
 программ (проектов) субъекта естественной 

проведения анализа информации об их исполнении

ГКП на ПХВ "Целиноград Су Арнасы" при акимате Целиноградского района субъект естественных монополий по предоставлению услуг по подаче воды по распределительным сетям, из стационарных устройств и по отводу сточных вод

№ п/п

Сумма инвестиционной программы (проекта)

План Факт отклонение причины отклонения

Прибыль

план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

шт 1 2

2017 994,11

22500 19610,16 22500

751,4 748,34

37,3**** 37,3****

16,05 16,04 0 0

2017 186,374 186,374 6,33 6,33 0 0

Отвод сточных вод а. Акмол 2017 1895,73 316,316 360,46 0 0

1

объект

2017 6637,23 1959,7 8500,14 6540,44 1862,91 6637,23 751,4 748,34

37,3**** 37,3****

16,05 16,04 0 0

2 2017 16190,178 19232,816 23452,154 4219,338 7261,976 16190,178 186,374 186,374 6,33 6,33 0 0

3 Отвод сточных вод а. Акмол 2017 6650,46 0 7972,13 7972,13 1321,67 6650,46 316,316 360,46 0 0
всего 24082,36 39924,424 15842,064 10446,56 29477,868

** - информация заполняется, в том числе, по иным показателям с учетом специфики отрасли (если предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе (проекте));

**** -износ исчиляется без учета нового строительства, производственный комплекс будет поставлен на баланс только после ввода в эксплуатацию в 2018 году по плану. Объект переходящий.
*****- учитываются аварии при которых прекращается предоставление услуг  более чем на 8 часов.

Директор ГКП на ПХВ "Целиноград Су Арнасы"                                                                           Кулишев Ж.М.

Главный бухгалтер                                                                                                                                      Нартова Е.В.

  Приложение 3                 
 к Правилам утверждения инвестиционных  

 монополии, их корректировки, а также    

форма    
    Информация субъекта естественной монополии об исполнении
       инвестиционной программы (проекта)* на 2017год       инвестиционной программы (проекта)* на 2017год

                  наименование субъекта, вид деятельности

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг 
(товаров, работ)

Отчет о 
прибылях 

и 
убытках*

Информация о фактических  условиях и 
размерах финансирования 

инвестиционной программы (проекта), 
тыс. тенге

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения 
инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в 

инвестиционной программе (проекте)**
Разъяснени

е причин 
отклонения 
достигнуты

х 
фактически

х 
показателе

й от 
показателе

й в 
утвержденн

ой 
инвестицио

нной 
программе 
(проекте)

Оценка повышения 
качества и 

надежности 
предоставляемых 

регулируемых услуг 
(товаров, работ)

Наименование регулируемых 
услуг (товаров, работ) и 

обслуживаемая территория

Наименован
ие 

мероприяти
й 

Единица 
измерени

я

Количество в 
натуральных 
показателях

Период 
предоста
вления 

услуги в 
рамках 

инвестиц
ионной 
програм

мы 
(проекта)

собственные 
средства

Заемные 
средства

Бюджетн
ые 

средства

Улучшение 
производственных 
показателей, %, по 
годам реализации в 

зависимости  от 
утвержденной  

инвестиционной 
программы 
(проекта)

Снижение износа 
(физического) 

основных фондов 
(активов), %, по 

годам реализации в 
зависимости от 
утвержденной 

инвестиционной 
программы 
(проекта)

Снижение потерь, 
%, по годам 
реализации в 

зависимости  от 
утвержденной  

инвестиционной 
программы 
(проекта)

Снижение 
аварийности, по 

годам реализации в 
зависимости  от 
утвержденной  

инвестиционной 
программы 

(проекта)*****

Амортиза
ция

факт 
прошлог

о года

факт 
текущего 

года

факт 
прошлог

о года

факт 
текущего 

года

факт 
прошлог

о года

факт 
текущего 

года

подача воды по 
распределительным сетям с. 
Акмол, Отемис, Оразак, Бирлик, 
Шалкар, Отаутускен, Маншук

укрепление 
материально
өтехническо

й базы 
(приобретен

ие 
передвижно

й 
мастерской 

и сварочного 
агрегата)

приобретена за счет 
бюджетных средств 

согласно постановления 
акимата Целиноградского 

района

 согласно 
постановле

ния 
акимата 

Целиноград
ского 

района

позволит улучшить 
комфортность 
обслуживания 

населения,позволит 
сократить время 

устранения 
аварийных ситуации

Подача воды из стационарных 
устройств с. Талапке, 
Кажимукан, Мортык, Жайнак, 
Кызылсуат, Шубары, Приречное, 
Сарыко, Красноярка, 
Жалгызкудук, Каратомар, 
Жанажол, Коянды

подача воды по 
распределительным сетям с. 
Акмол, Отемис, Оразак, Бирлик, 
Шалкар, Отаутускен, Маншук строительств

о 
производств
енной базы с 
абонентским 
пунктов в а. 

Акмол

увеличение объемов 
предоставленных услуг

в связи с 
повышение
м объема 

предоставл
енных 
услуг и 

получением 
дополнител

ьной 
прибыли от 

их 
реализации.

позволит улучшить 
комфортность 
обслуживания 

населения,позволит 
содержать и 
обслуживать 

специализированну
ю технику и 

ремонтный запас, 
что сократит время 

устранения 
аварийных ситуации

Подача воды из стационарных 
устройств с. Талапке, 
Кажимукан, Мортык, Жайнак, 
Кызылсуат, Шубары, Приречное, 
Сарыко, Красноярка, 
Жалгызкудук, Каратомар, 
Жанажол, Коянды

увеличение объемов 
предоставленных услуг

* - отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа  Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых 
организаций)"

**- данная информация представляется с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в 
эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов регулируемого рынка о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс).



Табиғи монополиялар субъектісінің
инвистиялық бағдарламаларды (жобаларды)
бекіту ережесі, түзету, анализ жүргізу
оның орындалуы жөнінде ақпараттарды
талдау нысаны
Қосымша  3

Целиноград ауданы әкімдігі жанындағы «Целиноград су Арнасы» ШЖҚ МКК суды таратушы желілер арқылы стационарлы қондырғылардан және ағын суларды бұру арқылы су беру қызметтерін ұсынатын табиғи монополиялар субъектісі

№ п/п

Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) соммасы

жоба фактісі ауытқу ауытқу себебі

меншікті қаражат

Пайда
жоба фактісі жоба факті

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

шт 1 2

2017 994,11

22500 19610,16 22500

751,4 748,34

37,3**** 37,3****

16,05 16,04 0 0

2017 186,374 186,374 6,33 6,33 0 0

Су бұру ағыны a. Ақмол 2017 1895,73 316,316 360,46 0 0

1

объект

2017 6637,23 1959,7 8500,14 6540,44 1862,91 6637,23 751,4 748,34

37,3**** 37,3****

16,05 16,04 0 0

2 2017 16190,18 19232,82 23452,15 4219,338 7261,976 16190,18 186,374 186,374 6,33 6,33 0 0

3 Су бұру ағыны a. Ақмол 2017 6650,46 0 7972,13 7972,13 1321,67 6650,46 316,316 360,46 0 0
барлығы 24082,36 39924,42 15842,06 10446,56 29477,87

** - саланың ерекшелігін ескере отырып (егер бекітілген инвестициялық бағдарламада (жобада) көзделген болса, ақпарат басқа көрсеткіштер бойынша толтырылады;

**** - қалдықтар жаңа құрылысты ескерместен жойылады, өндіріс кешені жоспарға сәйкес 2018 жылы іске қосылғаннан кейін ғана балансқа салынатын болады. Объект жылжымайды.
***** - Қызмет көрсету 8 сағаттан астам уақыт өткен кезде апаттар ескеріледі.

 "Целиноград Су Арнасы" ШЖҚ МКК  директоры                                                                           Кулишев Ж.М.

Бас бухгалтер                                                                                                                                      Нартова Е.В.

   Табиғи монополия субъектісінің орындау туралы ақпарат

      инвестициялық бағдарлама (жоба) * 2017 жылға       инвестициялық бағдарлама (жоба) * 2017 жылға 

                 ұйымның атауы, қызмет түрі

Реттеліп көрсетілетін қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды) ұсынудың жоспарланған және 
нақты көлемдері туралы ақпарат

Пайда 
мен 

шығын 
есебі *

Инвестициялық бағдарламаны 
(жобаны) қаржыландырудың нақты 

шарттары мен көлемі туралы 
ақпарат, мың теңге

Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) нақты көрсеткіштерін инвестициялық 
бағдарламада (жоба) бекітілген индикаторлармен салыстыру туралы ақпарат **

Қол 
жеткізілген 

нақты 
индикаторлар
ды бекітілген 
инвестициял

ық 
бағдарламаны
ң (жобаның) 

индикаторлар
ынан ауытқу 
себептерін 
түсіндіру,

Берілетін реттеліп 
көрсетілетін қызметтердің 

(тауарлардың, жұмыстардың) 
сапасы мен сенімділігін 
жоғарылатуды бағалау

Реттеліп көрсетілетін 
қызметтердің (тауарлардың, 
жұмыстардың) атауы және 
қызмет көрсетілетін аумақ

іс-шаралар 
сипаттамасы

Өлшем 
бірлігі

Количество в 
натуральных 
показателях

Инвестициялық 
бағдарлама 

(жоба) 
бойынша 

қызметтер 
көрсету мерзімі

Қарыз 
қаражат

ы

Бюджет 
қаражат

ы

Өндірістік 
көрсеткіштерді 

жақсарту,%, 
бекітілген 

инвестициялық 
бағдарламаға 

(жобаға) 
байланысты,

Бекітілген 
инвестициялық 

бағдарламаға (жобаға) 
байланысты негізгі 

құралдардың 
(активтердің) 

амортизациясын 
(физикалық) азайту,

Шығындарды 
азайту,%, 
бекітілген 

инвестициялық 
бағдарламаға 

(жобаға) 
байланысты,

Жүзеге 
асырылған 

жылдар бойынша 
мақұлданған 

инвестициялық 
бағдарламаға 

(жобаға) 
байланысты 

авариялардың 
төмендеуі *****

Амортиз
ация

өткен 
жыл 

фактісі

ағымдағ
ы 

жылдың 
фактісі

өткен жыл 
фактісі

ағымдағы 
жылдың 
фактісі

ағымдағ
ы 

жылдың 
фактісі

ағымдағ
ы 

жылдың 
фактісі

сумен жабдықтау желілері 
арқылы с. Ақмол, Өтеміс, 
Оразақ, Бірлік, Шалқар, 
Отаутускен, Маншук

материалдық-
техникалық 

базаны нығайту 
(мобильді цех 

пен дәнекерлеу 
машинасын 
сатып алу)

Целиноград ауданы 
әкімдігінің қаулысына 

сәйкес бюджеттік 
қаражаттан сатып 

алынды

Целиноград 
ауданы 

әкімдігінің 
қаулысына 

сәйкес

халыққа қызмет көрсетудің 
қолайлылығын арттырады, 
төтенше жағдайларды жою 

уақытын қысқартады

Тұрақты қондырғылардан сумен 
жабдықтау. Талапкер, 
Қажымұқан, Мортық, Жайнақ, 
Қызылсуат, Шубары, Приечное, 
Сарыкол, Красноярка, 
Жалғирқұдық, Қаратомар, 
Жаңажол, Коянды

сумен жабдықтау желілері 
арқылы с. Ақмол, Өтеміс, 
Оразақ, Бірлік, Шалқар, 
Отаутускен, Маншук

абоненттік 
пункттері бар 

өндірістік базаны 
құру.а. Ақмол

көрсетілген қызметтер 
көлемін ұлғайту

көрсетілген 
қызметтер 
көлемінің 
ұлғаюына 

және оларды 
сатудан 
түскен 

қосымша 
пайданың 

түсуіне 
байланысты.

халыққа қызмет көрсетудің 
қолайлылығын арттырады, 
төтенше жағдайларды жою 

уақытын қысқартады

Тұрақты қондырғылардан сумен 
жабдықтау. Талапкер, 
Қажымұқан, Мортық, Жайнақ, 
Қызылсуат, Шубары, Приечное, 
Сарыкол, Краснояркаға, 
Жалғызқұдық, Қаратомар, 
Жаңажол, Қоянды.

көрсетілген қызметтер 
көлемін ұлғайту

* - Пайда мен залал туралы есеп 2017 жылғы 28 маусымда Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің «Қоғамдық мүдделі ұйымдар (қаржы ұйымдарын қоспағанда) жариялау үшін жылдық қаржылық есептіліктің тізбесін және нысандарын бекіту туралы» № 404 бұйрығының 3-
қосымшасына сәйкес ұсынылады.

** - бұл ақпарат инвестициялық бағдарламаны іске асыру үшін растайтын құжаттарды қоса берумен (тиісті келісімшарттардың, келісімшарттардың, орындалатын жұмыстарды қабылдау туралы куәліктердің, орындалған жұмыстардың және шығындардың, шот-фактуралардың, мемлекеттік 
қабылдау комиссияларының қабылдау актілерінің, ішкі шот-фактуралардың , реттелетін нарық субъектілерінің баланста пайдалануға беру және қабылдау туралы ішкі бұйрықтары).
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