэне бухгалтерлік есеп 
шоттарында керсетілуін тексеру

B. операциялық жалдау шарттарын есепке алуды жұзеге асыру
C. жалдау шарттары бойынша қабылдау-тапсыру актілерінің 

болуы
13. жалға алынған мұлік ақпаратын тіркеу, өңдеу жэне қорыту 

мәселелері бойынша қызметкерлердің сауалдары
Е. қызметкерлердің біліктілігі мен жұмыс тәжірибесі 

инвестициялық жылжымайтын мүліктің есебін жүргізу ұшін сэйкес 
келеді
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19. Басқа активтер мен міндеттемелер аудиті кезінде 
аудиторлық дәлелдемелерді жинаудың мынадай критерийлерін 
атаңыз: «Өзге активтермен операциялар жэне міндеттемелер ҚР 
нормативтік актілеріне сәйкес бухгалтерлік есепте көрсетілген».

A. Сәйкестік
B. Түсініктілік
C. Жіктелім
Б. Қүқықтар мен міндеттемелер
Е. Бар болу

20. Мемлекеттік аудитор жасаган орындалган аудиторлық 
рэсімдердің, алынған аудиторлық дэлелдемелердің, 
қорытындылардың жиынтығын көрсететін материалдық ақпарат 
гасығыштардың жиынтығы дегеніміз не?

A) талдау процедуралары
B) аудиторлық қүжаттама
C) аудиторлық есеп
0) қаржылық есептілік бойынша аудиторлық есеп
Е) бас жиынтық
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БӨЛІМ 9
ІШКІ МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ НӘТИЖЕЛЕРІ БОЙЫНША 

ШЕШІМ ҚАБЫЛДАУ ЖӘНЕ ҚУЖАТТАРДЫ ЖАСАУ

9.1 Аудиторлық есептерді жасау жэне ресімдеу
9.2 Аудиторлық қорытындыны жасау және ресімдеу
9.3 Мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау материалдары 

бойынша есептілік
9.4 Мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау нэтижелері 

бойынша қабылданатын құжаттардың мониторингі

9Л Аудиторлық есептерді жасау және ресімдеу

Мемлекетгік аудит откізілетін мемлекеттік аудит объектілерінің 
эрқайсысы бойынша аудиторлық іс-шараның нэтижелері 
аудиторлық есеппен немесе қаржылық есептілік бойынша 
аудиторлық есеппен ресімделеді.

Аудиторлық іс-шараның нәтижелері бойынша қаржылық 
есептілік бойынша ауднторлық есеп немесе аудиторлық есеп 
дайындалады (11-сурет).

Қаржылық есептілік бойынша 
аудкторлық есеп

■ В

Аудиторлық есеп

Елеулі қателер болмаған 
жагдайда

Елеулі қателер анықталған 
жагдайда

Қаржылық есептілік і Қаржылық есептілік
бойынша оң 1  бойынша ескертпемен

1
аудиторлық есеп аудиторлық есеп

11-сурет. Аудиторлық іс-шараның нәтижелері бойынша жасалатын қркаттар
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Қаржылық есептілік бойынша аудиторлық есеп мемлекеттік 
аудитті тікелей жүргізген мемлекеттік аудиторлар жасаған, 
қаржылық есептіліктің дүрысгьп ы, сондай-ақ бухгалтерлік есепті 
жүргізу жэне қаржылық есептілікті жасау тэртібінің бухгалтерлік 
есеп пен қаржылық есептілік саласындағы Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкестігі 
туралы жазбаша нысанда берілген пікірді қамтитын қүжат болып 
табылады.

Аудиторлық есеп мемлекеттік аудитті тікелей жүргізген, 
белгілі бір уақыт кезеңі ішінде жүргізілген сэйкестік аудитінің 
нэтижелерін қамтитын мемлекеттік аудиторлар жасаған қүжат 
болып табылады.

Аудиторлық есепке тиісті кұжаттар қосылады (11-кесте).

11-кесте
Қаржылық есептілік бойынша аудиторлық есепке және аудиторлық есепке 
қосымшалар

Аудиторлық есеп Қаржылық есептілік бойынша 
аудиторлык есеп

1) мемлекеттік аудит объектісінің 
мэліметтерді, ақпаратты, 
құжаттарды (материалдарды) беруі 
жөніндегі талап

1) мемлекеттік аудит объектісінің 
мэліметтерді, ақпаратты, 
күжаттарды (материалдарды) беруі 
жоніндегі талап
2) стандарттарда көзделген 
қосымшалар

2) ішкі мемлекеттік аудит 
нәтижелері бойынша анықталған 
бүзушылықтар мен кемшіліктер 
тізілімі

3) Ішкі мемлекетгік ауднт 
нэтижелері бойынша анықталған 
бұзушылықтар мен кемшіліктер 
тізілімі

3) анықталған бүзушылықтар мен 
кемшіліктер фактілерін растайтын 
қүжаттардың түпнүсқалары немесе 
тиісті түрде куэландырылған 
кешірмелері, анықтамалар, 
кестелер, фотосуреттер

4) анықталған бүзушылықтар мен 
кемшіліктер фактілерін растайтын 
құжаттардың түпнүсқалары немесе 
тиісті түрде куэландырылған 
көшірмелері, анықтамалар, 
кеетелер, фотосуреттер

4) функционалдық жэне 
лауазымдық міндеттеріне қарай жол 
берілген бүзушылықтарға қатысы 
бар адамдардың жазбаша 
түсініктемелері (қажет болған 
жағдайда)

5) функционалдық жэне 
лауазымдық міндеттеріне қарай жол 
берілғен бүзушылықтарға қатысы 
бар адамдардың жазбаша 
түеініктемелері
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Аудиторлық есеп Қаржылық есептілік бойынша 
аудиторлық есеп

5) бақылау өлшемдерінің (тексеріп- 
қараулардың) актілері (олар 
жасалған жағдайда)

6) бакылау өлшемдерінің (тексеріп- 
қараулардың) актілері (олар 
жасалған жағдайда)

6) зерттеулер (сынақтар жэне тағы 
басқа), сараптамалар 
қорытындылары, хаттамалардың 
көшірмелері, ішкі мемлекеттік 
аудит нэтижелеріне байланысты 
басқа да күжаттар немесе олардың 
көшірмелері

7) зерттеулер (сынақтар жэне тағы 
басқа), сараптамалар 
қорытындылары, хаттамалардың 
көшірмелері, ішкі мемлекеттік 
ауднт нэтижелеріне байланысты 
басқа да күжаттар немесе олардың 
кошірмелері (олар жасалған 
жағдайда)

7) сарапшылардың сараптамалық 
қорытындылары (тартылған 
жағдайда);

8) сарапшылардың сараптамалық 
қорытындылары (тартылған 
жағдайда);

8) басқа да қүжаттар 9) басқа да қүжаттар

Қаржылық есептілік бойынша аудиторлық есептің немесе 
аудиторлық есептің құрылымы аудит бағдарламасы меи аудиторлық 
тапсырмалар сурақтарының дәйектілігі мен тізбесіне сәйкес келуі, 
онда баяндалған мәліметтердің шынайылығы, объективтілігі, аудит 
бағдарламасының эрбір сұрағына жауаптар толық, дэл, объективті 
жэне қысқа баяндалуы тиіс.

Егер аудит бағдарламасының мәселесі бойынша бузушылықтар 
мен кемшіліктер анықталмаса, аудиторлық есепте немесе қаржылық 
есептілік бойынша аудиторлық есепте: «Багдарламаның мэселесі 
(атауы) тексерілді. Бузушылықтар мен кемшіліктер анықталмады» 
деген сөздермен ауыстырылсын жэне ішкі мемлекеттік аудитке 
тартылган қркаттардың деректемелері санамаланады, олардың 
негізінде осы қорытындылар тұжырымдалған.

Бүзушылықтар мен кемшіліктер анықталган жағдайда олар 
12-суретте көрсетілген талаптарға сэйкес ресімделуі тиіс.



Анықталған бұзушылықтар мен кемшіліктер ауциторлық есепте жазбалардьщ 
дұрыстығын растайтын қүжаттар түгінұсқаларының деректемелеріне қажетті 

сілтемелерді көрсете отырып, объективті жэне дэл сипатталады.

Бүзушылықтың эрбір фактісі, сондай-ақ анықталған кемшіліктер жекелеғен тармақпен 
белгіленеді жэне ережелері бүзылған нормативтіқ құқықтық актілердің баптарына, 

тармақтары мен тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылықтың сипаты мен 
түрі сипаттала отырып, толассыз тэртіппен номірленеді.

Қаржылық есептілік бойынша аудиторлық есепке немесе аудиторлық есепке оның
ажырамас беліғі болып табылатын ауциторлық дэлелдемелер қоса беріледі.

12-сурет. Қаржылық есептілік бойынша аудиторлық есепте немесе 
аудиторлық есепте анықталған бұзушылықтар мен кемшіліктерді ресімдеу

талабы

Қаржылық есептілік бойынша аудиторлық есепке немесе 
аудиторлық есепке қоса берілетін қркатгардың көшірмелері 
уокілетті лауазымды адамдардың қолдарымен, белгіленген 
тортіппен мемлекеттік аудит объектісінің мөрімен немесе 
мөртабанымен (болған жағдайда) расталады. Аудиторлық есепте 
немесе қаржылық есептілік бойынша аудиторлық есепте олардың 
реттік нөмірін, парақтар санын көрсете отырып, оның 
қосымшаларына сілтемелер корсетіледі.

Аудиторлық есепке немесе қаржылық есептілік бойынша 
аудиторлық есепке тиісті аудиторлық дэлелдемелермен жэне 
(немесе) озге де кұжаттармен жэне ақпаратпен расталмаған 
фактілерді, қорытындыларды енгізуге жол берілмейді.

Пікір білдіру үшін мемлекеттік аудитор қаржылық есептілікте 
теріс пиғылды іс-әрекеттерден немесе қатеден туындаған елеулі 
бүрмалаулар болмайтынына сенім алады.

Егер мемлекеттік аудитор қаржылық есептілікте елеулі 
бүрмалаулар жоқ екендігі туралы жеткілікті жэне тиісті аудиторлық 
долелдемені алмаса, ол қаржылық есептілік бойынша аудиторлық 
есепте ескертумен пікір білдіреді.
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Қаржылық есептілік бойынша аудиторлық есеп жоғары 
сенімділік деңгейін қамтуға тиіс жэне аудит барысында алынған 
дэлелдемелерге сүйене отырып, қаржылық есептілік бойынша анық 
айтылған пікірді қамтуға тиіс.

Егер мемлекеттік аудитор бухгалтерлік есепті жүргізу 
белгіленген талаптарға сэйкес келетіні туралы пікір білдірсе, 
қаржылық есептілік дүрыс есеп деректері негізінде жасалған, елеулі 
қателер жоқ, аудит бағдарламасына сэйкес аудит жүргізу үшін 
барлық ақпарат алынды, ол қаржылық есептілік бойынша оң 
аудиторлық есепті қабылдайды.

Мемлекеттік аудит объектісінде бухгалтерлік есеп 
жүргізілмеген не бухгалтерлік қүжаттар жоғалған жағдайда, пікір 
білдіруден бас тарта отырып, қаржылық есептілік бойынша 
аудиторлық есеп беріледі. Ішкі мемлекеттік аудит органының 
басшысы мемлекеттік аудит объектісіне жэне мемлекеттік аудит 
объектісіне басшылықты немесе басқаруды жүзеге асыратын 
жоғары түрған органға осы жүмыстың аяқталу мерзімін айқындай 
отырып, мемлекеттік аудит объектісінде бухгалтерлік есепті 
қалпына келтіру туралы талап қойылған нүсқама жібереді. Бүл 
ретте тиісті жылға арналған мемлекеттік ауднт объектілерінің 
тізбесіне тиісті өзгерістер енгізіледі.

Қаржылық есептілік бойынша аудиторлық есепті немесе 
аудиторлық есепті үсыну тэртібі 13-суретте көрсетілген.

Қаржылық есептілік бойынша аудиторлық есептің немесе 
аудиторлық есептің барлық беттеріне мемлекеттік аудиторлар жэне 
мемлекеттік аудит объектісінің лауазымды адамы қол қояды.

Ассистентті қоспағанда, мемлекеттік ауднт тобының барлық 
мүшелері, сондай-ақ мемлекеттік ауднт объектісінің басшысы 
немесе оны алмастыратын адам мемлекеттік аудит объектісінде 
аудиторлық іс-шара аяқталған күннен кешіктірмей қаржылық 
есептілік бойынша аудиторлық есепке немесе аудиторлық есепке 
қол қояды.

Аудиторлық іс-шараның нэтижелерімен келіспеген жағдайда 
қаржылық есептілік бойынша аудиторлық есепке немесе 
аудиторлық есепке мемлекеттік аудит объектісінің басшылығы 
қарсылықтардың болуы туралы ескертпемен қол қояды.
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• жүргізу мерзімі қоса алғанла он 
бес жүмыс күнін күрайтын аудиторлық іс- 
шаралар бойынша мемлекеттік аудит 
объектісінде аудиторлық іс-шара 
аяқталған күнге дейін бір жүмыс күнінен 
кешіктірмей (қарсы тексеру актісіи, 
бақылау өлшемін қоспағанда)

• мемлекеттік аудит объектісінде
аудиторлық іс-шара аяқталған күнге дейін 
екі жүмыс күнінен кешіктірмей, он бес 
жұмыс күнінен асатын мерзімде 
аудиторлық іс-шара жүргізілген жағдайда. 

___ ' ______________ _ _______ ______

13-сурет. Қаржылық есептілік бойынша аудиторлық есепті немесе 
аудиторлық есепті үсыну тэртібі

Қаржылық есептілік бойынша аудиторлық есепке немесе 
аудиторлық есепке жазбаша қарсылықтар қол қойылған аудиторлық 
есеп ұсынылған күниен бастап он жұмыс күнінен аспайтын 
мерзімде уәкілетті органға жэне оның аумақтық бөлімшелеріне 
жіберіледі.

Қол қойылған аудиторлық есепті жэне (немесе) қаржылық 
есептілік бойынша аудиторлық есепті ұсынған күннен бастагі он 
жұмыс күні өткеннен кейін жіберілген қаржылық есептілік 
бойынша аудиторлық есегіке немесе аудиторлық есепке қарсылық 
қарауға жатпайды.

Мемлекеттік аудит объектісінен қарсылықтар келіп түскен 
жағдайда, қарсылықтарды қарау нәтижелері бойынша шешім 
қабылдау туралы құжаттың күні аудиторлық есепте немесе 
қаржылық есептілік жөніндегі аудиторлық есепте көрсетілген 
бұзушылықтарды анықтаған күн болып есептеледі.

Қаржылық есептілік 
бойынша аудиторлық 

есеп немесе аудиторлық 
есеп екі данада 

жасалады және танысу 
үшін мсмлскепік ауДйт 
объектісінің басшысына 

немесе оны 
алмастыратын адамға 

үсыиылады:
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Қаржылық есептілік бойынша аудиторлық есепке немесе 
аудиторлық есепке келіп түскен қарсылықтар жэне оларға дэлелді 
жауаптар міндетті түрде аудиторлық іс-шараның материалдарына 
қоса тіркеледі.

Мемлекеттік аудит объектісінің басшысы немесе оньщ 
орнындағы адам қаржылық есептілік бойынша аудиторлық есеппен 
немесе аудиторлық есеппен танысудан немесе аудиторлық есептің 
қол коюдан бас тартқан кезде аудиторлық есепте немесе қаржылық 
есептілік бойынша аудиторлық есепте мемлекеттік аудит 
объектісінің лауазымды адамының танысудан жэне (немесе) қол 
қоюдан бас тартуы туралы тиісті жазба жасайды жэне есеп аудит 
объектісінің кеңсесі арқылы беріледі.

Мемлекеттік аудитордың немесе мемлекеттік аудит тобы 
басшысының аудиторлық іс-шараның материалдары аудиторлық іс- 
шара аяқталғаннан кейін немесе іссапардан келген күннен бастап 
бір жүмыс күні ішінде тізімдемеде қүжаттардың атаулары мен 
парақтар саны көрсетіле отырып, қорытылады жэне сапаны 
бақылауды жүзеге асыратын адамға беріледі.

9.2 Аудиторлық қорытындыны жасау және ресімдеу

Ішкі мемлекеттік аудит материалдарының сапасына бақылау 
жүргізілгеннен кейін бес жүмыс күні ішінде аудиторлық 
қорытынды жасалады. Аудиторлық қорытындыны жасау тэртібі 14- 
суретте көрсетілген. Аудиторлық қорытындыға мемлекеттік аудит 
объектісінің қаралмаған қарсылықтары бар жэне сапа бақылауымен 
расталмаған бүзушылық фактілерін енгізуге жол берілмейді.

222



Ішкі мемлекеттік аудит материалдарының сапасына бақылау 
жүргізілгеннен кейін бес жумыс күні ішінде:___________

14-сурет. Аудиторлық қорытындыны жасау тэртібі

Аудиторлық қорытынды мен нұсқама аудиторлық қорытынды 
бекітілгеннен кейін бір жұмыс күні ішінде мемлекеттік аудит 
объектісіне жіберіледі. Аудиторлық қорытындының қүрылымы 
15-суретте көрсетілген.

Уәкілетті орган жэне оның аумақтық бөлімшелері қүқықтық 
статистика жэне арнайы есепке алу саласындағы уэкілетті органға 
электрондық ақпараттық есепке алу кұжатын -  хабарлама талонын 
аудиторлық қорытынды бекітілгеннен кейін үш жұмыс күні ішінде 
ү.сынады.
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Бұзушылықтар, 
кемшілікгер 

фактілері 
жаллыланын, 

жүйеленеді жоне 
көреетіледі

і

Қ(
\удиторльн
)рытындыд5:

15-сурет. Аудиторлық қорытындының қүрылымы

9.3 Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау 
материалдары бойынша есептілік

Аудиторлық іс-шараны жүргізу барысында немесе уәкілетті 
орган, оның аумақтық бөлімшелері аудиторлық қорытындыны 
бекіткеннен кейін бес жүмыс күні ішінде мемлекеттік аудит 
тобының басшысы жэне (немесе) аудиторлық іс-шараны жүргізген 
мемлекеттік аудитор уэкілетті органның ақпараттық жүйесіне 
мемлекеттік аудит материалдарын енгізеді.

Мемлекеттік аудит материалдары есеп комитетінің 2015 жылгы 
28 қарашадағы № 7-НҚ нормативтік қаулысымен бекітілген
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мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау жөніндегі бірьщғай 
дерекқорды қалыптастыру жэне жүргізу және оның деректерін 
майдалану қағидаларында (Нормативтік күкықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12459 болып тіркелген)
айқындалған тәртіппен жэне мерзімде мемлекеттік аудит жэне 
қаржылық бақылау жөніндегі бірыңғай дерекқорға орналастыру 
үшін Есеп комитетіне ұсынылады.

Мемлекеттік қүпияларды камтитын аудиторлық іс-шаралардың 
материаидары «Мемлекеттік қүгшялар туралы» Қазақстан 
Республикасының 1999 жылғы 15 наурыздағы Заңынасэйкес есепке 
алынады жэне сақталады.

Уэкілетті орган және оның аумақтық бөлімшелері құпиялылық 
режимін, қызметгік, коммерңиялық немесе Қазақстан 
Республикасыиың заңымен қорғалатын езге де құпияңы қамтамасыз 
етуді ескере отырып, мемлекеттік ішкі аудит нэтижелерінің 
бүқаралық ақпарат қүралдарында ақпарат түрінде жариялануын 
қамтамасыз етеді.

Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын, сондай-ақ 
оларды іске асыру үшін қабылданған мемлекеттік аудит 
объектілерінің актілерін бұзушылықтар анықталған жағдайда, 
анықталған бұзушылықтарды жоюға жэне мемлекеттік аудит 
объектілерінің жэне басқа да мемлекеттік органдардың орындауы 
үшін міндетті кұжат болып табылатын, оларға жол берген 
адамдардың жауапкершілігін қарау туралы нұсқама жасалады.

Нұсқамада көрсетіледі:
- бюджетке өтеуге жататын бұзушылықтар сомалары бойынша 

түсімдер коды;
- жүмыстарды орындау, қызметтерді керсету, тауарларды 

жеткізу жэне (немесе) есепке ;ілу бойынша керсету жолымен 
Қішпына келтіруге жататын етеу сомасы;

- белгіяенген рэсімдік сипаттағы бұзушылықтар сомасы;
- ішкі мемлекеттік аудит барысында қабылданған шаралар;
- кінәлі тұлғаларды жауапкершілікке тарту және Мемлекеттік 

сатып алу саласындағы заңнамада көзделген шараларды қабьшдау. 
Нұсқама аудиторлық қорытынды бекітілгеннен кейін бір жұмыс 
күні ішінде мемлекеттік аудит объектісіне жіберіледі.

Уэкілетті орган немесе оның аумақтық бөлімшелері бюджетті 
жоспарлау белігінде бюджет заңнамасын бұзушылықтардың
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анықталған фактілері туралы ақпаратты тиісінше бюджеттік 
жоспарлау жоніндегі орталық уәкілетті органға немесе мемлекеггік 
жоспарлау жөніндеғі жергілікті уәкілетті органға жұмысқа 
басшылық ету ушін жібереді.

Қуқықтары мен заңды мүдделері бүзылған жағдайда 
мемлекеттік аудит объектісі Заңның 60-1-бабына сәйкес 
мемлекеттік аудит нэтижелері бойынша қабылданатын қүжаттарға 
щағым жасауға күқылы.

9.4 Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау нәтижелері 
бойынша қабылданатын қүжаттардың мониторингі

Аудиторлық іс-шараны жүргізуге жауапты мемлекеттік аудитор 
түракты жэне жүйелі негізде мониторингті жүзеге асырады:

1) үсынымдарды, аудиторлық қорытындыдағы деректерді жзне 
мемлекеттік аудит объектісі жэне озге де мүдделі түлгалар 
жіберетін растайтын қүжатгарды қарау нэтижелері туралы 
ақпараттың уақтылығы мен толықтығы;

2) міндетті орындауға бағытталған нүсқамалардың және 
мемлекеттік аудит объектісі жэне өзге де мүдделі түлғалар 
жіберетін растаушы қүжатгардың уақтылы жэне толық орындалуы.

Аудиторлық қорытындыда берілген үсынымдарды қарау 
нәтижелері туралы, сондай-ақ нүсқаманың орындалуы туралы 
ақпаратты мемлекеттік аудит объектісін жэне озге де мүдделі 
түлғалар растайтын қүжаттарды қоса бере отырып, тиісті 
қүжаттарда көрсетілген мерзімде уэкілетті органға жэне оның 
аумақтық бөлімшелеріне жібереді. Аудит тобының басшысы 
мемлекеттік аудит объектісінен ақпаратты (растайтын қүжаттарды) 
алған күннен бастап бес жүмыс күні ішінде мемлекеттік аудит 
объектісінің үсынымдар мен нұсқамаларды толық орындауына 
талдау жұрғізеді.

¥сынымдар толық қаралған жэне нұсқамапар орындалған 
жағдайда, бүзушылықтар тізіліміне сэйкес аудиторлық іс-шараның 
аяқталғаны туралы анықтама жасалады. Анықтамада көрсетіледі:

- аудит объектісінің атауы, аудит объектісінің БСН, еңірдің 
коды;

бірыңғай бюджеттік сыныптама бойынша бюджет 
түсімдерінің коды;
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- бюджетке түсетін түсімдер бойынша анықталған қаржылық 
бүзушылықгардың жалпы сомасы (бюджетке өтелуге жатады, аудит 
барысында өтелді);

- бүзушылық фактісінің сипаттамасы, нормативтік-қүқықтық 
актінің бүзылған ережелеріне сілтеме;

- бұзушылықтар жіктеуішінің тармағы (бар болса).
Сонымен бірге қаражатты пайдалану кезіндегі заңнаманы

бүзушылық көріністерін де осы анықтамада тапсақ болады.
- Мемлекеттік сатып алу туралы заңнаманьщ бұзылуы;
- бухгалтерлік, бюджеттік есепті жүргізу жэне қаржылық, 

бюджеггік есептілікті жасау кезінде заңнаманы бұзу;
- бюджеттік кредиттерді, мемлекеттік кепілдіктерді, мемлекет 

кепілгерліктерін беру шарттары мен рэсімдерін бұзу.
Квазимемлекеттік сектор субъектілерінде аудит жүргізу кезінде 

заң бұзушылықтар мемлекеттің, квазимемлекеттік сектор 
субъектілерінің активтерін басқару жэне пайдалану кезінде 
нормативтік құқықтық актінің бұзылған ережелеріне сілтеме жасай 
отырып, бұзушылық сипаттамасымен жеке көрсетіледі.

Сондай-ақ анықтамада бақылау объектісінің қызметінде 
заңнаманың өзге де бұзушылықтары, сондай-ақ оның міндеттері 
мен функңияларын іске асыруға байланысты, тиімсіз 
найдаланылған бюджет қаражатының сомасын көрсете отырып 
жэне тиісті нормативтік жэне кұқықгық актілерғе, заңнаманың 
жетілмеуіне байланысты жүйелі проблемаларға (нормативтік 
ісүқықтық актінің арасындағы қайшьшықтар, құқықтық реттеудегі 
олқыльи;тар) сілтеме жасай отырыіі, өзге де са лалық заңнаманың 
жетімсіздігі, бұзылу фактілерін сипатгай отырып, заңнаманың 
кемшіліктері мен олқылықтары корсетілуі мұмкін (құзыретгіліктің 
болмауы немесе жеткіліксіз болуы, өкілетгіктің қайталануы, басқа 
үйымдармен әзара іс-қимыл тетігінің болмауы жэне т.б.).

Мемлекетгік аудит объектісі нұсқаманы корсетілген мерзімде 
орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда, аудит 
тобының басшысы немесе мемлекетгік аудитор нұсқамада 
керсетілген мерзім еткен күннен бастап бес жұмыс күні ішінде 
ӘҚБтК-нің 462-бабына сэйкес шаралар қабылдайды.
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Бақылау сүрацтары:
1. Аудиторлық есеп дегеніміз не?
2. Қаржылық есептілік бойынша аудиторлық есептің 

аудиторлық есептен айырмашылығы неде?
3. Аудиторлық есептің құрылымы қандай?
4. Аудиторлық есеп неше данада жасалады?
5. Аудиторлық есепке қапдай қужаттар тіркеледі?
6. Қол қойьшған аудиторлық есепті ұсынғаннан кейін қанша 

кұн өткеннен кейін қарсылықтар қарауға жатпайды?
7. Аудиторлық қорытындыда не хөрсетіледі?
8. Қаржылық бақылауды қандй орган жүзеге асырады?
9. Нүсқама дегеніміз не?
10. Қандай жағдайда аудиторлық іс-шараның аяқталғаны 

туралы анықтама жасалады?

Тест тапсырмалары

1. Мемлекетгік аудитгі тікелей жүргізген мемлекеттік 
аудиторлар жасағаи, қаржылық есептіліктің дүрыстығы, сондай-ақ 
бухгалтерлік есепті жүргізу жэне қаржылық есептілікті жасау 
тэртібінің Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен 
қаржылық есептілік саласындағы заңнамасында белгіленген 
талаптарға сэйкестігі туралы жазбаша нысанда көрсетілген пікірді
қамтитын қүжат:

А) аудиторлық есеп
В) аудиторлық қорытынды
С) қаржылық есептілік бойынша аудиторльщ есеп
О) аудиторлық дэлелдеме
Е) нүсқама

2. Белгілі бір уақыт кезеңінде жүргізілген сәйкестік
аудитінің нэтижелерін қамтитын мемлекеттік аудитті тікелей
жүргізген мемлекеттік аудиторлар жасаған қүжат:

А) аудиторлық есеп
В) аудиторлық қорытынды
С) қаржылық есептілік бойынша аудиторлық есеп
О) аудиторлық дәлелдеме
Е) нүсқама
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3. Аудиторлық есепке қосымша тіркеледі:
A) мемлекеттік аудит объектісінід мэліметтерді, ақпаратты, 

күжапарды усынуы бойынша талап
B) анықталған бұзушылықтар мен кемшіліктер фактілерін 

растайтын құжаттардың түпнұсқалары немесе тиісті түрде 
куэландырылған көшірмелері, анықтамалар, кестелер, фотосуреттер

C) қызметтік жэне қызметтік міндеттерін негізге ала отырып, 
жол берілген бүзушылықтарға қатысы бар адамдардың ауызша 
гусініктемелері

В) ішкі мемлекеттік аудит нэтижелеріне байланысты 
зертгеулер, сараптамалар қсрытындылары, хаттамалардың
көшірмелері, басқа да қүжаттар немесе олардың көшірмелері

Е) жоғарыда аталғандардың барлығы

4. Қаржылық есептілік бойынша аудиторлық есеп немесе 
аудиторлық есеп қанша данада ұсынылады:

A) бір
B) екі
C) үш
О) төрт
Е) төрттен көп

5. Қол қойылған аудиторлық есепті жэне (немесе) қаржылық 
есептілік бойынша аудиторлық есепті үсьгағаннан кейін қанша күн
о гкеннен кейін қарсылықтар қарауға жатпайды:

A) Бір жүмыс күні
B) Үш жұмыс күні
C) Жеті жұмыс күні
Б) Он жұмыс күні
Е) Он үш жұмыс күні

6. Ішкі мемлекеттік аудит материалдарының сапасына 
бақылау жүргізілгеннен кейін қанша күн ішінде аудиторлық 
қорытынды қалыптастырылады:

A) Үш жұмыс күні
B) Бес жүмыс күні
C) Жеті жүмыс күні
О) Он жұмыс күні
Е) Он үш жүмыс күні

229



7. Аудиторлық қорытындыда не жазылмайды:
A) қаржылық есептіліктің анықтығы мен негізділііі
B) заңнама нормаларының талаптарына сәйкес келмеуі
C) мемлекеттік аудит объектісінің бухгалгерлік есебі жэне 

қаржылық жағдайы
Б ) мемлекеттік аудит объектісіне үсынымдар
Е) жоғарыда аталғандардың барлығы

8. Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын, 
соңдай-ақ оларды іске асыру үшін қабылданған мемлекеттік аудит 
объектілерінің актілерін бүзушылықтар анықталған жағдайда 
күралады:

A) аудиторлық есеп
B) аудиторлық қорытынды
C) қаржылық есептілік бойынша аудиторлық есеп
Б ) аудиторлық дэлелдеме
Е) нүсқама

9. Аудиторлық қорытынды бекітілгеннен кейін қанша күн 
ішінде мемлекеттік аудит объектісіне нүсқама жіберіледі:

A) Бір жүмыс күні
B) Үш жүмыс күні
C) Бес жүмыс күні
О) Жеті жүмыс күні
Е) Он жүмыс күні

10. Аудит тобының басшысы мемлекеттік аудит объектісінен 
ақпарат алған күннен бастап қанша күн ішінде мемлекеттік аудит 
объектісінің үсынымдар мен нүсқамаларды толық орындауына 
талдау жүргізеді:

A) Бір жүмыс күні
B) Үш жүмыс күні
C) Бес жүмыс күні
В) Жеті жүмыс күні
Е) Он жүмыс күні
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11. Мемлекеттік құнияларды қамтитын аудиторлық іс- 
шаралардың материалдары «Мемлекеттік кұпиялар туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңына сэйкес есепке алынады жзне 
сақталады.:

A) 1999 жылғы 15 қаңтар
B) 1999 жылғы 15 ақпан
C) 1999 жылғы 15 наурыз
В) 1999 жылғы 15 сәуір
Е) 1999 жылғы 15 мамыр

12. Қүжаттардың сапасын бақылау қанша деңғейге бөлінеді:
A) бір
B) екі
C) үш
В) төрт
Е) бес

13. Бір аудиторлық іс-шараның бірінші деңгейінің сапасына 
бақылау жүргізудің ұзақтығы қанша күннен аспайды:

A) Бір жұмыс күні
B) Үш жұмыс күні
C) Бес жұмыс күні 
Б ) Жеті жұмыс күні 
Е) Он жұмыс күні

14. Бір аудиторлық іс-шараның екінші деңгейдегі сапасына 
бақылау жүргізудің ұзақтығы қанпіа күннен аспайды:

A) Бес жұмыс күні
B) Он жұмыс күні
C) Он төрт жүмыс күні
О) Жиырма жұмыс күні 
Е) Он үш жұмыс күні

15. Екінші деңгейдегі сапаны бақылауды жүргізу үшін 
аудиторлық іс-шараларды іріктеу критерийлердің қайсысы 
бойынша жүзеге асырылмайды:

A) жеке жэне заңды түлғалардың, мемлекеттік аудит 
объектілерінің өтініштері мен шағымдарының болуы

B) тиісті жұмыстарды орындау мерзімдерін сақтау
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С) уәкілетті органньщ қүрылымдық бөлімшелерінің
тапсырмаларын сапасыз орындауы жэне орындау мерзімдерін 
бүзуы

О) мемлекеттік аудит объектісінің шағымын толық немесе 
ішінара қанағаттандырған жағдайда ішкі мемлекеттік аудит 
жөніндегі уәкілетті орган жанындағы дауларды апелляциялық 
реттеу жөніндегі комиссияның үсынымы

Е) уэкілетті орган жэне/немесе оның қүрылымдық бөлімшелері 
жүргізген аудиторлық іс-шаралардың нэтижелерін талдау

16. Сапаны бақылау қандай критерий бойынша жүзеге 
асырылмайды:

A) аудиторлық есептің, қаржылық есептілік бойынша 
аудиторлық есептің белгіленген нысан мен қүрылымга сэйкестігі

B) аудиторлық іс-шараны үйымдастырудың дайындық кезеңіне 
қойылатын талаптарды сақтау

C) қаржылық бақылаудың ден қою шараларының негізділігі мен 
уақтылылығы, мемлекеттік аудит объектісі қабылдаған қаржылық 
бұзушылықгар сомасын бюджетке қалпына келтіру жэне өтеу 
жөніндегі шараларды растайтын қүжаттарды тану

Б ) жеке және заңды түлғалардың өтініштерін біржақты қарауды 
қамтамасыз ету

Е) аудиторлық іс-шараның аяқталу мерзімін сақтау және 
қаржылық есептілік бойынша аудиторлық есепке, аудиторлық 
есепке қол қою

17. Қаржылық есептілік бойынша аудиторлық есеп немесе 
аудиторлық есеп қандай жағдайда стандарттарға сәйкес деп 
танылады:

A) жүргізілген аудиторлық іс-шарамен анықталмаған қаржылық 
бүзушылықтардың сапасына бақылау жүргізу кезінде бір немесе екі 
жағдайларда аиыктау

B) ішкі мемлекеттік аудит нэтижелеріне немесе мемлекеттік 
аудит пен қаржылық бақылау мақсаттарына қол жеткізуге ықпал 
еткен, жүргізілген аудиторлық іс-шарамен айқындалмаған рәсімдік 
сипатіағы бүзушылықтарды бақылау жүргізу кезінде белгілеу

C) ішкі мемлекеттік аудитті жүргізу бағдарламасында 
бекітілген кезеңнің толық қамтылуын және мәселелердің жалпы 
санының жүз пайызын қамтамасыз етпеуі
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О) ішкі мемлекеттік аудитті жүргізу бағдарламасында 
бскітілген мэселелердің отыз жэне одан да көп пайызын тавдаудың 
толықтығын қамтамасыз етпеу (объектнвті жэне жан-жақты қарау) 

Е) мемлекеттік аудит саласын немесе аудит объектісінің 
қызметін анықталған нәтижелердің мемлекеттік аудит 
корсеткіштеріне сэйкестігі тұрғысынан олардың жалпы санының 
отыз жэне одан да көп пайызында багалаудың болмауы

18. Екінші деңгейдегі сапаны бақылау қорытындысы 
бекітілген күннен бастап қанша күн ішінде тиісті ішкі мемлекеттік 
аудит органына жіберіледі:

A) Бір жүмыс күні
B) Үш жүмыс күні
C) Бес жүмыс күні
О) Жеті жүмыс күні 
Е) Он жүмыс күні

19. Нүсқамалардың тармақтарын орындау мерзімін қанша 
рет ұзартуға жол беріледі:

A) бір
B) екі
C) Үш
О) төрт 
Е) бес

20. Аудиторлық қорытындыдан кейін қанша күннен кейін 
уэкілетті органға талон-хабарлама ұсынылуы тиіс::

A) Бір жүмыс күні
B) Үш жүмыс күні
C) Бес жүмыс күні
В) Жеті жүмыс күні 
Е) Он жүмыс күні
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БӨЛІМ 10
МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ САПАСЫН БАҚЫЛАУ

10.1 Мемлекеттік аудит сапасын бақылаудың мэні
10.2 Ішкі мемлекеттік аудиттің сапасын бақьшау деңгейлері
10.3 Сапаны бақылауды жүргізу критерийі

10.1 Мемлекеттік аудит сапасын бақылаудың мәиі

Сапаны қамтамасыз ету сыртқы аудиттің тэуелсіздігін 
күшейтумен қатар, мемлекеттік басқару жүйесінің реформаларын 
тиісті түрде қолдауға мүмкіндік береді, оның салдары заңның 
үстемдігі, экономикалық тиімділік, мемлекеттік қаржылық 
басқарудағы ашықтық болып табылады.

Мемлекеттік аудитгің сапасын философиялық түсіну оның 
нақты маңызды сипаттамаларын, сондай-ақ оны бақылаудың басқа 
түрлерінен ерехсшелендіретін сол қасиеттердің түрақты 
қатынастарын анықтау болып табылады.

Экономикаиық түрғыдан алғанда, мемлекеттік аудиттің сапасы
- бүл оның мемлекеттік басқарудың қалай жүзеге асырылатыны 
туралы шынайы, толық, дэл жэне уақтылы ақпаратқа қоғамдық 
қажеттілікті қанағаттандыру қабілеті.

Сонымен қатар, мемлекеттік аудиттің сапасына эсер ететін 
анықтаушы факторлар бар.

Біріншіден, бүл мемлекеттік аудит теориясының жай-күйі 
үғымдық аппараттың, неғізгі постулаттар мен қағидаттардың 
қалыптасуын, мемлекеттік аудиторлардың тэуелсіздігін қолдау жай- 
күйіи, аудиторлардың кэсібилігін жэне этика нормаларының 
сақталуын көрсетуі тиіс.

Екіншіден, бүл мемлекеттік аудит эдіснамасының жай-күйі, ол 
жоғары мемлекеттік аудит органдарыньщ халықаралық 
стандарттарына негізделуі тиіс (І88АІ) жэне мемлекеттік аудит 
жүрғізудің нысандары бойынша нақты әдістемелер түрінде үлітық 
деңгейде нақтылауды қамтуы тиіс.

Үшіншіден, мемлекеттік аудиттің сыртқы органының 
функңияларын, міндегтері мен өкілеттіктерін, мемлекеггік 
аудиторларға қойылатын кәсіби талаптарды жэне т. б. айқындай 
отырып, мемлекеттік аудиттің үйымдық жүйесі завды тү]эде 
бекітілуге тиіс.
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Төртіншіден, сапаның мәнділігі, оған қоғам тарапынан 
(мемяекеттік аудитке тапсырыс беруші ретінде) нақты жэне 
і үсінікті талаптарды қоса алғанда, мемлекеттік аудитгің сапасын 
бағалаудьщ пысықталған тетіғі жзне сапаны бақылау жүйесі болуы 
гиіс. Мемлекеттік аудит сапасының қүрамдас бөлігі жалпы жүйенің 
және эрбір нақты аудиторлық гексерудің сапасы маңызды рөл 
атқаратын болады.

Мемлекеттік қаржылық аудит саласындағы көпжылдық 
южірибе Жоғарғы Аудит Үйымдарының Халықаралық 
і'гандарттарында (І88АІ) көрсетілген. Мемлекетгік аудиттің 
сапасын бағалаудың маңыздылығы «Жоғары бақылау 
органдарының жүмыс істеуінің қажетті шарттары» (І88АІ 2-деңгей) 
қүрамына кіретін І88А 40 «Жоғарғы аудит органдарының сапасын 
бақылауды» әзірлеуде атап өтілді. І88АІ 40 өзі Халықаралық 
ііухгалтерлер федераңиясы (ІҒАС) эзірлеген сапаны бақылаудың 
халықаралық стандарттарының (І8С)С) негізгі қағидатгарына 
пегізделген. І30>С жэне «Қаржьшық есептілікгің аудиті мен шолуын 
жэне аудитке қатысты басқа қызметтердің сапасын бақылау» 
момлекеттік аудитке қатысты кейбір мэселелерді қамтығанмен, 
ЖМАО қызметінде қолданудың негізгі принңиптері кейбір 
гүсіндіруді талап етеді. Сондықтан, І88АІ 40 қүрылды, ол өз 
жүмысында сапаны бақылаудың негізгі қағидаттарын қолдануға 
комектеседі.

Сонымен, І88АІ 40 сапаны қамтамасыз етудің алты негізгі 
'шементін анықтады.

1-элемент. Жоғары аудиторлық үйы м ны ң сапасына 
Гіасшылықтың жауапкерш ш ігі. ЖМАО қызметтің барлық 
саласында сапа ішкі мэдениетін ілгерілетуге бағъітталған саясат пен 
ііроңедураларды әзірлеуі керек. ЖМАО төрағасы, көпшілікке 
арналған саясат пен проңедураларды эзірлеу үшін сапаны 
бақылаудың бүкіл жүйесіне жауап береді. ЖМАО жүмысты жоғары 
саналы деп танып, алға жылжытуы керек деп атап өтті. Сонымен 
бірге, саяси, экономикалық жэне басқа да пікірлер орындалатын 
жумыстың сапасына әсер етпеуі керек, ал сапаны бақылау саясаты 
мен рәсімдері персоналға нақты жеткізіледі. Сонымен қатар, 
ЖМАО-да сапаны бақылау жүйесін қолдау үптіи ресурстардың қол 
жегімдіяігін қамтамасыз етудің маңыздылығы атап өтілді.
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2-элемент. Этикалық нормаларды қолдану. ЖМАО барлык 
қызметкерлерді қоса, ЖМАО-ның этикалық екендігіне негізделі ен 
сенімділікті қамтамасыз ету үшін эзірленген саясат пен шараларды 
жасауы керек. Аудитке қатысқан барлық адамдар тиісті этикалық 
мінез-құлықты көрсетуі керек. ЖМАО-ның жетекшісі мен жоғары 
басшылығы этикалық мінез-қүлықты көрсетіп, соған үлгі болуы 
керек. Этикалық галаптардың ЖМАО қызметін реттейтін 
нормативтік-құқықтық базаға енгізілгені жен. ЖМАО эзірлеген 
саясат пен рәсімдер Этика кодексінің (188АІ 3 0 )  негізгі 
қағидаттарына - тұтастыққа, тэуелсіздікке, объективтілікке, 
бейтараптыққа, кэсіби құпия мен құзыреттілікке негізделуі керек. 
Қызметкерлердің ЖМАО-ның этикалық талаптарына сэйкестігін 
растайтын жазбаша мэлімдемелерін пайдалану ұсынылады. 
Сонымен қатар, ЖМАО басшысына этикалық талаптардың 
бұзылуының барлық жағдайлары туралы, эсіресе тэуелсіздік туралы 
хабарлау қажет екендігі айтылды. Сондай-ақ, басқарылатын үйым 
өкілдеріне деген жанашырлық пен жанашырлықтың қаупін азайту 
үшін персоналды ауыстыру қажеттілігі баса айтылған

3-элемент. Қабылдау және жалғастыру. ЖМАО аудит жэне 
басқа да жұмыстар жүргізу туралы шешім қабылдағаиына 
жеткілікті сенімді қамтамасыз етуге арналған саясат пен рәсімдерді 
эзірлеуге тиіс, егер ол: құзыретгі жэне ол үшін ресурстар мен 
мүмкіндіктерге (атап айтқанда, уақыт) ие; этикалық талаптарға 
жауап береді; сапаны сақтау бойынша адалдық пен тәуекелдерді 
қарайды.

ЖМАО барлық қызметтері үш негізгі категорияға бөлінеді:
- жұмыс ЖМАО мандатында жэне заңнамада қарастырылған -  

ЖМАО оны орындауға немесе орындамауға шешім қабылдайды;
- жұмыс мандатпен қарастырылған, бірақ жұмыс уақыты мен 

сипатын ескере отырып орындалады,
- ЖМАО таңдау еркіндігіне ие:
- орындау үшін өздігінен таңдалған ЖМАО жұмысы
Стандарт эр жұмыс түрі үшін тәуекелдерді қарауды жэне

сапаны бақылау жүйесін қүруды талап етеді. Сондай-ақ, мүмкіндігі 
шектеулі ресурстармен қамтамасыз етілуін жэне мүмкіндігін 
анықтау мақсатында ЖМАО жүмыс жоспары тиісті сапа деңгейін 
сақтай отырып, көзделген жұмыстарды орындау қарастырылуы
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тиіс. Жоғарыда қарастырылған заң шығарушы билікті 
қмржыландыруға тікелей сұрау салу тетігінің әрекеті тиісті сапаны 
сақтау үшін қажетгі ресурстарды пайдалана отырьш, 
жүмыстарының орындалуын қамтамасыз етуге мүмкіндік береДі. 
( 'ондай-ақ ол тэуелсіздіктің елеулі тэуекелдерін бағалауы, бар 
болған жағдайда оларды қүжатгау жэне осы тәуекелдерді 
болдырмау үшін қажетті іс-эрекеттерді анықтауы тиіс.

Сонымен, жүмысты қабылдау немесе жалғастыру турагіы кез 
іселген шешім ЖМАО тэуекелдерді бағалаумен жэне орындалатын 
жүмыстың сапасы бойынша ЖМАО кепілдігімен сүйемелденуі тиіс.

4-элемент. Адами ресурстар. ЖМАО этикалық нормаларды 
сақтай отырып, тиісті сападағы жүмыстарды орындау үшін адам 
[)есурстарының (персоналдың) жеткілікті болуына ақылға қонымды 
сенімді қамтамасыз етуге арналған саясат пен рэсімдерді әзірлеуі 
і иіс. Мысалы, белгілі бір аудш ті жүргізуге бағытгалған мамандар 
гобы жиынтығында қажетті арнайы білімі мен тәжірибесі бар жэне 
жүмысты сапалы орындауға қабілетті мүшелерден қүралуы тиіс. 
Кадр саясаты ЖМАО тиісті біліктілігі бар персоналды іріктеу 
рэсімдерін, тиімділікті бағалауды, дамытуды, мүмкіндіктер беруді 
(атап айтқанда, аудит жүргізуге арналған уақытгы), қүзыреттілікті 
(этикалық жэне техникалық), мансаптық өсуін, қызмет бойынша 
жоғарьшатуды ескеруі тиіс. ЖМАО тиісті біліктілігі бар кадрларды 
оқытуға жэне даярлауға жэне бақыланатын кәсіпорын қызметінің 
ерекшеліктерін тиісті түсіну үшін кэсіби дағдыларды өзектендіруге 
ықпал етуі тиіс.

5-элемент. Аудит және басқа да жумыстар жүргізу. ЖМАО
оның аудиті мен басқа да жүмыстары қолданыстағы стандартгар 
мен нормативтік талаптарға сэйкес жүргізілетініне ақылға қонымды 
сенімді қамтамасыз етуге арналған саясат пен рэсімдерді эзірлеуі 
тиіс. Бүл ретте әзірленген стандаргтар мен эдістемелерді 
басшылыққа алу, кэсіби пікірді дүрыс қолдану қажет, ал 
келіспеушідіктер болған жағдайда талқылау жэне түнкілікті шешім 
шығару үшін барлығын мүқият құжаттау қажет. Сондай-ақ, 
жүмысты жүргізу мерзімдерінің қатаң сақталуын жэне судың 
жоғары мәнін қолдайтын уақтылы қүжаттауды мүқият қадағалау 
қажет. Қүжаттардың қүпияльшығын теңдестіруге жэне судың
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қажетгі ашықтығы мен есептілігін қамтамасыз етуге елеулі рөл 
беріледі.

6-элемент. Мониторинг. ЖМАО мониторинг жүргі::уі 
тиіс,сапаны бақылау жүйесімен байланысты саясат пен рәсімдер 
өзекті жэне барабар және тиімді жүмыс істейтініне ақылға қонымды 
сенімді қамтамасыз етуге тиіс. Мониторинг жүргізетін тұлғалар 
тәжірибелі, жауапты және тэуелсіз болуы тиіс, яғни олар сапа 
мониторингін кешіктірмей жүрғізілетін іс-шараларга қатыспауы 
тиіс. Кейде тэуелсіз сарапшылар - басқа (немесе басқа) оның 
тарапынан сапаны бақылау жүйесін сараптамалық бағалау мүмкін. 
Бүдан басқа, ЖМАО орындалған жүмыстардың сапасына қатысгы 
шағымдар мен өтініштерді қарау рэсімдері түрінде бақыланатын 
субъектілерден кері байланыстың болуы ынталандырылады.

Мемлекеттік аудиттің сапасын бақылаудың отандық жүйесі 
нақгы қалыптаспағанын, оның жекелеген элементгері ғана бар 
екенін атап өту қажет.

Қазіргі уақытта мемлекетгік ішкі аудиттің сапасьш бақылауды 
қамтамасыз ету саласында белгілі бір пысыктаулар бар. Сыртқы 
мемлекетгік аудиттің сапасын бақылау бойынша (яғни мемлекетгік 
аудиттің жоғары органының қызметі) барльны элдеқайда күрделі. 
Бірден сүрақ туындайды - мемлекеттің «бас бақылаушысын» кім 
жэне қалай бақылайтын болады жэне мұндай бақылауға қажеттілік 
бар ма? Алайда біз бұл бақылаудың болуы тәуелсіз сыртқы 
мемлекеттік аудит жүйесінің мақсаты мен мақсатын негізге ала 
отырып, әбден қисынды болып табылатынына сенімдіміз. Сонымен 
бірге мүндай бақылауды жүзеге асыру рәсімі тиісті ғылыми- 
эдістемелік негіздемеге жэне қүқықтық қамтамасыз етуге ие болуға 
тиіс.

Біздің ойымызша, сыртқы мемлекеттік аудиттің сапа жүйесі 
ішкі жэне сыртқы сапа бақылауын біріктіреді. Ішкі сапа бақылауын 
жүргізу үшін аудиттің тиісті стандарттарын эзірлеу жэне енгізу 
қажет. Қызметкерлердің осы стандарттарға немесе басқа да нақты 
критерийлерге сэйкестігіне ітпкі аудиттер жүргізу аудиттің сапасын 
бақылауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, жоспарланған 
тапсырмалардың орындалуын, мониторинг кезінде жиналған 
дэлелдемелердің объективтілігі мен дэлдігін, қорытындылар мен 
ұсыныстардың сенімділігі мен дэйектілігі, уақытылы дайындалуы,
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бақылау ыегізінде қурастырылған есептердің нақтылығы мен 
конструктивтілігі бағаланатын постерориорлық бақылау болады. 
Мониторинг үшін персоналды таңдауға, олардың қүзіреттілігіне, 
біліктілігін арттыруға, эр қызметкердің бақылау нәтижелері үшін 
жауапкершілігіне жэне т.б. ерекше назар аудару қажет.

Мемлекеттік аудиторлар жүргізген аудиторлық жүмыстарға 
тиісті қадагалау мен бақылауды тэуелсіздік, адалдық, объективтілік 
жэне қүпияльшық қағидаттарына, сондай-ақ кэсіби тэртіп 
стандархтарына сәйкес жүзеге асыруы керек.

10.2 Іш кі мемлекеттік аудиттің сапасын 
бақы лау деңгейлері

Уэкілетті органның басшысы өз қызметі барысында 
мемлекеттік аудиторлар жасайтын құжаттарға ішкі мемлекеттік 
аудит органдары қызметінің жэне мемлекеттік аудиторлардың іс- 
қимылдарының сэйкестігі түрғысынан түрақты тексеру жүргізу 
жолымен сапаны бақылауды үйымдастыруды қамтамасыз етеді.

Жүргізілген ішкі мемлекеттік аудит нэтижелері бойынша 
қабылданған қүжаттар сапаны бақылауға жатады.

Уэкілеггі орган мен оның аумақтық бөлімшелері қүжаттарының 
сапасын бақылау екі деңгейге бөлінеді (12-кесте).

12-кесте
Уэкілетті орган мен оның аумақтық бөлімшелері қужатгарының сапасын 
бақылау

Деңгей Мазмұны
Сапаны 

бақылаудың 
бірінші деңгейі

Уэкілетті органның мемлекеттік аудиторы немесе 
уәкілетті органның аумақтық белімшесінің қүрылымдық 
белімшесі жүргізетін сапаны бақылау;

Сапаны 
бақылаудың екінші 

деңгейі

Екінші деңгейдегі сапаны бақылауды жүргізуге уэкілетті 
уэкілетті органның қүрылымдық бөлімшесі жүргізетін 
сапаны бақылау

10.3 С апаны  бақы лауды  жүргізу критерийі

Сапаны бақылауды ішкі мемлекеттік аудитті жүргізуге 
қатыспаған мемлекетгік аудиторлар жүзеғе асырады.
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Сапаны бақыяау нәтижелері сапаны бақылау қорытындысымен 
ресімделеді.

Сапаны бацылаудыц бірінші децгейі
Уәкілетті органның құрылымдық (аумақтық) бөлімшелері 

уәкілетті орган жэне оның аумақтық бөлімшелері жүргізген барлық 
аудиторлық іс-шаралардың, оның ішінде қүқық қорғау органдары 
мен сот мамандары ретінде тартылған мемлекеггік аудиторлар 
жүргізген мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша берілі:'ен 
материалдардың (қорытындылардың) бірінші деңгейінің сапасын 
бақылауды жүзеге асырады.

Аудиторлық есепте немесе қаржылық есептілік жөніндегі 
аудиторлық есепте мемлекеттік аудит объектісі басшысьшың 
немесе оны алмастыратын түлғаның қарсылықтары туралы 
ескертпелер немесе жазбалар болган жағдайда, сапаны бақылау 
уэкілетті органның басшысы қарсылықтарды қарау қорытындылары 
бойынша шешім шығарғаннан кейін жүргізіледі.

Сапаны баңылаудыц екінші децгейі
Уәкілетті органның қүрылымдық бөлімшесі уәкілетті органның 

жэне оның аумақтық бөлімшелерінің мемлекетгік аудиторлары ез 
қызметі барысында жасайтын құжаттардың, оның ішінде құқық 
қорғау органдары мен сот мамандары ретінде тартылған 
мемлекетгік аудиторлар жүргізген мемлекеттік аудит нэтижелері 
бойынша берілген материалдардың (қорытындылардың) Екінші 
деңгейдегі сапасын бақылауды жүзеі’е асырады.

Уәкілетті орган мен оның аумақтық бөлімшелері құжаттарының 
сапасын бақылау екі деңгейге бөлінеді (13-кесте).

13-кесте
Сапаны бақылау

Сипаттамасы Сапаны бақылаудьщ бірінлті 
деңгейі

Сапаны бақылаудьщ екінші 
деңгейі

Сапаны
бақылауды
жүргізудің
ұзақтығы

Аудиторлық есепке, 
қаржьшық есептілік 
бойынша аудиторлық 
есепке қол қойған күннен 
бастап он жүмыс күнінен 
аспайды. Мемлекеттік 
аудит объектісінің 
аудиторлық есепке қол

Екіиші деңгейдегі сапаны 
бақылауды жүргізуге нетіз 
болған құжат келіп түскен 
күинен бастап жиырма 
жүмыс күнінен аспайды. 
Қосымша зерделеу немесе 
тексеру жүргізу қажет 
болған жағдайларда, екінші
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Сипаттамасы Сапаны бақылаудың бірінші 
деңгейі

Сапаны бақылаудың екінші 
_________ деңгейі_________

қоиылмауы сапаны 
бақылауды жүргізуге 
кедергі болмайды.

деңгейдегі сапа бақылауын 
жүргізу мерзімі «Жеке жэне 
заңды түлғалардьщ 
өтініштерін қарау тәртібі 
туралы» Қазакстан 
Республикасының 2007 
жылгы 12 қаңгардағы 
Заңының 8-бабының 2- 
тармағына сәйкес 
үзартылады.

Сапаны бақылау 
қорытындысы

Сапаны бақылауды 
жүргізген қызметкер 
жасайды және оган: қол 
қояды жэне оны уәкілетті 
органның қүрылымдық 
(аумақгық) бөлімшесінің 
басшысы бекітеді.

Сапаны бақылауды 
жүргізген қызметкер 
жасайды және оған қол 
қояды жэне оны уәкілетті 
органның уәкілетгі 
қүрылымдық белімшесінің 
басшысы, ал ол болмаған 
жағдайда оны 
алмастыратын түлға 
заңнамада белгіленген 
тәртіппен бекітеді.________

Екінші деңгейдегі сапаны бақылауды жүргізу үшін аудиторлық 
іс-шараларды іріктеу мынадай олшемдер (критерилер) бойынша 
жузеге асырылады:

1) уәкілетті органның қурылымдық (аумақтық) болімшелерінІң 
тапсырмаларын сапасыз орындауы жэне орындау мерзімдерін 
бұзуы;

2) ішкі мемлекеттік ауднт нэтижелері бойынша қабьшданған 
кұжаттарға, сондай-ақ уэкілетті органның жэне оның аумақгық 
белімшелерінің қызметкерлеріне қатысты шағым жасау туралы 
Жеке жэне заңды тұлғалардың, мемлекеттік аудит обьектілерінің 
етініштері мен шағымдарының (жазбаша түрде, сенім телефоны 
бойынша) болуы;

3) уәкілетгі орган жэне (немесе) оның құрылымдық (аумақтық) 
Сіолімшелері жұргізген аудиторлық іс-шаралардың нәтижелерін 
талдау:

4) мемлекеттік аудит объектісінің шағымы толық немесе 
ішінара қанағаттандырылған жағдайда ішкі мемлекетгік аудит
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жөніндегі уәкілетті орган жанындағы дауларды апелляциялық 
реттеу жөніндегі комиссияның ұсынымы болуға тиіс.

Аудиторльщ есепке немесе қаржылық есептілік бойыиша 
аудиторлық есехпсе қарсылықтар болған кезде аудиторлық 
қорытынды, сондай-ақ нұсқама тиісті аудиторлық іс-шараның 
сапасына бақылау жүргізілгеннен кейін шығарылады.

Аудиторлық есепке, қаржылық есептілік жөніндегі аудиторлық 
есепке қарсьшықтар келіп түскен кезде мемлекеттік аудит 
объектісінің қарсылықтары мен оларды қарау жөніндегі дэлелдерді 
растайтын құжаттарды қоса бере отырып, уәкілетті органның 
қүрылымдық жэне аумақтық бөлімшелері үш жүмыс күні ішінде 
Заңда белгіленген тэртіппен ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі 
уәкілетті орган жанындағы дауларды апелляциялық реттеу 
жөніндегі комиссияға қарау үшін береді.

Мемлекеттік аудит объектілерінің қарсылықтарьш қарау 
женіндегі уэкілетті органның қүрылымдық жэне аумақтық 
бөлімшелерінің негіздемелері қарсьшықтың эрбір аспектісі 
бөлінісінде егжей -  тегжейлі ресімделеді жэне оған узкілетті 
өрганның қүрылымдық (аумақтық) бөлімшесінің басшысы, ол 
болмаған жағдайда басшының міидетін атқарушы қол қояды.

Сапаны бақылау келесі өлшемдер бойынша жүзеге асырылады:
1) аудиторлық іс-шараны ұйымдастырудың дайындық кезеңіне 

қойылатын талаптарды сақтау;
2) аудиторлық іс-шараның аяқталу жэне қаржылық есептілік 

бойынша аудиторлық есепке, аудиторлық есепке қол қою мерзімін 
сақтау;

3) аудиторлық есептің, қаржылық есептілік бойынша 
аудиторлық есептің белгіленген нысан мен құрылымға сэйкестігі;

4) аудитөрлық есеп, қаржылық есептілік бойынша аудиторлық 
есеп мазмүнының, оның ішінде:

жүргізілген аудиторлық іс-шара мақсатының аудит 
жоспарында көрсетіпген мақсатқа сэйкестігі;

- аудит бағдарламасының мәселелерін толық қамту жэне ашу;
- аудит жоспары мен бағдарламасында корсетілмеген мэселелер 

мен бюджеттік бағдарламалар бойынша аудитті жүзеге асыру 
фактілерінің болуы;

- аудит қамтитын кезеңді сақтау;
- тексеру жүргізу үшін негіздерді сақтау;
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- бүзушылықтар мен кемшіліктер анықталмаған жағдайда аудит 
п.тгижелерін ресімдеуге қойылатын талаптарды сақтау;

- анықталған бұзушылықгарды көрсету кезінде заңнаманың 
дүрыс қолданылуы, талаптары бузылған нормативтік куқықтық 
пкіілердің багітарына, тармақтары мен тармақшаларына қажетгі 
і'іл гемелердің болуы;

- бұзушылық фактілерін баяндаудың анықтылыгы мен 
ішқгыльны;

- көрсетілғен бүзушылыктар фактілерінің объективтілігі, 
имықталған бүзушылықтар фактілерін растайтын құжаттардың 
болуы жэне аудиторлық есепте немесе қаржылық есептілік 
бойынша аудиторлық есепте сілтеме бар жазбалардың 
шыінайылығын растайтын құжаттардың болуы;

- мемлекеттік аудит нэтижелерін аудиторлық дәлелдемелермен 
растау;

- жеке жэне заңды тұлғалардың өтініштерін объективті жэне 
жан-жақты қарауды қамтамасыз ету;

- бақьшау өлшеу (тексеру) актілерінің болуы, оларды жасау 
қажет болған жағдайда;

- эрбір бұзушылықты жеке тармақпен нөмірлеу жэне тіркеу 
іуралы талаптарды сақтау, бұзушылықтар тізілімі, аудиторлық есеп, 
қаржылық есептілік бойынша аудиторлық есеп мазмұнының 
сойкестігі;

- алдыңғы тексерулердің нэтижелері жэне анықталған 
бүзушылық-тарды жою бойынша қабылданған шаралар туралы 
моліметтерді көрсету;

5) қаізжылық бақылаудың ден қою шараларының негізділігі мен 
уақтылылығы, мемлекетгік аудит объектісі қабьшдаған қаржьшық 
бүзіушылықтар сомасын бюджетке қалпына келтіру жэне өтеу 
жөніндегі шараларды растайтын құжаттарды тану.

Мемлекеттік аудит объектісіне шыға отырып, стандарттардың 
галаптарына сәйкес келмеген кезде мемлекеттік аудит нәтижелерін 
қайга тексеру қажеттілігін мемлекеттік аудит жэне қаржылық 
бақылау органының басшысы айқындайды.

Екінші деңгейдегі сапаны бақылау қорытындысы бекітілген 
күннен бастап үш жұмыс күні ішінде тиісті ішкі мемлекеттік аудит 
органына жіберіледі.
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Уәкілетті органның немесе оның аумақтық бөлімшелерінің 
сапаны бақылау нэтилселері уэкілетті органның ақпараттық 
жүйесінде жэне мемлекетхік аудит жэне қаржылық бақылау 
жөніндегі бірыңғай дерекқорда орналастырылады.

Мемлекеттік аудит пен қаржылық бақылаудың негізгі 
қағидаттарын, ішкі мемлекеттік аудитті жүзеге асыру кезінде 
стандарттарды бүзғаны үшін мемлекеттік аудиторлар Қазақстан 
Республнкасыңың заңдарына сэйкес дербес тэртіптік, экімшілік 
жэне қылмыстық жауаптылықта болады.

Бақылау сүрақтары:
1. Сапаны бақылау дегеніміз не?
2. Ішкі мемлекеттік аудит сапасын бақылау неге 

бағытталған?
3. Ішкі аудит қызметтерінің аудиторлық іс-шараларының 

сапасын бақылау қорытындысын кім жасайды жэне қол қояды?
4. Мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылаудың негізгі 

қағидаттарын, ішкі мемлекеттік аудитті жүзеге асыру кезінде 
стандарттарды бүзғаны үшін мемлекеттік аудиторлар қандай 
жауаптылықта болады?

5. Сапаны бақылау қандай өлшемдер (критериям) бойынша 
жүзеге асырылады?

6. Ішкі аудит қызметі қүжаттарының сапасына бақылау 
жүргізу үшін аудиторлық іс-шараларды іріктеу қандай олшемдер 
(критериям) бойынша жүзеге асырылады?

7. Бір аудиторлық іс-шараның екінші деңгейінің сапасына 
бақылау жүрхтзудің ұзақтығы қандай?

8. Мемлекеттік аудит объектісіне шыға отырып, стандарттар 
талаптарына сәйкес келмеген кезде мемлекеттік аудит 
нэтижелерін қайта тексеру қажеттігін кім айқындайды?

9. Уэкілетті органның немесе оның аумақтық 
бөлімшелерінің сапаны бақылау нэтижелері қайда 
орналастырылады?

10. Қандай халықаралық аудиг стандарты «Сапаны 
бақылауды» реттейді?
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Тест тапсырмалары

1. «Сапаны бақылау» ұғымына анықтама:
A) аудиторлық қызметті реттейтін ережелердің 

(стандарттардың) жэне басқа да нормативтік құжаттардың 
сақталуын тексеру үшін қолданылатын үйымдастырушылық 
шаралар, эдістемелер мен рэсімдер жүйесі

Б) аудиторлық іс-шараның мақсаттарына қол жеткізу үшін 
қажетті аудит бағдарламасына сэйкес аудиторлық іс-шара 
барысында жүзеге асырылатын іс-әрекеттер

B) егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде 
өзгеше көзделмесе, нысандары мен көлемін бюджетті атқару 
жөніндегі орталық уәкілетті орган айқындайтын мемлекеттік аудит 
жэне қаржылық бақылау объеетілерінің қаржылық жағдайы, 
қызметінің қаржылық нэтижелері жэне қаржылық жағдайының 
өзгерістері туралы ақпарат;

Г) мемлекеттік аудитті жүргізу үшін қажетті құжаттар, сондай- 
ақ оның нәтижелері бойынша жасалған қүжаттар мен қоса берілетін 
аудиторяык; дэлелдемелер.

2. Сапаны бақылауды кім жүзеге асырады:
A) ішкі мемлекеттік аудитті жүргізуге қатыспаған мемлекепік 

аудиторлар
Б) мемлекетгік мекеменің бірінші басшысы
B) сыртқы мемлекеттік аудитор
Г) «Жоғары мемлекеттік аудитор» біліктілігі бар мемлекеттік 

аудитор

3. Бір аудиторлық іс-шараньщ бірінші деңгейінің сапасына 
бақылау жүргізудің үзақтығы қандай:

A) мемлекеггік аудитор аудиторлық есепке қол қойган күннен 
бастан он жүмыс күнінен аспайды

Б) мемлекеттік аудитор аудиторлық есепке қол қойған күннен 
бастап екі жүмыс күнінен аспайды

B) мемлекеттік аудитор аудиторлық есегіке қол қойған күннен 
бастап он бес жүмыс күнінен аспайды

Г) мемлекеттік аудитор аудиторлық есепке қол қойған күннен 
бастап жиырма жүмыс күнінен аспайды



4. Мемлекетгік аудит объектісінің аудиторлық есепке қол 
қойылмауы сапаны бақылауды жүргізуге кедергі бола ма:

A) жоқ
Б) иө
B) иә, мемлекеттік аудит объектісі үсынған жағдайларда
Г) иә, егер оны мемлекетгік аудит басшысы келіскен жағдайда

5. Бірінші деңгейдің сапасын бақылау қорытындысын кім 
жасайды:

A) сапаны бақылауды жүргізген қызметкер
Б) уэкілетгі органның құрылымдық (аумақтық) белімшесінің 

басшысы
B) мемлекеттік аудит басшысы
Г) уэкілетті органның бірінші басшысы

6. Бір аудиторлық іс-шараның екінші деңгейінің сапасына 
бақылау жүргізудің үзақтығы қандай:

A) мемлекеттік аудитор аудиторлық есепке қол қойған күннен 
бастап жиырма жүмыс күнінен аспайды

Б) мемлекеттік аудитор аудиторлық есегіке қол қойған күннен 
бастап екі жүмыс күнінен асгіайды

B) мемлекеттік аудитор аудиторлық есепке қол қойған күннен 
бастап он бес жүмыс күнінен аспайды

Г) мемлекеттік аудитор аудиторлық есепке қол қойған күннен 
бастап он жүмыс күнінен аспайды

7. Екінші деңгейдегі сапаны бақылау қорытындысын кім 
бекітеді:

A) уәкілетті органның уэкілетті қүрьшымдық белімшесінің 
басшысы

Б) сапаны бақылауды жүргізген қызметкер
B) мемлекеттік аудит басшысы
Г) уэкілетті органның бірінші басшысы

8. Сапаны бақылау қандай өлшемдер бойынша жүзеге 
асырылады:

А) аудиторлық іс-шараны үйымдастырудың дайындық кезеңіне 
қойылатын талаптарды сақтау;
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Б) аудиторлық іс-шараны аяқгау және қаржылық есептілік 
бойынша аудиторлық есепке, аудиторлық есепке қол қою мерзімін 
сақтау;

В) аудиторлық есептің, қаржылық есептілік бойынша 
аудиторлық есептің белгіленген нысан мен құрылымға сзйкестігі

Г) аудиторлық есеп, қаржылық есептілік бойынша аудиторлық 
есеп мазмұнының стандарттар мен ережелерге сэйкестігі

Д) барлық жауаптар дұрыс

9. Мемлекеттік аудит объектісіне шыға отырып, стандарттар 
талаптарына сэйкес келмеген кезде мемлекетгік аудит нзтижелерін 
қайта гексеру қажеттігін кім айқывдайды:

A) мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау органының 
басшысы

Б) сапаны бақылауды жұргізген қызметкер
B) уэкілетті органның уэкілетті құрылымдық бөлімшесінің 

басшысы
Г) ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органның бірінші 

бас:шысы

10. Қанша күн ішінде екінші сапаны бақылау қорытындысы 
тиісті ішкі мемлекеттік аудит органына жіберіледі:

A) бекітілген күннен бастап үш жұмыс күні ішінде
Б) бекітілген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде
B) бекітілген күннен бастап екі жұмыс күні ішінде
Г) бекітілген күннен бастап он жұмыс күні ішінде

11. Сапаны бақылау өлшемдеріне сэйкес, онда аудиторлық есеп 
болмауы тиіс:

A) сарапшыны тарту себебі бойынша мемлекеттік аудитордан 
жауапкершілікті алып тастау жөніндегі ақпарат

Б) аудит бағдарламасының мәселелерін толық қамту және ашу
B) аудит қамтитын кезеңді сақтау
Г) жүргізілген аудиторлық іс-шара мақсаттарының аудит 

жоспарында көрсетілген мақсатқа сэйкестігі
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12. Мемлекеттік аудит объектісі қаржылық жэне шаруашылық 
операцияларды жасаған кезде Қазақстан Республикасы заңнамасы 
нормаларының, сондай-ақ квазимемлекеттік сектор субъеісгілерінің 
оларды іске асыруға қабылданған актілерінің талаптарынан 
ауытқуы, сондай-ақ қабылданатын шешімдерге ықпал ететін өзге де 
қателер, олардың ең жоғары жол берілетін мөлшері мемлекеттік 
аудит объектісі қызметінің ерекшелігіне жэне көрсеткіштер 
санатына қарай Қазақстан Республикасының мемлекеттік аудит 
және қаржылық бақылау туралы заңнамасына сәйкес айқындалады:

A) мәнділік;
B) аудит жоспары;
C) бюджет процесіне қатысушылардың есеп материалдары;
0 )  тэуекелдердің болуы жэне дэрежесі;
Е) алдын ала талдау жүргізу

13. Көрсеткіштердің эрқайсысына мемлекеггік аудит 
көрсеткіштерін жэне аудиторлық іс-шараның (бірлескен, қосарлас 
тексеру) егжей-тегжейлі мэселелерін қамтиды:

A) аудит бағдарламасы;
B) аудит жоспары;
C) алдын ала талдау жүргізу;
Б ) тэуекелдердің болуы жэне дэрежесі;
Е) аудиторлық тапсырма.

14. Аудиторлық іс-шара барысында қамтуға жататын нақты 
бағдарламалық мәселелерді, аудит тобының қатысушылары 
арасында бөлінетін эрбір мемлекеттік аудит объектісінде оларды 
қарау мерзімдерін қамтиды:

A) аудиторлық тапсырма.
B) аудит жоспары;
C) аудит бағдарламасы;
1)) алдын ала талдау жүргізу;
Е) тэуекелдердің болуы жэне дәрежесі;

15. Аудиторлық іс-шарамен екі жэне одан да кеп мемлекеттік 
аудит объектілерін қамтитын жағдайларда мемлекеттік аудит 
тобының басшысы жасайды жэне оны аудиторлық іс-шараны 
жүргізуге жауапты түлға бекітеді:
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A) аудит жоспары;
B) аудит бағдарламасы;
C) алдын ала талдау жүргізу;
В) тэуекелдердің болуы жэне дәрежесі;
Е) аудиторлық тапсырма..

16. Аудиторлық іс-шараны өткізуге негіз болып табылады:
A) аудиторлық іс-шараны еткізуге тапсырма;
B) мемлекеттік аудиторлар олардың заңдылығын, аныктығы 

мен жол берілетіндігін ескере отырып, олардың негізінде 
бұзушылықтардың болуын немесе болмауын белгілейтін нақты 
деректер;

C) тэуекелдердің болуы жэне дэрежесі;
В) ішкі мемлекеттік аудит қорытындылары бойынша есептер 

мен қорытындыларды дайындауға, өткізуге, ресімдеуге бағытталған 
іс-эрекеттер кешені;

Е) алдын ала талдау жүргізу

17. ІАҚ қызметінің тиімділігіне бағалау жүргізудің мақсаты:
A) ІАҚ жэне ІАҚ жеке мемлекеттік аудиторы қызметінің 

тиімділік дәрежесін анықтау;
B) экономикалық субъектілердің бухгалтерлік немесе 

қаржылық есептілігінің дүрыстығын жэне олар жасаған қаржылық 
және шаруашылық операциялардың ҚР қолданыстағы нормативтік 
актшерге сэйкестігін анықтау;

C) бухгалтерлік есеп деңгейін, есеп кадрларының біліктілігін, 
ақпаратгы өңдеу сапасын (әсіресе бастапқы қүжастаманы), 
бухі'а)ітерлік жазбаларды жасаудың дүрыстығы мен заңдылығын 
бағапау;

О) қаржылық нэтижелерге тікелей эсер еткен кемшіліктерді, 
эсіресе бұзушылықтарды жою жөнінде ұсынымдар арқылы 
кәсіпорындарға көмек көрсету есептілік көрсеткіштерінің 
дұрыстығына эсер етті;

Е) тек өгкен факгілерді жэне казіргі уақытта бар ережелерді 
бағалау қажеттілігі
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18. ІАҚ қызметінің тиімділік керсеткішін есептеудің бірінпііі 
кезеңі:

A) мемлекеттік аудитті жүргізу бойынша ІАҚ мемлекеттік 
аудиторы қызметінің тиімділігін бағалауды топ басшысы, ол 
болмаған кезде - ІАҚ басшысы, аудиторлық тапсырманы орындау 
нәтижелері бойынша жүргізеді;

B) мемлекеттік аудит тобының басшысы қызметінің тиімділігіін 
бағалауды ІАҚ басшысы не оны алмастыратын түлға аудиторлық 
тапсырманы орындау нәтижелері бойынша жүргізеді;

C) ІАҚ мемлекеттік аудиторлары қызметінің тиімділігін 
бағалауды ІАҚ басшысы не оны алмастыратын түлға тиісті жылдың 
нэтижелері бойынша жүргізеді;

Ә) дүрыс жауап жоқ.

19. Тэуекелдерді басқару жүйесі негізінде Қазақстан 
Республикасының ¥лттық Банкін қоспағанда, бюджеттік 
бағдарламалар экімшілерінің, оның ішінде шоғырландырылғаи 
қаржылық есептіліктің жэне Мемлекеттік мекемелердің қаржылық 
есептілігіне жыл сайынғы аудит қандай Мемлекеттік орпін 
жүргізеді:

A) ҚР ҚМ Ішкі мемлекеттік аудит комитеті;
B) республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі 

есегі комитеті;
C) ҚР Әділет министрлігі;
Б ) ҚР ҚМ бухгалтерлік есеп эдіснамасы департаменті;
Е) ҚР Ақпарат жэне коммуникаңия министрлігі.

20. Ішкі аудит қызметтерінің мемлекеттік аудит жэне қаржьшық 
бақылау стандартгарын жэне ішкі мемлекеттік аудит жэне 
қаржылық бақылау жүргізу қағидаларын сақтауын бақылауды 
қандай Мемлекеттік орган жүзеге асырады:

A) ҚР ҚМ Ішкі мемлекеттік аудит комитеті;
B) республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі 

есеп комитеті;
C) ҚР Әділет министрлігі;
О) ҚР ҚМ бухгалтерлік есеп эдіснамасы департаменті;
Е) ҚР Ақпарат жэне коммуникаңия мннистрлігі.
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БӨЛІМ 11
ҚАРЖЫЛЫҚ БАҚЫЛАУДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ

11.1 Қаржылық бақылаудьщ мақсаты, міндеттері, қағидалары 
мен функдиялары

11.2 Қазақсган Республикасының мемлекехтік қаржылық 
бақылау жүйесінің қалыптасу жэне даму кезеңдері

11.3 Қаржылық бақылаудың ден қою шаралары

11.1 Қаржылық бақылаудың мақсаты, міндеттері, 
қағидалары мен функциялары

Қаржылъщ бщылау мемлекеттік аудит барысында аньюқталған 
бүзушылықтарды жоюға бағытталған қызмет болып табылады.

Қаржылық бақылау қүқықтық нормаларда белгіленген 
гэртіппен мемлекеттік билік органдары мен жергілікті өзін-өзі 
басқару органдарының барлық жүйесімен, оның ішінде қоғамдық 
үйымдардың, азаматтардың қатысуымен арнайы бақылау 
органдарымен жүзеге асырылады. Осылайша, қаржылық бақылау, 
бір жағынан, қаржыиы басқарудың соңғы сатысының бірі болса, 
екінші жағынан, оларды басқару тиімділігінің қажетті шарты болып 
табылады.

Қаржылық бақылаудың мэні біріншіден, мемлекетгік билік 
жэне жергілікті өзін-өзі басқару органдары, кәсігюрындар, 
мекемелер, ұйымдар, азамагтар қаржылық қызмет процесінде 
белгіленген қүқықтық тэртіптің сақгалуын жэне екіншіден, жүзеге 
асырылатын іс-эрекеттердің экономикалық негізділігі мен 
гиімділіітн, олардың мемлекет пен жергілікті қүрылымдардың 
міңдеттеріне сәйкестігін тексеретіндіктен корінеді. Осылайша, ол 
жүргізілетін қаржылық қызметтің заңдылығын жэне 
мақсаттылығын қамтамасыз етудің маңызды тэсілі болып табылады.

Нарықтық экономикасы дамыған елдердегі қаржылық бақылау 
жүйесі мынадай элементтерді қамтиды:

-  елдің Парламентіне немесе Президентіне тікелей 
бағынатын бас аудитордың ведомствосы (Есеп комитеті). Бүл 
ведомствоның басты мақсаты - мемлекеттік қаражаттың жұмсалуын 
жалпы бақылау;
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-  салықтардың түсуін бақылайтын елдің үкіметіне немесе 
Қаржы министрлігіне бағынатын салық ведомствосы;

-  ведомстволық бағыныстағы мекемелерді тексеру мен 
аудитті жүзеге асыратын ведомстволар қүрамындағы бақылаушы 
органдар;

коммерңиялық негізде есеп беру қүжаітамасының 
дүрыстығын жэне қаржы операцияларының заңдылығын тексеруді 
жүзеге асыратын мемлекеттік емес бақылаушы қызметтер;

ішкі бақылау қызметтері, олардың неғізгі міндеті - шығындарды 
төмендету жэне пайданы барынша кобейту жолдарын іздеу.

Қаржылық бақылау шындық пен әрекеттілік, түрақтылық, 
жариялылық пен эділдік қағидаттарына негізделеді.

Қаржылық бақылау универсалды сипатында болуға тиіс, ;ал 
бақылау органдарының қызметкерлері барлық қағидагтарды 
үстануға тиіс. Қаржылық бақылау қоғамда, шаруашылық 
жағдайларда жэне қаржылық бақылау аддында нақты мақсаттарға 
қол жеткізуге бағытталған. Егер оларды мемлекеттік, қоғамдық 
мүдделер түрғысынан қарайтын болсақ, онда бүл:

мемлекет, үйымдар жэне халық алдында қаржылық 
міндеттердің орывдалуын тексеру (салықтар, Инвестиңиялгір, 
жалақы, зейнетақы).

-  кэсіпорындардың, мекемелердің, үйымдардың өз 
иелігіндегі ақша ресурстарын дүрыс пайдалануын тексеру.

қаржы операцияларын, есеп айырысулар мен төлемдерді 
жасау, кэсіпорындардың, үйымдардьщ, мекемелердің ақша 
қаражатын сақтау, кассалық тэртіпті сақтау ережелерінің сақталуын 
тексеру.

өндірістің ішкі резервтерін анықтау - шаруашьшықтың 
рентабельділігін арітыру, еңбек өнімділігін арттыру, айналым 
қаражатының айналымдылығын жеделдету, материалдық жэне 
ақша қаражатын неғүрлым үнемді жэне тиімді пайдалану 
мүмкіндіктерін анықтау.

-  қаржы тэртібінің бүзылуын жою.
шығындарды дүрыс есепке алуды, барлық шаруашылық 

жүргізуші субъектілердің есеитеуін енгізу.
Бүзушылықтар анықталған жағдайда белгіленген тэртіппен 

ұйымдарға, лауазымды адамдарға жэне азаматтарға ықпал егу 
шаралары қолданылады, мемлекет пен ұйымдарға келтірілген

252



чалалдың етелуі қамтамасыз етіледі. Қаржылық бақылау -бүл 
мемлекет мүддесі мен оның араласуы ғана емес, сонымен қатар 
қаржыға тэн бақылаудың экономикалық санаты ретінде іс жүзінде 
жүзеге асыру.

Қаржылық бақылау әдетге екі аспектіде қарастьфылады:
1) барлық экономикалық субъектілердің қаржыльщ заңнамасы 

мон қаржылық тэртібінің сақталуына арнайы қүрылған бақылаушы 
органдардың қатаң регламенттелген қызметі;

2) қаржы операңияларының орындылығы мен тиімділігін 
қамтамасыз ету мақсатында макро жэне микродеңгейде қаржы мен 
ақша ағындарын басқарудың ажырамас элементі.

Бақылаудың екі аспектісі өзара бір-бірімен байланысты, бірақ 
мақсаттарымен, эдістерімен, бақылау субъектілерімен 
ерекшеленеді. Егер бірінші жағдайда бақылаудың құқықтық жэне 
сандық жағы басым болса, екіншісінде - қаржылық бақылаудың 
талдамалық жағына назар аударылады

Бақылауды қүжагтық жэне іс жүзінде бөлу белгілі шамада 
шартты сипатта болады, себебі осы шектеудің негізінде деректердің 
эртүрлі көздері жатыр.

Қүжатгық бақылаудың негізгі тәсілдеріне теменде 
корсетілгендерді жатқызуға болады:

құжаттарды формальды жэне арифметикалық тексеру;
-  қүжаттарда көрсетілген шаруашылық операцияларды

заңдық бағалау;
-  қүжаттамалық ресімделген шаруашылық операциялардың

объективті мүмкіндігін логикалық бақылау;
-  түтас жэне іріктеп бақылау; 

қүжаттарды қарсы тексеру;
-  материалдық шығындарды алдын ала сараптамалық

бағалауға негізделген кері шот тэсілі;
бухгалтерлік есептің корреспонденциялық шоттарының 

деректері бойынша шаруашылық операциялардың заңдьшығы мен 
негізділігін бағалау;

тауарлық-материалдық қүндылықтар қозғалысының
қаржылық-бухгалтерлік құжаттамада көрсетілген баланстық 
байланыстылығы.



Нақты бақылау тәсілдері үш топқа бөлінеді:
- түгендеу;
- сараптамалық бағалау;
- визуалды бақылау.
Қаржылық бақылау нысаны деп бақылау іс-қимылдарының 

нақты көрінісі мен үйымдастырылуын түсінеді. Қаржылық бақылау 
нысандарын эртүрлі өлшемдер бойынша жіктеуге болады. 
Қаржылық бақылау нысандары арасында:

- авдын-ала;
- ағымдағы;
- кейінгі.
Шаруашылық жэне қаржылық операцияларды жүргізу алдында 

алдын ала бақылау ескерту сипатында болады. Ол қаражаттың 
үнемсіз жэне тиімсіз жүмсапуын болдырмау үшін қаржылық 
бағдарламалар мен болжамдардың неғізділігін бағалауды коздейді.

Ағымдағы бақылау шаруашылық жэне қаржылық 
операңияларды жасау проңесінде жүзеге асырылады. Жедел жэне 
бухгалтерлік есептің, түгендеудің жэне визуальды бақылаудың 
бастапқы құжаттарының деректеріне сүйене отырып, ағымдағы 
бақылау тез өзгеретін шаруашылық жағдайларды реттеуге, 
шығындар мен шығындардьщ агщын алуға мүмкіндік береді.

Кейінгі бақылау тексерілетін үйымның шаруашылық жэне 
қаржылық қызметінің барлық колемін қамтиды. Есепті қаржылық 
және бухгалтерлік қүжаттаманы талдау жэне тексеру жолымен 
жүргізілетін кейінгі қаржылық бақылау экономикалық 
субъектілердің қаржылық қызметінің нәтижелерін бағалауға, 
қаржылық жоспарлар мен болжамдарды ұсынышан қаржылық 
стратегияны жүзеге асыру тиімділігін бағалау нэтижелерімен 
салыстыруға, қаржылық шығындарды болжанатын жэне т.б. 
салыстыруға арналған.

Қаржылық бақылау жүзеге асыру эртүрлі әдіс-тәсілдермен 
жүргізіледі. Қаржылық бақылаудың мъшадай әдістері 
пайдаланылады: қаржылық-шаруашылық қызметті қадағалау,
талдау, қадағалау, ревизия, тексеру, қаржылық жоспарлардың 
жобаларын қарау, өгінімдер жобаларын қарау, қаржы-шаруашылық 
қызмет туралы есептерді бекіту жэне т.б.
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Бақылау субъектісіне байланысты бақьшаудың мынадай түрлері 
ижыратылады:

- мемлекеттік;
- қаржылық-ведомстволық;
- ішкі шаруашылық;
- тәуелсіз (аудиторлық).
Мемлекеттік қаржьшық бақылауды мемлекеттік билік жэне 

басқару органдары жүзеге асырады. Ол ведомстволық 
бағыныстылығына қарамастан бақылауға жататын объектілерге 
багытталған. Оның негізгі мақсаты -  мемлекеттік бюджеттің жэне 
бюджеттен тыс қорлардың атқарылуына, ақша айналымының 
үйымдастырылуына, кредиттік ресурстардың пайдаланылуына, 
мемлекеттік ішкі жэне сыртқы қарыздың, мемлекеттік резервтердің 
жагдайына, қаржылық және салықтық жеңілдіктерді жүзеге асыруға 
бақылау жасау.

Ведомстволық қаржылық бақылау жеке министрліктің, 
кедомствоның оз жүйесіне кіретін кэсіпорындардың, үйымдардың, 
мекемелердің қызметіне өкілеттігі шегінде жүзеге асырылады.

Ішкі шаруашылық қаржылық бақылауды кэсіпорындардың, 
үйымдар мен мекемелердің экономикалық қызметтері 
(бухгалтериялар, қаржы болімдері жэне т.б.) жүзеге асырады. 
Мүнда объектісі болып кэсіпорынның өзінің, сондай-ақ оньщ 
күрылымдық бөлімшелерінің өндірістік жэне қаржылық қызметі 
болып табылады.

Мемлекеттік қаржылық бақылау мынадай түрлерде жүзеге 
асырылады:

- кешенді бақылау - нақты кезеңге мемлекеттік қаржылық 
бақылау объектісінің қызметін тексеру жэне бағалау;

- тақырыптық бақылау - нақты кезеңде жекелеген мэселелер 
бойынша мемлекеттік қаржылық бақылау объектісінің қызметін 
тексеру жэне бағалау;

- үстеме бақылау - мемлекеттік қаржылық бақылау объектісіне 
қатысты ақпарат алу қажеттілігімен байланысты үшінші 
түлғалардың бақылауы.

Мемлекеттік қаржылық бақылауды жүргізу құпиялылық 
режимін қамтамасыз етуді ескере отырып, тэуелсіздік, 
объективтілік, дэйектілік, ашықтық, құзыретгілік, жариялылық 
қағидаттарын міндетті түрде сақтай отырып жүзеге асырылады.
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Сыртқы бақылау жүзеге асырылады:
1) республикалық деңгейде -  республикалық бюджеітің 

атқарылуын бақылау жөніндегі Есеп комитеті;
2) жергілікті деңгейде — мэслихаттардың Тексеру 

комиссиялары.
Ішкі бақылауды ішкі бақылау жоніндегі орталық уэкілетті орган 

жэне ішкі бақылау қызметтері жүзеге асырады.
Бюджеттік бағдарламалар (республикалық жэне жергілікті) 

экімшілеріне бюджет қаражатының пайдаланылуын бақылауды 
жүзеге асыру міндеті жүктелген. Бюджеттік бағдарламалардың 
экімшісі - бюджетгік бағдарламаларды жоспарлауға, негіздеуге 
жэне іске асыруға жауапты мемлекеттік орган.

Қаржылық бақылаудың мақсаты мемлекеттік органдарда, 
мемлекеттік мекемелерде, бюджет қаражатын алушылардың, 
сондай-ақ квазимемлекеттік сектор субъектілерінің бюджет 
қаражатын, мемлекет активтерін басқару мен пайдаланудың 
тиімділігін тексеру болып табылады.

Бақылаудың негізгі екі міндетін бөліп көрсетеді: біріншісі - бүл 
үйым активтерінің бар болуын тексеруге бағьггталған қарапайым 
міндет; екіншісі - неғүрлым күрделі-жаппы мемлекеттік қаржьыық 
бақылау объектілерінің қызметін тексеру. Осы үстанымдарды 
негізге ала отырып, бақылау міндеттерін жалпы жэне нақты деп 
бөлуге болады. Жалпы сипаггағы бақылау міндеттері заңнамаиық 
жэне нормативтік қүжаттардың негіз қалаушы ережелер мен 
талаптардан туындайды. Нақты міндеттер бақылаудың белгілі бір 
функңиоиалдық буынының алдында түрған міндеттердің сипатына 
негізделеді.

Мемлекеггік қаржылық бақылау объектілері қызметінің саны 
мен сапасын бақылаудың тиімділігін арттыру экономикапық 
тетіктер мен ынталандырудың барлық жағын қолдануды талап 
етеді.

Жоғарыда айтылғандарды назарға ала отырып, мемлекеттік 
қаржылық бақылаудың негізгі міндеттерін түжырымдауға болады: 

басқарудың барлық деңгейлерінде мемлекеттің қаржы 
саясатын іске асыруды және мемлекеттік мекемелердің, ұйымдар 
мен жеке кәсіпкерлердің қаржы жоспарларының параметрлерін 
тиісінше орындауын қамтамасыз ету;
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бюджеттік бағдарламалар экімшілерінің жэне бюджет 
қаражатын алушылардың қызметінің тұпкілікті нәтижелері мен 
мемлекеттік ресурстарды пайдалану тиімділігі ушін 
жауапкершілігін арттыру;

-  стратегиялық мақсаітар, тактикалық міндеттер жэне 
бюджеттік бағдарламалар бойынша бюджеттік қаражаттың ұтымды 
бөлінуін тексеру;

мемлекеттік қаржылық бақылау объектісі қызметінің 
нормативтік-заңнамалық актілерге сэйкестігін тексеру;

-  мемлекеттік қаржылық бақылау объектілерінің мемлекеттік 
активтерді пайдалану тиімділігін тексеру;

-  мемлекеттік жэне мемлекет кепілдік берген борышты, 
сондай-ақ мемлекет кепілгерлігі бойынша борышты қалыптастыру 
мен басқаруды тексеру;

байланысты гранттардың, бюджеттік инвестициялардың, 
мемлекеігтік жэне мемлекет кепілдік берген қарыздардың, мемлекет 
кепілгерлігімен тартылатын қарыздардың пайдаланылуын тексеру;

мемлекеттік органдар мен квазимемлекеттік сектор 
субъектілерінің тауарларды, жұмыстарды, кызметтерді сатып алуды 
жоспарлау, іске асыру және жүзеге асыру тиімділігін тексеру.

11.2 Қазақстан Республикасының мемлекеттік қаржылық 
бақылау жүйесінің қалыптасу және даму кезеңдері

Қазақсі’ан тэуелсіздік алған сэттен бастап республикада 
мсмлекетгік қаржылық бақылау жүйесін (МҚБ) жетілдіру бойынша 
жұмыстар үнемі жүргізілуде. Мәселен, Қазақстанның мемлекеттік 
қаржылық бақылау жүйесі реформалаудың бірнеше кезеңінен өтті: 
басқарудың нарықгық эдістерімен топтық-экімшілік эдістерін 
ауыстырудан бастап қаржы саласындағы нарықтық қатынастарға 
сэйкес келетін жаңа ұйымдық-функцноналдық құрылымды қүруға 
дейін. Тэуелсіздіктің алғашқы жьшдарында мемлекеттік қаржьшық 
бақьшауды Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бас 
бақьшау басқармасы (1993 жылға дейін) жэне Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік қа]зжылык бақылау комитеті (1996 
жылға дейін) жүзеге асырды.

Қазақстанда жүргізіліп жатқан экономикалық реформалар 
мемлекеттік қаржылық бақылау жүйесінде болып жатқан тұрақты
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өзгерістерге, олардың қалыптасуына, XXI ғасырдың басында ғана 
түпкілікті қалыптасқан өз миссиясын, мақсаттары мен 
функцияларын уғынуға ықпал етті.

Қазақстанда мемлекеттік қаржылық бақылауды 
ұйымдастыруды дамьггуды 4 кезеңге бөлуге болады:

I кезең -1992-1995 жылдар. Осы кезеңде 1995 жылы Қазақстан 
Республикасы Қаржы Министрлігінің Қаржылық бақылау комитеті 
болып, кейін Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің 
Қаржылық бақылау және Мемлекеттік сатып аау комитеті болып 
қайта құрылған Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
қаржылық бақылау комитеті құрылды. Сол жылы бюджеттің 
кассалық атқарылуын бақылауды жұзеге асыратын орган ретінде 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қазынашылық 
комитеті құрылды. Негізгі міндеттерді іске асыру жэне бюджеттік 
тэртіпті нығайту мақсатында Қазынашылық органдарына 
мемлекеттік органдарда, кәсіпорындар мен мекемелерде елдің 
қаржы ресурстарын есепке алудың, аударудың және пайдаланудың 
дұрыстығына тексеру жұргізу құқығы бекітілді.

1993 жылы қабылданған «Қазақстан Республикасының 
жергілікті өкілді жэне атқарушы органдары туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңы алғаш рет жергілікті бюджетгердің 
атқарылуын бақылауды жүзеге асыратын мэслихаттардың тексеру 
комиссияларының мэртебесі мен окілетгіктерін заңмен бекітті. Ішкі 
жэне сыртқы бақылауды жүзеге асыратын органдардың 
функциялары мен өкілетгіктерін ажырату мақсатында 2002 жылы 
«Республикалық жэне жергілікті бюджеттердің атқарылуын 
бақылау туралы» Қазақстан Республикасының Заңы қабылданды. 
Осы заңға сәйкес сыртқы бақылау органы - республикалық 
бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі Есеп комитеті болса, 
жергілікті бюджетгің атқарылуын бақылау жөніндегі 
мэслихатгардың тексеру комиссиялары, сондай-ақ ҚР ҚМ 
қаржылық бақьшау Комитеттің аумақтық органдары. Бұл ретте 
мэслихатгардың тексеру комиссияларына заііцы тұлға мэртебесі 
бекітілмеген. Ал заңды тұлға мэртебесіз мәслихаттардың тексеру 
комиссияларын мемлекеттік қаржылық бақылау органдарына 
жатқызуға болмайды. Республикалық бюджетгің атқарылуын ішкі 
бақылауды Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің

258



Қаржылық бақылау комитеті мен оньщ аумақтық бөлімшелері 
жузеге асырды. Жергілікті бюджеттердің атқарылуына іиікі 
бақылауды экім уәкілеттік берген мемлекеттік органдар -  облыстық 
қаржы басқармасыньщ тексеру бөлімдері жүзеге асырды. Бүл 
жергілікті бюджеттердің атқарылуын бақьшау жөніндегі жұмыста 
қайталануға алып келді.

Сондықтан, Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 5 
шілдедегі Бюджет кодексіне өзгерістер енгізгеннен кейін, 132-бапқа 
сойкес сыртқы мемлекеттік қаржылық бақылау органдары 
1'еспубликалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі Есеп 
комитеті жэне Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 
Қаржылық бақьшау жэне мемлекеггік сатып алу комитеті, сондай- 
ақ мәслихаттардың тексеру комиссиялары болды. Осыған 
байланысты, қолданыстағы заңнамаға сэйкес, мәслихаттардың 
гексеру комиссиялары іс жүзінде жергілікгі деңгейде мемлекеттік 
қаржылық бақылау органдарына айналды. Оларға заңды түлға 
мәртебесі және мемлекеттік органның өкілеттіктері берілген, яғни 
тэуелсіз мемлекеттік мекемелерге бөлінді жэне қажетті кадрлармен 
жэне материалдық-техникалық базамен қамтамасыз етілді.

Қаржылық ресурстар қозғалысының ауқымын, қаржылық 
қатынастардың күрделілігін ескере отырып, анықталған 
бүзу шьілықтардың саны емес, мемлекеттік қаржылық ресурстарды 
найдалану тиімділігін қалай арттыру, бюджеттік қаражаттарды 
ііайдаланудың кірістілігін арттыру маңызды болады. Әрбір бақылау 
іс-шарасындағы ең бастысы тексерілетін объектілердің жүмысын 
жақсартуға арналған сындарлы ұсыныстармен қаржы ресурстарын 
аайдалану тиімділігін бағалау болуы керек.

Қаржылық бақылаудың жай-күйін талдау өңірлерде қаржылық 
ресурстарды пайдалану тиімділігін жедел сандық жэне сапалық 
бағалау қажеггіліктеріне бейімделген әдіснамалық күралдардың 
жоқтығын, қаржылық қалыптасу салаларында негізделген 
критерийлер мен тиімділік көрсеткіштерінің жоқтығын керсетеді. 
Ретгеуші қаржы органдарының арсенальшда негізінен тексерудің 
ескірген нысандары мен әдістері басым. Бақылаушылардың назары 
иегізінен олардың пайда болу себептерін емес, бұзуппылық 
фактілерін анықтауға бағытталған, Мүның бэрі бюджет қаражатын 
і іайдаланудағы кемшіліктерді жоюға ықпал етпейді.
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Экономиканың ашықтығының жаңа жағдайларында қаржылық 
бақылау демократиялық қағидаттардың нығаюымен, 
интеғрациялануымен, қаржылық қатынастардың ашықтығының 
жоғарылауымен сипатталады. Осындай жағдайларға байланысты 
қаржылық бақылау объективтілік, ашықгық, ғылыми жэне кэсіби 
шеберлік қағидатгары негізінде жетілдіріледі. Бұл қағидаттар 
бақылаудың жаңа эдісіне толығымен тэн - тиімділік аудиті. Мұндай 
бақылау әдісін практикаға енғізу дамыған елдердің тэжірибесі 
көрсеткендей, кэсіпкерліктің мэртебесін көтеруге жэне тэуекелдерді 
ең төменғі шегіне дейін төмендетуғе мүмкіндік береді.

Тиімділік аудиті әдісін жедел жэне кеңінен қабылдаудың 
орындьшығы, нэтижеге бағытталған бюджеттік жүйені 
республикалық жэне аймақтық деңгейде қолдану қажеттілігімен 
байланысты. Бүл үйымдастырушылық, әдістемелік жэне қүқықтьпс, 
сипаттағы бар жағдайлар мен алғышарттарды терең талдауды қажет 
етеді. Сонымен қатар, бүл бухғалтерлік есептің дүрыстығына, 
сенімділіғіне, критерийлерді, эдіснамалық жэне эдіснамалық 
эзірлемелерғе, тиімділік көрсеткіштеріне, технолоіиялық аудит 
нэтижелеріне қатысты болып табылады.

Кадр мәселесі де маңызды: персоналды кэсіби түрғыдан ғана 
емес, сонымен бірге психолоғиялық түрғыдан даярлау, олардың 
психикасын өзгерту жэне жеке кемшіліктерді анықтау түрғысынан 
ғана тексерілетін үйымды қабьшдау қабілеті қажет. Аудиторлық 
қызметгің нэтижелерін талдау жэне жүйелеу, бюджет қаражатын 
бөлу мен пайдалану кезіндегі кемшіліктердің себептерін анықтау, 
орынсыз шығыстардан немесе мемлекеттік активтерді тиімсіз 
игеруден бюджет шығындарының мөлшерін анықтау, бюджет 
ресурстарын пайдалану тэртібін өзгерту туралы сындарлы 
үсыныстар беру қажет.

П кезең - 1996 - 2003 ж ы лдар, 1996 жылы Қазақстан 
Республикасының Конституциясына сэйкес Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік бюджетінің орындалуын бақылау 
үшін есеп беретін жэне ел президентіне бағынатын Есеп комитеті 
қүрылуымен байланысты.

1995 жылғы Конституция алғашқы рет республикалық 
бюджеттің атқарылуына мемлекетгегі конституциялық бақылау 
мэселелерін жэне осындай бақылауды жүзеге асыруға уэкілетгік
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бсрілген арнайы органның қызметін ұйымдастыруды 
Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі Есеп 
комитетіі тз'ралы, елдің жаңа Конституңиясының үш бабында нақгы 
көрсетілген (44)., 53, 57). Конституңияның бұл баптарында Есеп 
комитетінің бақьшау қызметін қалыптастыру және үйымдастыру 
моселелері, сондай-ақ Есеп комитетінің республикалық бюджеттің 
агқарылуы туралы жылдық есебін елдің ГІарламентінде қарау жэне 
бекіту тэртібі көрсетілген. Осы сэттен бастап атқарушы билікке 
і эуелсіз республикалық бюджеттің атқарылуына сыртқы бақылауды 
үйымдастыруға мүмкіндік туды.

Есеп комитетінің қүрылымы Есеп комитетінің Тәрағасынан, 
мүшелерінен, сондай-ақ Әкімшіліктен түрады жэне жоғарғы 
басқару органы - тоғыз адамнан түрады. Есеп комитетінің Төрағасы 
мен екі мүшесін Қазақстан Республикасының Президенті 
іағайыңдай;ды, Есеп комитетінің алты мүшесін Қазақстан 
Ресгіубликасының Парламенті, Парламенттің эр иалатасынан үш 
мүшеден тағайындайды.

Есеп комитеті республикалық бюджет есебінен үсталатын 
мемлекеттік органдардың, мекемелердің, үйымдардың Қазақстан 
Республикасы бюджет заңнамасының талаптарын сақтауын 
бақылайды.

Қазіргі уақытта Есеп комитетінің мэртебесі, өкілеттіктері, 
функңиялары, Қазақстан Республикасының заңдарымен 
анықталған, мемлекеттік қаржылық бақылаудың жоғарғы 
органдарының халықаралық үйымы қабылдаған Лима 
деклараңиясына сәйкес келеді.

Қаржылық бақылаудың жогарғы органы (ҚБЖО) қүрылғаннан 
баютап Есеп комитетінің қызметін реттейтін нормативтік қүқықтық 
актілерді жетілдіру, сондай-ақ бақылау шараларының сапасын 
арттыру бойынша белсенді ясүмыс жүргізілді. Әрі қарай, 
республикалық бюджеттің атқарылуына сыртқы бақылауды 
үйымдастыру жэне дамыту бойынша негізгі нормативтік 
қүжаттарды көрсетуге болады:

- 2000 жылы мамыр айы - Сеулдегі ІМТО8АІ сессиясында 
Республикалық бюджегтің атқарылуын бақылау женіндегі Есеи 
комитеті ІМТОЗАІ қүрамына қабылданды;

- 2000 жылы қазан - Тайлавдтағы АЗОСАИ сессиясында 
Республикалық бюджегтің атқарылуью бақылау жөніндегі Есеп 
комитеті АЗОСАИ қүрамына қабылданды;
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- 2001 жылы қырқүйек - «Қазақстан Ресиубликасындағы
республикалық жэне жергілікті бюджеттердің атқарылуын бақылау 
жүйесін дамьпу тұжырымдамасы» бойынша Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің қаулысы қабылданды;

- 2002 жылы қаңтар - «Республикалық және жергілікті
бюджетгердің атқарылуын бақылау туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңы қабылданды;

- 2002 жылы тамыз -  экономиканың дамуына жэне үкімет 
қүрылымындағы өзгерістерге байланысты «Республикалық 
бюджеттің атқарылуын бақылау женіндегі Есеп комитеті туралы 
ережені бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 
жаңа Жарлығына қол қойылды;

- 2002 жылы қазан - республикалық жэне жергілікті
бюджеттердің орындалуын сыртқы және ішкі бақылау 
қызметкерлерінің этикалық ережелері бекітілді;

- 2003 жылы қазан - Римдегі Республикалық бюджеттің
атқарылуын бақылау женіндегі Есеп комитеті ЕІЛх()8АІ-ға 
қабылданды;

1997 жылы халықаралық стандарттардың талаптары негізінде 
мемлекеттік бағдарламаның міндеттерін іске асырумен барлық 
деңгейлерде мемлекеттік қаржылар мен бюджеттік шығыстардың 
ашық статистикасын жүргізуге мүмкіндік беретін кірістер мен 
шығыстардың жаңа бюджеттік классификациясы жасалды және 
енгізілді.

2002 жылдан бастап бюджеттік бағдарламаның төлқүжаты 
деген үғым енгізілді. Бүл өзіне жүктелген функцияларды іске асыру 
үшін бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің қызметін бағалаудың 
негізгі құжаты. Бюджеттік бағдарламаның төлқұжаты бюджеттік 
бағдарламаның қүнын, нормативтік-құқықтық базаны, 
қаржыландыру көздерін, мақсатты, міндеттерді, бағдарламаны іске 
асыру жөніндегі шараларды, оны іске асырудың күтілетін 
нэтижелерін, жауапты орындаушылар мен орындау мерзімдерін 
анықтайды.

Мүндай қүжаттың болуы мемлекеттік органдарды тэртіпке 
келтіреді жэне бюджеттік бағдарламаиардың орындалуын 
бақылауды қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, бюджеттік 
бағдарламалардың төлқұжаты бағдарлама экімшісінің бюджеттік 
қаражатты пайдаланғаны туралы жариялылықты қамтамасыз етеді.
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Қаізіргі уақытта бюджеттік бағдарламалардың кез-келген 
төлқұжатын заңнамалық базадан табуға болады, Интернеттегі тиісті 
сайттарға қараңыз.

Осы кезеңде жургізілген қайта құру жаңа Бюджет кодексін 
жасауға алғышарттар жасады. Бюджет жүйесіндегі қолданыстағы 
заңнаманы жетілдіру және жуйелеу жэне олардьщ икемді 
қүрылымыи қамтамасыз ету қажет болды.

III кезең - 2004 - 2011 жылдар. Қазақстан Республикасының 
2010 жылға дейінгі мемлекеттік қаржылық бақылауды дамыту 
Стратегиясында мемлекеттік қаржылық бақылау жүйесінің дамуына 
жаңа серпін берілді. Стратегияны іске асыру мемлекеттік қаржылық 
бақылаудың тиімді жүйесін қүруға бағытталған, атап айтқанда:

- заманауи, жан-жақты жэне бірыңғай мемлекеттік қаржылық 
бақыдау жүйесін қүру (мемлекеттік қаржылық бақылау 
органдарының өкілеттіктері мен функцияларының қайталануы мен 
қайталануын жою);

- мемлекеттік қаржылық бақылаудың қүқықтық, нормативтік, 
әдістемелік жэне ресурстық базасының халықаралық стандарттарға 
сэйкестігі;

- бақылау шараларының сапасын жақсарту (оның ішінде 
қаржылық бақылау органдарын ақпараттандыру арқылы).

Есен комитеті жаңа нормативтік құқықтық актілерді, сондай-ақ 
қолданыстағы актілерге озгерістер мен толықтырулар енгізудің 
бастамашысы ретінде эрекет ететін мемлекеттік қаржылық бақылау 
жүйесін жетілдіру процесіне белсенді қатыса бастайды. Мысалы, 
Есеп комитеті - Қазақстан Республикасының Бюджет кодексін 
жасаушылардың бірі. Есеп комитегінің Бюджет кодексінің жобасын 
эзірлеуге және талқылауға белсенді қатысуы арқасьшда оның 
мэртебесі, құзыреті, өкілеттіктері мен функциялары айтарлықтай 
кеңейтіліп, халықаралық стандарттарға сэйкестендірілді. Сонымен, 
Есеп комитетін 2004 жылғы Бюджет кодексіне сэйкес Қазақстан 
Республикасының қаржылык бақылаудың жоғарғы органы 
анықтады.

2004 жылы қабылданған Қазақстан Республикасының Бюджет 
кодексі тұңғыш рет кешенді, тақырыитық жэне қарсы бақылауға 
баса назар аудара отырып, мемлекеттік қаржылық бақылауды 
ұйымдастырудың негіздерін анықтағанын атап өткен жөн.
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Қаржылық есешіліктің сәйкестігін жэне бақылаумен қатар олар 
тиімділік, тиімділік, мақсаттылық және дұрыстылықты бақылауды 
басгады.

Заңнамалық деңгейде Есеп комитетінің, мэслихаттардың 
тексеру комиссияяарының, орталық және жергілікті уэкілетті 
органдардың ішкі бақылау бойынша өкілеттіктері айқындалды. 
Алғаш рет орталық мемлекеттік органдарда мемлекеттік басқару 
органдарының басқа қүрылымдық бөлімшелеріне тэуелсіз ұйымдық 
жэне функционалды түрде ішкі бақылау қызметтері қүрылды.

Сол 2004 жылы Есеп комитеті IX ЕС08А І Ассамблеясының 
жүмысына, ЭКО-ға мүше мемлекеттердің жоғарғы бақылау 
органдарын біріктіретін халықаралық үйым - Иран, Пэкістан жэне 
Түркия, Әзірбайжан жэне Орта Азияның бес мемлекетін кіретін 
Экономикалық ынтымақтастық үйымын біріктірді. Сонымен қатар, 
ішкі аудиторлар Б ¥ ¥  мен Ш Т08А І (Жоғарты Аудит ¥йымдарының 
Халықаралық ¥йымы) үйымдастырган симгюзиумға жоғарғы 
аудиторлық ұйымдардың тәуелсіздігі туралы.

Бұл кезең басқа елдердің реттеуші органдарымен жэне 
халықаралық үйымдармен ынтымақтастық жөніндегі Есеп 
комитетінің қайта жандануымен сипатталады. Сонымен, Ресей 
Федерациясының Есеп палатасы мен Қазақстан Республикасының 
Республикалық бюджетінің мониторингі бойынша Есеп комитеті 
арасында 2004 жылы Ынтымақтастық туралы келісімге қол 
қойылды, Есеп комитеті мен Польша, Түркия, Кувейт, ¥лыбритапия 
жэне басқалары сияқты шет мемлекеттердің мемлекеттік қаржылық 
бақылау органдары арасындағы қатынастар орнатылуда. 2007 жылы 
Есеп комитеті Еуропалық жоғарғы бақылау институттарының VII 
конгресіне қатысты (ЕИК08АІ).

Қаржылық бақьшаудың жоғарғы органдары - ЕІЖОЗАІ 
мүшелері арасындағы ынтымақтастықтың перспективалық 
бағыттарының бірі келесідей анықталды:

- мемлекеттік қаржылық бақылау саласындағы жинақталтан 
теориялық жэне практикалық тэжірибені зерделеу бойынша 
бірлескен іс-шаралар жүргізу (симпозиумдар, халықаралық 
ғылыми-практикалық конференциялар, дөңгелек үстелдер жэне 
т.б.);

- бақылаудың әртүрлі бағыттарын жүзеғе асырудың үлгілік 
нұсқаулықтарын жасау арқылы мемлекеттік қаржылық бақылаудың 
эдістемелік базасын жетілдіру;
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- бірлескен жэне параллель бақылау іс-шараларын жүргізу;
- мемлекеттік қаржылық бақылау қызметкерлеріне арналған 

үздіксіз оқу курстарын өткізу.
2009 жылы Қазақстан Республикасы Президентінің мемлекет 

қүрудың әртүрлі кезеңдерінде дамуын қамтамасыз ететіи өзара 
байланысты элеменгтер кешені болып табылатын мемлекеттік 
жоспарлау жүйесін енгізу туралы Жарлығы шықты.

Мемлекеттік жоспарлау мемлекеттііс органдардың жэне 
процесстің басқа қатысушыларының Қазақстанның элеуметтік- 
экономикалық даму деңгейін жоғарылатуға, азаматтардың эл- 
ауқатын арггыруга жэне мемлекеттің қауіпсіздігін нығайтуға 
бағыггалған қызметін қамтиды.

Мемлекеттік органдарға қойылатын стандарттар мен талаптар 
анықгалды, бүл мемлекеттік қызметшілерге қойылатын 
талаптардың сэйкесінше артуына әкелді.

Қазақстанда аймақтық экономиканың өсуіне көп кеңіл бөлінеді, 
оның дамуы аумақтық даму бағдарламаларын, атқарушы 
органдардың стратегиялық жоспарларын тиімді іске асыруға, 
сондай-ақ жергілікті бюджет қаражатын үтымды жэне өнімді 
пайдалануға байланысты.

Осыған байланысты 2009 жылғы 7 сәуірде Есеп комитеті 
мемлекеттік қаржылық бақылаудың жаңа стандарттарын 
қабылдады.

Есеп комитетінің қызметін одан эрі дамыту «өңірлерде сыртқы 
мемлекеттік қаржылық бақылау органдарын жетілдіру туралы» 
Қазақстан Республикасы Президентінің 2011 жылғы 2 мамырдағы 
Жарлығымен өңірлерде тексеру комиссияларының рөлін күшейту 
жөніндегі шаралар айқындалған.

Сыртқы қаржылық бақылау органдары Қауымдастығының 
қызметі шеңберінде Есеп комитеті облыстар, Алматы, Астана 
қалалары, республика аудандары мен қалалары мэслихаттарының 
тексеру комиссияларына эдіснамалық көмек көрсетеді.

Енді мемлекеттік мекемелердің үйымдық-қүқықтық нысанында 
қүрылған тексеру комиссиялары тиісті экімшілік-аумақтық 
бірліктердің мэслихатгарына есеп береді жэне өз қүзыреті шегінде 
жергілікті бюджеттердің атқарылуына сьфтқы мемлекетпк 
қаржылық бақылауды жүзеге асырады. Олар білікті кадрларды 
тарту, бақылау іс-шараларын жүргізудің жеделдігін,
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жоспарлылығын жэне тиімділігін қамтамасыз ету мүмкіндігіне ие 
болды. Жүргізілген қайта қүрулар өңірлік деңгейде сыртқы 
мемлекеттік қаржылық бақылауды нығайтуға ықпал етеді. Елдің 
қаржы жүйесін реформалау жағдайында жұмыс істеу мемлекеттік 
қаржылық бақылаудың әдіснамалық базасын барабар жетілдіруді 
талап етеді. Есеп комитеті қабылданған бақылау стандарттарын іске 
асыру мақсатында бақылау іс-шараларын жоспарлау, жүргізу жэне 
Есеп комитетінің қорытындылары мен қаулыларын ресімдеу 
Ережелерін әзірлеп, бекітті.

Өз кезегінде, «Қазақстан Республикасындағы мемлекегіік 
жоспарлау жүйесінің одан эрі жүмыс істеуінің кейбір мәселелері 
туралы» Қазақсган Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 
наурыздағы № 931 Жарлығымен Қазақстан Республикасының 
Стратегиялық даму жоспары шеңберінде негізгі жалпыұлттық 
көрсеткіштерді пайдалану айқындалған. Осы Жарлықты іске асыру 
үшін 2011 жылдың соңына қарай Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік қаржылық бақылау жүйесін дамытудың 2020 жылға 
дейінгі Тұжырымдамасы эзірленді.

IV кезең -  2012 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейімгі 
кезең.

Мемлекеттік қаржылық бақьшау саласындағы бар проблемалар, 
сондай-ақ мемлекеттік қаржылардың тиімді аудитін жүргізудегі 
халықаралық тенденциялар Қазақстанның мемлекеттік аудит 
жүйесінің дамуын қажет етті.

Осыған орай, 2012 жылы «Мемлекеттілікті одан эрі нығайту 
жэне Қазақстан демократиясын дамыту» бесінші бағыты аясында 
Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан-2050» 
Стратегиясында Қазақстан халқына Жолдауында бұл бағыт: «Біз 
алдыңғы қатарлы элемдік тэжірибеге негізделген мемлекеттік 
аудиттің кешенді жүйесін құруымыз керек».

Бірінші қадам Президентгің 2013 жылғы 3 қыркүйектегі № 634 
«Қазақстан Республикасында мемлекеттік аудитті жүзеге асьіру 
тұжырымдамасын бекіту туралы» Жарлығын қабылдау болды. Бұл 
тұжырымдама мемлекеттік қаржылық бақылау жүйесін 
реформалаудың принциптері, тәсілдері мен нұсқаулықтарын, 
кейіннен оның функңияларын кеңейте отырып, мемлекеттік аудитті 
құруды белгілейді. Тұжырымдамаға сәйкес Қазақстан
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Республикасында мемлекеттік аудит ииститутын қалыпгастыру 
дэйекті түрде екі кезенде үсынылған.

Бірінші кезең (2013 - 2014 жж.) - халықаралық стандарттарға 
сэйкес мемлекеттік аудиттің заңнамалық жэне эдістемелік базасын 
құру. Бүл кезең келесі іс-шараларды қамтиды:

1) «Мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау туралы» заң 
жобасын әзірлеу;

2) Есеп комиссиясының мемлекеттік аудит пен қаржылық 
бақылаудың бірыңғай жүйесін қүру;

3) халықаралық талаптарға сэйкес мемлекеттік аудит жэне 
қаржылық бақылау стандарттарын эзірлеу;

4) мемлекеттік аудит жэне қаржылық бакылау органдарының 
өкілеттіктерін шектеу;

5) жалпы қағидаттар мен тәсілдерге неғізделген тэуекелдерді 
басқару жүйесін (ТБЖ) дамыту;

6) ТБЖ негізінде аудит пен бақылауға көңіл бөлу, 
аналитикалық жүмысты күшейту;

7) мемлекеттік аудит пен қаржылық бақылау органдарының 
өзара іс-қимыл тэртібін әзірлеу;

8) мемлекеітік аудит кадрларын даярлау, қайта даярлау жэне 
олардың біліктілігін арттыру жүйесін қүру;

9) мемлекеггік аудиторларға қойылатын біліктілік талаптарьш 
белгілеу;

10) Есеп комитетімен тексеру комиссияларының эдіснамальыс; 
үйлесімін арттыру.

Екінші кезең (2015 - 2017) мемлекеттік аудит жүйесінің 
қалыптасуымен сипатталады:

1) Қазақстан Республикасының Үкіметі уэкілеттік берген ішкі 
аудит органын (Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 
Қаржылық бақылау комитеті) қүру;

2) Мемлекеттік қаржы комитеті органдарына сыртқы 
мемлекеггік аудит жүргізу үшін өкілеттіктер беру;

3) мемлекеггік аудиторларды сертификатгаудың бірыңғай 
жүйесін күру;

4) мемлекеттік аудит пен бақылаудың бірыңғай ақпараттық 
лсүйесін «элекгрондық үкіметтің» және барлық мемлекетгік 
органдардың негіздерімен біріктіру;



5) орталық мемлекеттік органдарда жэне Астана, Алматы жэне 
облыстардың экімдерінде ішкі аудит қызметін гсүру.

2018 жылдан бастап барлық мемлекеттік аудит жэне қаржылық 
бақылау органдары өз функцияларын бекітілген жалпы жэне 
процедуралық стандарттарға сәйкес орындауда. Осылайша, 
Түжырымдама бойыніпа мемлекетгік бақылау қоғам мен 
мемлекеттің толыққанды жэне тиімді институтына айналды. 
Сонымен бірге, мемлекеттік бақылау жүйесі қаржылық 
бүзушылықтарды анықтап, оған шара қолдану керек, ал мемлекетгік 
аудит аудит объектісінің қызметін жетілдіруге жэне оның 
тиімділігін арттыруға бағдарлай отырып, менеджментті бағалауды 
жүргізуі керек. Бүл бағалауға сонымен қатар қаржылық 
ресурстарды басқару функцияларын жүзеге асыратын мемлекеггік 
органдар мен үйымдар қызметінің сапасы да кіреді.

Есеп комиссиясы мен тексеру комиссиялары сыртқы 
мемлекеттік аудит пен қаржылық бақылаудың субъектілері болады.

Мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау туралы заңға 
сэйкес мемлекеттік аудиторларды сертификатгау жүйесі енгізілді. 
Сертификат білімі расталғаннан жэне Мемлекеттік аудиторларды 
сертификаттау жөніндегі үлттық комиссияның оң қорытындысынан 
кейін беріледі. Есеп комитетін жүмыс органы айқындайтын Үлттық 
комиссия қүрамына Президент Әкімшілігінің, Парламентіің, 
Үкіметтің, Есеп комитетінің жэне Қаржы министрлігінің өкілдері 
кіреді.

11.3 Қаржылық бақылаудың деи қою шаралары

Қаржылық бақылаудың ден қою шаралары:
1) анықгалған бүзушылықтарды жою туралы жэне оларға жол 

берген адамдардың жауапкершілігін қарау туралы барлық 
мемлекеттік органдардың, үйымдардың жэне лауазымды 
адамдардың орындауы үшін міндетті нұсқамалар шығаруы;

2) Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық 
туралы заңнамасында көзделген құзыреті шегінде экімшілік іс 
жүргізуді қозғау;

3)мемлекеттік аудит объекгісі лауазымды адамдарының іс- 
эрекетгерінде қылмыстық немесе экімшілік кұқық бұзушылық 
белгілері анықталған жағдайларда тиісті аудиторлық дәлелдемелері
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бар материалдарды құқық қорғау органдарына немесе экімшілік 
к,үқық бұзушылық туралы істерді қозғауға жэне (немесе) қарауға 
упкілетті органдарға беру;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сэйкес, оның 
ішінде бюджетке өтеуді қамтамасыз ету, жұмыстарды орындау, 
қызметтер көрсету, тауарларды жеткізу жолымен қалпына келтіру 
жэне (немесе) анықталған бұзушылықтар сомаларын есепке алу 
бойынша керсету жэне нұсқаманы орындау мақсатында сотқа талап 
кою құқығы бар.

Анықталған бұзушылықтарды сыныптау, сондай-ақ олардьі 
жою нәтижелері туралы есептілікті қальштастыру кезінде бірыңғай 
гэсілді қамтамасыз ету мақсатында мемлекеттік аудит жзне 
қаржылық бақылау орғандары бұзушылықтар сыныптауышын 
қолданады.

«Мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының 7-бабына сэйкес Республикалық 
бюджетгің атқарылуын бақьшау жөніндегі Есеп комитеті Ьдкі 
мемлекеттік аудит женіндегі уәкілетті органмен келісім бойынша 
мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау объектілерінде 
анықталатын бұзушылықтар сыныптауышын әзірледі жэне бекітті.

Бұзушылықтар сыныптауышы мынадай бұзушылықгар 
іұрлерін қамтиды:

1) Бюджет қаражатын, мемлекет активтерін жэне 
квазимемлекеттік сектор субъектілерінің, байланысты гранттарды, 
мемлекеттік жэне мемлекет кепілдік берген қарыздарды, сондай-ақ 
мемлекет кепілгерлігімен тартылатын қарыздарды негізсіз 
найдалануға экеп соққан қаржылық бұзушылықтар;

2) бюджет қаражатын, мемлекет активтерін, байланысты 
гранттарды, мемлекеттік жэне мемлекет кепілдік берген 
қарыздарды, сондай-ақ мемлекет кепілгерлігімен тартылатын 
қарыздарды негізсіз пайдалануға әкеп соқпаған рэсімдік сипаттағы 
бұзушылықтар болып табылады.

Сыныптауышта көзделген бұзушылықтар немесе езге де 
бұзушылықтар анықталған жағдайда, мемлекеттік аудит 
объектілерінің жэне басқа да мемлекеттік органдардың орындауы 
үшін міндетті құжат болып табылатын нұсқама жасалады. Нүсқама 
аудиторлық қорытынды бекітілгеннен кейін бес жүмыс күні ііпінде 
мемлекеттік аудит объекгісіне жіберіледі. Нүсқамада бюджетке
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өтеуге жататын бұзушылықтар сомалары бойынша түсімдер коды 
көрсетіледі. Сонымен қатар тиісті жүмыстарды орындау, қызметтер 
корсету, тауарларды жеткізу жэне анықталған бүзушылықтар 
сомасын есепке алу бойынша көрсету, сондай-ақ кінэлі түлғаларды 
жауапкершілікке тарту жолымен бүзушылықтарды қалпына келтіру 
қажеттілігі корсетіледі.

Мүдделі түлғалар Ішкі мемлекеттік аудит органдары енгізген 
нүсқаманың күшін жою, өзгерту немесе тоқтата түру туралы 
жоғары түрған мемлекеттік органға немесе сотқа арыз бере 
алатынын атап әткен жөн. Алайда бүл үйғарымның қолданылуын 
тоқтатпайды.

Егер Ішкі мемлекеттік аудит органдары мемлекеттік аудит 
объектісінің лауазымды адамдарының іс-әреке'ггерінде қьшмыстық 
қүқық бүзушылық белгілерін анықтаса, онда тиісті аудиторлық 
дэлелдемелері бар материалдар қүқық қорғау органдарына 
жіберіледі. Бүл регге берілетін материалдар тізбесіне:

1) ішкі мемлекеттік аудит органының басшысы қол қойған 
бүзушылық фактілері туралы ілеспе хат;

2) мемлекеттік аудит объектісінің басшысы қол қойған 
аудиторлық есептердің кошірмелері;

3) анықталған фактілерге қатысты аудиторлық 
дэлелдемелердің, мемлекеттік аудит объектісі қызметкерлерінің 
жазбаша түсініктемелері мен қарсылықтарының расталған 
көшірмелері [3].

Бүл ретте ішкі мемлекеттік аудиттің уэкілетті органы жэне 
оның аумақтық бөлімшелері қүқық қорғау органдарымеи бірге 
тиісті құқық қорғау органына берілген аудит материалдарының 
қозғалысы туралы салыстырудың эрбір тоқсанына жүргізеді.

Егер Ішкі мемлекеттік аудит органдары мемлекеттік аудит 
объектісінің лауазымды адамдарының іс-эрекеттерінде экімшілік 
қүқық бүзушылық белгілерін анықтаса, онда тиісті аудиторлық 
дәлелдемелері бар материалдар экімшілік құқық бұзушылық туралы 
істерді қарауға уәкілетті органдарға жіберіледі. Бұл ретте мынадай 
материалдар ұсынылуы тиіс:

1) мемЛекеттік органның басшысы қол қойған бұзушылық 
фактілері туралы ілеспе хат;

2) мемлекеттік аудит объектісінің басшысы қол қойған 
аудиторлық есептердің кешірмелері;
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3) аудит материалдарына қоса тіркелген авықталған фаістілерге 
қи іысты аудиторлық дәлелдемелердің расталған көшірмелері.

Егер бюджетті жоспарлау бөлігінде бюджет заңнамасын бузу 
фактілврі анықталса, онда тиісінше ішкі мемлекеттік аудит 
органдары ақпаратты бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық 
уокілетті органға немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі 
жергілікті уәкілетті органға жібереді.

Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын, сондай-ақ 
оларды іске асыру үшін қабылданған мемлекеттік аудит 
объекгілерінің актілерін бүзушылықтар анықталған жағдайда, 
мемлекеттік аудит объектілерінің және басқа да мемлекеттік 
органдардың орындауы үшін міндетті қүжат болып табылатын 
мүсқама жасалады.

Нүсцама - анықталған Қазақстан Республикасы заңнамасының 
бүзылуын жэне (немесе) оларға ықпал ететін себептерді, 
жағдайларды жою, сондай-ақ осы бүзушылықтарға жол берген 
адамдарға Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген 
жауапкершілік шараларын қолдану үшін мемлекеттік аудит 
объекгілеріне жіберілетін уэкілетті органның жэне оның аумақтық 
болімшелерінің орындауға міндетті актісі.

Нүсқамада бюджетке өтеуге жататын бүзушылықтар сомалары 
бойынша түсімдер коды, жүмыстарды орындау, қызметтер көрсету, 
іауарларды жеткізу жолымен бүзушылықтарды қалпына келтіру 
жэне (немесе) анықталған бүзушылықтар сомаларын есепке алу 
бойынша көрсету, сондай-ақ кінэлі тұлғаларды жауапқа тарту жэне 
Мемлекеттік сатып алу саласьшдағы заңнамада көзделген 
шараларды қабылдау қажеттігі көрсетіледі.

Нүсқама аудиторлық қорытынды бекітілгеннен кейін бір жүмыс 
күні ішінде мемлекеттік аудит объектісіне жіберіледі.

Уэкілетті орган немесе оның аумақтьщ бөлімшелері бюджетті 
жоспарлау белігінде бюджет заңнамасын бүзушылықтардың 
анықталған фактілері туралы ақпаратты тиісінше жүмыста 
басшылық ету үшін бюджеггік жоспарлау жөніндегі орталық 
уәкілетті органға немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі 
жергілікті уэкілетті органға жібереді.

Қүқықтары мен заңды мүдделері бүзылган жағдайда 
мемлекеттік аудит объектісі Заңның 60-1-бабына сэйкес 
мемлекеттік аудит нэтижелері бойынша қабылданатын құжаттарға 
шағым жасауға құқылы.
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Бацылау сурақтары:
1. Қаржылық бақылау дегеніміз не?
2. Қаржылық бақылаудың ден қою шаралары
3. Нусқаманы жасау тэртібін ашыңыз
4. Нұсқама дегеніміз не?
5. Нұсқамада не көрсетіледі?
6. Нұсқама қандай мерзім ішінде мемлекеттік аудит

объектісіне жіберіледі?

Тест тапсырмалары

1. Бюджет қаражатын, мемлекет активтерін жэне
квазимемлекеттік сектор субъектілерінің активтерін, байланысты 
гранттарды, мемлекеттік жэне мемлекет кепілдік берген
қарыздарды, сондай-ақ мемлекет кепілгерлігімен тартылатын 
қарыздарды негізсіз пайдалану

A) Қаржылық бұзуніылық
B) Құрылымдық бұзушылық
C) Рәсімдік сипаттағы бұзушылық
Б ) Жуйелік бұзушылық
Е) Атқарушы заң бұзушылық

2. Бюджет қаражатын, мемлекет активтерін, байланысты
гранттарды, мемлекеттік жэне мемлекет кегіілдік берген
қарыздарды, сондай-ақ мемлекет кепілгерлігімен тартылатын 
қарыздарды негізсіз пайдалануға экеп соқпайтын бұзушьшық түрі

A) Рәсімдік сипаттағы бұзушылық
B) Құрылымдық бұзушылық
C) Жүйелік бұзушылық
В) Қаржылық бұзушылық
Е) Атқарушы заң бұзушылық

3. Мемлекеттік аудит барысында анықталған 
бұзушылықтарды жоюға бағытталған қызмег:

A) қаржылық бақылау
B) камералдық бақылау
C) сапа бақылау
Э) тиімділік аудиті
Е) қаржылық есептілік аудиті
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4. Төменде көрсетілгендердің ішінен қаржылық бақылаудың 
ден қою шараларына жатпайтыны:

A. Қаржы-шаруашылық қызметті талдау
B. анықталған бұзушылықтарды жою туралы нұсқама шығару;
C. экімшілік іс жургізуді қозғау;
0 . материалдарды құқық қорғау органдарына беру;
Е. сотқа талап қою.

5. Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын, 
сондай-ақ оларды іске асыру ушін қабылданған мемлекеттік аудит 
объектіиерінің актілерін бұзу анықталған жағдайда қандай құжат 
жасалады

A) нұсқама
B) аудиторлық қорытыңды
C) аудиторлық есеп
О) хабарлама
Е) қосымшалар

6. Анықталған Қазақстан Республикасы заңнамасының 
бұзылуын жэне (немесе) оларға ықпал ететін себептерді, 
жағдайларды жою, сондай-ақ осы бұзушылықтарға жол берген 
адамдарға Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген 
жауапкершілік шараларын қолдану үшін мемлекеттік аудит 
объектілеріне жіберілетін уэкілетті органның жэне оның аумақтық 
бөлімшелерінің орындауға міндетті актісі

A) аудиторлық есеп
B) аудиторлық қорытынды
C) нұсқама
Б) қосымшалар
Е) хабарлама

7. Нақты бақылау тәсілдері қандай топтарға бөлінеді:
A) гүгендеу; сараптамалық бағалау жэне көзбен шолып бақылау
B) алдын ала; ағымдағы жэне кейінгі
C) міндетті, бастамашыл
О) бюджеттік, салықтық
Е) валюталық, сақтандыру
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8. Бақылау жасау уақытына қарай қаржылық бақылау 
нысандарын бөледі:

A) алдын ала; ағымдағы жэне кейінгі
B) міндетгі жэне бастамашыл
C) бюджеттік жэне салықтық
Б) валюталық жэне сақтандыру
Е) банкілік, ақша айналымдарын бақылау
9. Бақылау, қаржы-шаруашылық қызметті талдау, қадағалау, 

ревизия, тексеру, қаржы жоспарларының жобапарын қарау, 
өтінімдер жобаларын қарау, қаржы-шаруашылық қызметі туралы 
есептерді бекіту:

A) қаржылық бақылау әдістері
B) камералдық бақылау эдістері
C) салықтық бақылау әдістері
О) бюджеттік бақылау әдістері
Е) бақылау эдістері

10. Түтас эдіспен нақты кезеңге мемлекеттік қаржылық бақылау 
объектісінің қызметін тексеру жэне бағалау;

A) кешенді бақылау
B) тақырыптық бақьшау
C) қарсы бақылау
О) жоспарлы бақылау
Е) жоспардан тыс бақылау

11. Тұлас әдіспен нақты кезеңде жекелеген мэселелер бойынша 
мемлекетгік қаржьшық бақылау объектісінің қызметін тексеру жэне
бағалау

А) тақырыптық бақылау
В) кешевді бақылау
С) қарсы бақылау
О) жоспарлы бақылау
Е) жоспардан тыс бақылау

12. Үшінші тұлғаларды мемлекеттік қаржылық бақылау
объектісіне қатысты ақпарат алу қажеттілігімен байланысты 
бақылау

А) қарсы бақылау
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B) такырыптық бақылау
C) кешенді бақылау
П) жоспарлы бақылау
Е) жоспардан тыс бақылау

13. Аталғандардың қайсысы нұскамада көрсетілмейді:
A) мемлекеттік қаржылық бақылау объектісінің қызметін 

талдау;
B) бюджетке өтеуге жататын бұзушылыктар сомалары 

бойынша түсімдер коды;
C) жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету, тауарларды 

жеткізу жолымен бұзушылықтарды қалпына келтіру қажеттілігі;
П>) анықталған бұзушылықтар сомаларын есепке алу бойынша 

көрсету;
Е) кінэлі адамдарды жауапқа тарту;
Ғ) Мемлекеттік сатып алу саласындағы заңнамада козделген 

шараларды қабылдау.

14. Нұсқама мемлекеттік аудит объектісіне жіберіледі:
A. аудиторлық қорытынды бекітілгеннен кейін бір жұмыс күні 

ішінде
B. аудиторлық қорытынды бекітілгеннен кейін үш жүмыс күні 

ішінде
C. аудиторлық қорытынды бекітілгеннен кейін бес жұмыс күні 

ішінде
I). аудиторлық қорытынды бекітілгеннен кейін он жұмыс күні 

ішінде
Е. аудиторлық қорытынды бекітілгеннен кейін он бес жұмыс 

қүні ішінде

15. Бюджеттік бағдарламаларды жоспарлауга, негіздеуге жэне 
іске асыруға жауапты мемлекеттік орган

A) бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
B) Есеп комитеті
C) Ішкі мемлекеттік аудит комитеті
О) Қаржы министрлігі
Е) ¥лттық экономика министрлігі
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16. Қазақстанда мемлекеттік қаржылык бақылауды дамыту 
қанша кезеңнен тұрады:

A) 2 кезең
B) 3 кезең
C) 4 кезең 
Б ) 5 кезең 
Е) 6 кезең

17. Қазақстанда мемлекеттік қаржылық бақылауды дамытудың 
бірінші кезеңі

A) 1992 жылдан 1995 жылға дейін
B) 1996 жылдан 1999 жылға дейін
C) 1999 жылдан 2003 жылға дейін 
О) 2004 жылдан 2008 жылға дейін 
Е) 2008 жылдан 2011 жылға дейін

18. Қазақстанда мемлекеттік қаржылық бақылауды дамытудың 
екінші кезеңі

A) 1996 жылдан 2003 жылға дейін
B) 1992 жылдан 1995 жылға дейін
C) 1999 жылдан 2003 жылға дейін
О) 2004 жылдан 2008 жылға дейін 
Е) 2008 жылдан 2011 жылға дейін

19. Қазақстанда мемлекеттік қаржылық бақылауды дамытудың 
үшінші кезеңі

A) 2004 жылдан 2011 жылға дейін
B) 1992 жылдан 1995 жылға дейін
C) 1996 жылдан 2003 жылға дейін 
Т>) 2004 жылдан 2008 жылға дейін 
Е) 2008 жылдан 2011 жылға дейін

20. Қазақстанда мемлекеттік қаржылық бақылауды дамытудың 
төртінші кезеңі

A) 2012 жылдан бастап қазірғі уақытқа дейін
B) 2004 жылдан 2011 жылға дейін
C) 2012 жылдан 2014 жылға дейін
О) 2015 жылдан 2018 жылға дейін
Е) 2015 жылдан қазіргі уақытқа дейін



БӨЛІМ 12
КАМЕРАЛДЫҚ БАҚЫЛАУДЫ ¥ЙЫМДАСТЫРУ

12.1 Камералдық бақылаудың мақсаты, міндеттері, объектілері 
жэне субъектілері

12.2 Камералдық бақылау нэтнжелері бойынша анықталған 
бұзушылықтарды жою туралы хабарлама жасау тэртібі

12.3 Хабарламаны орындау тәртібі

12.1 Камералдық бақылаудың мақсаты, міндеттері, 
объектілері және субъектілері

Камералдъщ баңылау - ақпараттық жүйелер деректерін, сондай- 
ақ мемлекеттік аудит объектілерінің қызметі туралы басқа да 
мэліметтерді талдау жэне салыстырып тексеру негізінде 
мемлекеттік аудит жэне қаржылык бақылау объектісіне бармай 
Комитет жэне оның аумақтық бөлімшелері жүзеге асыратын 
бақылаудың өзге нысаны.

Камералдық бақылау жүргізудің мақсаты бұзушылықтардың 
уақтылы жолын кесу жэне оларға жол бермеу, мемлекеттік аудит 
объектісіне камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған 
бұзушылықтарды дербес жою құқығын беру жэне мемлекеттік 
аудит объектілеріне экімшілік жүктемені томендету болып 
габылады.

Камералдық бақылау өте күрделі ұйымдастырушылық жүйеден 
жэне келесі элементтерден тұрады:

а) бақылау субъектісі;
б) бақылау объектісі;
в) бақылау нысаны;
г) бақылау мақсаттары;
д) бақылауды жүзеге асыру эдістері.

Бакылау субъектісі - Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті жэне оның 
аумақтық бөлімшелері.

Еақылау объектілері - тапсырыс берушілер, 
үйымдастырушылар, бірыңғай ұйымдастырушылар.
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Бақылау нысаны - колданыстағы заңнама талаптарына сәйкес 
мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру болып табылады.

14-кестеде камералды бакылаудыц негізгі нәтижелері 
көрсетілген.

Сонымен, 2018 жылы камералдык бақылау жалпы сомасы 6 130 
118,7 млн.теңгеге 507 859 мемлекеттік сатып алу рәсімдерін 
қамтыды. Тексерулер нәтижелері бойынша жалпы сомасы 659
181,1 млн теңгеге 24060 рэсімде мемлекеттік сатып алу туралы заң 
бүзушылықтары анықталды.

Бақылау нэтижелері бойынша анықталған бүзушылықтарды 
жою туралы мемлекеттік аудит объектілеріне 23 903 хабарлама 
жіберілді, олардың орындалуында мемлекеттік сатып алу 
нәтижелері бойынша шешімдердің күшін жою арқылы жалпы 
сомасы 648 939,9 млн.теңге бүзушылықтар жойылды.

Кесте 14
Камералды бақылаудың негізгі нэтижелері

№
рет

саны
Корсеткіштер атауы Өлшем

бірлігі 2016 ж. 2017 ж. 2018 ж.

1. Мемлекеттік сатып алу 
рәсімдерімен камтылған бірлік 226 195 496 484 507 859

сомасы млн.
теңге

4 007 
073,2

8 612 
436,9

6 130 
118,7

2. Бүзушылықтар анықталды, 
рәсімдер саны бірлік 42 672 31 278 24 060

сомасы млн.
теңге 460 645,1 728 293,5 659 181,1

3. Бүзушылықтарды жоюға 
жіберілген хабарламалар бірлік 15 604 22 104 23 903

4. Бүзушылықтар жойылды млн.
теңге 454 694,9 710 033,9 648 939,9

5.
Шығыс операцияларын 
тоқтата түру туралы окім 
шығарылды

бірлік 73 74 100

Хабарламаларды уақытында орындамағаны үшін қабылданған 
шаралармен Комитет шығыс операцияларын тоқтата түру туралы 
100 өкім шығарды.
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Сонымен қатар, тексеру объектілерінің 12 лауазымды тулғасы 
408,4 мың теңге айыппүл салғаны үшін экімшілік жауапкершілікке 
тартылды, ішкі істер органдарына камералдык бақылаудың 8 
материалы жіберілді.

12.2 Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған
бүзушылықтарды жою туралы хабарлама жасау тәртібі

Уэкілетті орган камералдық бақылауды мемлекеттік аудит 
объектілерінің қызметі бойынша эртүрлі ақпарат көздерінен 
алынган мэліметтерді салыстыру жолымен, сондай-ақ тэуекелдерді 
басқару жүйесін қолдану нэтижелері бойынша мемлекеттік аудит 
объектісіне бармай-ақ түрақты негізде жүргізеді.

Камералдық бақылау жүргізу барысында бүзушылықтарды 
анықтау камералдық бақылау тэуекелдері бейіндерінің мынадай 
тізбесіне сэйкес жүзеге асырылады:

1. ¥йымдастырушының, Тапсырыс берушінің конкурстық 
құжаттамада (аукңиондық қүжаттамада) Мемлекеттік сатып алу 
туралы заңнамада көзделмеген біліктілік талаптары мен шарттарын 
белгілеуі.

2. Конкурстық кұжаттама (аукңиондық құжаттама) жобасына 
алдын ала талқылау хаттамасында тиісті ескертулер болған кезде 
Тапсырыс берушінің, ұйымдастырушының заңды бұза отырып, 
конкурстық қүжаттаманы (аукциондық құжаттаманы) бекітуі.

3. Өзге әлеуетті өнім берушілер арасында тауарлардың,
жүмыстардың, қызметтердің жекелеген түрлерін мемлекеттік сатып 
алуды жүзеге асыру;

4. Конкурс тэсілімен мемлекеттік сатып алуды өткізу кезінде 
лоттарға бөлмеу;

5. Әлеуетті өнім берушінің өтінімін заңсыз қабылдамау.
6. Әлеуетті өнім берушінің конкурстық өтінімін (аукциондық 

өтінімін) заңсыз жіберу.
7. Шартты жеңілдіктерді қолданбау немесе заңсыз қолдану.
8. Алдын ала рұқсат беру хаттамасында конкурстық

өтінімдерді (аукциондық өтінімдерді) қабылдамаудың егжей- 
тегжейлі себептерін көрсетпеу.
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9. Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді 
көрсету мерзімі күнтізбелік он бес күннен кем, сондай-ақ тауарды 
жеткізуге, оның ішінде оны өндіруге (өндіруге), жеткізуге, 
жүмыстарды орындауға, қызмет көрсетуге кететін уақыттан аз 
уақыт болуы.

10. Мемлекеттік сатып алуды бірыңгай үйымдастырушы 
жүзеге асыруға тиіс мемлекеттік сатып алуды үйымдастыру жэне 
өткізу.

11. Рүқсат алу немесе хабарлама жіберу талап етілетін баға 
үсыныстарын сұрату тэсілімен тауарларды, жұмыстарды, 
корсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу.

12. Баға ұсыныстарын сұрату тэсілімен мемлекеттік сатып 
алуды жүзеге асыру кезінде ақпаратты орналастыру тэртібі мен 
мерзімдерін бүзу.

13. Баға ұсыныстарын сұрату тэсілімен мемлекеттік сатып алу 
кезінде лоттарға белінбеу

14. Техникалық ерекшелік баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен 
мемлекеттік сатып алуды өткізу кезінде тауар таңбаларына, 
пайдалы модельдерге жэне басқа да сипаттамаларға нұсқауды 
қамтиды.

15. Мемлекеттік сатып алу әдісін заңсыз қолдану - мемлекеттік 
сатып алу туралы шартты тікелей жасасу

16. Биржалық тауарлар тізіміне енгізілген тауарларды 
мемлекеттік сатып алу тэсілінің дұрыс таңдалмауы.

17. Әлеуетті өнім берушілердің етінімдерін оларға әз 
өтінімдерін сэйкес келгіруге құкық бермейтін негіздер бойынша 
заңсыз қабылдамау.

18. ¥йымдастырушының (тапсырыс берушінің) конкурстық 
құжаттамада (аукциондық құжаттамада) талқылау қорытындылары 
бойынша конкурстық құжаттама (аукциондық құжаттама) өзгерген 
жағдайда не техникалық ерекшеліктің орнына жобалау-сметалық 
құжаттама (жабдықтардың (тетіктердің, машиналардың) жэне еңбек 
ресурстарының негізгі түрлерінің тізбесі) болған кезде конкурстық 
кұжаттамада (аукциондық құжаттамада) мемлекеттік сатып алу 
туралы заңнамада кезделмеген біліктілік талаптары мен шарттарын 
белгілеуі.
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19. Баға ұсыныстарын сұрату тэсілімен құндық мэндегі 
жылдық көлемі тиісті қаржы жылына республикалық бюджет 
туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің төрт мың 
еселенген мөлшерінен асатын біртекті тауарларды, жұмыстарды, 
көрсетілетін қызметтерді сатып алу.

Конкурс (аукцион) тәсілімен мемлекеттік сатып алуды 
камералдық бақылау торт бағыт бойынша жүргізеді.

Конкурс (аукңион) тэсілімен мемлекеттік сатып алуды 
камералдық бақылау бағыттары 15-кестеде келтірілген.

Кесте 15
Конкурс (аукцион) тэсілімен мемлекеттік сатып алуды камералдық бақылау 
бағыттары

Бағыттары Мазмұны
Бірінші бағыт Конкурс (Аукцион) жарияланған күннен 

бастап конкурстық құжаттама (аукциондық 
қүжаттама) жобасын алдын ала талқылау 
кезеңінде ескертулерді қабылдау мерзімі 
аяқталғанға дейін, немесе егер конкурстық 
қүжаттама жобасын алдын ала талқылау 
жүргізілмесе, конкурстық тәсілмен 
мемлекеттік сатып алуды өткізу туралы 
хабарландыру мэтіні орналастырылған 
күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде.

Екінші бағыт Конкурстық күжаттаманың жобасын алдын 
ала талқылау үшін хаттаманың веб- 
порталында жарияланған күннен бастап он 
күнтізбелік күн ішінде

Үшінші бағыт Алдын ала рүқсат беру хаттамасын веб- 
порталда орналастырған күннен бастап үш 
жұмыс күні ішінде

Төртінші бағыт Камералдық бақылау: - мемлекетгік сатып 
алу туралы шарт жасалғанға дейін 
қорытындылар хатгамасы орналастырылған 
күннен бастап тәуекелдерді басқару жүйесі; - 
түскен күннен бастап он жүмыс күні ішінде 
келіп түскен шағымдар негізінде жүргізіледі.
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ПХ«1 Профиль- 
. ұйымдастырушынын (Тапсырыс 

берушінің) конкурстык 
кұжаттамада (аукциондык 
кұжатгамада) Қазакстан 

Рёспубликасынын Мемдекеттік 
сатып алу туралы заннамасын 

бұла отырып біліктілік талаптары 
мен шарттарын белгілеуі

1 нұсқа. Конкурстық құжаттамага
аукциондық құжаттамага) озгерістер енгізу)*
'2 нұсқа. Егер конкурстық құжаттаманың 
«обасын апдын ала тапқылау жүзсгс 
ісырылмаган жагдайда, ¥йымдастыруш ының 
[Тапсырыс берушінің) тиісті шешімінің күшін 
:ою*

Профиль -  өзге әлеуегті өнім 
берушілер араеында

тауарлардын, ж.у.мыс'гардың5 
кызме'ггердін жекелеген түрлерін 
мемлекетгік сатып алуды жүзеге 

асыру (Қазакстан 
Республикасының "Мемлекеггік 
сатып алу туралы" Заңының 51 - 

бабының талаптарын бұза 
отырып)")

•Үйым.:асгырушыиың (Тапсырыс берушінің) 
гиісті шешімінің кұшін жою)*

№4 Профиль-конкурс тэсілімен 
мемлекеттік сатын алуды өткізу 

кезінде логгарға белінбеу

(•Ұйымдастырушының (Тапсырыс 
|гиісті шешімінің күшін жою)

№9 Профнль-тауарларды жеткізу, 
жұмыстарды орындау, 

кызметтерді корсету мерзімі 
күнтізбелік он бес күннен кем

№10 Профиль-Мемлекеттік сатып 
а.іуды бірыңғай ұйымдастырушы 
жұзеге асыруы тиіс мемлекепік 

сатып алу

Ұйымдастырушының (Тапсырыс 
тиісті шешіміиің күшін жою)

•¥йымдастырушының (Тапсырыс берушінің) 
гиісті шешімінің күшін жою)

1 б-сурет. Тәуекелдердің профилі жэне оларды камералдық бақылаудың 
бірінші бағытын жою тәсілдері
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Профиль № 2 - Ұйымдастырушынын (тапсырыс 
берушшія) конкурстык крсатташіны (аукциондык 

кркаіггаманы) Қазақстан Республикасынын 
мемлекеттік сатып алу туралы заннамасын бұза 

отырып мак.үлдауы, егер конкурстык 
кұжаттаманың / аукционнын жобасын алдын ала 
т»ікылаудыц хапамаларындатшсті ескертулер 

болса.

• ¥йымдастырушыиың 
(Тапсырыс берушінің) тиісті 

шешімінің кұшін жою

• Ұйымдасгырушының 
(Тапсырыс берушінің) тиісті 

шешімінің күшін жою

17-сурет. Тәуекелдердің профилі жэне оларды камералдық бақылаудың 
екінші бағытын жою тәсілдері

'1 иұсқа. Алдын ала рұқсат бсру хаттамасыи 
хабарламаға сәйксс кслтіру 

'2 нү.сқа. М смлексттік сатып алуды 
.үйымдастырушы қорытындылар туралы 
хаттаманы ресімдеген жағдайда
Үйымдастырушының (Тапсырыс бсрушінің) 
тиісті шсшімінің күшін ЖОІО

•1 нүхқа. Алдын ала рұқсат беру 
хаттамасын хабарламаға сәйкес келтіру 

•2  нүсқа. Мсмлсксттік сатып алуды 
үйымдастырушы қорытындылар туралы 
хаттамаиы рссімдсгсн жагдайда 
Үйымдастырушының (Тапсырыс бсрушінің) 
тиісті шсшімінің күшін жою

18-сурет. Тэуекелдердің профилі жэне оларды камералдық бақылаудың 
үшінші бағытын жою тэсілдері
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Профиль №5 -  әлеуетті 
жеткізушінің өтінімін заңсыз 

қабылдамау
•Қорытынды хаттамасын 

хабарламаға сәйкес келтіру

•Қорытынды хаттамасын 
хабарламаға сәйкес келтіру

•Қорытынды хаттамасын 
хабарламаға сэйкес келтіру

19-сурет. Тәуекелдердің профилі жэне оларды камералдық бақылаудың 
төртінші бағытын жою тәсілдері

Мемлекеттік сатып алу туралы шарттар жасалғаннан кейін 
мемлекеттік сатып алуға камералдык бакылау жүргізуге жол 
берілмейді.

Бүзушылықтар анықталған кезде мемлекеттік сатып алу туралы 
шарттар жасалғаннан кейін ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі 
уэкілетті органның жоспардан тыс аудиті немесе электрондық 
мемлекеттік аудит жүргізіледі.

Камералдык бақылауцың ден қою шаралары

Бюджетгі орындау
Қазақстанжөніндегі орталық

Республикасының 
окімшілік құқық 

бұзушылық туралы

уокілетті оргаида ашылган
мемлекеттік аудит

объектілерінің кодтары мен 
шоттары бойынша шығыс 
операцияларын, сондай-ак көзделген құзырет 

шегінде окімшілік іс

заңнамасында

банктік шоттарды 
(корреспонденттерден 

басқа) тоқтата тұру
қозгау.

20-сурет. Камералдық бақылаудың ден қою шаралары
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Камералдық бақылау нәтижелері бойынша бұзушылықтар 
анықталған жағдайда уэкілетті орган анықталған бұзушылықтардың 
сипаттамасын қоса бере отырып, камералдық бақылау нэтижелері 
бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны 
ресімдейді жэне мемлекеттік аудит объектілеріне жібереді жэне 
Веб-порталда автоматты түрде тіркеледі.

Мемлекеттік сатып алудың Веб-порталы -  мемлекеттік 
органның мемлекеттік сатып алудың электрондық қызмегтеріне қол 
жеткізудің бірыңғай нүктесін ұсынатын ақпараттық жүйесі.

Хабарлама бұзушылықтар анықталған кұннен бастап бес жұмыс 
күнінен кешіктірілмейтін мерзімде веб-портал арқылы мемлекеттік 
аудит объектісіне жіберіледі.

12.3 Хабарламаны орындау тәртібі

Хабарламаны мемлекеттік аудит объектісі оны тапсырған 
(алған) күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде 
орындайды.

Камералдық бақылау нэтижелері бойынша анықталған 
бұзушылықтарды өз бетінше жойған жағдайда, тексерілетін тұлғаға 
хабарлама тапсырылған күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс 
күні ішінде лауазымды адам экімшілік жауаптылыққа тартуға 
жатпайды.

Хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген 
жағдайда, мемлекеттік аудит объектісі веб-портал арқылы 
жеткізілген күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде 
хабарламада көрсетілген бұзушылықтар бойынша қарсылықты 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік 
аудит комитетіне жібереді.

Қажет болған жағдайда қарсылыққа қарсылықтьщ дэлелдерін 
растайтын құжаттардың көшірмелері қоса беріледі.

Комитет қарсылықты оны алған күннен кейінгі күннен бастап 
он жұмыс күні ішінде веб-портал арқылы қарайды.

Мемлекеттік органдардан жэне өзге де жеке жэне заңды 
тұлғалардан мәліметтер алу қажет болған жағдайларда қарсылықты 
қарау мерзімі күнтізбелік отыз күннен аспайтын мерзімге 
ұзартылады, бұл туралы қарау мерзімі ұзартылған күннен бастап үш 
жұмыс күні ішінде мемлекеттік аудит объектісіне хабарланады.
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Хабарламаны орындау мерзімі қарсылықты карау кезеңіне 
тоқтатыла тұрады.

Қарсылықты қарау нәтижелері бойынша шешім қарсылықты 
қарау нәтижелері бойынша қорытындымен ресімделеді.

Қарсылықты қарау нэтижелері бойынша қорытынды автоматты 
түрде тіркеледі жэне веб-портал арқылы мемлекеттік аудит 
объектісіне жіберіледі.

Комитет қарсылықтарды қанағаттандыру туралы, ішінара 
қанағаттандыру туралы немесе қанағатгандырудан бас тарту туралы 
шешім қабылдаған жағдайда, хабарлама:

Қарсылықты қарау нәтижелері бойынша 
Комитет мынадай шешімдердің бірін 
қабылдайды:

1) қарсылықты қанағаттандыру туралы- 
қарсылықтың дәлелдері расталған жағдайда;

2) қарсылықты ішінара қанағаттандыру 
туралы-қарсылықтың дәлелдерін ішінара 
растау жағдайларында;

--------------------;------------------------------- і і ------------  —і і  ----------------------   у
3) қарсылықтың дэлёлдері расталмаған 
жағдайларда -  қарсылықты 
қанағаттандырудан бас тарту туралы шешім 

. қабылдайды........................ ................. ............... .............

21-сурет. Комитет қарсылықтарды қарау нэтижелері бойынша қабылдайтын
шешімдер

1) хабарламада көрсетілген барлық бүзушылықтарға дау айту 
шартымен күшін жою;

2) хабарламада көрсетілген, қарсылыққа дау айтылмайтын 
бұзушылықтарды жою бөлігінде орындалуға тиіс.

Егер Комитет қарсылықты ішінара қанағаттандыру туралы 
шешім қабылдаса, хабарлама қарсылықтың расталмаған 
дэлелдерінің бұзылуын жою бөлігінде орындалуға жатады.

Егер Комитет қарсылықты қанағаттандырудан бас тарту туралы 
шешім қабылдаса, хабарлама мемлекеттік аудит объектісімен 
толығымен орындалуға жатады.
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Хабарламаға ішінара қарсылық болған жағдайда, хабарламаньщ 
сөзсіз бұзылуы жойылады.

Хабарламада көрсетілген бұзушылықтарды жою тэсілдері:
1 -нұсқа. Конкурстық құжаттамаға (аукциондық қркатгамаға) 

өзгерістер енгізу.
2-нұсқа. Егер конкурстық құжатгаманьщ жобасын алдын ала 

тапқылау жүзеге асырылмаған жағдайда, ¥йымдастырушының 
(Тапсырыс берушінің) тиісті шешімінің күшін жою.

3-нұсқа. Үйымдастырушының (Тапсырыс берушінің) тиісті 
шешімінің күшін жою.

4-нұсқа. Алдын ала рұқсат беру хаттамасын хабарламаға сэйкес 
келтіру.

5-нұсқа. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы 
қорытындылар туралы хаттаманы ресімдеғен жағдайда 
¥йымдастырушының (Тапсырыс берушінің) тиісті шешімінің күшін 
жою.

6-нұсқа. Хабарламаға сэйкес Мемлекеттік сатьш алудың 
жылдық жоспарына өзгерістер енгізу.

Мемлекеттік аудит объектісі хабарламаның орындалуы туралы 
ақпаратты (қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды) 
хабарламаны жіберген уэкілетті органға веб-портал арқылы 
ұсынады.

Қарсылықты қарау нәтижелері бойынша хабарлама, қорытынды 
оларды веб-портал арқылы жеткізген сәттен бастап мемлекеттік 
аудит объектісіне тапсырылған болып есептеледі.

Алдыңғы бағыттар бойынша конқурс (аукцион) тэсілімен 
мемлекетгік сатып алуды камералдық бақылауды жүргізуге жол 
берілмейді, бұзушылықтар анықталған жағдайда Қазақстан 
Республикасының заңнамасында көзделген екілеттіктер шегінде 
тэуекелдерді басқару жүйесін қолдана отырьш, бюджетті атқару 
жәніндегі орталық уэкілетгі органның ақпаратгық жүйелерінің 
деректері мониторингінің нэтижелері бойынша ішкі мемлекеттік 
аудит жөніндегі уэкілетті органның жоспардан тыс аудиті немесе 
электрондық мемлекеттік аудит жұргізіледі.

Баға ұсыныстарын сұрату тэсілімен мемлекеттік сатып алуды 
камералдық бақылау веб-порталда баға ұсыныстарын сұрату 
тәсілімен әткізілетін Мемлекеттік сатып алу туралы мэліметтер 
орналастырылған куннен бастап мемлекеттік сатып алу туралы 
шарг жасалғанға дейін жүргізіледі.
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Мемдекеттік сатып алу тургшы шартты тікелей жасасу жолымен 
жэне (немесе) тауар биржалары арқылы бір көзден алу тәсілімен 
мемлекеттік сатып алуды камералдық бақылау мемлекеттік сатьш 
алу туралы шарт жасалған күннен кешіктірілмей жүргізіледі.

Қүқықтары мен заңды мүдделері бүзылған жағдайда 
мемлекеттіК аудит объектісі хабарламаға ішкі мемлекеттік аудит 
жөніндегі уэкілетті орган жанындағы дауларды апелляциялық 
реттеу жөніндегі комиссияға шағымдануға қүқылы.

Камералдық бақылау материалдары есепке алу мен есептілікті 
жүргізу мақсатында, сондай-ақ тэуекелдерді басқару жүйесін 
қолдану үшін веб-порталда жинақталады.

Тәуекел - қаржылық бүзушылықтарға, бюджет қаражатын 
үрлауға (ысырап етуге) жәие мемлекетке экономикалық залал 
келтіруге әкен соқтыруы мүмкін Қазақстан Республикасының 
бюджет жэне өзге де заңнамасын сақтамау, оқиғаның немесе іс- 
қимылдың объектіге жэне мемлекеттік аудит нысанасына жэне 
нысанасына қолайсыз эсер ету ықтималдығы, сондай-ақ 
бағдарламалық қүжаттарда жэне мемлекеттік органдардың 
стратегиялық жоспарларында көзделген нысаналы индикаторлар 
мен көрсеткіштерге толық көлемде қол жеткізбеу немесе орындамау 
ықтималдығы.

Тәуекелдерді басқару жүйесі -  тиісті жылға арналған 
мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесін қальштастыруды жэне 
мемлекеггік аудитті, мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау 
органдарының әзге де қызметін жүргізуді қамтамасыз ететін, 
мемлекетгік аудиттің неғүрлым басым бағьггтарына ресурстарды 
іріктеу, оңтайлы бөлу қағидаттарына негізделген, қолда бар 
тәуекелдер жиынтығын жан-жақты талдауды, оларды сәйкестендіру 
мен бағалауды, ден қою шараларын эзірлеу мен қабылдауды, 
қабылданған шаралар нәтижелерінің тиімділігіне мониторингті 
қамтитын әкімшілендіру жүйесі.

Уэкілетті орган камералдық бақылау нэтижелерін Мемлекетгік 
қүпиялар жэне Қазақстан Республикасының заңымен қорғалатын 
өзге де қүпиялар туралы заңнаманың талаптарын қамтамасыз етуді 
ескере отырып, уэкілетті органның интернет-ресурсында 
орналастыруды қамтамасыз етеді.

Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған 
мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен шоттары, сондай-ақ
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мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреепонденттік 
шоттарды коспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата
Т¥РУ-

Заңның 32-бабының 1-тармағына сәйкес хабарламаны 
белгіленген мерзімде орындамау бюджетті атқару жөніндегі 
орталық уәкілетті оргаида ашылған мемлекеттік аудит 
объектілерінің кодтары мен шоттары, соидай-ақ мемлекеттік аудит 
объектілерінің банктік шоттары (корреспонденттік шоттарды 
қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын Қазақстан 
Республикасының заңнамалық актіперінде белгіленген тэртіппен 
тоқтата туруға экеп соғады.

Бұл рс гге, 32-баптың 1-тармаіъінда козделген ден қою шарасы 
бузушылықтарды жою мүмкін болмаған жағдайларда 
қолданылмайды.

Бюджегті атқару жөніндегі орталық уэкілетті органда ашылған 
мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен шоітары, сондай-ақ 
мемлекегтік аудит объектісінің банк шоттары (корреспонденттік 
шотгарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата 
түру Заңның 32-бабының 2-тармағында көзделген шығыс 
операцияларын қоспағанда, мемлекеттік аудит объектілерінің 
барлық шығыс операцияларына қолданылады.

Комитеттің тиісті аумақтық болімшесі Заңның 31-бабының 
2-тармағында керсетілген мерзім аяқталған күннен бастап бір 
жумыс күні ішінде белгіленген мерзімде хабарламалардың 
орындалмауының фактілері туралы Комитетке жазбаша 
хабарлайды.

Бюджетті атқару женіндегі орталық уэкілетті органда ашылған 
мемлекетгік аудит объектілерінің кодтары мен шоггары, сондай -  
ақ мемлекеттік аудит объектісінің банк шоггары (корреспондентгік 
шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтага 
түру туралы екім (бүдан әрі-екім) хабарламаны белгіленген 
мерзімде орындамау фактілері расталған жағдайда, хат алынған 
күннен кейінгі бір жүмыс күиі ішшде қалыптастырылады.

Өкім «бюджетті атқару жоніндегі орталық уәкілеггі органда 
ашылған: мемлекеттік аудит объектілврінің кодтары мен шотгары, 
сондай-ақ мемлекеттік аудит объектісінің банк шоттары 
(корреспонденттік шоттарды қоспағаңда) бойынша шығыс 
операцияларын тоқтата түру туралы Ішкі мемлекеттік аудит
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жөніндегі уәкілетті органның өкімінің нысанын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 30 
қарашадағы № 596 бұйрығымен бекітілген нысан бойынша 
шығарылады.

Өкім бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілеггі органға, 
банктерге немесе банк операңияларының жекелеген түрлерін жузеге 
асыратын ұйымдарға қағаз тасығышта немесе ақпараттық- 
коммуникаңиялық желі бойынша беру арқылы ол 
қалыптастырылған күннен бастап үш жүмыс күні ішінде 
электрондық түрде жіберіледі.

Өкім мынадай мэліметтер қамтылған өкімдерді тіркеу 
журналында міндетгі түрде тіркелуге жатады: ретгік нөмірі, окімнің 
нөмірі, өкімнің күні, өкімнің мәртебесі, жөнелту тэсілі, мемлекеттік 
аудит объектісінің жеке сэйкестендіру нөмірі (ЖСН) /бизнес- 
сэйкестендіру нөмірі (БСН), мемлекеттік аудит объектісінің атауы, 
бюджетті атқару жөніндегі орталық уэкілетті органның, банктің 
немесе банк операңияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын 
үйымның атауы, қабылданбау/бас тарту себебі, қабылданбау/бас 
тарту күні, күшін жою себебі, күшін жою нөмірі, күшін жою күні, 
күшін жою мэртебесі.

Өкім бю джепі атқару жоніндегі орталық уэкілетті органның, 
банктердің немесе банк операңияларының жекелеген түрлерін 
жүзеге асыратын үйымдардың сөзсіз орындауына жатады.

Өкімнің күшін комитет бюджетгі атқару жөніндегі орталық 
уэкілетті органда ашылған мемлекетгік аудит объектілерінің 
кодтары мен шоттары, сондай-ақ банк шоттары бойынша шығыс 
операңияларын тоқгата түру себептері жойылған күннен кейінгі бір 
жүмыс күнінен кешіктірмей бюджетті атқару женіндегі орталық 
уэкілетті органға, банктерге немесе банк операңияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын үйымдарға өкімнің күшін жою 
туралы қүжатты жіберу жолымен жояды.

Өкімнің күшін жою туралы қүжат мыналарды қамтиды: Ішкі 
мемлекеттік аудит жәніндегі уэкілетті органның атауы мен БСН, 
мемлекеттік аудит объектісінің атауы мен ЖСН/БСН, екімнің 
нөмірі мен күні, шығыс операңияларын қайта бастау қажет 
мемлекеттік аудит объектісінің коды мен шоттарының нөмірі, 
Комитет Төрағасының не оны алмастыратын адамның Комитеттің 
елтаңбалы мөрімен расталған қолы.
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Бю джепі атқару женіндегі оргалық уәкілетті органда ашылған 
мемлекеггік аудит объектілерінің кодтары мен шоттары, сондай-ақ 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік аудит 
объектісінің баик шоты жабылған жағдайда бюджетті атқару 
женіндегі орталық уэкілетті орган, банк немесе банк 
оиераңияларының жекелеген іүрлерін жүзеге асыратын үйым 
окімді уэкілеггі органға қайтарады.

Бақылау сұрацтары:
1. Камеральдық бақылаудың мақсатыи ашыңыз.
2. Камеральдық бақылаудың міндеттерін ашыңыз.
3. Камеральдық бақылаудың объектілері.
4. Камеральдық бақылаудың субъектілері.
5. Камеральдық бақылаудың тэуекел профилін ашыңыз.
6. Тәуекелді басқару жүйесі дегеніміз не?
7. Камеральдық бақылауды ясүргізу тэртібі.
8. Камеральдық бақылаудың бірінші бағыты үшін 

тәуекелдерді жоюдың қандай тәсілдері қолданылады?
9. Каійеральдық бақылаудың екінші бағыты үшін тәуекелдерді 

жоюдын қандай тэсілдері қолдаиылады?
10. Камеральдық бақылаудың үшінші бағыты үшін 

тэуекелдерді жоюдың қандай тэсілдері қолданылады?

Тест тапсы рм алары

1. Ақпараттық жүйелердің деректерін, сондай-ақ мемлекеттік 
аудит объектілерінің қызметі туралы басқа да мэліметтерді талдау 
жэне салыстыру негізінде ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі 
уэкілетті орган мемлекеггік аудит жэне қаржылық бақылау 
объектісіне бармай жүзеге асыратын бақылау нысаны бүл:

A) сәйкестік аудиті;
B) қаржылық есептілік аудиті;
C) тиімділік аудиті;
В) сыртқы аудит;
Е) камералдық бақылау.
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2. Мемлекеттік аудит объектісіне камералдық бақылау 
нәтижелері бойынніа анықталған бұзушылықтарды өз бетінше жонз 
құқығын беру жэне мемлекеттік аудит объектілеріне экімшілік 
жүктемеяі төмендету қандай тексерудің мақсаты болып табылады:

A) камералдық бақылау;
B) қаржылық есептілік аудиті;
C) сәйкестілік аудиті;
0 )  тиімділік аудиті;
Е) сыртқы аудит;
Ғ) ішкі аудит.

3. Мемлекеттік аудит объектілерінің қызметі туралы 
мәліметтерді талдау жолымен айқыидалған жэне белғілі бір 
бүзушылықтарды анықтау мақсатында әзірленетін деректерді 
таңдау шарттарының жиынтығы бүл:

A) камералдық бақылау тэуекелдсрінің профилі
B) қаржылық есептілік аудитінің тэуекел профилі
C) сэйкестік аудиті тэуекелдерінің профилі
1)) тиімділік аудиті тэуекелдерінің профилі
Е) сыртқы аудит тэуекелдерінің профилі
Ғ) ішкі аудит тэуекелдерінің профилі

4. Камерапдық бақылаудың эрекет ету шаралары:
A) экімшілік іс жүргізуді қозғау, оның ішінде хабарламаны 

уақтылы орындамағаны, бюджетті атқару жөніндегі орталық 
уэкілетті органда ашылған объектілердің кодтары мен шоттары, 
сондай-ақ банк шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата 
тұру, камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталғаи 
бүзухшллықтарды жою туралы хабарлама

B) заң бұзушылықты уақтылы жою кезінде айыппұлдан босату
C) бюджет жэне өзге де заңнаманы бұзудың жолын кесу
Ц) экімшілік іс жүргізуді қозғау, оның ішінде хабарламаны 

уақтылы орындамағаны үшін
Е) бюджеттің атқарылуы жөніндегі орталық узкілетті органда 

ашылған объектілердің кодтары мен шоттары, сондай-ақ банк 
шотгары бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру

Ғ) бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды 
жою туралы
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5. Уәкілетті орган жүргізілген камералдық бақылау нәтижелері 
бойынша бұзушылыктар аньіқталған жағдайда объектіге 
қалыптастырады жэне жібереді:

A) хабарлама
B) аудиторлық қорытынды
C) аудиторлық есеп 
В) қарсылық
Е) буйрық 
Ғ) білім беру

6. Хабарламаны орындау мерзімі:
A) хабарлама тапсырылған күинен бастап 10 жүмыс күні
B) хабарлама тапсырылған күннен бастап 15 жүмыс күні
C) хабарлама жіберілген күннен бастап 10 жүмыс күні 
О) хабарлама жіберілген күннен бастап 15 жүмыс күні 
Е) хабарлама тапсырылған күвнен бастап 10 күн

7. Объект қанша жүмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы 
ҚМ Ішкі мемлекеттік аудит комитетіне (тек орталық аппаратқа) 
хабарламаға қарсылық жіберуге қүқылы:

A) 5 жүмыс күні
B) 7 жүмыс күні
C) 8 жүмыс күні 
О) 10 жүмыс күні 
Е) 15 жүмыс күні

8. Хабарламаны белгіленген мерзімде орындамаған жағдайда 
қандай шара қолданылады:

A) экімшілік іс қозғалады
B) азаматтық іс қозғалады
C) қылмыстық іс қозғалады
Б ) экімшілік жэне қылмыстық іс қозғалады 
Е) экімшілік жэне азаматтық іс қозғалады

9. Қазақстан Республикасында камералдық бақылауды кім 
жүргізеді:

A) іпгкі мемлекеггтік аудит органдары
B) сыргқы мемлекеттік аудит органдары
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С) Салық комитеті 
Б ) Қаржы министрлігі
Е) Қазақстан Республикасы ¥лттық экономика министрлігі

10. Қазақстан Республикасында камералдық бақылау жүргізудің 
негізгі бағыты:

A) Мемлекеттік сатып алу
B) бюджет қаражатын игеру
C) бюджеттік кредит беру
О) мемлекеттік қарыз бойынша төлемдер 
Е) инновациялық жэне инвестициялық бағдарламалар

11. Мемлекеттік аудит объектілерінің қызметі туралы 
мәліметтерді талдау жолымен айқындалған және белгілі бір 
бұзушылықтарды анықтау мақсатында әзірленетін деректерді 
таңдау шартгарының жиынтығы бүл?

A) камералдық бақылау тэуекелдерінің профилі
Б) камералдық бақылау Тэуекелдерін басқару жүйесі
B) камералдық бақылау деректерін салыстыру 
Г) камералдық бақылау деректерін талдау
Д) камералдық бақылау
Е) камералдық бақылау тәуекелдерінің жүйесі

12. Қазіргі уақытта мемлекеттік сатып алуды камералдық 
бақылаудың қанша бағыты бар?

A) 4 
Б) 3
B) 2 
Г) 5 
Д )6  
Е) 7

13. Мемлекетгік сатып алу туралы шарт жасасқаннан кейін 
Мемлекеттік сатып алуға камералдық бақылау жүргізуге жол 
беріледі ме?

А) жол берілмейді
Б) электрондық аудит жүргізумен рүқсат етіледі
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В) жоспардан тыс аудит жүргізумен жол беріледі
Г) мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен шоттары 

бойьшша шығыс операцияларын ігоқтата тұруға жол беріледі
Д) өз құзыреті шегінде әкімшілік іс жүргізуді қозғаумен жол 

беріледі
Е) жолсыздықтар туралы хабарлама жібере отырып, жол 

беріледі

14. Электрондық мемлекетіік сатып алу қызметтеріне қол 
жеткізудің бірыңғай нүктесін қамтамасыз ететін мемлекеттік 
органның ақпараттық жүйесі?

A) Мемлекеттік сатып алу Веб-порталы
Б) электрондық үкіметтің Веб-порталы
B) ҚР Мемлекеттік кірістер комитетінің Веб-порталы
Г) есеп комитетінің Веб-поргалы
Д) Үлттық Банктің Веб-порталы
Е) ҚР Қаржы министрлігінің Веб-порталы

15.Қарсылықтың дэлелдері расталған жағдайда Комитет 
»;арсылықты қарау нэтижелері бойынша қандай шешім 
қабылддвды?

A) қарсылықты қанағаттандыру туралы
Б) қарсылықты ішінара қанағаттандыру туралы
B) қарсылықты қанағаттандырудан бас тарту туралы
Г) қарсылықты қанағаттандырудан ішінара бас тарту туралы
Е) шешім қабылданбайды

16. Қарсылықтың дэлелдерін ішінара растау жағдайында 
комитет қарсылықты қарау нэтижелері бойынша қандай шешім
қабьщп;айды?

A) қарсылықты қанағаттандырудан ішінара бас тарту туралы;
B) қарсылықты ішінара қанағаттандыру туралы;
C) қарсылықты қанағаттандырудан бас тарту туралы;
О) қарсылықты қанағаттандыіру туралы;
Е) шешім қабылданбайды.
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17. Қарсылықтың дәлелдері расталмаған жағдайда Комитет 
қарсылықгы қарау нэтижелері бойынша қандай шешім 
қабылдайды?

A) қарсылықты қанағаттандырудан ішінара бас тарту туралы;
B) қарсылықты ішінара қанағаттандыру туралы;
C) қарсылықты қанағаттандырудан бас тарту туралы;
Б ) қарсылықты қанағаттандыру туралы;
Е) шешім қабылданбайды.

18. Хабарламада көрсетілген бұзушылықтарды жою тәсілдері 
қанша?

А) екі;
‘ В) үш;

С) төрт;
Б ) бес;
Е)алты

19. Камералдық бақылау мемлекеттік сатып алу баға 
үсыныстарын сүрату тәсілімен қай кезенде жүргізіледі?

A) Мемлекеттік сатьш алу туралы шарт жасалған күннен 
кешіктірмей

B) Мемлекеттік сатып алу туралы мәліметтерді веб-порталда 
орналастырған күннен бастап

C) 10 күнтізбелік күннен кейін
Б ) 10 жүмыс күнінен кейін
Е) 5 күнтізбелік күннен кейін

20. Камералдық бақылау жүргізу мемлекеттік сатып алуды бір 
көзден сатып алу тәсілімен тікелей шарт жасасу арқылы 
мемлекеттік сатып алу туралы жэне (немесе) тауар биржалары 
арқылы қай кезеңде жүргізіледі

A) Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған күннен 
кешіктірмей

B) 5 жүмыс күнінен кейін
C) 5 күнтізбелік күннен кейін
Б ) 10 жүмыс күнінен кейін
Е) Мемлекеттік сатып алу туралы мәліметтерді веб-порталда 

орналастырған күннен бастап
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БӨЛІМ 13
ІШКІМЕМЛЕКЕТТІК АУДИТТІЖ ӘНЕ ҚАРЖЫЛЫҚ 

БАҚЫЛАУДЫ ҮЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ШЕТЕЛДІК 
ТӘЖІРИБЕСІ

13.1 Аудит пен қаржылық бақылаудың басшылық 
принцнптерінің Лим декларациясы

13.2 Еуропа елдерінде ішкі мемлекеггік аудитті ұйымдастыру 
ерекшеліктері

13.3 Еуразиялық экономикалық одақ елдерінде ішкі 
мемлекеттік аудитті уйымдастыру

13.4 Америка қурама штаттарындағы ішкі мемлекеттік аудит

13.1 Аудит пен қаржылық бақылаудың басшылық 
принциптерінің Лима деклараідиясы

Мемлекет бұкіл қоғамға іс жүзінде тиесілі орталықтандырылған 
қаржыны басқару міндетін өзіне ала отырып, осы қаржыны тек қана 
мақсаты бойынша, атап айтқанда, ең алдымен жоғарыда аталған 
мемлекеттің функцияларын орындау үшін пайдалану үшін жағдай 
жасауы тиіс. Орталықтандырылған қаржыны мемлекеттік 
функцияларды бюджеттеумен жэне қаржьшық басқарудың басқа да 
тетіктерімен қатар атқарумен байланысты емес мақсаттарда 
пайдалануға жол бермеу үшін мемлекеттік қаржылық бақылау және 
аудит жүйесі жүмыс істейді.

Шетелде мемлекеттік қаржылық бақылау практикасының 
теориясын дамыту екі фактормен анықталады: үлттық мемлекеттік- 
құқықтық даму тәжірибесімен жэне бақылаудың басшылық 
принциптерінің Лима декларациясының принциптерімен.

Лима декларациясының халықаралық құқық тұрғысынан 
міндетті сипаты жоқ, бірақ мемлекеттік қаржылық бақылау мен 
аудитті ұйымдастырудың халықаралық тәжірибесінің 
квинтэссенциясы больш табылады. Лима декларациясының 
принциптерін негізге алған мемлекет мемлекеттік бақылау мен 
аудитті ұйымдастырудың жэне жүзеге асырудың тарихи 
тәжірибесін қорыту кезінде халықаралық қоғамдастық қабылдаған 
постулаттармен келіседі, олардан белғілі бір қағидаттар туындайды.



Лима декларациясы -  бұл мемлекеттік бақылау жэне 
мемлекеттік аудит саласындағы іргелі доктриналы құжат. Бұл құжат 
қаржылық бақылауды жүзеге асырудың негізгі қағидаттарын 
декларациялайды. Лима декларациясы 1977 жылы Лима қаласында 
(Перу Республикасы) Жоғары қаржы бақылау органдары 
халықаралық ұйымының (Ш Т08АІ) IX Конгресімен қабылданды. 
Декларация сондай-ақ мемлекеттік сектордағы аудиттің ¥лы  
хартиясы деп аталады.

Декларация бақылаудың мақсатын анықтайды,сондай -  ақ 
бақылаудың эртүрлі түрлерін ажыратады-факт бойынша алдын ала 
бақылау жэне бақылау; сыртқы жэне ішкі бақылау, формалъды 
бақылау жэне орындалуын бақылау.

Қаржылық бақылауға қоғамның қаржы-шаруашылық емірінің 
түрлі салаларында түрлі міндеттер жүктелген. Оның 
үйымдастырылу сипатына көбінесе қаржылық бақылаудың 
нәтижелілігі байланысты. Әлемдік қауымдастық Ш Т08А І Лима 
декларациясында баяндалған белгілі бір қағидаттарды эзіряеді. 
Олардың арасында тэуелсіздік, объекгивтілік, құзыреттілік, 
жариялылық бар.

Декларация бақылау органының Парламентпен жэне үкіметпен 
және экімшілікпен өзара іс-қимьш жасау принциптерін, қаржылық 
бақылау органының қүқықтарын, оның қызметінің әдістерін 
белгілейді.

Декларацияда қаржылық бақылау органының қызметкерлеріне 
адалдық пен біліктілік сияқты белгілі бір талаптар қойылады, 
қаржылық бақылау органдарының қоғамға есеп беру қажетгілігі 
бекітіледі.

Құжатқа сәйкес, ішкі бақылау қызметтері мемлекеттің 
жекелеген ведомостары мен үйымдарының ішінде құрылады, ал 
сыртқы бақылау қызметтері тексерілетін ұйымдардың ұйымдық 
құрылымының бөлігі болып табылмайды. Жоғары қаржылық 
бақылау органы сыртқы бақылау органы больш габылады.

Ішкі бақылау қызметі оның ішінде құрылған ұйымның 
басшысына міндетті түрде бағынуы тиіс. Ол мүмкіндігінше тиісті 
¥йымдық қүрылым ішінде функционалдық жэне ұйымдық жағынан 
гэуелсіз болуға тиіс.

Сыртқы бақылау қызметі ретінде жоғары қаржы бақылау 
органы ішкі бақылау қызметінің тиімділігін тексеруге тиіс. Егер
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ішкі бақылау қызметі тиімді деи танылса, жоғары қаржы бақылау 
органының ісұқығына нұқсан келтірмей, барлығьш қамтитын 
тексеру жүрғізу, жоғары қаржы бақьшау органы мен ішкі бақылау 
қызметі арасындағы міндеттер мен ынтымақтастықты қажетті 
бөлуді қамтамасыз ету үшін қадамдар жасау кажет.

Мүндай тексерулердің тэуелсіздігін қамтамасыз ету үшін 
сыртқы бақылау комиссиясының мүшелері ең алдымен жоғары 
қаржы бақылау органдарынан тағайындалуы тиіс. Мемлекет 
қатысатын коммерңиялық үйымдарда кейінгі бақылауды жүзеге 
асырған жон, сондай-ақ үнемділік, нэтижелілік жэне енімділік 
мэселелерін зерделеу қажет. Парламентке жіберілген жэне 
баспасөзде жарияланатын мемлекет қатысатын үйымдарды тексеру 
туралы есептер өндірістік және коммерциялық қүпияны қорғауға 
қойылатын талаптар ескеріле отырып жасалуга тиіс.

Жогары қаржы бақылау органы мемлекет беретін 
субсидиялардың пайдаланылуьш тексеруге уэкілетті болуға тиіс. 
Егер тексеру мақсаты талап етілсе, эсіресе абсолюттік мэндерде 
немесе субсидияланған кэсіпорынның табысы мен капитальша 
қатысты субсидиялар эсіресе жоғары болған жағдайда, тексеру осы 
кэсіпорындағы қаржыны басқарудың барлық мәселелерін қамтуы 
мүмкін.

Декларация сондай-ақ қаржылық бақылау органдары 
жүмысының тиімділіғін арттьфу қүралдарының бірі ретінде 
халықаралық тәжірибе алмасуды жариялайды. Декларацияда 
кэсіпорындар мен үйымдардың түрлі түрлерін тексеру принциптері 
белгіленеді. Шығыстары мүше елдердің жарналары есебінен 
жабылатын халықаралық жэне үлттықтан жоғары үйымдар 
жекелеген елдерде жүргізілетін сияқты сыртқы тәуелсіз тексерудің 
мэні болуы тиіс.

Мүндай тексерулер тиісті үйымның күрьшымы мен міндеттерін 
ескере отырып жүргізілуге тиіс болса да, олар осы үйымдарға мүше 
елдерде жоғары деңгейдегі ревизия жағдайында сияқты бағыттар 
бойынша жүзеге асырылады. Мүндай тексерулердің тэуелсіздігін 
қамтамасыз ету үшін сыртқы бақылау комиссиясыиың мүшелері ең 
алдымен жоғары қаржы бақылау органдарынан тағайындалуы тиіс.

Жоғары қаржы бақылау органдарының халықаралык ұйымы 
шеңберінде идеялармен және тэжірибемен халықаралық алмасу 
жоғары қаржы бақылау органына жүктелген міндеттерді орындауда
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көмек көрсетудің тиімді кұралы болып табылады. Бұл мақсатқа элі 
күнге дейін Б ¥¥ -м ея  және басқа да ұйымдармен бірлесіп 
үйымдастырылатын конгрестер, семинарлар, өңірлік жұмыс 
топтарының кеңестерін еткізу жэне мамандандырылған журнал 
шығару арқылы қол жеткізілді.

Б ¥ ¥  қабылдаған қарары жоғары қаржы бақылау органдарының 
өздеріне жүктелген функцияларды олар тексеретін қүрьшымдардан 
тәуелсіз, сырттан ықпал етуден қорғалған жағдайда ғана объективті 
жэне тиімді орындауға қабілетті екенін ерекше атап көрсетеді. Бұл 
1977 жылы Халықаралық жоғары қаржы бақылау органдары 
ұйымының (Ш Т08АІ) IX Конгресімен қабылданған басқарушы 
қағидаттардың Лима деклараңиясымен келісіледі. Осыган 
байланысты ІМТ08АІ-ға қатысушы мемлекеттерге Лима 
декяараңиясының негізгі қағидаттарын енгізу жэне үлттық 
заңнамаға тиісті озгерістер енгізу үсынылды.

13.2 Еуропа елдеріқде ішкі мемлекеттік аудитті 
үйымдастыру ерекшеліктері

Мемлекеттік ішкі бақылау, эрине, эр еуропалық елде қандай да 
бір нысанда болды. Алайда, ол бүкіл Еуропа бойынша 
салыстырмалы қысқа уақыт ішінде жаңғыртылды. Осы кезең ішінде 
ішкі мемлекеттік аудит кеңінен танымал жэне қолданылады. Ішкі 
мемлекеттік аудит жүйесі қазіргі заманғы басқару жүйесінің 
ажырамас жэне маңызды бөлігіне айналды. Ішкі аудиторларды қоса 
алғанда, мемлекеттік қаржыны басқару жэне бақылау жөніндегі 
мамандар ресми біліктілігі бар жэне кейде мемлекеттік секторга 
қатысты сыртқы болып табылатын институттар өткізетін үзақ 
мерзімді оқытудың арнайы бағдарламалары бар қызметкерлердің 
кэсіби санатын алды.

Барлық елдер ішкі бақылау тұжырымдамасын бірдей 
түсіндірмейді. Кейбір елдерде арнайы тэуелсіз ішкі бақылау 
институттары бар болса, басқалары ішкі бақылау үшін 
жауапкершілікті тиісті экімшілік органдарға жүктейді. Кейбір 
елдерде бұп орталықсыздандырылған ішкі бақьшау жүйесі 
кіріктірілген жэне ел Үкіметінің ажырамас бөлігі болып табылады. 
Ішкі бақылауды, ол бойынша есептілікті белгілеу жэне тэуекелдерді 
басқаруға осы тэсілді қолдану қажетгілігі заңдар мен нормативтік 
актілерде нақты жазылуы мүмкін.
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ЕО-ның барлық мүше-мемлекеттерінде ішкі аудит функциясы 
жүмыс істейді, бірақ ол мемлекеттік басқарудың барлық сгшаларын 
зрдайым қамтымайды. Сәйкестікті дэстүрлі тексеру және қаржылық 
аудит көбінесе консультациялық қызметтер мен тиімділік аудитімен 
толықгырылады, бүл кәсіби жэне жақсы оқытылған ішкі аудит 
қызметкерлерінің көп санын талап етеді. Кейбір мемлекеттерде 
тексеру комиссиялары мен тексеру комитеттері қүрылган.

Германия
Германияда ішкі тексерулер федералдық экімшіліктің барлық 

бөлімдерінде жүргізіледі. Заң негізі жоқ, бірақ барлық 
департаменттер басқа министрліктермен келісу бойынша 
Федералдық ішкі істер министрлігі эзірлеген «федералдық 
экімшіліктің ішкі аудит жөніндегі үсынымдарын» басшылыққа 
алады.

Ішкі аудит бөлімшесі аудиторлық есептерді жасау кезінде 
жоғары басшылыққа есеп бермейді. Аудит аяқталғаннан кейін осы 
бөлімше түпкілікті аудиторлық есепті тікелей жоғары түрған 
органның басшылығына дереу үсынады.

Бар тәуекелдер негізінде жэне шығындар мен пайданың 
арақатынасын ескере отырып, ішкі аудит бөлімшесі аудит 
жоспарын негіздейтін аудит тақырыптарының каталогын жасайды. 
Содан кейін осы жоспар басшылыққа бекітуге үсынылады.

Ішкі аудит бөлімшесі әз жүмысының сапасын қамтамасыз ету 
үшін тиісті шаралар қабылдайды. Олар нақты міндеттер бойынша 
базалык жэне қосымша оқытуды, ішкі аудиттін басқа 
бәлімшелерімен тэжірибе алмасуды жэне ішкі аудиттің басқа 
бөлімшелерін бақылауды қамтуы мүмкін. Тиісті министрліктер ішкі 
тэжірибе алмасуды қамтамасыз етеді, ал Федералдық ішкі істер 
министрлігі ведомствоаралық тэжірибе алмасуды қамтамасыз етеді. 
Германияда сертификаггау рэсімі туралы түсінік жоқ.

Ішкі аудит сәйкестік аудиті, түгендеу аудиті, жүйелік аудит, 
эсіресе мотивация немесе инспекциялық аудит негізінде тексерулер 
нысанын қабылдай алады.

Бағыттылығына байланысты Германияда Ішкі аудиг мынадай 
өлшемдер бойынша жүргізілуі мүмкін: заңдылық, дұрыс,
қауіпсіздік, экономикалық тиімділік, үзақ мерзімділік, пайдалылық / 
тиімділік жэне эсер.
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Басшылық іінкі аудиг бөлімшесінің ұсыныстарын қалай 
орындау керектігін шешеді. Аудитор ішкі аудитті жүргізу кезінде 
оның іске асырылуы үшін өзі жауапты болады.

Ішкі аудит-бүл мақсаты тиісті жауапкершілікті қабылдау үшін 
басшылыққа берілетін қолдау болып табылатын қүрал. Федералдық 
аудиторлық сот жэне оның тексеру басқармалары ішкі аудитке 
бөлімшелерге қарамастан сыртқы тексерулер жүргізеді. Әдетге, 
Федералдық аудиторлык сот жоқ, Ішкі аудит бөлімшелерінің жүмыс 
нэтижелері туралы хабардар. Әдетте, елде тексеру комиссиялары 
мен тексеру комигеттері қүрылмаған. Германияның эрбір үкіметгік 
органының ішкі аудитті жүргізуге жауапты бір ғана бөлімі бар.

Венгрия
Халықаралық стандарттарға жэне венгрияның заңнамасына 

сәйкес ішкі аудит —  бүл мемлекетгік органның қүндылыг;>ш
арттыруға жэне қызмегін жақсартуға арналған белгілі бір
кепілдіктер мен кеңес беру жөніндегі тәуелсіз, объективті қызмет. 
Бүл үйымға тэуекелдерді басқару, бақылау жэне басқару
үдерістерінің тиімділігін бағалау мен арттыруға жүйелі, тэртіпті 
тәсілді қолдана отырып, өз мақсатгарына қол жеткізуі'е көмектеседі.

Ішкі аудит түжырымдамасы Үкіметтің нормативтік актілері м:ен 
қаулыларына енгізілген, сондай-ақ ол Стандарттармеи жгпе 
басшылық принңиптермен толықтырылды. «Ішкі аудиттің
мемлекеттік стандарттары туралы» Қаржы министрлігінің 2009 
жылғы № 2 директивасында мынадай үлттьщ стандарттар бар (16- 
кесте).

Кесте 16
Ішкі аудиттің ұлттық стандарттары

№ Стандарт
1000 Ішкі аудит міндеттері
2000 Бас Ревизордьщ міндеттері
3000 Тәуелсіздік
4000 Сараптама жэне тиісті кэсіби қамқорлық
5000 Жоспарлау
6000 Жүзеге асыру
7000 Аудиторлық есеп
8000 Сапа кепілдігі
9000 Кейінгі
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Венірияда ішкі аудит жүргізудің әдістері мен үлгілерінің ең 
маңыздылары болып келесілер табылады:

-  ішкі аудит басшылығының моделі;
-  тиімділік аудитінің эдіснамасы;
-  жүйелі аудиттердің эдіснамасы;
-  жыл сайынғы аудит жоспары мен аудихтің жиынтық 

жылдық Жоспары, ревизия туралы жылдық есеп жэне жиынтық 
жылдық аудиторлық есегі үшін басшылық приивдгатер;

-  ішкі аудит бөлімшелері орындауы тиіс міндетгер үшін 
басшылық принңипгер;

-  сыртқы қызмет жеткізушісін тарта отырьш, ішкі аудит 
қызметін қамтамасыз ету женіндегі нүсқаулық.

Ережелер мен ережелерге сэйкес мемлекеттік органның 
басшысы эсіресе келесі мэселелерге қатысты ішкі аудиторлардың 
фуикңионалдық (операңиялық) тэуелсіздігіне кепілдік беру қажет:

-  аудиттің жылдық жоспарын жасау;
-  аудит эдістерін таңдау;
-  аудит бағдарламасын дайындау жэне енгізу;
-  аудиторлық қорытындыны дайындау;
-  аудит қорытындылары мен үсынымдарын жасау.
Ішкі аудитор қаржы министрлігі деп танылуы тиіс, яғни 

аудитор Жалпы деректер базасында тіркелуі тиіс. Қаржы 
министрлігінің 2009 жылғы № 18 «ішкі аудиторларды тіркеу және 
үздіксіз кәсіби даярлау туралы» Жарлығы мемлекетгік сектордың 
ішкі аудиторларын кәсіби даярлау ережесін қамтиды. Ішкі 
аудигорлар әрбір екі жыл сайын кәсіби даярлықтан өтуге міндетті.

Бүл тренинг Венгрияның Мемлекеттік ішкі қаржылық бақылау 
эдіснамасы жэне оқыту орталығымен үйымдастырылған.

Қаржы министрлігі Венгрияның Мемлекеттік ішкі қаржылық 
бақылау әдіснамасы мен оқыту орталығын құру, пайдалану жэне 
кэсіби басқару үшін жауап береді. Қазіргі уақытта мемлекеттік ішкі 
қаржылық бақылаудың эдіснамасы жэне оқыту орталығы үлттық 
салық жэне кеден экімшілігінің Денсаулық сақтау жэне мэдениет 
институты шеңберінде жүмыс істейді. Ішкі аудиторлар 
«мемлекеттік ішкі қаржылық бақылау» пәні бойынша емгихан 
гапсыруға тиіс (үш міндетті модульмен) олар бір жыл ініінде 
тіркелгеннен кейін, содан кейін олар «РІҒС II» модульдерінен бір 
еркін таңдалған модульді орындауы қажет. Егер аудитор осы

303



міндеттемелерді орындамаса, онда ол ішкі аудиторлардың жалпы 
тізілімінен шығарылады.

Ішкі аудиторлар ретінде жұмыс істейтін мемлекеттік 
қызметшілер езінің тағайындалуынан кейін эрбір үш жыл сайын 
экімшілік кэсіптік емтихан тапсырады.

Ішкі аудит аудит қорытындылары мен үсынымдарының 
жобаларын заңнамаға жэне ішкі ережелерге, үнемдеуге, тиімділікке 
жәие нэтижелілікке сэйкес мемлекеттік бюджет ұйымының 
басшысына үсынады. Ішкі аудитор немесе ішкі аудит бөлімшесі 
мемлекеттік органның басшысына тікелей бағынатын өз 
міндеттерін орындайды жэне тікелей оньщ алдында есеп береді. 
Аудит тобының жетекшісі аудит жөніндегі есепті жэне 
қорытындыларды жасауға жауапты болады. Ішкі аудиторлар 
аудиттің сенімділігі мен нәтижелері үшін жауапты болады.

Сондай-ақ аудитор аудиторлық қорытындының жобасын жэне 
тексерілетін тарапқа жіберуге тиіс. Аудит соңғы аудиторлық есеп 
тексерілетін тарапқа жіберілгеннен кейін орындалды деп 
есептеледі. Егер тексеру барысында қандай да бір бүзушылыққа, 
ұқыпсыздыққа немесе дэйексіздікке күдік гуьшдаса, бүп 
қылмыстық жауаптылыққа, бұзуға, жауапкершілікке немесе 
тэртіптік рэсімге экеп соғуы мүмкін болса, мемлекеггік орган 
басшысының міндеті қажетті шараларды қабылдау болып 
табылады.

Жылдық аудиторлық есеп пен жылдық жиынтық аудиторлық 
есеп мыналарды қамтуы тиіс. Тиісті жыл бойынша ішкі аулит 
қызметі туралы есеп мыналарды қамтиды:

-  аудит жоспарында аталған іс-шаралар көлемі, жоспардан 
ауытқу себептері жэне кез келген арнайы тексерулердің негіздемесі;

-  аудиттердің сапасы, ш тапъіқ жэне материалдық 
жағдайлары, сондай-ақ аудиторлық қызметке ықпал ететін немесе 
кедергі келтіретін факторлар;

-  аудиторлық есептердің негізгі қорытындылары,
қорытындылары мен ұсыныстары;

-  алаяқтық жэне/немесе елеулі бұзушылықтар тураяы істердің 
саны жэне қысқаша мазмүны;

-  ішкі бақылау жүйесінің тұрақтылығын, үнемділігін,
тиімділігін жэне нэтижелілігін жақсарту жөніндегі негізгі
ұсынымдар.
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Аудит нәтижелері мен ұсынымдарын іске асыру мына 
қадамдарды қамтиды:

-  тексерілетін ұііымның немесе бөлімшенің басшысы жіберген 
есепті ескере отырып, ішкі аудит жазбалары негізінде іске 
асырылғгіН іс-қимыл жосгіарлары іуралы есеп;

-  ііпкі аудит қызметін дамыту бойынша ұсыныстар.
Мемлекетгік бақылау жэне ішкі аудит бір-бірінің жұмысын

ынтымақтасады жэне толықтырады. Мемлекеттік бақылау ішкі 
аудит есептерін мемлекеттік органның сыртқы аудиті жолымен жиі 
пайдаланады. Ішкі аудит эдетге сыртқы аудиттерде ықпал етеді 
(негізінен байланыс жасаушы тұлға ретінде әрекет етеді). 
Мемлекеттік бақылау окілдерінің ведомствоаралық комитеттің 
отырыстарына консультативтік негізде қатысуға құқығы бар. 
Тексерілген ұйымдар ұсынымдардың орындалуы туралы есепті 
жылдан кейінгі жылдың 31 қаңтарына дейін есеп беруі тиіс.

Мемлекеттік ішкі қаржыны бақылау жөніндегі 
ведомствоаралық комитет мемлекетгік бақылау жүйесін жетілдіру, 
ынтымақтастық, үйлестіру, келісу жэне одан эрі қажетті 
өзгерістерді дайындау жоніндегі басшылықгы қамтамасыз ету үшін 
құрылды, Өз кезегінде комитет толық хабардарлыққа бөлінеді.

Нидсрланды
Ішкі аудиторлық тексерулердің негізгі екі міндеті бар: 

заңнамалық жэне консультативтік.
Заңнамалық міндет -  қаржылық тексерулер мен сәйкестік 

аудиттеріне, қаржылық басқару аудитіне, қаржьшық ақпаратты 
ұсыну мен талдауға жауап беретін аудиттің негізгі элементі.

Кеңес беру тапсырмасы -  бұп жедел аудит, менеджерге оның 
өтініші бойынша кеңес беру-жедел басқару жүйелері/рэсімдері 
туралы.

Қаржылық жэне операциялық аудит Қаржы Министрлігінің 
Жарлығы шеңберінде үш ұйымдық деңгейде қолданылады: 
сгратегюшық деңгей, операциялық деңгей жэне белсенділік пен 
транзакциялар деңгейі.

Ішкі аудит директораты жыл сайынгы қаржылық тексерулердің 
жэне министрге сэйкестікті тексерудің нэтижелерін хабарлайды. 
Сондықтан ішкі аудит нэтижелері туралы есептілікті қамтиды. 
Қаржылық аудит жэне сәйкестік аудиті бойынша жьш сайынғы



есептер мемлекетгік органға жіберіледі, еондықтан ол осы аудиттің 
нэтижелерін пайдалана алады. Бүл міндеттеме мемлекеттік шоттар 
туралы заңда заң жүзінде реттелді. Дегенмен, осы мемлекеттік 
орган Конституциялық тәуелсіз болып табылады. Ол кез келген 
қосымша аудит жүргізу туралы дербес шешім қабылдауға қүқылы.

Нидерландыда 11 министрлік қүрылды, оның бесеуінде ішкі 
аудит қызметі бар. Ішкі аудит үшін екі жалпы сервистік орталық 
бар, біреуі екі министрлік (экономика, ауыл шаруашьшығы жэне 
инновация министрлігі жэне жалпы істер министрлігі) үшін жэне 
біреуі мемлекеттік бақылауға жауап береді. Сондай-ақ төрт 
министрлік үшін: ішкі істер министрлігі, Қаржы министрлігі, 
Денсаулық сақтау, элеуметтік қамсыздандыру жэне спорт 
министрлігі жэне ішінара, инфрақүрылым және қоршаған орта 
министрлігі. Ішкі аудит үйымының директоры Бас директор мен 
министрге иерархиялық түрде бағынады; осылайша ол саяси 
басқармалардан функционалдық түрде тәуелсіз.

Тиімділік түрғысынан ішкі аудитгің барлық ведомстволары 
2012 жылдан бастап біріктірілді. Осылайша, ішкі аудит 
директораты Қаржы министрлігінің Бас директоры мен қаржы 
министріне иерархиялық түрде бағынады, бірақ функционалдық 
түрде тікелей Бас директорға жэне тиісті министрге бағынады. 
Директорат Қаржы Министрлігі жанындағы Орталық аудиторлық 
басқарма болып табылмайды. Тексеру нэтижелері мен тексеру 
актісі тікелей жауапты министрге үсынылады. Осы себепті 
Нидерландтағы аудит қызметі әлі де орталықсыздандырылған, ал 
үйымдастыру нысаны орталықтандырылған.

Ішкі аудит Жарғысының Тәуелсіздік, эрекет ету саласы, 
жауапкершілік, өкілегтіктер жэне ішкі аудит стандарттары сияқты 
аса маңызды элементтері заңға тәуелді актілермен реттеледі. 
Миссия, объективтілік жэне бедел сияқты элементтер кәсіби мінез- 
қүлық ережелерінде баяндалған. Дегенмен, Ішкі аудит 
Директоратының функциялары шеңберінде аудит жарғысын 
формализациялау бойынша алғашқы қадамдар жасалуда. 
Мемлекеттік органның қаржылық аудит, сзйкестік аудиті 
шеңберінен тыс міндеттерді өзіне қабьшдауына заңды түрде жол 
берілмейді.

Мемлекеттік ішкі аудиторлар үздіксіз кәсіптік білім алуға 
міндетті. Сондай-ақ олар аудиторларды аттестациялауда жылына
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бір рет белгілі бір ең төменгі балл жинауы тиіс. Олар 
сертификатталған оқу орындары өткізетін өз бетінше тавдаған 
трешшпгер мен курстардан өтуге мүмкіндігі бар.

Ішкі аудит органының қаржылық аудит және сәйкестік аудиті 
жөніндегі жыл сайынғы есептері осы аудиттің нәтижелерін одан эрі 
пайдалану үшін жоғары аудиторлық Институтқа жіберіледі. Бүл 
міндеттеме 2001 жылғы «мемлекеттік шоггар туралы» заңда заңды 
түрде регламенттелген. Жоғары аудиторлық институг 
Конституциялық тэуелсіз болғандықтан, ол кез келген қосымша 
аудит туралы шешім қабылдауға қүқылы.

Бүдан басқа, жоғары аудиторлық институт белгілі бір 
консультаңиялар шеңберінде министрліктердің ішкі аудит 
женіңдегі директорлардьщ ай сайынғы мэжілістеріне бақылаушы 
ретінде қатысады. Бүдан басқа, жоғары аудиторлық институттың 
ІІрезиденті мен қаржы министрі (аудит саясатына жауап беретін) 
арасында аудит саясаты мэселелері (мысалы, аудит стандарттары 
немесе жыл сайынғы қаржылық есептерде қаржылық ақпаратты 
үсыну туралы) бойынша консультациялар түрақты түрде 
жүргізіледі.

Польш а
Мемлекетгік қаржы секторындағы ішкі аудитке қатысты негізгі 

мәселелер «мемлекетгік қаржы туралы» 2009 жылғы 27 тамыздағы 
заңмен жэне заңға тиісті ережелермен, мемлекеттік қаржы 
секторының субъектілері үшін ішкі аудит стандарттарымен, сондай- 
ак; ішкі аудит жөніндегі нүсқаулыққа, мемлекеттік қаржыландьфу 
с>бъектілері үшін ішкі аудит жарғысына жэне ішкі аудиторлардың 
этика кодексіне енгізілген басшыл ық қағидаттарға сэйкес ретгеледі.

«Мемлекеттік қаржы туральі» Заңның ережелеріне сәйкес ішкі 
аудит тэуелсіз жэне объективті операция болып табылады, оның 
мақсаты филиалға жауапты минисгрге немесе үйымның басшысына 
басқарушылық бақылау мен консультациялық қызметті жүйелі 
бағалау жөніндегі мақсаттар мен міндеттерді іске асыру мақсатында 
қолдау көрсету болып табылады. Бағалау мемлекеттік басқару 
саласындагы немесе субъектідегі басқарушылық бақылаудың 
барабарлығына, тиімділігіне жэне нэтижелілігіне жатады.

¥йымныц басшысы (мемлекегтік экімшілік аппаратында - бас 
директор) ішкі аудит рәсімін тэуелсіз, объективті жэне тиімді
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тәсілмен жүргізу үшін қажетті жағдайларды қамгамасыз етеді, атаи 
айтқанда, Ішкі аудит функциясының үйымдастырушылық 
тәуелсіздігі жэне ішкі аудит рэсімінің үздіксіздігі көрсетілген 
субъектіге қолданылады.

Мемлекетгік қаржы секторы мекемелерінің басшылары ішкі 
аудит Жарғысы сияқгы басқару мен бақьшаудың ішкі тетіктері мен 
рэсімдерін енгізу жэне олардың жүмыс істеуі үшін жауапты болады. 
Ішкі аудит бөлімінің басшысы өз қүзыреті шеңберінде мемлекеттік 
қаржы секторы бөлімшесінің басшысына және мемлекеттік басқару 
органдарына не бас директорға тікелей есеп береді. Ішкі аудит 
бөлімшесі басшысыньщ кез келген еңбек шартьш бүзу немесе 
төлемге жэне жүмыс шарттарына кез келген түзетулер аудит 
жөніндегі қүзыретті комитеттің мақүлдауын талап етеді.

«Мемлекеттік қаржы туралы» Заңның ережелеріне сэйкес ішкі 
аудитор төменде санамаланған талаптарға сэйкес болуы тиіс:

-  халықаралық келісімдерге ңемесе Одақ заңнамасының 
ережелеріне сәйкес Польша Республикасының аумағыида жүмыс 
істеуге қүқығы бар Еуропалық Одаққа мүше мемлекеттің немесе кез 
келген басқа мемлекеттің азаматтығы болуға тиіс.

-  заңды мэмілелер жасауға жэне жария қүқықтарды тольіқ 
көлемде пайдалануға толық қабілетті.

-  қасақана қылмысы немесе қасақана қаржылық қьшмысы 
үшін сотталмаған.

-  жоғары білім туралы дипломының болуы.
-  ішкі аудит жүргізу үшін біліктілігі болуы тиіс.
Қаржы министрлігі аудиторларды тиісті даярлауды қамтамасыз 

ету үшін шаралар қабылдайды. Қаржы министрлігі үйымдастырған 
нәтижелер бойынша бюджетті қүру бойынша тренинг барысында 
323 і і і і к і аудитор мен 180 Мемлекеттік қаржы секторы 
бөлімшелерінің басшылары оқытылды. Мемлекеттік қаржы 
секторының аудит департаменті сондай-ақ мемлекеттік қаржы 
секторы үйымдарының ішкі аудиторлары үшін тұрақгы ай сайынғы 
кездесулер үйымдастырады. Кездесу барысында ішкі аудит пен 
басқарушылық бақылаудың негізгі мэселелері, сондай-ақ озық 
тэжірибе мысалдары үсынылады жэне талқыланады.

Ішкі аудит пен Жоғарғы бақылау палатасы арасындағы 
ынтымақтастық міндеті «Жоғарғы бақылау палатасы туралы»заңда 
белгіленген.
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Мемлекеттік қаржы секторларындағы іиікі аудит стандартгары 
сондай-ақ ішкі жэне сыртқы функциялар арасындағы 
ынтымақгастық міндетін айқындайды. Бүл сондай-ақ мемлекетгік 
қаржы свкторының субъектілері үшін ішкі аудит Хартаясымен 
реттеледі, онда ішкі аудитор өз міндеттерін орындауда сыртқы 
аудиторлармен ынтымақтасады деп айтылған.

Жоғарғы бақылау палатасы мен ішкі аудит бөлімі арасындағы 
ынтымақтастықты үйлестіруді эдетге ішкі аудит бөлімінің басшысы 
(яғни бас ревизор) жүзеге асыргіды. Ішкі аудитордың есептері 
Жоғарғы Бақылау Палатасы үшін қолжетімді. Жоғарғы бақылау 
палатасының аудиторлары мен ішкі аудит бөлімінің басшысы бір- 
біріне нашар басқаруға немесе алаяқгыққа қатысты кез келген 
елеулі күдік туралы хабарлауға тиіс.

Қазіргі уақытга Польшада мемлекеттік қаржы секторында 
аудит жөнінДегі 17 комитет бар, бүл министрліктердің санына 
сэйкес келеді. Барлық комитеттер 2010 жылы қүрылды.

Аудит жөніндегі комитеттің мақсаты сала үшін жауап беретін 
министрге барабар, тиімді жэне пәрменді басқару бақылауын 
қамтамасыз ету жэне тиімді інпсі аудитті қамтамасыз ету 
мақсатында консультациялық қызметтер керсету болып табылады. 
Аудит женіндегі комитеттің үсынымдарын қолдану саласы тиісті 
министр бақылайтын барлық белімшелерде басқарушылық бақылау 
мен ішкі аудиттің жүмыс істеуін қамтитынын атап өткен жөн.

Бір министр басқаратын филналдар үшін бір аудит жөніндегі 
бірлескен комитет қүрылуы мүмкін. Мысалы: қаржы министрі үш 
бөлімше: бюджет, Мемлекеттік қаржы жэне қаржы мекемелері үшін 
бір Бірлескен комитет қүрды. Салаға жауагіты министр езінің ішкі 
регламентімен тексеру комиссиясын тағайындайды.

Аудит женіндегі комитеттердің мақсаттары мен міндетгері, 
қызмет саласы, мүшелердің саны жэне мүшелеріне қойылатын 
талаптар «мемлекетгік қаржы тура.аы» Заңның 288-290-баптарывда 
жэне қаржы Министрлігінің қаулысында сипатталған.

Аудит жөніндегі комитет мүшелері жэне аудит жөніндегі 
Комитет кемінде үш мүшеден, оның ішінде:

1. хатшы немесе Мемлекеттік хатшының орынбасары 
дәрежесіңдегі комитет төрағасы тағайындағгш адам;

2. кемінде екі тәуелсіз мүше - министрлікте немесе Филиал 
үйымдарында жүмыс істемейтін адамдар.
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Қаржы министрлігінің пікірінше, аудит женіндегі комитеттің 
оңтайлы мөлшері бес адамнан тоғыз адамға дейін (төрағаны қоса 
алғанда). Аудит жөніндегі комитеттің осындай мөлшері барлық 
мүшелерге талқылауға белсенді қатысуға жэне комитеттің 
міндегтерін тиімді орындауға мүмкіндік береді. Қаржы минисфліғі 
Тэуелсіз мүшелердің тексеру комиссиясының кем дегенде 
жартысын қүруын үсынады. Сондай-ақ аудит жөніндегі комитеттің 
түрақты мөлшерін қолдау үсынылады.

Аудит жөніндегі Тэуелсіз комитеттің мүдаелері өз міндеггерін 
қүзыретті жзне тиімді орындау үшін білім, дағды жэне тэжірибе 
жинақтауы тиіс. Қаржы министрі 2009 жылғы 29 желтоқсандағы 
тексеру комитеттері туралы Ереженің ережелеріне сэйкес тәуелсіз 
мүшелердің біліктілігін, тексеру комитеті сәйкес келуі тиіс 
талаптарды, рэсім ережелерін жэне тэуелсіз мүшелердің сыйақы 
мөлшерін анықтау эдісін анықтады. Тексеру комиссиясының 
үйымдастырылуы мен жүмыс режимі Комитет төрағасының талабы 
бойынша Министрліктің ішкі регламентімен айқындалады.

Қаржы министрі басқарушылық бақылау жэне ішкі аудит 
жүйесін үйлестіруге жауапты түлға болып габылады. Осы 
міндеттерді орындау кезінде оған мемлекеггік қаржы секторының 
аудит департаменті кемектеседі, ол үйлестіру жөніндегі орталық 
бөлімше бөлып табылады. Үйлестіру жөніндегі орталық бөлімше 
басқарушылық есептілікті (қаржылық менеджмент жэне бақылау) 
жэне функңионалдық тэуелсіз ішкі аудитті қолдайды.

13.3 Еуразилық экономикалық одақ елдерінде ішкі 
мемлекеттік аудитті үйымдастыру

Қырғызстан
Қырғыз Республикасында ішкі аудитті жүргізу ішкі аудит 

обьектісінің басшьілыгына мынадай негізгі міндеттерді орындау 
арқылы ішкі бақылау жүйесін сақтауға жэне жетілдіруге 
жәрдемдесу үшін қажет:

1) ішкі аудит объектісінің ішкі бақылау жүйесін шолу жэне 
бағалау жэне ішкі аудит өбъектісінің басшысына оның қызметін 
жақсарту женіндегі есептер мен үсынымдар беру;

2) тәуекелдерді бағалауға сэйкес стратегиялық және жылдық 
даму жоспарларын, сондай-ақ ішкі аудиторларды кзсіби оқыту
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жоспарларын әзірлеу және ішкі аудит объектісінің басшысына 
бекіту үшін үсыну;

3) эрбір жүргізілген аудит бойынша аудиторлық есептерді 
дайындау жэне оларды ішкі аудит объектісінің басшысымен келісу;

4) аудиторлық есепті жэне үсынымдарды ішкі аудит 
объектісінің басшысына үсыну.

Ішкі аудит қызметі Қырғыз Республикасы Үкіметінің шешіміне 
сэйкес ішкі аудит объектілерінде қүрылады; оның рөлі мен 
міндеттері Қырғыз Республикасының заңнамасына сэйкес келуі 
жэне белгіленген тәртіппен бекітілген Ішкі аудит объектісінің тиісті 
актілерінде көрсетілуі тиіс.

Ішкі аудит саласындағы қызмет тәуелсіз болуы тиіс, ал ішкі 
аудиторлар өз жүмысын объективті орындауы тиіс. Ішкі аудит 
қызметінің басшысы ішкі аудит объектісінің басшысына тікелей 
есеп беру жолымен тэуелсіздікке қол жеткізеді. Объективтілікке 
РСВА жэне ішкі аудит қызметінің қызметкерлері басқа қызметтік 
міндеттері жоқ болғандықтан кол жеткізеді. Қырғыз Республикасы 
Үкіметінің шешімі бойынша Ішкі аудит қызметі қүрылатын ішкі 
аудит объектісінің күрамында қызмет оны құру кезінде жоғарыда 
көрсетілген талаптарға сәйкес келуі тиіс.

Ішкі аудиторлар мүдделер қақтығысына қатысты Қырғыз 
Республикасы заңнамасының талаптарын сақтауы тиіс. Ішкі аудит 
қызметінің басшысы ішкі аудит объектісі үшін ішкі аудиттің 
барынша пайдасын қамтамасыз ету мақсатында ішкі аудит 
жөніндегі қызметті тиімді басқаруы тиіс.

Ішкі аудит қызметінің басшысы тиіс:
- алғашқы он екі айға неғұрлым егжей-тегжейлі жұмыс 

жоспарын қабылдай отырып, үш жылға есептелген аудит 
объектісінің мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес келетін ішкі аудит 
жөніндегі қызметтің басымдықтарын айқындау үшін стратегиялық 
жоспарлар эзірлеу. Мұндай жоспарларды жасау кезінде ішкі аудит 
объектісі басшысының пікірін ескеру қажет;

- ішкі аудит қызметінің мақсаттары, өкілеттіктері жэне 
міндеттері бойынша стратегиялық жэне жылдық жоспарлардың 
жобаларын ішкі аудит объектісінің басшысына бекітуге ұсыну;

- қызметкерлер саны мен олардың деңгейі бекітілген 
стратегиялық жэне жылдық жоспарларға қол жеткізу үшін қолайлы, 
жеткілікті жэне тиімді пайдаланылатындығына кепілдік беруді
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қамтамасыз ету. Осы талаптарға жоспар бойынша нақты қолда бар 
ресурстармен қажетті кадрлық ресурстарды сэйкес келтіру 
жолымен; жеке аудиторлық тапсырмаларды бастау жэне аяқтау 
үшін тоқсандық жоспарларды әзірлеу жолымен қол жеткізілетін 
болады.;

- ішкі аудит саласындағы қызметті басқару саясаты мен 
рэсімдерін анықтау. Бүған басқа стандарттарға сэйкес аудиторлық 
тапсырмалар бойынша есептілікті жоспарлау, дэлелдемелерді 
қүжаттамалық ресімдеу, іріктеу, бағалау жэне үсыну бойынша 
белгілі бір жэне егжей-тегжейлі әдіснаманы әзірлеу жолымен қол 
жеткізілетін болады.;

- ішкі аудит объектісінің басшысына ішкі аудит жөніндегі 
қызметтің мақсаттары, ішкі аудит қызметінің өкілеттіктері, 
міндеттері жэне оның жылдық жоспарына қатысты жүмысы туралы 
тоқсан сайын жэне жыл сайын есеп беру.

Ішкі аудит қызметі жүйеленген жэне дэйекті тәсілді қолдану 
жолымен тэуекелдерді басқару жэне бақылау процестерін одан эрі 
жетілдіру мақсатында бағалауды жүргізуі тиіс.

Ішкі аудит ысыраптар мен қателердің Елеулі тэуекелдерін 
анықтауға жэне бағалауға жэрдемдесуге жэне ішкі аудит 
объектісінде бақылау жүйесін жақсартуға ықпал етуге, сондай-ақ 
ішкі бақылау жүйелеріне қатысты тэуекелге үшырағыштығын 
бағалауға тиіс:

- қаржылық жэне басқарушылық ақпараттың шынайылығы мен 
түтастығы;

- қызметтің нэтижелілігі, үнемділігі жэне тиімділігі;
- активтердің сақталуы;
- нормативтік қүқықтық актілер мен шарттарды сақтау.
Бүл стандартты ішкі аудит қызметінің басшысы аудиторлық 

тэуекелді жэне ішкі аудит объектісі, қойылған мақсаттарға қол 
жеткізуді қамтамасыз ету үшін белгіленген бақылау жүйесі 
шеңберіндегі қызметтің маңызды салаларын қарастыратын 
стратегиялық жэне жылдық жоспарлау процесінде орындайтын 
болады. Жеке аудиторлық тапсырмаларды жүзеге асыру кезінде 
ішкі аудитор аудиттің жэне ішкі бақылаудың тиісті мақсаттарын 
коюы қажет, олардың көмегімен бақылау жүйелері шеңберінде 
бақылау функцияларын бағалауды жүргізуге болады.
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Ішкі аудит қызметінің басшысы аудиторлық тапсырма бойынша 
есептерде көрсетілген келісілген ұсынымдар нэтижесінде гиімді 
шаралар қабылдау бойынша ішкі аудит объектісі басшылығының іс- 
қимылдарын бақылау үшін мониторинг жүйесін белгілеуі тиіс. 
Олай болмаған жағдайда ішкі аудиторлардың үсынымдарын 
орындамағаны үшін жауапкершілік ішкі аудит объектісінің 
басшылығына жүктеледі.

Ішкі аудит жөніндегі кеңес. Кеңестің міндеттері:
- мемлекеттік органдар мен мекемелердің ішкі аудитінің 

нормативтік құқықтык жэне эдіснамалык базасын дамыту бойынша 
ұсыныстар енгізу;

- ішкі аудит саласындағы уэкілетгі мемлекеттік орган 
дайындаған ішкі аудит кызметтерінің өткен жылғы қызметі туралы 
есеп бойынша қорытынды беру.

Армения
Армения Республикасының Конституциясына сэйкес 

мемлекеттік сектор ұйымдарына мемлекеттік жэне жергілікті озін- 
өзі басқару органдары, мемлекеттік немесе қоғамдық институттар, 
мемлекеттік немесе қоғамдық коммерциялық емес ұйымдар, 
мемлекеттің немесе қоғамдастықтың елу процентінен астам 
қатысуы бар ұйымдар жатады.

Ішкі аудит функциялары тэуелсіз, объективті бақылауды 
қамтамасыз ету жэне кеңес беру болып табылады, олар арқылы 
ұйым жұмысының тиімділігін арттыру жүргізіледі. Ішкі аудит 
ұйымды басты мақсаттарға - ұйымның Тәуекелдерін басқару, негізгі 
проңестерді жүйелі бағалау жэне жақсарту жолымен бақылау жэне 
басқару сияқты қол жеткізуде қолдайды.

Ішкі аудит кэсіпорын басшылығына кепілдік немесе 
консультациялық қызметтер ұсыну есебінен ішкі аудиттің 
стратегиялық жэне жылдық бағдарламалары негізінде жүргізіледі. 
Ішкі аудиторлар қызметтің барлық салаларын теңдестірілген жэне 
барабар бағалауды жүргізеді, бүл ретте басқа адамдардың жеке 
мүдделерінің немесе пікірлерінің шамадан тыс ықпалына үшырауға 
кұқығы жоқ.

Армения Республикасының ішкі аудиті ішкі аудит 
стандарттары мен аудигорлардың кэсіби қызметінің стандарттары 
негізінде бекітілді.
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Сондай - ақ елде тексеру комиссиясы-ұйымның басшысы 
басқаратын алкалы орган; ұйымның ішкі аудит жүйесін қолдайтын 
және ішкі аудиттің тиімділігін арттыру үшін белгілі бір міндеттерді 
орындайтын орган жүмыс істейді. Уәкілетті орган-Армения 
Республикасының Үкіметі айқындайтын мемлекеттік орган.

Ішкі аудит қағидаларына және белгілі бір қағидаттарға сәйкес 
ішкі аудит стандарттарына сәйкес жүргізіледі (22-сурет).

22-сурет. Ішкі аудит қағидалар

Ішкі аудит жүйесі үйым басшысының басшылығымен жүмыс 
істейді. Армения Республикасы Президентінің аппаратында, 
Армения Республикасы Үлттық Жиналысының аппаратында; 
Ассамблея аппаратында, Армения Республикасы Конституңиялық 
Сотының аппаратын, Армения Республикасы Үлттық Қауіпсіздік 
Кеңесін мемлекеттік қызметшілердің ішкі аудит жүйесін тиісті 
органның персоналы басқарады. Армения Республикасының 
министрліктеріндегі ішкі аудит жүйесін Министр жүзеге асырады.

Үйымның басшысы жэне үйымның басқа да лауазымды 
түлғалары: ішкі аудиторлармен ынтымақтасуга жэне ақпаратты 
жария етуте немесе оларды беруден бас тартуға қүқыгы жоқ. 
Мемлекеттік үйымдарда уэкілетті органның өкімі бойынша ішкі 
аудит жөніндегі комитет қүрылуы мүмкін.

Ішкі аудит қызметіне сэйкес үйымның қызметін жақсарту 
бойынша ұсыныстарды міндетті түрде енгізу қажет; аудит ұйымға 
белгілі бір мақсаттарға қол жеткізу үшін қолдау көрсетуі жэне 
жэрдемдесуі тиіс, тәуекелдерді анықтауда үйым басшысына көмек 
көрсетуі қажет.
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Консультациялық қызметгер бойынша аудиторлық қызмет: 
ісонсалтинг, кері байланыс, оқыту және басқа да қызметтерден 
і ұрады. Ішкі аудитор үйымды кез келгеи фунщионалдық басқаруды 
жүзеге асыра алмайды.

Ішкі аудит бөлімі бастығының жэне ішкі аудиторлардың қүпия 
ақпаратты қоса алғанда, үйымның қызметі туралы барлық ақпаратқа 
қол жеткізуге қүқығы бар.

Сондай-ақ ішкі аудит бөлімі басшысының жэне ішкі 
аудиторлардың: олар тексеру жүргізетін бөлімшелердің басшылары 
мен қызметкерлерінен көмек алуға, жауапты қызметкерлерден 
аудит үшін қажетті кез келген ақпаратты сүратуға қүқығы бар.

Ішкі аудит бөлімінің бастығы жэне ішкі аудиторлар ішкі аудит 
стандарттарын, ішкі аудиторлардың мінез-күлық қағидаларьш, ішкі 
аудитгі жэне уәкілетті орган бекіткен ішкі аудит эдіснамасын 
сақтауға міндетті. Ақпаратты жарияіиуға жэне ашуға; заңсыз 
адамдарға саналы түрде қатысуға тыйым салынады.

Ішкі аудитті жоспарлау тәуекелдерді бағалау негізінде жүзеге 
асырылады. Ішкі аудит ішкі аудит бөлімі әзірлеген ішкі аудиттің үш 
жылдық стратегиялық жэне жылдық жоспарлары негізінде іске 
асырылады.

Стратегиялық жоспар үйымның үзақ мерзімді мақсаттарымен 
жэне аудит саласындағы стратегиялық дамудың ішкі мәселелері 
айқындалады. Стратегиялық жоспар негізінде жыл сайынғы ішкі 
аудит бағдарламасы әзірленеді. Стратегиялық жэне жылдық 
бағдарламалар жобаларын жэне оларға түзетулер жобаларын үйым 
басшысы жэне тексеру комиссиясының мүшелері талқылайды.

Стратегиялық жэне жылдық бағдарламалар мен олардың 
озгерістері бөлімше басшысы бекітеді, үйым басшысыньщ қолымен 
бекітіледі. Ішкі аудиттің жылдық бағдарламасы бұрын жүргізілген 
ішкі аудитті, оның сапасын және үсынымдардың уақтылы 
орындалуын бағалауды да қамтиды.

Әрбір жүргізілген ішкі аудит үшін есеп жасалады: қысқаша 
сипаттама, мақсаттар мен қолданылу саласы, нәтижелер, 
қорытындылар, үсыныстар жэне басқа да егжей-тегжейлі. Есептің 
жобасы Ішкі аудит бөлімшесінің басшысына үсынылады. Соңғысы 
есептің ажырамас бөлігі болып табылатын жоба бойынша жазбаша 
пікір береді. Аудиторлық қорытындыны аудит бөлімінің бастығы 
бекітеді. ¥йым басшысы жэне ішкі аудит комитеті ішкі аудит есебін 
талқылайды жэне шешім қабылдайды.

315



Беларуеь
Мемлекеттік сектор ұйымдарьіндағы ішкі аудит ішкі аудиттің 

халықаралық стандарттарына танылған мемлекеттің заңнамасына 
сэйкес жүзеге асырылады жэне жариялылық, заңдьшық, жүйелілік 
жэне жоспарлылық қағидаттарына негізделген. Ішкі аудиторлар өз 
қызметін аудиторлардьщ кэсіби этикасы кодексінің талаптарына 
сэйкес, Тэуелсіздік жэне объективтілік, құзыреттілік жэне тиісті 
кэсіпқойлық, адалдық, жауапкершілік жэне қүпиялылық 
қағидаттарын сақтай отырып жүзеге асырады.

Ішкі аудит мемлекет заңнамасына сәйкес өз функңияларын 
тиімді жэне нэтижелі орындауда бас билік етушілерге, бюджет 
қаражатын бөлушілер мен алушьшарға жэрдемдеседі.:

- мемдекеттік сектор үйымдарында тэуекелдерді анықтау жэне 
бағалау;

- қаржылық басқару жэне бақылау жүйесінің барабарлығы мен 
тиімділігін бағалау:

а) мемлекеттік сектор үйымдары басшыларының тэуекелдерді 
сэйкестендіру, бағалау және басқару;

б) мемлекет заңнамасын сақтау, шарттық және шарттан тыс 
міндеттемелерді орындау;

в) пайдалы жэне үнемділік;
г) активтер мен құжаттаманың сақтануын қамтамасыз ету;
д) міндеттерді орындау және мақсаттарға қол жеткізу;
- мемлекеттік сектор ұйымдарьшың қызметін жетілдіру, сондай- 

ақ олардың тиісті орындалуына мониторингті жүзеге асыру жөнінде 
ұсынымдар эзірлеу.

Мемлекетгік секіор ұйымдарындағы ішкі аудитор лауазымына 
жоғары экономикалық немесе заңгерлік білімі, мамандығы 
бойынша кемінде үш жыл жүмыс өтілі бар, сондай-ақ мемлекеттің 
нормативтік қүқықтық актілерінде белгіленген бшіктілік 
талаптарына сэйкес келетін мемлекеттің азаматы тағайындалады.

Мемлекеттік сектор үйымдарының ішкі аудиторларының 
мынадай қүқықтары бар::

- барлық қажетті қүжаттар мен мәлімеггерді алуға жэне 
тексеруге, сондай-ақ бас бөлушілердің, бюджеттік қаражатты 
бөлушілердің жэне алушылардың лауазымды тұлғаларынан аудит 
жүргізу үшін қажетті түсіндірмелерді сүратуға;;
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- бюджет қаражатын пайдаланатын немесе билік ететІн 
мемлекеттік сектор ұйымдарына қатысты сыртқы құрылымдар мен 
тараптарға тексеру жүргізу;

- қаржылық басқарудың жэне іппсі бақылау жүйесінің жүмыс 
істеуі мен тиімділігі туралы тэуелсіз пікір білдіру;

- аудитордың объективті позиңиясын қалыптастыруға елеулі 
эсер ететін немесе эсер етуі мүмкін тапап етілетін қүжаттама мен 
өзге де маңызды ақпаратты ұеынбаған жағдайда тексеру жүргізуден 
немесе есепте әз пікірін білдіруден бас тарту;

- мемлекеттің заңнамасында көзделген өзге де құқықтарды 
жүзеге асыру.

Мемлекеттік сектор ұйымдарының ішкі аудитінің барлық 
құрылымдық бөлімшелері жыл сайын 1 сәуірден кешіктірмей 
уәкілетті мемлекеттік органға өткен жылғы аудит жөніндегі 
жоспардың орындалуы туралы талдамалық есепті үсынады, онда 
ақпарат болуға тиіс:

орындалған аудиторлық тапсырмалар, аудиторлық 
тапсырманы қамту аймағын шектеу орын алған жағдайлар жэне 
жоспардың орындалмауының себептері туралы;

- мемлекеттік сектордағы қаржылық басқару жэне бақылау 
жүйелерінің жүмыс істеуіне қатысты негізгі қорытындылар жэне 
олардың қызметін жетілдіру үшін жасалған үсынымдар туралы;

- мемлекет заңнамасын бүзудың анықталған жағдайлары 
туралы;

- ішкі аудитті дамыту бойынша ұсыныстар туралы.
Ішкі аудиттің қүрылымдық бөлімшелері мемлекеттік сектор 

үйымының басшысына есеп береді жэне өз жұмысын жоспарлауда, 
ішкі аудитті орындауда және аудиторлық есептерді дайындауда 
бюджег қаражатын бас бөлушінің басқа қүрылымдық 
бөлімшелерінен тэуелсіз болуға тиіс.

Ішкі аудиттің қүрылымдық бөлімшелері мемлекетгік сектор 
үйымдарының іппсі бақылау жүйесін ісүруда жэне қолдауда 
көнсультациялық көмек көрсетеді жэне ішкі аудиторларды кәсіби 
оқыту жөспарларын қөса алғанда, өз қызметінің ұзақ мерзімді жэне 
жылдық жоспарларын эзірлейді.

Аудиторлық есеп-ішкі аудиттің қамту аймағы жэне аудиторлық 
тапсырманың мақсатгары туралы ақпаратты, сондай-ақ аудитордың 
объективті қорытындылары мен ұсынымдарын қамтитын ресми 
құжаты.
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Тексеру аяқталғаннан кейін ішкі аудиторлар немесе ішкі 
аудиторлар тобының басшысы 10 күн ішінде жазбаша есептің екі 
данасын дайындауға міндетті, олардың біреуі мемлекеттік сеюор 
үйымының басшысына беріледі, ал екіншісі інпсі аудитгің 
қүрылымдық бөлімшесінде қалады.

Аудиторлық есептің нысаны, мазмүны және ұсыну тэртібі 
уәкілетті мемлекеттік органның эдістемелік нұсқауларывда 
айқындалады.

Ресей
Қазіргі уақытта мемлекеттің бюджет саясаты шеңберінде 

жүргізілетін ішкі қаржылық аудит 270.1-бабында заңмен бекітілген. 
РФ Бюджет кодексі.

Ресей Федераңиясындағы заң негіздері, аудит оны 
стандарттауды, оны банк, коммерңиялық салада, сондай-ақ 
мемлекеттік капитал үлесі бар кэсіпорындарда жүзеге асырудың 
бірыңғай қағидаттарын қамтамасыз етеді. Қазіргі уақьтгга 
мемлекеттік басқару секторында аудитті ұйымдастыру мэселелері 
тиісті дамымады.

Мемлекеттік (муниңипалдық) қаржылық бақьшау -  бұл бюджет 
қаражатын қалыптастырудың, бөлудің жэне пайдаланудың 
заңдылығын, орындылығы мен тиімділігін қамтамасыз ету 
мақсатында ерекше тэсілдер мен эдістердің көмегімен заңнама 
негізінде жүзеге асырылатыи бақылау органдарының қызмегі (23- 
сурет).

Мемлекеттік қаржылық бақьшау оргаидары

Заң жэне окілетті 
билік 

органдарыньщ 
мемлекеттік 

қаржылық бақылау 
органдары

23-сурет. Мемлекеттік қаржылық бақылау органдары

1
Биліктің атқарушы Биліктің атқарушы

органдарының органдарының
мемлекеттік ішкі бақылау

қаржылық бақылау бөлімшелері
органдары
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Бюджет саласындағы бақылау органдары сыртқы жэне ішкі 
болып бөлінеді. Сыртқы мемлекеттік қаржылық бақылау:

- Ресей Федерациясының Есеп палатасы
- Ресей Федерациясы субъектілерінің бақылау-есеп органдары
- Муниципалдық құрылымдардыц бақылау-есептеу органдары
Ішкі мемлекеттік қаржылық бақылау:
- Федералдық қазынашылық
- Ресей Федерациясы субьектілерінің атқарушы билік 

органдары
- Ресей Федерациясы субъектілерінің қаржы органдары
- Жергілікті әкімшіліктердің атқарушы билік органдары
- Муниципалдық құрылымдардың қаржы органдары
Ресей Федерациясында жалпы қабылданған аудит түрлерін 

жіктеуде ішкі аудит түрі жоқ. Бүдан басқа, қолданыстағы аудит 
жүйесі негізінен қызметі коммерциялық сипаттағы кәсіпорындарға 
арналған, пайда алуға бағытталған жэне кэсіпорынньщ қаржы- 
шаруашьшық қызметін ғана қамтиды. Мемлекеттік басқару 
секторындағы Аудит өзінің ерекшелігі бар жэне мемлекеттік 
функциялардың орындалуын талдауды, сондай-ақ мемлекеттік 
басқару секторы мекемелері қызметінің ерекшелігін есепке алуды 
көздейді.

Ресей Федерациясында қазіргі уақытга мемлекеттік басқару 
секторында ішкі қаржылық аудиттің тиімді жүйесін қүрудың 
бірыңғай эдіснамалық негіздері жоқ.

Есеп палатасы Федералдық заңца белгіленген тэртіппен 
қүрылатын жэне Федералдық жиналысқа есеп беретін сыртқы 
мемлекеттік аудитгің (бақылаудың) түрақты жүмыс істейтін жоғары 
органы болып табылады.

Федералдық деңгейдегі бюджет қаражатының бас 
таратушылары өз ведомствөлары шеңберінде ішкі қаржылық 
аудитті ұйымдастыру жэне жүргізу құқығын іске асыруға кірісті. 
Ішкі қаржылық аудитті жузеге асырудың ережелерін, тәртіптері мен 
тұжырымдамаларын талдау бюджет қаражатының эртүрлі бас 
бөлушілерішң бүл құжатгардың ішкі қаржылық аудитті түсінуге, 
үйымдастыруға жэне жүзеге асыруға эртүрлі тэсілдері бар екенін 
көрсетеді,бірақ бүл ретте аудиттің жалпы теориясын іс жүзінде 
толық елемеу байқалады.

319



Ішкі қаржылық аудитті нарықтық өзгерістердің жаңалықтарына 
жатқызуға болмайды, алайда экономикалық субъектілердің қызметі 
турапы қаржылық ақііаратгыц дұрыстығын растауға, сондай-ііқ 
жалпы Ресейде басқару жүйесін жетілдіруге бағытгалған Тәуелсіз 
ішкі бақылау болған жоқ. Кеңес дэуірінде аудитті КСРО Қаржы 
министрлігінің қүрамында мамандандырылған мемлекеттік 
органдар жүргізді, олар негізінен бюджет қаражатының мақсатсыз 
пайдаланылуын тергеумен айналысты.

Алайда, жақында мемлекеттік қаржылық бақылауды жүзеге 
асыру нысаны ретінде аудит болған жоқ. Бүл жеке капиталдың 
мүдделерін қанағаттандыруға бағытталған коммерциялық қызмет 
болды. Мемлекет аудитті экономикалық қызығушылық танытқан 
коммерциялық кәсіпорындарды ғана жүргізуге міндеттеді.

Қазіргі заманғы экономикалық ғылымда қаржылық аудит, ең 
алдымен, мүдделі пайдаланушыға талаптарды анықтауға 
көмектесуге; аудит нэтижелері бойынша аудитке үшырайтын 
қызмет саласы бойынша аудит тэсілін үйымдастыруға бағьпталған 
белгілері бойынша жіктеледі.

Алайда мемлекеттік-басқару секторының аудиті аудиттің түрі 
ретінде жоқ. Бүл, ең алдымен, соңғы уақытқа дейін аудиттің мүндай 
түрі жай ғана талап етілмегенін білдіреді, өйткені мемлекет 
мемлекеттік басқару секторында алынған аудиторлық ақпаратты 
мүдделі пайдаланушы болмады. Бүдан басқа, аудиторлық ақпаратты 
пайдаланушы үшін аудит барысында алынатын ақпараттың 
қүрамын немесе мазмүнын анықгау өте маңызды.

Бүл пайдаланушыларға аудиттің экономикалық теорияларіы 
көмектеседі: адекваттылық; контроллинг жэне консалтикг.
Адекваттылық теориясы -  бүл теория аудиторға бухгалтерлік есеп 
деректерінің баламалылық дэрежесін көрсету жеткілікті екендігін 
негізге алады, ол: осылайша меншік иесінің бухгалтерлік есеп 
дүрыс жасалғанын жэне ол үсынылған дерекгерге сенімді болуы 
мүмкін деген пікірінде. Аудиторлар өз қорытындыларын 
бухгалтерлік есепті тікелей салыстыру арқылы алуға тырысты - 
алдымен есептік тіркелімдермен, содан кейін бастапқы 
қүжаттармен; одан эрі есептік деректердің логикалык байланысы 
тексерілді және есептік деректерді кэсіпорынның нақты мүліктік 
жай-күйімен тікелей салыстыру жүргізілді. Аталған рәсімдер
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тікелей дәйекті аудитті көздеді, алайда мұнда екі балама тэсіл 
болды: 1-ші - қркатгардан есептілікке жэне 2-ші -  есептілікке. 
Адекваттылық теориясының ізбасарлары тексеру есебіне енген 
ерікті немесе еріксіз қателерді ашудағы аудит міндетін көрді.

Контроллинг теориясы. Оған сәйкес аудит мақсаты «өлі 
кужатгардан» тексерілетін фирмадағы ішкі бақылаудың «тірі 
уйымына» ауысады. Бұл жерде бұ.а бақылаудың тиімділігін талдау 
туралы сез болып отыр. Осы теорияны жақтаушылардың 
аудиторлық проңедуралары фирмаиы басқарудағы элсіз орындарды 
ашатын жанама эдістерге негізделеді, сондықтан аудитордың 
назарын олардың нікірінше, оларға аудару керек.

Есеп ережелерін бүзуды қоса алғанда, барлық ауытқуларды 
жоюға емес, олардың маңыздылығына баса назар аударылатыны 
маңызды. Егер бұл ауытқулар қабылданатын басқарушылық 
шешімдерге эсер етуі мүмкін болса, онда олар елеулі жэне аудитор 
оларды анықтауға тиіс. Керісінше, егер бүл ауытқулар 
қабылданатын шешімдерге эсер ете алмаса, онда олар елеусіз. 
Екінші теорияның қорытындысы осындай.

Консалтинг теориясы. Кэсіпорын қызметінің тиімділігіне 
баіаланысты. Осы теорияға сэйкес аудитті түсіндіру оның 
мівдеттерін есептілікті растауға жэне оның барабарлығьін талдауға 
емес, тіпті ішкі бақылаудьщ пэрменділігін анықтауға емес, 
кэсіпорынның өзінің жүмысының тиімділігін талдауға алып келеді. 
Сонымен қатар, кэсіпорын жүмысынын тиімділігі оның 
қызметкерлерінің жэне ең алдымен әкімшіліктің тиімді жұмыс 
істеуімен анықталады. Сондықтан аудит меншік иелерінің 
консалтинг нысандарыньщ бірі ретінде түсіндіріледі, ол өздері 
жалдаған экімшілердің жүмыс сапасын арттыруға мүмкіндік береді.

Бастапқы кезенде ішкі қаржы аудитінің міндетгері 
бухгалтерлік-қаржылық есептілікті тексеруде, сондай-ақ 
буххалтерлік-қаржылық есептілікгі және қаражатты пайдалану 
тиімділігін тексеру жөніндегі тексеру іс-шараларын орындауда 
болды. Кейіннен ішкі аудит Қаржы-шаруашылық қызметін 
тексерумен қатар барлық үйым шеңберінде ішкі бақылау жүйесін 
тестілеу бойынша іс-шаралар жүргізе бастады. Ішкі аудитгің қазіргі 
кезеңі тэуекелдерді басқару, бақылау жэне корпоративтік басқару 
проңестерін жетілдіруге қатысумен сипатталады.
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13.4 Америка қурама шататарындағы 
ішкі мемлекеттік аудит

Федералдық ұкімет деңгейіндегі інжі бақылау стандарттары 
(«Жасыл кітап») федералдық агенттіктер үшін ішісі бақылаудың 
тиімді жүйесі үшін стандарттарды белгілейді жэне ішкі бақылаудың 
тиімді жүйесін әзірлеу, енгізу жэне пайдалану үшін жалпы негізді 
қамтамасыз етеді.

Осы жасыл кітаптың стандарттары ішкі бақылаудың бес 
компоненті бойынша ұйымдастырылған. Бес компоненттің 
эрқайсысы бірнеше қағидатты қамтиды. Принңиптер — бұп эр 
компонентгің талаптары.

Федералдық директивалық органдар мен бағдарламалар 
басшьшары агенттіктер бағдарламаларының міндеттері мен 
нәтижелерін жақсы орындау үшін үнемі жол іздейді, басқаша 
айтқанда, олар есеп беруді жақсарту тэсілдерін іздейді. Мұндай 
нэтижелерге қол жеткізуге жэне операңиялық проблемаларды 
азайтуға ықпал ететін негізгі фактор тиісті ішкі бақылауды енгізу 
болып табылады. Тиімді ішкі бақылау, сондай-ақ өзгермелі 
жағдайларды жэне өзгермелі талаптар мен басымдықтарды жеңуге 
өзгерістерді басқаруға көмектеседі.

1982 жылғы қаржылық тұтастық туралы Федералдық заң Бас 
бухгалтерлік басқару Үкіметте ішкі бақылау стандарттарын 
шығаруды талап етеді.

Стандарттар ішкі бақылауды өрнату жэне қолдау үшін, сондай- 
ақ өнімділікке жэне басқаруға байланысты негізгі проблемаларды, 
сондай-ақ алаяқтықтың, ысыраптардың, теріс пайдаланудың және 
дұрыс емес басқарудың ең үлкен тэуекеліне ұшырайтын салаларды 
анықтау жэне шешу үшін жалпы негізді қамтамасыз етеді. Басқару 
және бюджет басқармасы «басшылықтың жауапкершілігі мен 
бақылауы» бақылау шаралары бойынша бағалау мен есептілікке 
қойылатын нақты талаптарды қамтиды. Бұл кұжатта «ішкі бақылау» 
термині агенттік қызметінің барлық аспекгілерін (бағдарламалық, 
қаржылық жэне сәйкестік аудиті) қамтитын «басқарушылық 
бақылау» терминінің синонимі болып табылады.

Ішкі бақылау ұйымды басқарудың негізгі бөлігі бояып 
табылады. Ол мақсаттар, мен міндетгерге қол жеткізу үшін
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найдаланылатын жоспарларды, эдістер мен рэсімдерді қамтиды 
жэне бұл ретте нэтижелер негізінде басқаруды қолдайды. Ішкі 
бақылау сондай-ақ активтерді қорғаудағы жэне алдын алудағы, 
қателер мен алаяқтықты анықтаудағы бірінші қорғаныс желісі 
болып табылады.

Ішкі бақылау агенттіктің мақсаттарына мынадай санаттарда қол 
жеткізілетініне саналы сенімділікті қамтамасыз етуі тиіс:

-  үйымның ресурстарын пайдалануды қоса алғанда, 
операциялардың тиімділігі мен нэтижелілігі;

-  қаржылық есептіліктің, оның ішінде бюджеттің атқарылуы 
туралы есептердің, қаржылық есептердің жэне ішкі жэне сыртқы 
пайдалануға арналған басқа да есептердің сенімділігі;

-  қолданыстағы заңдар мен ережелерге сәйкестігі.
Көптеген осы мақсаттар активтерді қорғау болып табылады.

Ішкі бақылау Агенттік активтерін рүқсатсыз сатып алудың, 
пайдаланудың немесе иеліктен шығарудың алдын алуға немесе 
уақтылы анықтауға қатысты ақылға қонымды сенімді қамтамасыз 
ететіндей әзірленуі тиіс. Ішкі бақылаудың бес стандарты бөлінеді 
(24-сурет).

Бүл стандарттар Үкіметтегі ішкі бақылау үшін қолайлы ең 
гөменгі сапа деңгейін анықтайды жэне ішкі бақылауды бағалау 
үшін негізді қамтамасыз етеді. Бүл стандарттар Агенттік қызметінің 
барлық аспектілеріне қолданылады: бағдарламалық, қаржылық 
жэне сәйкестік. Дегенмен, олар заңнаманы,
нормашығармашылықты немесе агенттіктегі басқа да дискрециялық 
саясатты эзірлеуге байланысты берілген өкілеттіктерге шектеу 
немесе араласу үшін арналмаған. Бүл стандарттар жалпы негізді 
қамтамасыз етеді. Осы стандарттарды енгізе отырып, басшылық өз 
агенттігінің операцияларына сэйкес келу жэне олардың 
кіріктірілген жэне операциялардың ажырамас бөлігі болып 
табылатынына кепілдік беру үшін толық саясаттарды, рэсімдер мен 
тэжірибелерді эзірлеуге жауапты болады. Осы материалда осы 
стандарттардың эрқайсысы қысқаша мазмүнда үсынылған. 
Менеджерлерге олардың күнделікті қызметіне стандарттарды 
қосуға көмектесу үшін қосымша ақпарат беріледі.
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Бақылау ортасы Тоуексллі бағшіау Мониторимг

24-сурет. АҚШ ішкі бақылау стандарттары

Тәуекелді бағалау үшін алдын ала шарт агенттіктің нақты, 
келісілген мақсаттарын белгілеу болып табылады.

Тэуекелді багалау -  бүл «Үкімет қызметінің тиімділігі мен 
нәтижелері туралы» Заңға сэйкес әзірленген стратегиялық жэне 
жылдық жүмыс жоспарларында айқындалған мақсаттарға қол 
жеткізуге байланысты тиісті тэуекелдерді анықтау жэне талдау 
жэне тэуекелдерді басқару тэсілдерін айқындау үшін негіз 
қалыптастыру.

Ішкі бақылау қызметі басшылык директиваларының 
орындалуын қамтамасыз етуге көмектеседі. Бақылау қызметі 
Агенттіктің бақылау мақсаттарына қол жеткізуде тиімді жэне 
пәрменді болуы тиіс.

Агенттік осал активтерді сақтау жэне қорғау үшін бақылау 
белгілеуі тиіс. Мысал ретінде қолма-қол ақша, бағалы қағаздар, 
тауарлық-материалдық қорлар жэне шығындар немесе рүқсатсыз 
пайдалану тэуекеліне үшырауы мүмкін жабдықтар сияқты 
активтерге қауіпсіздік пен шектеулі қол жеткізу болуы мүмкін. 
Мүндай активтер кезең-кезеңімен қайта саналуы жэне бақылау 
жазбаларымен салыстырылуы тиіс.

Ақпараттық жүйелер үшін ерекше бақылау іс-эрекеттері:
-  жалпы бақылау;
-  қосымшаларды бақылау.
Ақпаратгық жүйелерді басқарудың екі кең тобы бар - жалпы 

бақылау жэне қосымшаларды бақылау. Жалпы бақылау барлық 
ақпараттық жүйелерге - мэйнфреймдерге, шағын компьютерлерге, 
желілер мен соңғы пайдаланушылардың ортасына қолданылады.

324



Қосымшаларды бақылау қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз 
етуде деректерді өңдеуді қамтуға арналған.

Ішкі бақылау мониторингі уақыт өте келе жұмыс сапасын 
бағалауы жэне ревизнялар мен басқа да тексерулер нәтижелерінің 
уақтылы шешілуін қамтамасыз етуі тиіс.

Ішкі бақылау, эдетте, эдеттегі жүмыс барысында түрақты 
мониторинг қамтамасыз ететіндей эзірленуі тиіс. Бүл орындалады, 
тұрақты жэне ажырамас бөлігі болып табылады агенттіктің қызметі. 
Оған түрақты басқару және қадағалау әрекеттері, салыстыру және 
адамдар өз міндеттерін орындау кезінде орындайтын басқа да 
эрекеттер кіреді.

Бақылаудың жекелеген бағалары, егер нақты уақытта бақылау 
шараларының тнімділігіне тікелей назар аударылса, пайдалы болуы 
мүмкін. Жекелеген бағалардың ауқымы мен жиілігі бірінші кезекте 
тэуекелдерді бағалауға жэне монигорингтің ағымдағы рэсімдерінің 
тиімділпіне байланысты болуы тиіс. Жекелеген бағалар өзін-өзі 
бағалау, сондай-ақ бақылау күрылымын тексеру жэне ішкі 
бақылауды тікелей тестілеу нысанын қабьшдай алады.

Жеке бағалауды агентгіктің бас инспекторы немесе сыртқы 
аудитор да жүргізуі мүмкін. Ағымдағы мониторинг немесе 
жекелеген бағалау барысында анықталған кемшіліктер туралы 
функцияға жауапты түлғаға, сондай-ақ кем дегенде, осы адамнан 
жоғары бір басқару деңгейінде хабарлау керек. Маңызды мэселелер 
жоғары басшылыққа хабарлануы тиіс.

Жергілікті өзін-езі басқару бөлімі АҚШ-тың белгілі бір 
штатының жергілікті билік органдарының бірыңғай есебін, 
бюджеттеуін жэне қаржыльпс; есептілігін қамтамасыз етеді. Бүған 
окруттерге, муниципалитеттерге, мектеп округтері мен жергілікті 
округтерге арналған бухгалтерлік есеп бойынша консультациялар, 
бюджеттік формалар жэне бірыцғай қағидаттар мен қызметтер 
көрсету аркылы қол жеткізіледі.

Аталған бөлім барлық жергілікті өзін-әзі басқару 
бөлімшелеріне есеп беру стандарттарына жэне бухгалтерлік есептің 
жалпы қабылданған қағидаларына жэне мемлекеттік заңнамаға 
сәйкестііі түрғысынан тэуелсіз тексеру жүргізеді. Сонымен қатар, 
болім Жергілікті өзін-өзі басқару/дың лауазымды түлғалары үшін 
жэне мемлекеттік тексеру жүргізу үшін тренингтер өткізеді.
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Мемлекетгік ревизор басқармасы АҚШ Конституциясы мен 
белгілі бір штатгьщ ережелеріне сәйкес мемлекеттік қаражатты 
тексереді. Мемлекеттік аудитор жекелеген салық декларациясын 
тексермейді, алайда салық декларациялары штатгың Мемлекеттік 
салық комиссиясын тексеру барысында тексерілуі мүмкін.

Сары кітапты Мемлекеттік мекемелердің аудиторлары, 
үкімепік марапаттарды алатын үйымдар және сары кітаптың 
аудитін жүргізетін басқа да аудиторлық үйымдар пайдаланады. 
Онда аудиторлық есептерге, аудиторлардың кэсіби біліктілігіне 
жэне аудиторлық үйымның сапасын бақылауға қойылатын талаптар 
баяндалған. Федералдық, штаттық жэне жергілікті үкіметтік 
бағдарламалардың аудиторлары осы стандарттарды өздерінің 
аудиттерін жүргізу және есептерді жасау үшін пайдаланады.

Мемлекеттік аудит жөніндегі Комигет бес мүшеден түрады, 
олар губернаторға жэне бюджеттік-басқару басқармасының 
директорына қаржылық есептілік, ішкі бақылау жэне тэуекелдерді 
бағалау, аудит процестері жэне заңдармен, ережелер мен 
ережелермен нормаларды сақтау саласында өзінің қадағалау 
функцияларын орындауға көмектеседі.

Мемлекеттік аудитор заң белгілеген не заң шығарушы орган 
сүратқан тиімділік аудитін жүргізеді. Тиімділік аудиті-бүл 
тиімділікті тэуелсіз бағалауды қамтамасыз ету үшін нақты 
деректерді жүйелі жэне объективті өлшемдер, сондай-ақ 
перспективалық бағыттьшықты қамтамасыз ететін немесе үздік 
тэжірибе жасайтын бағалар негізінде үйымды немесе қызметті 
басқаруды қамтамасыз ету үшін объективті талдау.

Бақылау сурацтары:
1. 1977 жылы Лима қаласында (Перу Республикасы) 

Халықаралық жоғарғы бақылау институттарының IX конгресінде 
қабылданған Лима декларациясының негізгі қағидалары қандай?

2. Германияда ішкі мемлекеттік аудит нысандары қандай?
3. Бағыттылығына байланысты Германияның Ішкі 

мемлекеттік аудиті қандай өлшемдер бойынша жүргізіледі?
4. Венгриядағы ішкі аудит қызметі қандай Негізгі заңнамалық 

актілермен реттеледі?
5. Еуропалық одақтың қай елінде ішкі аудиторлық институт 

жүмыс істейді?
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6. ІІольшаның жоғарғы бақылау палатасы мен Ішкі аудит 
бөлімі арасындағы ынтымақгастықты үйлестіру эдетте кім жүзеге 
асырады?

7. Армения Республикасының ішкі аудитінің негізгі 
принциптерін атаңыз?

8. Қырғыз Республикасында жэне Қазақстан Республикасында 
ііпкі аудит жүйесінің қандай үқсастықтары бар?

9. АҚШ-та «сары кітап», «Жасыл кітап» сияқты үғымдар бар, 
олардың мақсаты қандай?

10. Қазақстан Республикасында ішкі мемлекеттік аудит 
жүйесінің тиімділігін жақсарту жэне арттыру бойынша қандай 
ұсынымдар мен идеялар шетелдік тэжірибені негізге ала отырып, 
сіз жасадыңыз?

Тест тапсырмалары

1. Томенде көрсетілген еуропалық елдердің қайсысында ішкі 
аудит бөлімшесі аудиторлық есептерді жасау кезінде жоғары 
басшылықка есеп бермейді:

A) Венгрия;
B) Германия;
C) Ресей;
Ә) Польша;
Е) Португапия.

2. Қандай'елде заңды негіз жоқ, бірақ барлық департаменттер 
басқа министрліктермен келісім бойынша Федералдық ішкі істер 
министрлігі эзірлеген «федераддық экімшіліктің ішкі аудит 
женіндегі ұсынымдарын» басшылыққа алады:

A) Венгрия;
B) Германия;
C) Ресей;
I)) Польша;
Е) Португалия.
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3. Германияда ішкі аудит қандай ешнемдер бойынша жүргізіле 
алмайды:

A) қауіпсіздік;
B) ұзақ мерзімді;
C) заңдылығы;
В) пайдалы;
Е) жылдамдық.

4. Заңнамаға сэйкес, қай елдің ішкі аудитор тиіс деп танылып, 
қаржы Министрлігі, жэне тіркелген болуы тиіс жалпы деректер 
базасында:

A) Венгрия;
B) Ресей;
C) Польша;
Б ) Ресей;
Е) Франңия.

5. Венгрияда ішкі аудит жұргізудің қандай әдістері мен 
модельдері жүзеге асырылмайды:

A) тиімді аудит методологиясы;
B) жүйелі аудит методологиясы;
C) ішкі аудит Басқару моделі;
Ц) сьфтқы аудит бөлімшелерімен орындалуы тиіс міндеттер 

үшін басшылық принциптер;
Е) ішкі аудит бөлімшелері орындауы тиіс міндеттер үшін 

басшылық принциптер.

6. Қандай елдің заңнамасына сәйкес, мемлекеттік бақылау 
өкілдері консультативтік негізде ведомствоаралық комитеттің 
отырыстарына қатысуға қүқылы:

A) Венгрия;
B) Ресей;
C) Польша;
В) Ресей;
Е) Франция.
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7. Мажарстанның Мемлекеттік ішкі қаржыларын бақылау 
женіндегі ведомствоаралық комитетті қүру себебінен төменде 
аталған факторлардың қайсысы жатпайды:

A) мемлекеттік бақылау жүйесін жетілдіру бойынша 
басшылықты қамтамасыз ету;

B) бақылау жүйесін жетілдіру;
C) білім беру;
О) іс-шараларды қабылдау жэне бүзушылықтарды жою жүйесін 

жетілдіру;
Е) ынтымақтастық жүйесін жетілдіру.

8. Нидерланды заңнамасына сәйкес, Қаржы министрлігі келесі 
үш үйымдастырушылық деңгейден түрады:

A) бақылау деңгейі, операциялық деңгейі жэне іс-эрекет деңгейі
B) сіратегиялық деңгей, қадағалау деңгейі жэне бақылау 

деңгейі
C) стратегиялық деңгей, операциялық деңгей жэне эрекеттік 

деңгей
0) стратегиялық деңгей, операциялық декіей жэне белсенділік 

пен транзакциялар деңгейі
Е) стратегиялық деңгей, операциялық деңгей жэне 

бүзушылықтарды жою децгейі

9. Еуропалық елдердің қайсысында 11 министрлік қүрьшды, 
оның бесеуінде ішкі аудит қызметі бар. Ішкі аудит үшін екі жалпы 
сервистік орталық бар, біреуі екі министрлік үшін жэне біреуі 
мемлекеттік бақылауға жауап береді:

A )  Вен ірия;
B) Ресей;
C) Польша;
В) Ресей;
Е) Франция.

10. Төменде келтірілген елдердің қайсысында ішкі аудит 
дирекгораты Қаржы министрлігінің Бас директоры мен қаржы 
министріне иерархиялық түрде бағынады, бірақ функционалдық 
түрде тікелей Бас директорға жэне тиісті министрге бағынады. 
Директорат Қаржы Министрлігі жаиындағы Орталық аудиторлық 
басқарма болып табылмайды:
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A) Венгрия;
B) Ресей;
C) Полыиа;
Б ) Ресей;
Е) Франция.

11. Осы аудитгің нәтижелерін одан эрі пайдалану үшін ішкі 
аудит органының Нидерландтың қаржылық аудит және сәйкестік 
аудиті бойынша жыл сайынғы есептері қайда жіберіледі:

A) жоғары аудиторлық институт;
B) елдің бас аудиторына;
C) Қаржы Министрлігі;
Ә) Президент;
Е) осы органның басшысьша.

12. Полыпаның «жоғарғы бақылау палатасы туралы» Заңында 
қандай Тараптардың ынтымақтастығы белгіленген:

A) сыртқы тэуелсіз аудит пен Жоғарғы бақылау палатасы 
арасында;

B) ішкі аудит пен Жоғарғы бақылау палатасы арасында;
C) Қаржы министрі мен Жоғарғы бақылау палатасы арасывда;
В) Президент пен Жоғарғы бақылау палатасы арасында;
Е) үйым басшысы мен Жогарғы бақьшау палатасы арасында.

13. Польшадағы мемлекегтік қаржы секторында аудит 
жөніндегі комитеттердің саны қандай, бүл министрліктердің санына 
сэйкес келеді:

A) 9;
B) 11;
C) 13;
О) 15;
Е) 17.

14. Қырғыз Республикасьшьщ қандай органы жүйеленген жэне 
дэйекті тэсілді қолдану арқылы тэуекелдерді басқару жэне бақылау 
процестерін одан эрі жетілдіру мақсатында бағапауды жүргізуі тиіс:

A) Қаржы Министрлігі;
B) аудиторлар палатасы;
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С) Үкімет;
ГЗ) ішкі аудит кызметі;
Е) Есеп Комитеті.

15. Армения Республикасының министрліктерінде ішкі аудит 
жүйесін кім жүзеге асырады:

A) сыртқы аудитор;
B) Ішкі аудитор;
C) Министр;
В) Есеп Комитетінің Төрағасы;
Е) Президент.

16. Ресейдің ішкі мемлекеггік қаржылық бақьшауы өзіне 
кірмейді:

A) Ресей Федерациясының Есеп палатасы;
B) Федералдық қазынашылық;
C) жергілікті әкімшіліктердің атқарушы билік органдары;
О) мемлекеттік органдар;
Е) Ресей Федераңиясы субъектілерінің атқарушы билік 

органдары.

17. Төменде көрсетілген елдердің қайсысы «сары кітап» жэне 
«Жасыл кітап» сияқты ұғымдар бар»:

A) Венгрия;
B) Ресей;
C) Ресей;
В) АҚШ;
Е) Франңия.

18. АҚШ-тың белгілі бір штатының жергілікті билік 
органдарының бірыңғай есебін, бюджеттеуін жэне қаржылық 
есептілігін қандай орган қамтамасыз етеді?:

A) ішкі аудит бөлімі;
B) мемлекеттік бақылау жэне өзін-өзі басқару бөлімі;
C) жергілікті өзін-езі басқару белімі;
В) мониторинг жэне бақылау бөлімі;
Е) шешім қабылдау және проблемаларды жою бөлімі.
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19. Мемлекеттік мекемелердің аудиторлары, ұкіметгік 
наградалар алатын ұйымдар жэне аудиттер жүргізетін басқа да 
аудиторлық үйымдар не пайдаланады:

A) сары кітап;
B) «аудиторлық қызмет туралы» Заң»;
C) Жасыл кітап;
В) Конституция;
Е) мемлекетгік мекеменің Жарғысы.

20. АҚШ мемлекеттік аудит комитеті қанша. мүшеден түрады:
A) үш;
B) бес;
C) жеті;
Б ) он бір;
Е) он үш.
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ГЛОССАРИЙ

Мемлекеттік аудитордың ассистенті-бухгалтерлік есеп жэне 
аудит саласында кәсіби білімі бар, мемлекеттік аудитке қатысуға 
құқығы бар мемлекеттік қызметші.

Аудиторлық дәлелдемелер-олардың заңдылығын, дұрыстығы 
мен жол берілетіндіғін ескере отырып, олардың негізінде 
мемлекеттік аудиторлар жұмыста бұзушылықтардың жэне (немесе) 
кемшіліктердің болуын немесе болмауын белгілейтін нақты 
деректер, сондай-ақ аудиторлық есепте баяндалған фактілерді 
растайтын өзге де материалдар.

Аудиторлық рэсімдер-аудиторлық іс-шараның мақсаттарына 
қол жеткізу үшін қажетті аудит бағдарламасына сәйкес аудиторлық 
іс-шара барысында жүзеге асырылатын іс-эрекеттер.

Аудиторлық іс-шара -  Ішкі мемлекеттік аудит қорытындылары 
бойынша есептер мен қорытындыларды дайындауға, өткізуге, 
ресімдеуге бағытталған іс-қимылдар кешені.

Мемлекеттік аудит-Бюджет қаражатын, мемлекет активтерін, 
мемлекеттік аудит объектілерін, байланысты гранттарды, 
мемлекеттік жэне мемлекет кепілдік берген қарыздарды, сондай-ақ 
мемлекет кепілгерлігімен тартылатын қарыздарды, оның ішінде 
тәуекелдерді басқару жүйесіне негізделген бюджеттің атқарылуына 
байланысты басқа да қызметті басқару мен пайдаланудың 
тиімділігін талдау, бағалау жэне тексеру.

Мемлекеттік аудитор-мемлекеттік аудитті жэне (немесе) 
қаржылық бақылауды жүзеге асыратын, мемлекеттік аудитор 
сертификаты бар мемлекеттік қызметші.

Мемлекеттік аудит тобы-аудиторлық іс-шараға екі жэне одан да 
көгі қатысушылар (мемлекеттік аудитор (лар), мемлекеттік 
аудитордың ассистенті (тері), қажет болған жағдайда тиісті бейін 
бойынша тартылған сарапшылар).
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Бұзушылықтар сыныптауышы-бұзылған кұкық нормаларын 
жэне Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген 
жауапкершіліктің тиісті тұрлерін көрсете отырып, мемлекеттік 
аудит барысында анықталатын бұзушылықтар тұрлерінің тізбесін, 
сондай-ақ осы бұзушылықтарды жою тәсілдерін қамтитын құжат.

Аудиторлық іс-шараны жүргізуге жауапты адам-ішкі 
мемлекеттік аудиттің үйымдастырылуын жэне жүргізілуін бақылау 
жөніндегі міндеттер жүктелген уэкілетті органның жэне оның 
аумақтық бөлімшелерінің лауазымды адамы.

Ішкі мемлекеттік аудиттің ауқымы -  сұрақтар тізбесі, Ішкі 
мемлекеттік аудитті жүргізу кезеңі мен мерзімі.

Мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау материалдары- 
мемлекеттік аудит жүргізу үшін қажетті құжаттар, сондай-ақ оның 
нэтижелері бойынша жасалған құжаттар жэне қоса беріліп отырған 
аудиторлық дэлелдемелер.

Бұзушылықтар-Қазақстан Республикасы заңнамасының 
нормаларына, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектілерінің оларды 
іске асыру үшін қабылданған актілеріне қайшы келетін эрекеттер 
(эрекеттер немесе эрекетсіздік).

Кемшіліктер -  бұзушылықтарға ықтимал жол беру үшін жағдай 
жасайтын эрекеттер (эрекеттер немесе әрекетсіздік) 
(бүзушылықтардың туындау тэуекелі).

Мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау объектілері -  
мемлекеттік органдар, мемлекеттік мекемелер, квазимемлекеттік 
сектор субъектілері, сондай-ақ бюджет қаражатын алушылар.

Ішкі мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау органдары -  
Қазақстан Республикасы Үлттық Банкінің ішкі аудит қызметін, 
облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
жергілікті атқарушы органдарын, орталық мемлекеттік органдар 
ведомстволарының ішкі аудит қызметін қоспағанда, ішкі 
мемлекеттік аудит жэне қаржылык бақылау жөніндегі уэкілетті
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орган және оның аумақтық бодімшелері, орталық мемяекегтік 
органдардьщ ішкі аудит қызметтері (Қазақстан Республикасы 
¥лттық Банкінің ішкі аудит қызметін, облыстардың, республикалық 
маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы 
органдарын, орталық мемлекеттік органдар ведомстволарының ішкі 
аудит қызметін), Қазақстан Ресгіубликасы Ішкі істер министрлігінің 
ведомстволық бағынысты аумақтық органдарының Ішкі аудит 
қызметінің штат саны шеңберінде бірінші басшының қалауы 
бойынша құрылатын қызметі.

Ішкі мемлекеттік аудитті жүргізу жоспары -  аудиторлық іс- 
шараны жүргізу мерзімін, қажетті ресурстарды, мемлекеттік аудит 
объектілерін жэне жүру бағыттарын қамтитын, мемлекеттік аудит 
объектісін алдын ала зерделеу деректері негізінде эзірленген қүжат.

Мемлекеттік аудиторлардың кэсіби этикасының қағидалары- 
республикалық бюджегтің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп 
комитеті мен ішкі мемлекетгік аудит жөніндегі уәкілеггі орган 
бірлесіп әзірлейтін жэне бекітетін мемлекегтік аудиторлардың 
мінез-қүлқының этикалық қағидаларының бірыңғай жиынтығы.

Нұсқама-анықталған Қазақстан Республикасы заңнамасыиың 
бүзылуын жэне (немесе) оларға ықпал ететін себептерді, 
жағдайларды жою, сондай-ақ осы бүзушылықтарға жол берген 
адамдарға Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген 
жауанкершілік шараларын қолдану үшін мемлекеттік аудит 
объектілеріне жіберілетін уэкілетті органның жэне оның аумақтық 
бөяімшелерінің орындауға міндетті актісі.

Ішкі мемлекеттік аудитті жүргізу бағдарламасы -  аудит 
бағдарламасы) - мемлекеттік аудиттің эрбір объектісі бойынша 
жеке жасалатын, ішкі мемлекеттік аудитке жататын мәселелер 
тізбесін қамтитын егжей-тегжейлі әзірленген қүжат.

Мемлекеттік аудит тобының басшысы-іпи:і мемлекеттік аудит 
органының басшысы айқындайтын мемлекеттік аудит тобын 
басқаратын мемлекеттік аудитор.
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Квазимемлекеттік сектор субъектілері-мемлекеттік
кэсіпорындар, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер, акционерлік 
қоғамдар, оның ішінде қурылтайшысы, қатысушысы немесе 
Акционері мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы 
холдингтер, ұлттық холдинггер, ұлттық компаниялар, сондай-ақ 
Қазақстан Республикасының заңнамалык актілеріне сэйкес олармен 
аффилиирленген болын табылатын еншілес, тэуелді жэне өзге де 
заңды тұлғалар.

Қаржылық есептілік-егер Қазақстан Республикасының 
заңнамалық актілерінде өзгеше көзделмесе, нысандары мен колемін 
бюджетті атқару жөніндегі орталық уэкілетті орган айқындайтын 
мемлекеттік аудит жэне қаржылық бақылау объектілерінің 
қаржылық жағдайы, қызметінің қаржылық нәтижелері жэне 
қаржылық жағдайының өзгерістері туралы ақпарат.

Қаржылық бақылау-мемлекеттік аудит барысында анықталған 
бұзушылықтарды жоюға бағытталған қызмет.

Электрондық мемлекеттік аудит-ақпараттық технологияларды 
қолдану арқылы қашықіықтан жүзеге асырылатын мемлекеттік 
аудит.

Қазақстандық қоғамды дамьггудың қазіргі жағдайы мемлекеттік 
өмірдің барлық салаларында басқару міндеттерін шешудің 
тиімділігіне қатаң талаптар қояды. Қаржы қүралдары мен 
материалдық ресурстардың пайдаланылуын бақылау Басқарманың 
маңызды міндетгерінің бірі болып саналады.

Бұл ретте мемлекеттік қаржылық бақылауға Мемлекеттік 
басқарудың ажырамас бөлігі ретінде ерекше рөл беріледі. Алайда, 
елдегі қолданыстағы мемлекеттік қаржылық бақьшау жүйесі 
бюджет қаражатын тиімсіз пайдалану және қаржылық 
бүзушылықтар жағдайларын анықтауға ғана бағытталған. 
Осылайша, қазіргі басқару жүйесіне баға беретін жэне оны одан эрі 
тиімді дамыту жөніндегі бағыттарды айқындайтын институт 
енгізілді. Халықаралық тэжірибеде мүндай рөлді мемлекеттік ауднт 
атқарады.
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Қолданыстағы аудит жүйесі негізінен қызметі коммерциялық 
сипатгағы кэсіпорындарға арналған, пайда алуға бағытталған жэне 
тек қана олардың Қаржы-шаруашылық қызметін қамтиды. 
Мемлекеттік аудиттің өзіндік ерекшелігі бар жэне пайдалану 
тиімділігін арттыруды көздейді жзне мемлекеттік активтерді 
басқару.

Жария ақшаға тиімді иелік ету үшін мемлекеттік мекемелер мен 
компаниялар ішкі аудитке жүгінуі тиіс. Ішкі мемлекеттік аудит 
Бюджет қаражатын, мемлекет жэне квазимемлекеттік сектор 
активтерін пайдаланғаны үшін ашықтықты, тиімділікті, 
жауагікершілікті арттыруға бағытталған.

«Ішкі мемлекеттік аудит» пәні білім алушыларда экономикалық 
ойлауды дамыту, олардың экономикалық ой-өрісін кеңейту жэне 
ғылыми зертгеулер жүргізу кезінде нақты экономикалық 
проңестерді талдауда теориялық білімдерді қолдануды үйрету үшін 
арналған. Бүл элективтік пэнді оқу магистранттарға бюджет 
шізіғындарьш жоспарлаудың қазіргі заманғы мәселелерін кешенді 
түрде тануға мүмкіндік береді.

«Ішкі мемлекеттік аудит» оқу күралының мақсаты ішкі 
мемлекегтік аудитті үйымдастыру бойынша білім алуға жэне 
жетілдіруге көмек көрсету болып табылады.

Оқырмандардың назарына үсынылатын оқу қүралы 
Қазақстандағы ішкі мемлекеттік аудитті нормативтік реттеу 
жүйесінің негізгі қүжаттарына негізделеді.

Оқу қүралының мазмүны ішкі мемлекеттік ауднтгің теориялық- 
эдіснамгілық негіздерін меңгеруде білім алушылардың теориялық 
жэне практикалық дайындығын қамтамасыз етуге бағытталған, 
мемлекеттік аудит практикасының мэселелерін терең түсінуге 
ықпал еі еді.

Курсты табысты оқу тек теориялық білім алуға ғана емес, 
сонымен катар оқытудың нақты нзтижелерін алуга бағытталған. 
Білім алушы істей білуі тиіс:

- Қазақстан Республикасында ішкі мемлекеттік аудитті 
үёіымдастырудың заңнамачық негіздерін білу;
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- ішкі мемлекеттік аудит нәтижелерін талдай білу;
- аналитикалық жұмыстарды жүргізу жэне өз ұстанымын 

негіздеу үшін ғылыми аппараттарды меңгеру.

Материал білім алушылар үшін қолжетімді нысанда жазылған, 
жақсы құрылымдалған. Түсінік аппаратын ашуға үлкен көңіл 
бөлінді.

«Ішкі мемлекеттік аудит» пәні ғылыми жэне практикалық 
тұрғыда мемлекеттік аудит, Қаржы-құқықгық қатынастар, есепке 
алу, Мемлекеттік органдардың қызметі, нақты экономика саласында 
жоғары білікті мамандарға қажетті экономикалық білім жүйесін 
қалыптастыруда маңызды рөл атқарады.

«Ішкі мемлекеттік аудит «оқу күралында ішкі мемлекеттік 
аудит негіздері ашылатын 13 тақырыптың материалдары корініс 
тапты. Ішкі мемлекеттік аудит органдарының қызметі жэне ішкі 
аудит қызметтерінің қызметі жеке қаралады. Ішкі мемлекеттік 
аудитті ұйымдастырудың элемдік тэжірибесіне ерекше назар 
аударылды.

Оқытылатын пәнді білім алушылардың өзіндік жұмыстың эр 
түрлі нысандары мен түрлерін (эссе, Аннотаңия, экономикалық 
талдау, аналитикалық шолу, презентаңиялар, мониторинг 
дайындау) орындау арқылы меңгеру оларға ішкі мемлекеттік 
аудитті терең тұсінуге, мәселелерді шешу жолдарын іздеуге 
мүмкіндік береді.

Оқу қүралы кестелермен, суреттермен, сызбалармен 
безендірілген. Материалды жақсы меңгеру үшін білім алушыларға 
тек үсынылған материалмен шектелмейтін эрбір тақырып бойьінша 
бақылау сүрақтары, сондай-ақ білім алушылардың өзіндік жұмысы 
үшін тапсырмалар, тест сұрақтары жэне қолданылатын эдебиеттер 
тізімі ұсынылғанын атап өткен жөн.

Авторлар ішкі мемлекеттік аудит мәселелерін жан-жақты жария 
еіуге үміткер емес жэне оқу құралын жетілдіру бойынша айтылған 
ескертулер мен тілектер үшін ризамыз.
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Сембиева Л.М., Бейсенова Л.З., Шахарова А.Е., 
Нажмиденов Б.Т., Тажикенова С.К.

ІШКІМЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ

Оку құралы

Пішімі 60x100 1/16 
Тыгыздығы 80 гр./м2. Қағаздың ақгығы 95%. 

Қагазы офсеттік. РИЗО басылымы. 
Көлемі 344 бет. Шартты баспатабағы 21.5

тпш «ЭСПИ» баспасында басылымға 
дайындалды және басып шығарылды 
ҚР, Алматы, Теле би к., 292 
тел.: 8 727 364 84 13 
е-піаіі: еярі20@таі1.ги


