
Чапай ауылындағы «Жылу жүйелері» ЖШС-нің 

«жылуды беру мен тарату жайлы» 

реттелетін қызмет түрлері бойынша 2020 жылға 

арналған жылдық есеп беру тыңдалымының 

хаттамасы 

 

 

Өткізілетін жері: Іле ауданы, Чапай ауылы, №10 орта мектебі, 29 сәуір 2021 

жыл, сағат 15-00. 

Чапай ауылының қатысқантұрғындарыныңсаны 15 адам 

Төраға және хатшы 

Батыр В.В – тыңдалым төрағасыЖШС «Жылу жүйелері» директоры  

Төраға осы хаттаманы толтыруға хатшы етіп «Жылу жүйелері»  ЖШС-нің 

жылу технигі - инспекторы Алимкулова Н.С. тағайындады. 

Күн тәртібінде: 

1. Чапай ауылындағы 

«Жылу жүйелері»  ЖШС-нің «жылуды беру мен тарату 

жайлы»реттелетін қызмет түрлері бойынша 2020 жылға арналған 

тарифтік сметасының есебі. 

Төраға Батыр В.В тыңдалымды уақтысында ашып мақсаты мен күн тәртібін 

айтты. 

ҚР табиғи монополияларды реттеу департаментінің        агенттігімен 18 

желтоқсан 2014 жылғы  №150-НҚ бұйрығының негізінде өткізіледі, 

қатысушылар қарастырылып отырылған сұрақтар бойынша өз ойларын айта 

алады. Қатысушылардың айтқан пікірлері ескеріледі.  



Төраға «Жылу жүйелері»  ЖШС-нің 2020 жылғы қаржылық-экономикалық 

көрсеткіштерін айтты, оның ішінде:  

I. Инвестициялық бағдарламаның орындалуы 

               Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика Министрлігінің 

бәсекелестікті қорғау және монополияларды реттеу комитетінің Алматы 

облысы  бойынша Департаментінің 27 қазан 2017 жылғы  №127-НҚ 

бұйрығының негізінде 2019-2023жж іс-шаралар жоспары бекітілді. 2020 

жылға Чапай ауылына 2609,50 мың теңгеге жоспар бекітілген. 

2020 жылы инвестициялық бағдарлама бойынша міндеттелген міндеттер 

толықтай орындалды: 

№ 

р/

с 

Атауы Жосп

ар 

мың. 

теңге 

Факт 

мың. теңге 

 Инвестиция

лық 

бағдарлама 

2 609,

50 

2 612,66 

 - күрделі 

жөндеу 

1 903,

33 

1 9

06,49 

 - ШГРП 482,14 482,14 

 -ШГРП 

реттеу 

224,03 224,03 

«KazAudit Company» ЖШС техникалық экспертиза жасалынды. 

Қаржылық-экономикалық қызметтің негізгі факторлары 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика Министрлігінің бәсекелестікті 

қорғау және монополияларды реттеу комитетінің Алматы облысы  бойынша 

Департаментінің 25.11.2020ж №194-НҚ бұйрығына сәйкес, жоспарлы 



шығындар 26708,21мың теңге, ал нақты – 27947,28мыңтеңге,  асып кеткен 

шығын 3,4%  суммамен 1239,07мың теңге, келесі жағдайлар арқылы: 

1.Тауар өндіруге және қызмет көрсетуге кететін шығындар 

Тауар өндіруге және қызмет көрстеуге кететін шығындар жоспар бойынша 

24556,36 мың теңге,ал нақты – 25965,78 мың теңге, өсім 1,21%суммамен 

1409,42мың теңге, келесі жағдайлар арқылы: 

1.1. Материал мен шикізатқа асып кеткен шығын 88,55 мың теңге немесе 

81,61%. 

1.2.Жанармай-табиғи газасып кеткен шығын 3,6% немесе 378,95мың теңге. 

1.3. Су – асып кеткен шығын 137,43 мың теңге немесе 203%. 

1.4. Жарық -асып кеткен шығын 13,45% немесе 312,85мың теңге. 

1.5. Еңбек ақы 14,6% немесе 1036,15 мың теңге,  экономикалық тұрғыдан. 

1.4.Шамадан тыс тозу 291,9 мың теңге немесе 34,59% негізгі қаражатты 

капиталтандыру есебінен. 

 

2.Кезең шығыны 

Жалпы әкімшілік шығындар жоспар бойынша 2121,85 мың теңге, ал нақты – 

1981,50мың теңге, 170,35мың теңге үнемделді немесе 2,19%. 

2.1. Еңбек ақы – үнемделді 18,80% немесе 292,31мың теңге. 

2.2.Банк қызметі - асқан шығын 11,87 мың теңге немесе 37,44%, 

тұтынушылардың көбі 40% онлайн төлейтіндіктен. 

2.3. Басқа шығындар (кеңсе тауарлары) - асқан шығын 8,83 мың теңге немесе 

49,5%,бағаның өсуіне байланысты. 

 



3. Қызмет көрсету көлемі 

3.1. Нақты қызмет көрсету көлемі 3512,57 Гкал, жоспарда 4215,15Гкал, бұл 

16,67% төмендеді немесе 702,58Гкал, тұтынушылардың азаюына 

байланысты. 

3.2.Шығын 4922,76мың теңгеге. Нормативтік жоғалтулар 11,26% құрайды. 

 

 

III.Тұтынушылармен жүргізілетін жұмыс 

Тұтынушылармен үнемі жұмыс жүргіземіз, қарыз болған жағдайда қарызды 

өтеу туралы ескерту жасаймыз, содан соң сот орындарына жібереміз, 

төлемейтін тұтынушыларды жылу жүйесінен ажыратамыз, сот шешімімен 

мүліктерін тәркілейміз. 

 

IV.2021жылға арналған іс-шаралар 

Инвестициялық бағдарлама бойынша 3840,60 мың теңгеге Чапай ауылының 

қазандығына су жылытатын құрылғылар алуға бекітілді. 

 

Төраға 

Батыр Василий Владимирович               _________________________  

 

Хатшы 

Аликулова  Нурбиби  Сырлыбековна    _________________________ 

 


