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2016-жылдын 1-январынан тартып 2017-жылдын 31-декабрына чейинки 

мезгил аралыгына карата Кыргыз Республикасынын Коомдук 

телерадиоберүү корпорациясында жана анын ведомстволук 

бөлүмдөрүндө бюджеттик каражаттардын чыгымдар сметаларынын, 

атайын эсептин кирешелер жана чыгымдар сметаларынын 

аткарылышына жүргүзүлгөн аудит жөнүндө отчет 

 

 

Аудит жүргүзүү үчүн негиз: 2018-жылга Кыргыз Республикасынын 

Эсептөө палатасынын аудитордук иш планы жана Кыргыз Республикасынын 

Эсептөө палатасынын 2018-жылдын 19-мартындагы № 10-2/106,                        

2018-жылдын 2-майындагы № 10-2/170 жана 2018-жылдын 5-июнундагы              

№ 10-2/227 буйруктары. 

Аудит объектиси: Кыргыз Республикасынын коомдук телерадиоберүү 

корпорациясы (мындан ары – Корпорация) жана анын ведомстволук 

бөлүмдөрү. 

Аудиттин максаты: Бюджеттик каражаттардын чыгымдар 

сметасынын, атайын эсептин чыгымдар жана кирешелер сметаларынын 

аткарылышына аудит. 

Аудиттелген мезгил: 2016-жылдын 1-январынан тартып 2017-жылдын 

31-декабрына чейин. 

Аудиттелген мезгилге карата каржылоону бөлүштүрүүчүлөр болуп 

төмөндөгүлөр эсептелишкен: 

 биринчи кол коюу укугу менен - Корпорациянын башкы директору 

Карыпбеков И.М. бүтүндөй аудиттелген мезгилге карата; 

- Корпорациянын Финансы-экономикалык башкармалыгынын 

башчысы Жумабаева Н.М. бүтүндөй аудиттелген мезгилге карата. 

 экинчи кол коюу укугу менен - Корпорациянын башкы бухгалтери 

Джекшенова А.Ш. бүтүндөй аудиттелген мезгилге карата. 

 

Аудит объектисине кыскача мүнөздөмө 

 

 Корпорация – коомдук телерадиоберүү статусуна ээ болгон 

мамлекеттик телерадиоберүү уюму. 

Корпорация юридикалык жак болуп эсептелет, мамлекеттик жана 

расмий тилде өз аталышы жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик 

герби бар мөөрү, өздүк символикалык белгилери, ага бекитилген мүлкү 

жана алыш-бериш эсеби бар. 

Корпорация өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, 

“Кыргыз Республикасынын коомдук телерадиоберүүсү тууралуу» Кыргыз 

Республикасынын Мыйзамын жана башка укуктук-ченемдик актыларды, 

ошондой эле белгиленген тартипте күчүнө кирген Кыргыз Республикасы 

катышуучу болуп эсептелген эл аралык келишимдерди жетекчиликке алат. 
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Корпорациянын негизги максаты жарандардын маалыматтарды эркин 

алуудагы конституциялык укуктарын мамлекет тарабынан камсыз кылуу 

болуп саналат. 

Корпорациясынын негизги милдеттерине төмөнкүлөр кирет: 

ата мекендик жана дүйнөлүк маданияттын мыкты салттарына ылайык 

улуттук телерадиоберүүнү жүзөгө ашыруу; 

коопсуздукту, анын ичинде маалыматтык коопсуздукту жана 

мамлекеттин бүтүндүгүн сактоого көмөк болуучу маалымат саясатын жүзөгө 

ашыруу: 

өлкөнүн мамлекеттик биримдигин, жарандык тынчтыкты сактоого жана 

чыңдоого көмөк көрсөтүү; 

Кыргыз Республикасынын бирдиктүү маалыматтык телекөрсөтүү жана 

радиоберүү мейкиндигин калыптандыруу жана анын дүйнөлүк маалымат 

процесстерине кирүүсүн активдештирүү; 

демократиялык мамлекет катары Кыргызстандын оң абройун 

калыптандырууга жана колдоого багытталган маркетингдик, маалыматтык 

жана жарнама саясатын жигердүү жүргүзүү; 

Кыргыз Республикасы, анын ички жана тышкы саясаты, өлкөдө жана чет 

өлкөлөрдө болуп жаткан процесстер жөнүндө объективдүү маалыматтарды 

жайылтуу, расмий билдирүүлөрдү жайылтуу; 

мамлекеттик бийлик органдарынын иши, Кыргыз Республикасындагы 

жана чет өлкөлөрдөгү социалдык-саясый жана башка окуялар жөнүндө 

керектөөчүлөргө ыкчам маалымдоо; 

журналистиканын бийик стандарттарын, толеранттуулук стандарттарын 

камсыз кылуу, ар бир адамдын укугун сыйлоо; 

балдар жана өспүрүмдөр үчүн тарбиялоочу жана билим берүүчү 

телерадио программаларды өнүктүрүү; 

маалыматтык, окуу, аналитикалык, экономикалык, публицистикалык, 

маданий, көркөм, илимий, агартуучулук, оюн-зоок, спорттук жана башка 

берүүлөрдү жогорку кесипкөй, көркөмдүк жана техникалык деңгээлде 

жаратуу жана жайылтуу; 

айрым мамлекеттик органдарга жана уюмдарга артыкчылыктуу жагдай 

түзүүдөн качуу менен мамлекеттик бийликтин бардык бутактарынын ишин 

бирдей деңгээлде чагылдыруу; 

калктын ар кандай улуттук, социалдык, курактык жана башка 

топторунун ой-пикирлерин эркин билдирүүсү үчүн бирдей 

мүмкүнчүлүктөрдү берүү; 

кыргыз адабий тилин, кыргыз маданиятын жана тарыхын окуп 

үйрөнүүнү өнүктүрүү, чет өлкөдөгү кыргыз диаспоралары жөнүндө 

маалыматтарды жайылтуу. 

 “Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясы 

жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык, Корпорациянын 

түзүмүнө төмөнкүлөр кирет: 

- Республикалык радиотеле борбор; 
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- Коомдук республикалык телекөрсөтүү жана радиоберүү; 

- Д. Садырбаев атындагы "Кыргызтелефильм" студиясы. 

Төмөнкүлөр Корпорациянын башкаруу органдары болуп саналат: 

- Байкоочу кеңеш; 

- башкы директор. 

Корпорацияны Байкоочу кеңеш тарабынан шайланган башкы директор 

жетектейт. 

 

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын мурунку аудитинин 

жыйынтыктары боюнча жазма буйруктун аткарылышы  

 

2015-жылга жүргүзүлгөн аудиттин жыйынтыктары боюнча Кыргыз 

Республикасынын Эсептөө палатасынын жазма буйругунун 14 пунктунун 

ичинен эки пункт аткарылган эмес: 

4-пункт. Белгиленген акы алынбастан туруп, эфирдик убакытты 

берүүдөн улам жоготууларга жол бербөө. 

9-пункт. 11233,1 миң сом суммасындагы дебитордук карыздын 

суммасын өндүрүү жана 1372,6 миң сом суммасындагы кредитордук 

карызды төлөө боюнча чараларды көрүү.  

  

2016-2017-жылдарга бюджеттик каражаттардын чыгымдар 

сметасынын түзүлүшүнө жана аткарылышына жүргүзүлгөн аудит  

 

2016-жылга бюджеттик каражаттар боюнча чыгымдар сметасы 

адегенде 434397,9 миң сом суммасында бекитилген. 2016-жыл ичинде 

өзгөртүүлөр менен 439287,7 миң сомго каржыланган, ал кассалык 

чыгымдарга туура келген, ал эми факты жүзүндөгү чыгымдар 458749,6 миң 

сомду түзгөн, анын ичинен төмөндөгү беренелер боюнча: 

- 2111 «Эмгек акы» өзгөртүүлөрдү киргизүү менен 77208,7 миң сомго 

каралган, 77208,7 миң сомго каржыланган, ал кассалык чыгымдарга туура 

келген жана 77208,8 миң сом суммасында факты жүзүндөгү чыгымдар 

жүргүзүлгөн;  

- 2121 «Социалдык фондго чегерүүлөр» өзгөртүүлөрдү киргизүү менен 

13318,5 миң сомго каралган, 13318,5 миң сом суммасында каржыланган, 

кассалык чыгымдар жана факты жүзүндөгү чыгымдар жүргүзүлгөн; 

- 2211 «Кызматтык иш сапар чыгымдары» боюнча факты жүзүндөгү 

чыгымдар 2258,4 миң сомду, кассалык чыгымдар 2293,1 миң сомду түзгөн, 

отчеттук мезгилге карата 2293,1 миң сомго каржыланган. Жыл башында 18,1 

миң сом суммасында дебитордук карыз болгон, ал эми жылдын аягында 

кредитордук карыз 1,4 миң сом суммасын түзгөн; 

- 2212 «Байланыш кызматы» боюнча факты жүзүндөгү чыгымдар  

352133,7 миң сомду түзгөн, кассалык чыгымдар 328947,4 миң сомду түзгөн, 

отчеттук мезгилге карата 328947,4 миң сомго каржыланган. Жыл аягында 

кредитордук карыз 23186,3 миң сом суммасын түзгөн; 
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- 2215 «Жана башка кызматтарды сатып алуу» боюнча факты жүзүндөгү 

чыгымдар 13830,2 миң сомду, кассалык чыгымдар 13585,1 миң сомду түзгөн,  

отчеттук мезгилге карата 13585,1 миң сомго каржыланган; 

- 2222 «Буюмдарды жана материалдарды сатып алуу» боюнча факты 

жүзүндөгү чыгымдар 1226,2 миң сомду түзгөн, каржылоо жүрбөгөндүгүнө 

байланыштуу кассалык чыгымдар жүргүзүлгөн эмес, жылдын аягында 

кредитордук карыз 1226,2 миң сом суммасын түзгөн; 

- 3112 «Машиналар жана жабдуулар» боюнча кассалык чыгымдар 3934,9 

миң сомду түзгөн, отчеттук мезгилге карата 3934,9 миң сомго каржыланган, 

ал жерде сатылып алынган жабдуулар Корпорациянын эсебине кириштелген. 

2017-жылга бюджеттик каражаттар боюнча чыгымдар сметасы 

адегенде 446967,1 миң сом суммасында бекитилген. 2017-жыл ичинде 

өзгөртүүлөр менен 475924,6 миң сомго каржыланган, ал кассалык 

чыгымдарга туура келген, ал эми факты жүзүндөгү чыгымдар 473485,4 миң 

сомду түзгөн, анын ичинен төмөндөгү беренелер боюнча: 

- 2111 «Эмгек акы» өзгөртүүлөрдү киргизүү менен 118825,4 миң сомго 

каралган, 118825,4 миң сом суммасында каржыланган, кассалык чыгымдар 

жана факты жүзүндөгү чыгымдар жүргүзүлгөн; 

- 2121 «Социалдык фондго чегерүүлөр» өзгөртүүлөрдү киргизүү менен 

20558,8 миң сомго каралган, 20558,8 миң сом суммасында каржыланган, 

кассалык чыгымдар жана факты жүзүндөгү чыгымдар жүргүзүлгөн; 

- 2211 «Кызматтык иш сапар чыгымдары» боюнча факты жүзүндөгү 

чыгымдар 3983,1 миң сомду, кассалык чыгымдар 3990,2 миң сомду түзгөн, 

отчеттук мезгилге карата 3990,2 миң сомго каржыланган. Жыл башында              

1,4 миң сом суммасында кредитордук карыз болгон, ал эми жылдын аягында 

кредитордук карыз 6,0 миң сом суммасын түзгөн; 

- 2212 «Байланыш кызматы» боюнча факты жүзүндөгү чыгымдар 

313650,3 миң сомду түзгөн, кассалык чыгымдар 312448,3 миң сомду түзгөн, 

отчеттук мезгилге карата 312448,3 миң сомго каржыланган. Жыл башында 

кредитордук карыз 23186,3 миң сом суммасында болгон, жыл аягында 

кредитордук карыз 24388,3 миң сом суммасын түзгөн; 

- 2215 «Жана башка кызматтарды сатып алуу» боюнча факты жүзүндөгү 

чыгымдар 15082,5 миң сомду, кассалык чыгымдар 15895,8 миң сомду түзгөн, 

отчеттук мезгилге карата 15895,8 миң сомго каржыланган; 

- 2222 «Буюмдарды жана материалдарды сатып алуу» боюнча факты 

жүзүндөгү чыгымдар 1385,3 миң сомду түзгөн, кассалык чыгымдар 1487,8 

миң сомду түзгөн, отчеттук мезгилге карата 1487,8 миң сомго каржыланган. 

Жыл башында кредитордук карыз 1222,2 миң сом суммасында болгон, 

жылдын аягында кредитордук карыз 102,5 миң сом суммасын түзгөн; 

- 3112 «Машиналар жана жабдуулар» боюнча кассалык чыгымдар 2718,3 

миң сомду түзгөн, отчеттук мезгилге карата 2718,3 миң сомго каржыланган. 

2500,3 миң сом суммасында сатылып алынган эмеректер жана жабдуулар 

жана 218,0 миң сом суммасындагы компьютерлер Корпорациянын эсебине 

кириштелген. 
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2017-жылы 2212 «Байланыш кызматы» беренесинен техникалык кызмат 

көрсөтүүлөрү үчүн «Республикалык радиотеле борбору» мамлекеттик 

ишканасына (РРТБ) 108017,6 миң сом которулгандыгын, анын ичинен, 

10000,0 миң сом РРТБ түзүмүндө турбаган: “Ала-Тоо”, “Замана”, “Келечек”, 

“Мин кыял” маалымат программаларынын студияларынын, “Маалымат” 

чыгармачылык өндүрүштүк бирикмесинин ж.б. 63 бирдиктеги штаттан 

тышкаркы кызматкерлерин күтүүгө багытталгандыгын, белгилей кетүү 

керек. 

Натыйжада, Корпорациянын 2016-жылдын 23-декабрындагы № 35 

буйругуна ылайык, эмгек келишимдери боюнча штаттан тышкаркы                          

63 кызматкерге эмгек акы төлөө жана Социалдык фондго чегерүү боюнча 

10000,0 миң сом суммасындагы бюджеттик каражаттар негизсиз 

чыгымдалган. 

 

2016-2017-жылдарга атайын каражаттар боюнча чыгымдар жана 

кирешелер сметаларынын түзүлүшүнө жана аткарылышына 

жүргүзүлгөн аудит 

 

2016-жылга атайын каражаттар боюнча №4 формадагы отчетко 

ылайык, жыл башында атайын каражаттардын калдыгы 1794,0 миң сомду 

түзгөн. 2016-жылы 62298,5 миң сом суммасында кирешелер түшкөн. Анын 

ичинен, бюджеттин кирешесине 1236,8 миң сом киргизилген, жана башка 

чегерүүлөр 361,5 миң сомду түзгөн, жыйынтыгында, кирешелер 60700,2 миң 

сомду түзгөн. 

Казыналыктын кассалык чыгымдары боюнча 2016-жылга атайын 

каражаттар боюнча кирешелер жана чыгымдар сметасынын чыгымдар 

бөлүгү, такталган 69794,0 миң сом план алдында, 62247,6 миң сомго 

актарылган, же 7546,4 миң сомго аз, же 89,2 %. 

Чыгымдардын негизги бөлүгү төмөндөгү беренелер боюнча 

жүргүзүлгөн: 

- «Эмгек акы» - 35343,1 миң сом (56,8 %); 

- «Социалдык фондго төгүмдөр» - 4860,9 миң сом (7,8 %); 

- «Кызматтык иш сапарга чыгымдар» - 989,0 миң сом (1,6 %); 

- «Байланыш кызматы» - 3616,3 миң сом (5,8 %); 

- «Жана башка кызматтарды сатып алуу» - 15753,8 миң сом (25,3 %); 

- «Буюмдарды жана материалдарды сатып алуу» - 1684,5 миң сом                 

(2,7 %). 

2016-жылдын 1-январына карата калдык 246,6 миң сомду түзгөн. 

“Атайын каражаттарды түзүү жана пайдалануу жөнүндө” Жобо 

иштелип чыкпагандыгын жана бекитилбегендигин, белгилей кетүү керек. 

Корпорациянын атайын эсебинин кирешелеринин негизги үлүшүн, теле 

берүүлөрдү жана соцроликтерди эфир убактысында транслациялоодон келип 

түшүүлөр түзөт. 2016-жылы Корпорациянын эфир убактысын 

пайдалангандыгы үчүн атайын эсепке келип түшкөн 35343,1 миң сом 
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суммасындагы каражаттар, республикалык бюджетке ордун толтуруу ордуна, 

Корпорациянын кызматкерлерин сыйлоого багытталган. 

          Корпорациянын кызматкерлерин сыйлоо жана сый акыларды кошуп 

эсептөөдө, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын                           

31-майындагы № 266 токтому менен бекитилген, “Кыргыз Республикасынын 

Коомдук телерадиоберүү корпорациясынын, анын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн жана Кыргыз Республикасынын "Коомдук телекөрсөтүү - 

ЭЛТР" телерадиоберүү компаниясынын кызматкерлерине эмгек акы төлөө 

шарттары жөнүндө” Жобо бузулган, ал жерде иштин жогорку натыйжалары 

үчүн, атайын эсептин жана кирешелердин эсебинен базалык маянадан 50 % 

өлчөмүндө кошумча төлөөлөр белгиленген, жыл жыйынтыгы менен, 

Корпорациянын, ведомстволук бөлүмдөрдүн жетекчилери кызматкерлердин 

базалык маянасынан ашырылбаган өлчөмдө кызматкерлерди сыйлоого 

укуктуу, Корпорациянын кызматкерлери алган сыйлоонун факты жүзүндөгү 

өлчөмдөрү жогоруда көрсөтүлгөн талаптарга туура келбегендиги аныкталган. 

   СУРТ (Азаттык) менен кол коюлган, 02.06.2016-жылдагы 

BBGCON7316-C-6831 өнөктөштүк макулдашуунун негизинде, Корпорация 

күнүнө 180 мүнөт, жылдык эфирдик убакыт үчүн 65700 мүнөт берет, ал эми 

СУРТ берилген эфир үчүн 5532,5 миң сом (81360 АКШ долларын) төлөөгө 

милдеттенген. Корпорация берүүлөрдү ретрансляциялоо үчүн (Азаттык), бир 

жылга 65700 мүнөт эфирдик убакыт берген. Корпорация РПО РМТРдан 

мүнөтүнө эфирдик убакытты 179 сомов 81 тыйынга сатып алат, андай болсо, 

берилген 65700 мүнөт үчүн СУРТ 11813,5 миң сом төлөшү керек эле. Б.а. 

Корпорация 5532,5 миң сомго пайдасыз макулдашуу түзгөн, ал РПО 

РМТРдин эфирдик убактысын да жаппайт. Ошону менен бирге, бюджетке  

6281,0 миң сом түшпөй калган. 

            Британиялык кеңири берүү корпорациясы (Би-Би-Си) менен түзүлгөн 

макулдашууда Корпорация күнүнө 60 мүнөт, 265 күнгө 15900 мүнөт  

эфирдик убакыт берет, ал эми Би-Би-Си берилген эфирдик убакытка болгону 

1290,4 миң сом (13875 фунт стерлинг) төлөөгө милдеттенген. Факты түрүндө 

Корпорация РПО РМТРге 15900 мүнөткө 2859,0 миң сом төлөп берет. Б.а. 

көрсөтүлгөн макулдашуунун натыйжасында, мамлекеттик бюджетке 1568,6 

миң сом жеткире түшкөн эмес. 

   Ошентип, жогоруда көрсөтүлгөн макулдашуулардын натыйжасында, 

мамлекеттик бюджетке жалпы 7849,6 миң сом сумасындагы каражаттар 

жеткире түшкөн эмес. 

2017-жылга атайын каражаттар боюнча №4 формадагы отчетко 

ылайык, жыл башында атайын каражаттардын калдыгы 246,6 миң сомду 

түзгөн. 2017-жылы 33144,2 миң сом суммасында кирешелер түшкөн. Анын 

ичинен, бюджеттин кирешесине 26685,7 миң сом киргизилген, жана башка 

чегерүүлөр 182,2 миң сомду түзгөн, жыйынтыгында, кирешелер 6276,3 миң 

сомду түзгөн. 
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Казыналыктын кассалык чыгымдары боюнча 2017-жылга атайын 

каражаттар боюнча кирешелер жана чыгымдар сметасынын чыгымдар 

бөлүгү, такталган 6011,2 миң сом план алдында, 4848,0 миң сомго 

аткарылган, же 1163,2 миң сомго аз, же 80,6 %. 

Чыгымдардын негизги бөлүгү төмөндөгү беренелер боюнча 

жүргүзүлгөн: 

- «Эмгек акы» - 419,0 миң сом (8,6 %); 

- «Социалдык фондго төгүмдөр» - 188,7 миң сом (3,9 %); 

- «Кызматтык иш сапарларга чыгымдар» - 791,6 миң сом (16,3 %); 

- «Байланыш кызматы» - 1145,9 миң сом (23,6 %); 

- «Жана башка кызматтарды сатып алуу» - 2302,8 миң сом (47,5 %). 

01.01.2017-жылга карата каражаттардын калдыгы 1674,9 миң сомду түзгөн. 

Теле берүүлөрдүн сапатын жакшыртуу жана чыгармачыл 

персоналдардын кесиптик деңгээлин жогорулатуу максатында, 24.03.2015-

жылы №9 “Контенттин сапатын жакшыртуу жөнүндө” буйрук чыккан, ал 

жерде бардык теле программалар жана жаңы долбоорлор, Көркөм кеңеш 

карамайынча жана анын сунушусуз эфирге чыгарбоо белгиленген. 

Жогоруда көрсөтүлгөн буйрукту аткарбагандыктан улам, 

программаларды Көркөм кеңеш менен макулдашпаган фактылар орун алган. 

Буга байланыштуу, макулдашылган программаларды эсепке алуунун 

жоктугунан, макулдашылган жана макулдашылбаган программалардын 

санын аныктоого мүмкүн эмес. Мындан сырткары, жогоруда көрсөтүлгөн 

контнент боюнча көркөм баалуулук аныкталган эмес, б.а. бул берүүлөрдү 

администрлөө боюнча чаралар иштелип чыккан эмес. 

Корпорациянын жалпы бөлүмүнүн башчысы А. С. Шералиеванын 

түшүнүк каты боюнча, 2016-жылга “Көркөм кеңеш боюнча” Жобо, Көркөм 

кеңештин протоколдору, ошондой эле, “2016-жылга Көркөм кеңешти түзүү” 

боюнча буйругу жок. “Көркөм кеңешти түзүү” боюнча № 2 буйрук 

17.02.2017-жылы гана чыгарылган. 

“Тамашоу” ЖЧКсы менен түзүлгөн № 059/14 2016-жылдын                              

7-октябрындагы келишимге ылайык, Корпорация “Лига Тамашоу” берүүсү 

үчүн эки күнгө 180 мүнөт, 17-18-декабрга узактыгы 90 мүнөт эфирдик 

убакыт берилген. Б.а. 180 мүнөт эфирдик убакыт үчүн төлөм 676,8 миң сом 

болушу керек эле. Андан сырткары, Корпорация 08.10.2016-жылдан 

12.12.2016-жылга чейинки медиа-планга ылайык, Корпорациянын 

телеканалдарынын эфиринде 30 секунддан ашпаган хронометраж менен 

анонсторду транслациялоого милдеттенген, 147 мүнөттүк эфирдик 

убакыттын төлөмү 717,4 миң сомду түзүшү керек эле. 

Ай сайын “Тамашоу” берүүсүнө эфирдик убакыт, Көркөм кеңештин 

макулдугусуз берилип турган. Корпорациянын алыш-бериш эсебине 

“Тамашоу” берүүсүн көрсөтүүгө эфирдик убакытты пайлангандыгы үчүн, 

1394,2 миң сом жеткире түшкөн эмес. 

Мындан сырткары, ар түрдүү шоу-концерттерге негизсиз бекер эфирдик 

убакыт берилген. Ошентип, Корпорациянын алыш-бериш эсебине 2016-2017-
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жылдары жеткире түшпөгөн акча каражаттарынын суммасы 13852,0 миң 

сомду түзгөн, анын ичинде 2016-жылга - 7103,8 миң сом жана 2017-жылга - 

6748,2 миң сом. 

Атайын каражаттардын толук түшүшү боюнча тандама аудитте,                  

2016-жылга Корпорация тарабынан 178,9 миң сомго 12 жолу, 2017-жылы 

442,9 миң сомго 25 жолу эфирдик убакыт бекер берилген (өздүк наркы 

боюнча эсептелген), бул болсо, бюджеттин түздөн-түз жоготуулары болуп 

эсептелет. 

2011-жылдын 21-декабрындагы № 247 “Кыргыз Республикасынын 

Коомдук телерадиоберүү корпорациясы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын 

Мыйзамынын 7-беренесинин 2-пунктуна ылайык, Корпорация ар жыл сайын 

улуттук радионун жана телекөрсөтүүнүн оболук программаларынын ар 

түрдүүлүгүнө, ошондой эле коомдун кызыкчылыгын канааттандырууга 

жетүү максаттарда сырт тараптагы теле- жана/же радиоберүү 

уюмдары чыгарган продукциялар (маданий-агартуу багытындагы 

коммерциялык эмес программалар) үчүн жалпы оболук убактын 30 пайызын 

тендерге коюуга укуктуу. 

30 % эфирдик убакытты сатуу, атайын каражаттардын түшүүсүн 

көбөйтүүгө жана республикалык бюджетке залакасын тийгизбестен 

Корпорациянын материалдык муктаждыктарын чечүүгө мүмкүнчүлүк 

бермек. Буга карабастан, Корпорация жыл сайын эфирдик убакытты 

юридикалык жана жеке жактарга бартер менен берет. 

Бартер менен эфирдик убакытты берүүдө, көркөм жарактуулук боюнча 

сатылып алынган контент, Көркөм кеңештин макулдугусуз берилген,                   

2016-жылга Көркөм кеңеш түзүлгөн эмес, анткени, Көркөм кеңештин 

курамын түзүү жөнүндө буйрук жана Көркөм кеңештин протоколдору жок. 

Корпорациянын Башкы директорунун 17.02.2017-жылдагы №2 буйругу 

менен бекитилген, “Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадио берүү 

коропорациясынын Көркөм кеңеши жөнүндө” Жобого ылайык, теле 

берүүлөрдүн сапатын жакшыртуу жана чыгармачыл персоналдардын 

кесиптик деңгээлин жакшыртуу максатында, бардык теле программалар жана 

жаңы долбоорлор, Көркөм кеңеш карамайынча жана анын сунушусуз эфирге 

чыгарылбашы керек. 

Бартердик негизде эфирдик убакытты берүүнүн натыйжасында, 

бюджеттин жоготуусу 24318,9 миң сомду түзгөн, анын ичинен,  2016-жылга - 

7921,6 миң сом жана 2017-жылга - 16397,3 миң сом. 

 

2016-2017-жылдарга карата кызматкерлердин эмгек акыларына жана 

башка төлөмдөргө жүргүзүлгөн аудит 

 

2016-2017-жылдарга Корпорациянын штаттык саны тиешелүү түрдө 

6434,1 миң сом жана 9902,1 миң сом эмгек акынын бир айлык фондусу 

менен, 353 бирдикти түзгөн. Корпорация боюнча эмгек акынын жылдык 
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фондусу тиешелүү түрдө 77208,7 миң сом жана 118825,4 миң сом болуп 

бекитилген. 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 31-майындагы                 

№ 266 “Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү 

корпорациясынын, анын ведомстволук бөлүмдөрүнүн жана Кыргыз 

Республикасынын "ЭлТР" мамлекеттик телерадиоберүү компаниясынын 

кызматкерлерине эмгек акы төлөөнүн жаңы системасын киргизүү жөнүндө” 

токтомуна ылайык, 12 айлык эмгек акыны эсептөөдө, 353 штаттык 

кызматкерлердин эмгегине төлөө боюнча чыгымдар сметасы жана калем акы 

тиешлеүү түрдө 75642,9 миң сомду жана 77848,5 миң сомду түзүшү керек. 

Факты жүзүндө смета тиешелүү түрдө 77208,7 миң сом жана 118825,4 миң 

сом суммасында түзүлгөн. Ошентип, 2016-2017-жылдарга бюджетти түзүүдө, 

эмгек акы фонду тиешелүү түрдө 1565,8 миң сомго жана 40976,9 миң сомго 

көбөйгөн. 2017-жылы эмгек акы фондусунун 40976,9 миң сомго көбөйүүсү, 

КТРКнын 15.11.2017-жылдагы №1/10-50 катына ылайык, Кыргыз 

Республикасынын Финансы министрлигинин №39292 билдирүү маалымкаты 

менен, 8528,8 миң сом суммасында “Байланыш кызматы” беренесинен 

бөлүнгөн акча каражаттарын жылдыруу жана атайын эсептен 2017-жылга 

чейин жүргүзүлгөн дем берүүчү төлөмдөрдү бюджеттик орун которуштуруу 

эсебинен жүргөн. 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 13-мартындагы 

№149 токтомуна ылайык, дем берүүчү төлөмдөрдү, анын ичинен сый 

акыларды төлөө, жогорку башкаруу органы тарабынан бекитилген, Сыйлоо 

жөнүндө жобого ылайык жүргүзүлөөрүн, белгилей кетүү керек. Бирок, 

КТРКнын Байкоочу кеңеши бекиткен, “КТРК кызматкерлерин сыйлоо жана 

материалдык дем берүү тартиби жөнүндө” Жободо, эмгек акы фондунан жыл 

сайын төлөнгөн сый акылардын конкреттүү өлчөмү белгиленген эмес. 

 

2016-2017-жылдарга калем акылардын туура төлөнүшүнө  

жүргүзүлгөн аудит 

 

Корпорациянын 12.11.2014-жылдагы № 41 “Республикалык бюджеттен 

каржыланган мамлекеттик теле көрсөтүү, радио, басылма, электрондук 

жалпыга маалымдоо каражаттарынын кызматкерлерине чыгармачыл 

иштердин түрлөрүн аткаргандыгы үчүн калем акы эсептөөнүн тартиби” 

буйругуна ылайык, ошондой эле Корпорациянын бюджеттик каражаттарын 

натыйжалуу пайдалануу максатында, Эсептөө палатасынын бир нече жолку 

эскертүүлөрүнүн жана сунуштарынын негизинде Баалоочу комиссия 

түзүлгөн. Жогоруда көрсөтүлгөн буйруктун 2-пунктуна ылайык, калем акы 

папкалары жыйнагандан кийин, Баалоочу комиссиясынын мүчөлөрү ар бир 

айдын 7-числосунда 3 жумуш күнү ичинде отурум өткөрүүгө милдеттүү. 

Жогоруда көрсөтүлгөн буйруктун 3-пунктуна ылайык, Баалоо 

комиссиясынын катчысы комиссиянын отурумунан кийин 3 күндөн 



10 
 

кечиктирбестен, калем акыларды эсептөө бөлүмүнө отурумдун протоколун 

тапшырат.  

Бирок, 12.11.2014-жылдагы № 41 буйрукту бузуу менен, калем акылар 

Баалоо комиссиясынын отурумунун протоколдору жок эсептелген. Мындан 

сырткары, Баалоо комиссиясынын курамы толук болгон эмес, б.а. 

комиссиянын төрагасы жана анын бир мүчөсү (башкы көркөм жетекчинин 

орун басары) жок. Башкы көркөм жетекчи Б. Зарлыковдун жана калем акы 

эсептөө адиси А. Р. Абдурахманованын жазуу жүзүндөгү түшүнүк катында, 

12.11.2014-жылдагы № 41 буйрук менен таанышышкан эмес, б.а. комиссияга 

катышышкан эмес, ооз эки айтылган буйрук менен (ким бергени эстеринде 

жок) факты жүзүндө комиссияга катышышкан. Ошондой эле, баалоо 

комиссиясынын жыйынтыктары боюнча протоколдор түзүлгөн эмес. 

Бюджеттик каражаттарды натыйжалуу пайдалануу жана Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнүн 18.07.2014-жылдагы № 401 “Республикалык 

бюджеттен каржыланган мамлекеттик теле көрсөтүү, радио, басылма, 

электрондук жалпыга маалымдоо каражаттарынын кызматкерлерине 

чыгармачыл иштердин түрлөрүн аткаргандыгы үчүн калем акы эсептөөнүн 

тартиби” буйругун ишке ашыруу максатында, Корпорация ушул кезге чейин 

“Баалоо комиссиясын түзүү жөнүндө” буйрукту жаңыртпагандыгын 

белгилеп кетүү керек. 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 18.07.2014-жылдагы № 401 

буйругу менен бекитилген, “Республикалык бюджеттен каржыланган 

мамлекеттик теле көрсөтүү, радио, басылма, электрондук жалпыга 

маалымдоо каражаттарынын кызматкерлерине чыгармачыл иштердин 

түрлөрүн аткаргандыгы үчүн калем акы эсептөөнүн тартиби жөнүндө” 

Жобонун 5-пунктуна ылайык, “Чыгармачыл иштин бир жана ошол эле 

түрүн аткаргандыгы үчүн калем акы бир эле жолу төлөнөт.” 

Бирок, Корпорация жогорудагы Жобону бузуу менен, бир же ошол эле 

берүү үчүн, бирок жаңы тема менен ай сайын калем акыны эсептеген жана 

төлөп турган. Натыйжада, негизсиз калем акыларды чегерүүлөргө жана 

төлөөлөргө жол берилген. 

Алсак, «Соттук угуулар» берүүсү үчүн ПРООН долбоорунун эсебинен, 

сценаристтерге, операторлорго, редакторлорго, сот жана юристке, актердук 

курамга жалпы 2385,4 миң сом суммасында калем акылар төлөнгөн. 

Бирок, 2016-жылдын сентябрында «Соттук угуулар» берүүсүнүн 

актерлоруна ролдорду аткаргандыктары үчүн, республикалык бюджеттен 

50,7 миң сом суммасында кайрадан төлөм жүргүзүлгөн фактысы аныкталган. 

Ошондой эле, 2016-жылы төмөндөгү программалардын сценарийлери 

үчүн, автордук төлөм кайрадан төлөнүп берилген, атап айтканда, “Төкмө 

келсе төр бошот” – 150,4 миң сом, “Кыз-жигит сармерден” – 98,6 миң сом, 

“Хит парад” - 43,6 миң сом, “Шайыр апалар” - 81,1 миң сом, «Бактылуу 

айым» - 50,2 миң сом. 

Мындан сырткары, «Миң Кыял» радиосу боюнча кызмат көрсөтүү 

келишими менен кызмат көрсөткөн адамдарга 1563,7 миң сом өлчөмүндө 
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эмгек акы төлөнгөн, жогорудагы кызмат алардын функционалдык милдетине 

киргенине карабастан. 

Ошентип, 2016-жылы автордук сыйлык үчүн жүргүзүлгөн ашыкча 

төлөм 2038,3 миң сомду түзгөн. 

2017-жылы, “Төкмө келсе төр бошот” аттуу программасынын 

сценарийинин автордук гонорарына деп 139,6 миң сом төлөнгөн, андай 

болсо, кантип программаны төкмө акындар өзүдөрү алып барышкан. 

Ошондой эле, төмөндөгү программаларга “Кыз-жигит сармерден” – 

77,8 миң сом, “Хит парад” - 61,8 миң сом, “Шайыр апалар” - 285,6 миң сом, 

“Инглиш шоу” - 119,4 миң сом төлөнүп берилген. “Бактылуу айым” 

коммерциялык телеберүүсүнө 196,1 миң сом калем акыны негизсиз төлөө 

жүргүзүлгөн. 

Мындан сырткары, “Ала-Тоо” студиясынын кызматкерлери тарабынан, 

кызматкерлердин функционалдык милдетине кирген бокс, бокс-синхрон 

түрүндөгү материалдарды иштеп чыккандыктары үчүн калем акылар 

алынган. Мындай төлөмдөрдүн жалпы суммасы 2016-жылдын 10 айына 

карата - 470,6 миң сомду, 2017-жылдын 5 айына карата - 281,1 миң сомду 

түзгөн. «Мин кыял FM» радиосунда 2017-жылга төлөнгөн эмгек акылардын 

суммасы 1141,5 миң сомду түзгөн жана негизсиз болуп эсептелет, анткени, 

радионун алып баруучулары, редакторлору келишим негизинде иштешет 

жана кызмат көрсөтүү келишимдеринде бул, алардын функционалдык 

милдетине кирет. 

Ошентип, 2017-жылы автордук сый акылар үчүн ашыкча жүргүзүлгөн 

төлөм 2773,5 миң сомду түзгөн. 

Аудиттелген мезгилге карата автордук сый акылар үчүн ашыкча 

жүргүзүлгөн төлөм 4811,8 миң сомду түзгөн, анын ичинен: 2016-жылы - 

2038,3 миң сом, 2017-жылы - 2773,5 миң сом. 

 

“Кечки жаңылыктар блогу үчүн сурдо котормону жүргүзүү боюнча” 

долбоордун ишке ашырылышына жүргүзүлгөн аудит 

 

Колдогу документтерди жана материалдарды карап чыгуу жана 

изилдөөнүн натыйжасында төмөнкүлөр белгилүү болду: 

“Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын укуктары 

жана кепилдиктери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына 

ылайык, кулагы укпаган майыптар сурдологиялык котормо (жаңдоо тили) 

менен республикалык каналдардын биринде маалымат алып туруу 

мүмкүнчүлүгүнө ээ болушу керек. 

ПРООН жана Корпорациянын ортосунда түзүлгөн макулдашууга 

ылайык, кечки жаңылыктар блогунун сурдологиялык котормосун алып баруу 

боюнча ПРООН ишке ашыруучу өнөктөш катары эсептелет. Бул долбоордун 

максаты – Кыргыз Республикасынын калкынын аялуу катмарынын укуктук 

мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө көмөктөшүү, өзгөчө ден соолугунун 

мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын ден соолугун жана адам укуктары 
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боюнча эл аралык стандарттарга жана сунуштарга ылайык, адилеттик менен 

укуктук жардамга алардын жетүү мүмкүнчүлүгүн жакшыртуу. 

Негизги максаты: майып адамдар, негизинен угуу көйгөйүнө дуушар 

болгондор үчүн мүмкүнчүлүктү түзүү, өлкөдө болуп жаткан күндөлүк 

жаңылыктар менен, аларга жеткиликтүү форматта - жандап көрсөтүү. 

ПРООН тарабынан Корпорациянын дарегине 2016-2017-жылдар 

ичинде 1027,0 миң сом которулган, анын ичинен: 2 котормочунун калем 

акысына - 250,0 миң сом (кыргызча), 2 котормочунун калем акысына - 250,0 

миң сом (орусча), котормо сапатын көзөмөлдөө боюнча 1 экспертке - 32,0 

миң сом, техникалык персонал-инженерлерге - 360,0 миң сом, долбоордун 

координаторуна - 75,0 миң сом, долбоордун бухгалтерине - 60,0 миң сом. 

Анын ичинен, сурдокотормочуларга жана экспертке - 532,0 миң сом, 

координатор редакторго - 135,0 миң сом, инженерлерге - 360,0 миң сом 

төлөнгөн. 

 

2016-2017-жылдарга командировкалык чыгымдарга жүргүзүлгөн аудит 

 

Корпорациянын отчеттук маалыматтары боюнча 2016-жылы 

кызматтык иш сапарларга чыгымдар сметасы боюнча 4000,0 миң сомго 

бекитилген, анын ичинен: бюджеттик каражаттардын эсебинен - 2500,0 миң 

сом жана атайын каражаттардын эсебинен - 1500,0 миң сом, такталган смета 

3993,1 миң сомду түзгөн, анын ичинен: бюджеттик каражаттардын эсебинен 

- 2293,1 миң сом жана атайын каражаттардын эсебинен – 1700,0 миң сом. 

3282,1 миң сом суммасындагы чыгымдар жүргүзүлгөн, анын ичинен: 

бюджеттик каражаттардын эсебинен - 2293,1 миң сом жана атайын 

каражаттардын эсебинен - 989,0 миң сом. 

Чет өлкөлөргө болгон кызматтык иш сапарлар боюнча 

командировкалык чыгымдар 1836,5 миң сомду түзгөн, бул болсо, кызматтык 

иш сапарлар боюнча жалпы чыгымдардан 56 %ды түзгөн, анын ичинен: 

бюджеттик каражаттардын эсебинен - 956,3 миң сом жана атайын 

каражаттардын эсебинен - 880,2 миң сом. 

2017-жылы кызматтык иш сапарлар боюнча такталган смета 4977,7 миң 

сомду түзгөн, анын ичинен: бюджеттик каражаттардын эсебинен - 4140,2 

миң сом жана атайын каражаттардын эсебинен - 837,5 миң сом. 

4781,8 миң сом суммасында чыгымдар жүргүзүлгөн, анын ичинен: 

бюджеттик каражаттардын эсебинен - 3990,2 миң сом жана атайын 

каражаттардын эсебинен - 791,6 миң сом. 

Чет өлкөлөргө болгон кызматтык иш сапарлар боюнча командировкалык 

чыгымдар 3489,2 миң сомду түзгөн, бул болсо, кызматтык иш сапарлар  

боюнча жалпы чыгымдардан 72,9 %ды түзгөн, анын ичинен: бюджеттик 

каражаттардын эсебинен - 2959,7 миң сом жана атайын каражаттардын 

эсебинен - 529,5 миң сом. 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 26-августундагы 

№ 471 “Командировкалык чыгымдардын нормаларын белгилөө жана 
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алардын ордун толтуруу тартиби жөнүндө” токтому менен бекитилген, 

командировкалык чыгымдардын белгиленген ченемдерин туура 

колдонулушуна жүргүзүлгөн аудит тарабынан, чыгымдар сметасында 

каралбаган жана Корпорациянын штатында турбаган адамдарга 

командировкалык чыгымдар төлөнгөндүгү аныкталган, натыйжада,                  

2016-2017-жылдары жалпы 286,3 миң сом суммасы негизсиз эсептелген, 

анын ичинен: Түркияга жөнөтүлгөн 4 адамга - 185,9 миң сом, өндүрүштүк 

зарылчылыкка байланыштуу Ысык-Көл областына жөнөтүлгөн 12 адамга - 

100,4 миң сом. 

 

“Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын 

Мыйзамынын сакталышына жүргүзүлгөн аудит 

 

Корпорация өзүнүн түзүмүндө сатып алуу жана логистика бөлүмүнө ээ, 

ага бөлүм жөнүндө жобонун негизинде сатып алуулар жол-жобосун 

жүргүзүү функциясы жүктөлгөн, ошондой эле сатып алуу бөлүмү менен 

бирге, 2016-жылга бюджеттик каражаттардын эсебинен сатып алуулардын 

10156,0 миң сом суммасындагы планы жана 2017-жылга 4337,1 миң сом 

суммасындагы планы иштелип чыккан, ал Корпорациянын 2016-жылдын             

28-январындагы № 2/18 жана 2016-жылдын 26-декабрындагы № 36 

буйруктары менен бекиттилген. 

2016-2107-жылдары сатып алуулар бөлүмүнүн штаттык бирдигинин 

саны 6 адисти түзгөн. Жыл башына сатып алуулар боюнча бардык адистер 

сертификаттарга ээ болушкан. 

Корпорация сатып алуучу уюм катары электрондук мамлекеттик сатып 

алуулардын тутумунда катталган. 

2004-жылдын 24-майындагы № 69 “Мамлекеттик сатып алуулар 

жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 13-беренесинин                         

3-пунктуна жана 14-беренесинин 6-пунктуна ылайык, 2016-2017-жылдарга 

сатып алуу планы, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин   

21.01.2015-жылдагы №10/б буйругу менен бекитилген, сатып алуулар 

планынын формасында түзүлгөн жана Кыргыз Республикасынын Финансы 

министрлигине жөнөтүлгөн, ошондой эле мамлекеттик сатып алуулардын 

веб-порталында жарыяланган. 

Корпорацияда 2016-2017-жылдарга карата жалпы 14 493,1 миң сом 

суммасында товарларды, жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү жана 

консультациялык кызматтарды сатып алуу жүргүзүлгөн. 

 

Дебитордук жана кредитордук карыздарга жүргүзүлгөн аудит 

 

01.01.2016-жылдагы абал боюнча Корпорациянын дебитордук карызы 

11233,1 миң сомду түзгөн, анын ичинен: бюджет боюнча - 2001,1 миң сом 

жана атайын эсеп боюнча - 9232,0 миң сом жана кредитордук карыз - 1372,6 
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миң сом, анын ичинен: бюджет боюнча - 515,6 миң сом жана атайын эсеп 

боюнча - 857,0 миң сом. 

2009-жылдан тартып, 3 юридикалык жак боюнча 8029,0 миң сом 

суммасындагы дебитордук карыздардын төлөнбөгөндүгүн белгилей кетүү 

керек, анын ичинен: Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар 

иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги боюнча - 

172,4 миң сом, Корпорация «Азия Курулуш» жабык акционердик коому 

(мындан ары – ЖАК) боюнча - 7827,8 миң сом, Кыргыз Республикасынын 

Өзгөчө кырдаалдар министрлиги боюнча - 28,8 миң сом. Аталган дебиторлор 

менен салыштыруу актысы жок, дебитордук карыздарды өндүрүүдө сотко же 

укук коргоо органдарына материалдар өткөрүлүп берилген эмес, башкача 

айтканда, карыздарды өндүрүү боюнча тиешелүү чаралар Корпорация 

тарабынан көрүлгөн эмес. 

01.01.2017-жылдагы абал боюнча Корпорациянын дебитордук карызы 

12395,2 миң сомду түзгөн, анын ичинен: бюджет боюнча - 151,2 миң сом 

жана атайын эсеп боюнча - 12244,0 миң сом жана кредитордук карыз - 

25607,5 миң сом, анын ичинен: бюджет боюнча - 22368,9 миң сом жана 

атайын эсеп боюнча - 3238,6 миң сом. 

01.01.2018-жылдагы абал боюнча Корпорациянын дебитордук карызы 

8927,5 миң сомду түзгөн, анын ичинен: бюджет боюнча - 418,0 миң сом жана 

атайын эсеп боюнча - 8509,5 миң сом жана кредитордук карыз - 26670,1 миң 

сом, анын ичинен: бюджет боюнча - 26663,7 миң сом жана атайын эсеп 

боюнча - 6,4 миң сом. 

Мындан сырткары, 31.12.2017-жылга карата эфирдик убакытты берүү 

боюнча, 2016-жылдан тартып «Республикалык радиотеле борбор» 

Мамлекеттик мекемесинин дебитордук карызы 4860,0 миң сомду түзгөн, 

дебитордук карызды өндүрүү боюнча Корпорация тарабынан чаралар 

көрүлгөн эмес. Жогорудагы көрсөтүлгөн 4860,0 миң сом суммасы 

республикалык бюджетке чегерилүүгө тийиш. 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 3-ноябрындагы                      

№ 694 токтому менен бекитилген, “Бюджеттик мекемелерди финансылоодо 

жылдык отчеттор боюнча эсептөөлөрдө товардык-материалдык 

баалуулуктардын нормативден ашыкча запастарын жана каражаттардын 

калдыктарын эсепке алууну жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө” Нускамасына 

ылайык, 2017-жылдын жыйынтыгы боюнча чегерилүүгө тиешелүү, 

кредитордук карыздан дебитордук карыздын ашырылышы 329,9 миң сомду 

түзгөн. 

 

Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясынын 

«Республикалык радиотеле борбор» Мамлекеттик мекемеси  

(мындан ары – РРТБ) 

 

 2016-жылга кирешелер боюнча финансылык план 237 849,0 миң сом 

өлчөмүндө белгиленген, киреше бөлүгүнүн факты жүзүндө аткарылышы             



15 
 

227 920,1 миң сомду түзгөн, же 9 928,9 миң сомго аз. Финансылык план              

95,8 %га аткарылган. 

2017-жылга кирешелер боюнча финансылык план 241 967,2 миң сом 

өлчөмүндө белгиленген, киреше бөлүгүнүн факты жүзүндө аткарылышы                 

254 970,5 миң сомду түзгөн, же 13 003,3 миң сомго көп. Финансылык план 

105,4 %га аткарылган. 

 

8 камералуу көчмө телевизиондук станциянын (мындан ары – КТС) 

сатылып алынышына жүргүзүлгөн аудит 

 

2016-жылга сатып алуулар планында жогорку тактыктагы телевидение 

форматындагы 8 камералуу көчмө телевизиондук станцияны (ТВЧ/НД) 

сатып алууга бюджеттен 103 500,0 миң сом каралган. Сатып алуу бир этап 

ыкмасы менен жүргүзүлгөн. 

Тендер эки жолу өткөрүлгөн. Биринчи жолу тендер өткөн эмес, 

анткени, бирден бир катышуучу «Интеграс Текнолоджиес Лимитеддин» 

(Великобритания) табыштама баасы сатып алуу бюджетинен 141,8 миң сомго 

ашырылган. 

Экинчи жолу тендер өткөн жана төмөндөгүлөрдөн конкурстук 

табыштама берилген: 

1. «Мегагерц Лимитед» (Великобритания) 1 399,9 миң евро (101 463,7 

миң сом) баасы менен. 

2. «Интеграс Текнолоджиес Лимитед» (Великобритания) 1 466,3 миң 

АКШ долл. (101 786,6 миң сом) баасы менен. 

3. «Билгипарк Корунтуве Илетисим Санавиве Тигарет Лимитед 

Сиркети» (Түркия) 1 482,9 миң АКШ долл. (102 938,9 миң сом) баасы менен. 

Абдан төмөн бааны сунуш кылган «Мегагерц Лимитед» 

компаниясынан, дөңгөлөктүү база формуласы боюнча автотранспорт 

каражаттарынын техникалык өзгөчөлүктөрүнө жана спутник жабдууларынын 

кээ бир аспекттери боюнча техникалык өзгөчөлүктөргө ылайык 

келбегендигине, ушуга окшош жеткирүүлөр боюнча келишимдердин 

жоктугунан, ошондой эле бухгалтердик баланс боюнча карыздан улам баш 

тартылган. 

Конкурстун жеңүүчүсү болуп, англиялык «Интеграс Текнолоджиес 

Лимитед» компаниясы таанылган. 

Буга карата «Мегагерц Лимитед» компаниясы тарабынан, РРТБ 

чыгарган чечим боюнча Кыргыз Республикасынын Финансы 

министрлигинин алдындагы Мамлекеттик сатып алуулар департаментинин 

Ведомство аралык комиссиясына арыз жөнөтүлгөн. 

Ведомство аралык комиссия сатып алуулар жол-жобосун 10 күнгө 

токтотуп, бардык аспектерди карагандан кийин, «Мегагерц Лимитед»  

компаниясынан баш тартуунун негиздүү болгондугу жөнүндө чечим 

чыгарган, бул тууралуу тиешелүү кат бардык кызыкдар тарапка жөнөтүлгөн. 
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Аудит тарабынан төмөндөгүдөй бузуулар жана кемчиликтер 

аныкталган: 

1) Тооруктун жыйынтыгы аудитордук корутунду алынганга чейин эле 

мамлекеттик сатып алуулардын порталына жарыяланган, бул болсо, 

“Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын 

Мыйзамынын 29-беренесинин 11-пунктун бузуу болуп эсептелет. 

2) 22.02.2017-жылдагы № 23/02 келишим “Мамлекеттик сатып алуулар 

жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 32-беренесинин                          

3-пунктун бузуу менен түзүлгөн, анткени, «Интеграс Текнолоджиес 

Лимитед» компаниясынын конкурстук табыштамасынын банктык 

кепилдигин колдонуу мөөнөтү 2017-жылдын 15-февралына чейин болгон 

жана узартылган эмес, ал эми келишимге 2017-жылдын 22-февралында кол 

коюлган. Натыйжада, 497 миң АКШ долларын же 35 млн. сомду түзгөн, 

келишим суммасынан 40 % өлчөмүндөгү авансалык төлөм банктык кепилдик 

жок төлөнгөн, б.а. мамлекеттик каражаттардын реалдуу жоготуусу бар 

болгон, бул болсо, мамлекеттик сатып алуулардын үзгүлтүккө учурашына 

алып келмек. 

3) Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2015-жылдын 

14-октябрындагы № 175-б буйругу менен бекитилген, Стандарттуу 

тендердик документтердин 10.1-пунктун жана камсыздандыруу суммасы, 

CIP жеткирүү шарттарында жеткирүү менен, товардык нарктан бирдей 110 % 

болушу керек деп көрсөтүлгөн, Келишимдин өзгөчө шарттарын бузуу менен, 

жеткирүүчү тарабынан бул талап тиешелүү түрдө аткарылган эмес, ал эми 

РРТБ тарабынан талап кылынган эмес. 

Камсыздандыруу:  

- жалпы наркы 5,4 миң АКШ долларындагы жабдуулардын 3 түрү 

2017-жылдын 1-декабрынан тартып 10-декабрына чейин 1-жолу; 

- жалпы наркы 596,7 миң АКШ долларындагы КТС автомашинасына 

24.08.2017-жылдан 24.09.2017-жылга чейин 2-жолу жүргүзүлгөн. 

4) Конкурстук документтерде 40 % аванс түрүндө төлөнөт, ал эми                 

60 %ы КТС жеткирилгенден кийин, бирдей үлүштө ай сайын 2 жыл ичинде 

насыялык негизде төлөнөт деп көрсөтүлгөн, бирок, келишим түзүлгөндөн 

кийин бул шарттар негизсиз себептерден улам бузулган. Алсак,                        

2017-жылдын 8-июнунда Келишимге карата №1 Түзөтүү түзүлөт, анда РРТБ 

биринчи талап боюнча эки аккредитивди ачат, ошону менен бирге төлөөнүн 

насыялык схемасын жокко чыгаруу менен. Андан ары, 2017-жылдын                      

10-июлунда, жеткирүү аяктай турган учурда, Келишимге карата №2 Түзөтүү 

түзүлгөн, ал жерде жабдуулардын тизмесинен жалпы 9,7 миң АКШ доллары 

суммасындагы 12 аталыш алынып салынган, анын ордуна жалпы 10,3 миң 

АКШ доллары суммасындагы 2 аталыш киргизилген жана 2017-жылдын             

21-июлунда заводдук сыноого тиешелүү 198,2 миң АКШ доллары 

суммасындагы жабдууларга төлөө жөнүндө Келишимге карата №3 Түзөтүү 

түзүлгөн. Мында, төлөм түрлөрү Заказчынын тандоо ыкмалары боюнча 

аккредитивдерди же эскроу-эсепти ачуу аркылуу жүргүзүлөт. 
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5) Келишимге карата түзөтүүлөрдү киргизүүгө байланыштуу, КТСти 

жеткирүүнүн 4 айлык мөөнөтү үзгүлтүккө учураган, бул жөнүндө 

Конкурстук документтерде көрсөтүлгөн. Алсак, эгерде 22.02.2017-жылы 

түзүлгөн келишимдин шарттары боюнча, жеткирүү 22.06.2017-жылдан 

кечиктирилбестен аякташы керек эле, анда факты жүзүндө жеткирүү 

14.11.2017-жылы жүргүзүлгөн, жабдуулардын айрым бөлүктөрү                      

2018-жылдын январынын аягына чейин жеткирилген. Б.а. КТСти факты 

жүзүндө жеткирүү 11 айды түзгөн. 

6) Келишимдин 3.5-пунктун бузуу менен, КТСти долбоорлоо, куроо 

жана ишке киргизүү боюнча аудит жүргүзүлгөн эмес. Аудиттин актысы жок. 

7) Келишимдин 3.6-пунктун бузуу менен, заводдук кабыл алуу отчетун 

жүргүзүү жыйынтыгы боюнча кабыл алуу-өткөрүп берүү актысы 

таризденген эмес жана эки тарап кол койгон эмес. Акт жок. 

8) РРТБ тарабынан «Интеграс Текнолоджиес Лимитед» дарегине 

келишимди аткаруунун 11,0 миң АКШ доллары суммасындагы кепилдик 

камсыздоонун мөөнөтүн узартуу жөнүндө талап берилген эмес, анткени 

мөөнөтү 2017-жылдын 22-сентябрында аяктаган, ал эми жеткирүү али аягына 

чыккан эмес. 

9) Сатып алуу процессине РРТБнын 28 кызматкери тартылган, анын 

ичинен: 6 адам – сатып алуулар жана маркетинг бөлүмүнө; 13 адам – 

конкурстук комиссияга (РРТБнын 11.11.2016-жылдагы № 381 буйругу),                         

9 адам – техникалык кеңешке. Мында, сатып алуулар жана маркетинг 

бөлүмүнүн начальниги жана бөлүмдүн кызматкери бир эле убакта 

конкурстук комиссиянын мүчөлөрү болуп эсептелишет, конкурстук 

комиссиянын беш мүчөсү бир эле убакта техникалык кеңештин мүчөлөрү 

болуп саналышат, ошондой эле, техникалык кеңештин төрагасы аны менен 

катар конкурстук комиссиянын төрагасы болуп эсептелет. 

10) Келишимге ылайык, КТС сатып алуучунун заказы боюнча 

чогултулат жана техникалык талаптарга ылайык, тигил же бул жабдуулар 

менен комплектелет. Жыйынтыгында, жеткирүүчүлөр тарабынан КТС бир 

бүтүн жабдуу катары сатылат. Факты жүзүндө КТС сатып алуучунун заказы 

боюнча Кыргыз Республикасынын аймагында чогултулган жана техникалык 

талаптарга ылайык, тигил же бул жабдуулар менен комплектелген. Бул өз 

кезегинде, бажыдан өткөрүүдө бардык бажы алымдары жана салыктар 

алынган. 

Алсак, 101 786,6 миң сом суммасындагы КТСтин келишимдик жалпы 

наркынан ашык, 5390,4 миң сом суммасындагы бажы алымдары жана 

жыйымдар төлөнгөн. Толук комплектелген түрдө КТСти жеткирүүдө, 

чыгымдарды азайтууга болот эле.  

Мындан сырткары, келишимдин жогоруда көрсөтүлгөн суммасынан 

ашык жана келишимде каралбаган бажы жыйымдарынан сырткары, РРТБ 

тарабынан жалпы 1 662,4 миң сом суммасында кезектеги чыгымдар 

жүргүзүлгөн, анын ичинен: аккредитив боюнча чыгымдар – 871,5 миң сом, 
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жүктү сактоо – 70,3 миң сом, которуу – 18,9 миң сом, терминал кызматы – 

17,7 миң сом, экспертиза – 279,2 миң сом, сертификат – 279,2 миң сом ж.б. 

11) РРТБ тарабынан конкурстук документтердин квалификациялык 

критерийлерин иштеп чыгууда, бир катар жеткире иштеп чыкпагандарга жол 

берилген. Алсак, ушундай долбоорлордун (кызмат көрсөтүүлөрдүн) 

аткарылгандыгы жөнүндө квалификациялык талаптар, кайсы бир мезгил 

үчүн көрсөтүлгөн эмес жана тендердин катышуучулары тарабынан ушундай 

жеткирүүлөрдү тактоо боюнча, контракттык тараптар берген келишимдер же 

жана башка документтерге суроо-талап жүргүзүүгө уруксат берүү жөнүндө 

талап таптакыр жок. 

Мисалы, ушундай келишимдин аткарылгандыгы жөнүндө талапты 

тактоодо, «Интеграс Текнолоджиес Лимитед» 2010 жана 2013-жылдарга 

жүргүзүлгөн жеткирүүлөр жөнүндө келишимдерди берген. Бул жерде 

тобокелдик, жеткирүүчү акыркы жылдары ушундай товарларды жеткирүү 

менен иш алып барбагандыгында жана реалдуу убакытка карата зарыл 

тажрыйбага ээ болбогондугунда турат, бул болсо, жеткирүүнү үзгүлтүккө 

учуратууга  алып келет. 

 

Дебитордук жана кредитордук карыздарга жүргүзүлгөн аудит 

 

01.01.2018-жылдагы абал боюнча «Республикалык радиотеле борбор» 

мамлекеттик ишканасынын дебитордук карызы 57 452,6 миң сомду түзгөн, 

анын ичинен:  

- Коомдук телерадио берүү корпорациясы – 14 539,7 миң сом; 

- «ТВ Медиа Сервис» ЖЧКсы - 1 133,5 миң сом; 

- «Asai Media» (Асай Медиа) ЖЧКсы – 9 727,2 миң сом; 

- «ALBY» (ЭЛБИ)  ЖЧКсы – 9 202,4 миң сом; 

- «Quattro Media Bichkek» ЖЧКсы - 4 471,7 миң сом; 

- «Масис» ЖЧКсы - 3 309,5 миң сом; 

- «Медиа Форум ТВ» ЖЧКсы - 2 192,5 миң сом; 

- «CMG Media» ЖЧКсы - 209,3 миң сом; 

- «Азиякурулуш» ЖАКы - 3256,5 миң сом; 

- «Федерация футбола» КБ - 549,0 миң сом; 

- Europen Broadgasting Union - 1669,8 миң сом; 

- «Газпром Нефть Азия» ЖЧКсы - 568,3 миң сом; 

- ЖИ Меркибаев Ф.С. – 638,0 миң сом. 

01.01.2018-жылдагы абал боюнча «Республикалык радиотеле борбор»  

мамлекеттик ишканасынын кредитордук карызы 24 200,6 миң сомду түзгөн, 

анын ичинен: 

 - РПО РМТР ААКсы – 13 159,1 миң сом; 

- КСА «Апекс» ЖЧКсы – 1 629,5 миң сом; 

- «Ноосфера» ЖЧКсы - 101,0 миң сом; 

- «КБМ» ЖЧКсы – 1 026,0 миң сом; 

- ЖИ Кожогулов К.С. – 310,8 миң сом; 
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- «Технософт» ЖЧКсы - 230,2 миң сом; 

- Коомдук телерадио берүү корпорациясы – 4868,9 миң сом; 

- «Бишкекжылулуктармагы» ААКсы - 650,0 миң сом; 

- «Инноватор Плюс» ЖЧКсы - 623,0 миң сом. 

 

Капиталдык оңдоолорду жүргүзүү боюнча чыгымдарга  

жүргүзүлгөн аудит 

 

“Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадио берүү 

корпорациясынын административдик имаратынын 2-кабатын кайрадан 

пландоо” объектиси боюнча подрядчы «ЕвроСтандарт» ЖЧКсы тарабынан 

аткарылган иштердин көлөмүн текшерүүдө, аткарылган иштердин көлөмүн 

65,0 миң сом суммасында ашыруу аныкталган, ал жерде жылытуучу 

батареялардын наркы негизсиз ашырылган. 

 

Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясынын 

«Кыргызтелефильм» чыгармачыл өндүрүштүк кино-видео фирмасы 

(«Кыргызтелефильм» ЧӨКВФ) 

  

 2016-жылга «Кыргызтелефильм» ЧӨКВФсынын сметасы киреше 

бөлүгү боюнча - 11263,8 миң сом суммасында жана чыгымдар бөлүгү боюнча 

- 11263,8 миң сом суммасында бекитилген. 

2016-жылга «Кыргызтелефильм» ЧӨКВФсынын факты жүзүндөгү 

кирешеси 10457,7 миң сомду түзгөн. 

2016-жылга ишкананын кирешесинин негизги булактары болуп, 

төмөндөгүлөр эсептелген: 

- Корпорациянын кызмат көрсөтүүлөрүнөн түшкөн киреше – 9961,3 

миң сом; 

- жана башка кирешелер – 496,4 миң сом. 

2016-жылга факты жүзүндөгү чыгымдар 10357,7 миң сомду түзгөн, 

анын ичинен: эмгек акы боюнча - 6760,8 миң сом, Соцфондго чегерүүлөр - 

947,1 миң сом, товардык материалдык баалуулуктарды сатып алуу - 397,7 

миң сом, баасыз жана тез эскирген буюмдарды сатып алуу - 390,6 миң сом, 

негизги каражаттарды амортизациялоо - 254,8 миң сом, командировкалык 

чыгымдар - 530,1 миң сом, байланыш кызматы - 180,8 миң сом, жана башка 

чыгымдар - 83,8 миң сом, жана башка кызмат көрсөтүүлөр - 812,0 миң сом. 

1362,1 миң сом суммасында бюджетке салыктык чегерүүлөр 

жүргүзүлгөн, анын ичинен: кошумча нарк салыгы - 1254,9 миң сом, сатык 

салыгы - 107,2 миң сом. 

100,0 миң сом суммасында киреше алынган, анын ичинен киреше 

салыгынан 10 % коюм боюнча бюджетке чегерилген, бул болсо, 10,0 миң 

сомду түзгөн. 
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2017-жылга «Кыргызтелефильм» ЧӨКВФсынын сметасы киреше 

бөлүгү боюнча - 11263,8 миң сом суммасында жана чыгымдар бөлүгү боюнча 

- 11263,8 миң сом суммасында бекитилген. 

2017-жылга «Кыргызтелефильм» ЧӨКВФсынын факты жүзүндөгү 

кирешеси 10243,5 миң сомду түзгөн. 

2017-жылга ишкананын кирешесинин негизги булактары болуп, 

төмөндөгүлөр эсептелген: 

- Корпорациянын кызмат көрсөтүүлөрүнөн түшкөн киреше – 10056,9 

миң сом; 

- жана башка кирешелер – 186,6 миң сом. 

2017-жылга факты жүзүндөгү чыгымдар 10123,5 миң сомду түзгөн, 

анын ичинен: эмгек акы боюнча - 6356,1 миң сом, Соцфондго чегерүүлөр - 

1023,1 миң сом, товардык материалдык баалуулуктарды сатып алуу - 296,6 

миң сом, баасыз жана тез эскирген буюмдарды сатып алуу - 270,6 миң сом, 

негизги каражаттарды амортизациялоо - 31,9 миң сом, командировкалык 

чыгымдар - 1149,9 миң сом, байланыш кызматы - 180,0 миң сом, жана башка 

чыгымдар - 81,6 миң сом, жана башка кызмат көрсөтүүлөр - 733,7 миң сом. 

1229,4 миң сом суммасында бюджетке салыктык чегерүүлөр 

жүргүзүлгөн, анын ичинен: кошумча нарк салыгы - 1229,3 миң сом, сатык 

салыгы - 0,1 миң сом. 

120,0 миң сом суммасында киреше алынган, анын ичинен киреше 

салыгынан 10 % коюм боюнча бюджетке чегерилген, бул болсо, 12,0 миң 

сомду түзгөн. 

 

КОРУТУНДУ 

 

Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү  

корпорациясы боюнча 

 

1. 2015-жылга жүргүзүлгөн мурунку аудиттин жыйнытыктары боюнча 

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын жазма буйругунун                       

14 пунктунун ичинен эки пункт аткарылбастан калган. 

2. Корпорациянын атайын эсебинин кирешелеринин негизги үлүшүн, 

теле берүүлөрдү жана соцроликтерди эфир убактысында транслациялоодон 

келип түшүүлөр түзөт. 2016-жылы Корпорациянын эфир убактысын 

пайдалангандыгы үчүн атайын эсепке келип түшкөн 35343,1 миң сом 

суммасындагы каражаттар, республикалык бюджетке ордун толтуруу ордуна, 

Корпорациянын кызматкерлерин сыйлоого багытталган. 

Корпорациянын кызматкерлерин сыйлоо жана сый акыларды кошуп 

эсептөөдө, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын                         

31-майындагы № 266 токтому менен бекитилген, “Кыргыз Республикасынын 

Коомдук телерадиоберүү корпорациясынын, анын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн жана Кыргыз Республикасынын "Коомдук телекөрсөтүү - 

ЭЛТР" телерадиоберүү компаниясынын кызматкерлерине эмгек акы төлөө 
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шарттары жөнүндө” Жобо бузулган, ал жерде иштин жогорку натыйжалары 

үчүн, атайын эсептин жана кирешелердин эсебинен базалык маянадан 50 % 

өлчөмүндө кошумча төлөөлөр белгиленген, жыл жыйынтыгы менен, 

Корпорациянын, ведомстволук бөлүмдөрдүн жетекчилери кызматкерлердин 

базалык маянасынан ашырылбаган өлчөмдө кызматкерлерди сыйлоого 

укуктуу, Корпорациянын кызматкерлери алган сыйлоонун факты жүзүндөгү 

өлчөмдөрү жогоруда көрсөтүлгөн талаптарга туура келбегендиги аныкталган. 

3. СУРТ (Азаттык) менен кол коюлган, 02.06.2016-жылдагы 

BBGCON7316-C-6831 өнөктөштүк макулдашуунун негизинде, Корпорация 

күнүнө 180 мүнөт, жылдык эфирдик убакыт үчүн 65700 мүнөт берет, ал эми 

СУРТ берилген эфир үчүн 5532,5 миң сом (81360 АКШ долларын) төлөөгө 

милдеттенген. Корпорация берүүлөрдү ретрансляциялоо үчүн (Азаттык), бир 

жылга 65700 мүнөт эфирдик убакыт берген. Корпорация РПО РМТРдан 

мүнөтүнө эфирдик убакытты 179 сомов 81 тыйынга сатып алат, андай болсо, 

берилген 65700 мүнөт үчүн СУРТ 11813,5 миң сом төлөшү керек эле. Б.а. 

Корпорация 5532,5 миң сомго пайдасыз макулдашуу түзгөн, ал РПО 

РМТРдин эфирдик убактысын да жаппайт. Ошону менен бирге, бюджетке 

6281,0 миң сом түшпөй калган. 

         Британиялык кеңири берүү корпорациясы (Би-Би-Си) менен түзүлгөн 

макулдашууда Корпорация күнүнө 60 мүнөт, 265 күнгө 15900 мүнөт эфирдик 

убакыт берет, ал эми Би-Би-Си берилген эфирдик убакытка болгону 1290,4 

миң сом (13875 фунт стерлинг) төлөөгө милдеттенген. Факты түрүндө 

Корпорация РПО РМТРге 15900 мүнөткө 2859,0 миң сом төлөп берет. Б.а. 

көрсөтүлгөн макулдашуунун натыйжасында, мамлекеттик бюджетке 1568,6 

миң сом жеткире түшкөн эмес. 

Ошентип, жогоруда көрсөтүлгөн макулдашуулардын натыйжасында, 

мамлекеттик бюджетке жалпы 7849,6 миң сом суммасындагы каражаттар 

жеткире түшкөн эмес.  

4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 31.05.2011-жылдагы № 266 

“Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясынын, 

анын ведомстволук бөлүмдөрүнүн жана Кыргыз Республикасынын "ЭлТР" 

мамлекеттик телерадиоберүү компаниясынын кызматкерлерине эмгек акы 

төлөөнүн жаңы системасын киргизүү жөнүндө” токтомуна ылайык, 12 айлык 

эмгек акыны эсептөөдө, 353 штаттык кызматкерлердин эмгегине төлөө 

боюнча чыгымдар сметасы жана калем акы тиешелүү түрдө 75642,9 миң 

сомду жана 77848,5 миң сомду түзүшү керек. Факты жүзүндө смета 

тиешелүү түрдө 77208,7 миң сом жана 118825,4 миң сом суммасында 

түзүлгөн. Ошентип, 2016-2017-жылдарга бюджетти түзүүдө, эмгек акы 

фонду тиешелүү түрдө 1565,8 миң сомго жана 40976,9 миң сомго көбөйгөн. 

2017-жылы эмгек акы фондусунун 40976,9 миң сомго көбөйүүсү, КТРКнын 

15.11.2017-жылдагы № 1/10-50 катына ылайык, Кыргыз Республикасынын 

финансы министрлигинин № 39292 билдирүү маалымкаты менен, 8528,8 миң 

сом суммасында “Байланыш кызматы” беренесинен бөлүнгөн акча 

каражаттарын жылдыруу жана атайын эсептен 2017-жылга чейин 
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жүргүзүлгөн дем берүүчү төлөмдөрдү бюджеттик орун которуштуруу 

эсебинен жүргөн. 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 13-мартындагы 

№149 токтомуна ылайык, дем берүүчү төлөмдөрдү, анын ичинен сый 

акыларды төлөө, жогорку башкаруу органы тарабынан бекитилген, Сыйлоо 

жөнүндө жобого ылайык жүргүзүлөөрүн, белгилей кетүү керек. Бирок, 

КТРКнын Байкоочу кеңеши бекиткен, “КТРК кызматкерлерин сыйлоо жана 

материалдык дем берүү тартиби жөнүндө” Жободо, эмгек акы фондунан жыл 

сайын төлөнгөн сый акылардын конкреттүү өлчөмү белгиленген эмес. 

5. Корпорациянын 12.11.2014-жылдагы №41 “Республикалык 

бюджеттен каржыланган мамлекеттик теле көрсөтүү, радио, басылма, 

электрондук жалпыга маалымдоо каражаттарынын кызматкерлерине 

чыгармачыл иштердин түрлөрүн аткаргандыгы үчүн калем акы эсептөөнүн 

тартиби” буйругуна ылайык, ошондой эле Корпорациянын бюджеттик 

каражаттарын натыйжалуу пайдалануу максатында, Эсептөө палатасынын 

бир нече жолку эскертүүлөрүнүн жана сунуштарынын негизинде Баалоочу 

комиссия түзүлгөн. 

Бирок, 12.11.2014-жылдагы № 41 буйрукту бузуу менен, калем акылар 

Баалоо комиссиясынын отурумунун протоколдору жок эсептелген. Мындан 

сырткары, Баалоо комиссиясынын курамы толук болгон эмес, б.а. 

комиссиянын төрагасы жана анын бир мүчөсү (башкы көркөм жетекчинин 

орун басары) жок. Башкы көркөм жетекчи Б. Зарлыковдун жана калем акы 

эсептөө адиси А. Р. Абдурахманованын жазуу жүзүндөгү түшүнүк катында, 

12.11.2014-жылдагы № 41 буйрук менен таанышышкан эмес, б.а. комиссияга 

катышышкан эмес жана баалоо комиссиясынын жыйынтыктары боюнча 

протоколдор түзүлгөн эмес. 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 18-июлундагы               

№ 401 буйругу менен бекитилген, “Республикалык бюджеттен каржыланган 

мамлекеттик теле көрсөтүү, радио, басылма, электрондук жалпыга 

маалымдоо каражаттарынын кызматкерлерине чыгармачыл иштердин 

түрлөрүн аткаргандыгы үчүн калем акы эсептөөнүн тартиби жөнүндө” 

Жобонун 5-пункту Корпорация тарабынан бузулган, б.а. бир же ошол эле 

берүү үчүн, бирок жаңы тема менен ай сайын калем акыны эсептеген жана 

төлөп турган. Анын натыйжасында, аудиттелген мезгилге карата жалпы 

4811,8 миң сом суммасында калем акылар негизсиз чегерүүлөргө жана 

төлөөлөргө жол берилген, анын ичинен: 2016-жылы - 2038,3 миң сом жана 

2017-жылы - 2773,5 миң сом. 

6. 2017-жылы 2212 «Байланыш кызматы» беренесинен техникалык 

кызмат көрсөтүүлөрү үчүн «Республикалык радиотеле борбору» мамлекеттик 

ишканасына (РРТБ) 108017,6 миң сом которулгандыгын, анын ичинен, 

10000,0 миң сом РРТБ түзүмүндө турбаган: “Ала-Тоо”, “Замана”, “Келечек”, 

“Мин кыял” маалымат программаларынын студияларынын, “Маалымат” 

чыгармачылык өндүрүштүк бирикмесинин ж.б. 63 бирдиктеги штаттан 

тышкаркы кызматкерлерин күтүүгө багытталган. 
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Натыйжада, Корпорациянын 2016-жылдын 23-декабрындагы № 35 

буйругуна ылайык, эмгек келишимдери боюнча штаттан тышкаркы                        

63 кызматкерге эмгек акы төлөө жана Соцфондго чегерүү боюнча 10000,0 

миң сом суммасындагы бюджеттик каражаттар негизсиз чыгымдалган. 

7. Ай сайын “Тамашоу” берүүсүнө эфирдик убакыт, Көркөм кеңештин 

макулдугусуз берилип турган. Корпорациянын алыш-бериш эсебине 

“Тамашоу” берүүсүн көрсөтүүгө эфирдик убакытты пайлангандыгы үчүн, 

1394,2 миң сом жеткире түшкөн эмес. 

8. Ар түрдүү шоу-концерттерге негизсиз жана бекер эфирдик убакыт 

берилген. Ошентип, Корпорациянын алыш-бериш эсебине 2016-2017-жылдар 

жеткире түшпөгөн акча каражаттарынын суммасы 13852,0 миң сомду түзгөн, 

анын ичинде 2016-жылга - 7103,8 миң сом жана 2017-жылга - 6748,2 миң 

сом. 

9. Атайын каражаттардын толук түшүшү боюнча тандама аудитте,              

2016-жылга Корпорация тарабынан  178,9 миң сомго 12 жолу, 2017-жылы  

442,9 миң сомго 25 жолу эфирдик убакыт бекер берилген (өздүк наркы 

боюнча эсептелген), бул болсо, бюджеттин түздөн-түз жоготуулары болуп 

эсептелет. 

10. 2011-жылдын 21-декабрындагы № 247 “Кыргыз Республикасынын 

Коомдук телерадиоберүү корпорациясы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын 

Мыйзамынын 7-беренесинин 2-пунктуна ылайык, Корпорация ар жыл сайын 

улуттук радионун жана телекөрсөтүүнүн оболук программаларынын ар 

түрдүүлүгүнө, ошондой эле коомдун кызыкчылыгын канааттандырууга 

жетүү максаттарда сырт тараптагы теле- жана/же радиоберүү 

уюмдары чыгарган продукциялар (маданий-агартуу багытындагы 

коммерциялык эмес программалар) үчүн жалпы оболук убактын 30 пайызын 

тендерге коюуга укуктуу. 

30 % эфирдик убакытты сатуу, атайын каражаттардын түшүүсүн 

көбөйтүүгө жана республикалык бюджетке залакасын тийгизбестен 

Корпорациянын материалдык муктаждыктарын чечүүгө мүмкүнчүлүк 

бермек. Буга карабастан, Корпорация жыл сайын эфирдик убакытты 

юридикалык жана жеке жактарга бартер менен берет. 

Бартер менен эфирдик убакытты берүүдө, көркөм жарактуулук боюнча 

сатылып алынган контент, Көркөм кеңештин макулдугусуз берилген,             

2016-жылга Көркөм кеңеш түзүлгөн эмес, анткени, Көркөм кеңештин  

курамын түзүү жөнүндө буйрук жана Көркөм кеңештин протоколдору жок. 

Корпорациянын Башкы директорунун 17.02.2017-жылдагы №2 буйругу 

менен бекитилген, “Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадио берүү 

коропорациясынын Көркөм кеңеши жөнүндө” Жобого ылайык, теле 

берүүлөрдүн сапатын жакшыртуу жана чыгармачыл персоналдардын 

кесиптик деңгээлин жакшыртуу максатында, бардык теле программалар жана 

жаңы долбоорлор, Көркөм кеңеш карамайынча жана анын сунушусуз эфирге 

чыгарылбашы керек. 



24 
 

Бартердик негизде эфирдик убакытты берүүнүн натыйжасында, 

бюджеттин жоготуусу 24318,9 миң сомду түзгөн, анын ичинен, 2016-жылга - 

7921,6 миң сом жана 2017-жылга - 16397,3 миң сом. 

11. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын                                  

26-августундагы № 471 “Командировкалык чыгымдардын нормаларын 

белгилөө жана алардын ордун толтуруу тартиби жөнүндө” токтому менен 

бекитилген, командировкалык чыгымдардын белгиленген ченемдерин туура 

колдонулушуна жүргүзүлгөн аудит тарабынан, чыгымдар сметасында 

каралбаган жана Корпорациянын штатында турбаган адамдарга 

командировкалык чыгымдар төлөнгөндүгү аныкталган, натыйжада,                     

2016-2017-жылдары жалпы 286,3 миң сом суммасы негизсиз эсептелген, 

анын ичинен: Түркияга жөнөтүлгөн (тажрыйба алмашууга) 4 адамга - 185,9 

миң сом, өндүрүштүк зарылчылыкка байланыштуу Ысык-Көл областына 

жөнөтүлгөн 12 адамга - 100,4 миң сом. 

12. 01.01.2016-жылдагы абал боюнча Корпорациянын дебитордук 

карызы 11233,1 миң сомду түзгөн, анын ичинен: бюджет боюнча - 2001,1 миң 

сом жана атайын эсеп боюнча - 9232,0 миң сом жана кредитордук карыз - 

1372,6 миң сом, анын ичинен: бюджет боюнча - 515,6 миң сом жана атайын 

эсеп боюнча - 857,0 миң сом. 

2009-жылдан тартып, 3 юридикалык жак боюнча 8029,0 миң сом 

суммасындагы дебитордук карыздардын төлөнбөгөндүгүн белгилей кетүү 

керек, анын ичинен: Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар 

иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги боюнча - 

172,4 миң сом, Корпорация «Азия Курулуш» ЖАКы боюнча - 7827,8 миң 

сом, Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги боюнча - 

28,8 миң сом. Аталган дебиторлор менен салыштыруу актысы жок, 

дебитордук карыздарды өндүрүүдө сотко же укук коргоо органдарына 

материалдар өткөрүлүп берилген эмес, башкача айтканда, карыздарды 

өндүрүү боюнча тиешелүү чаралар Корпорация тарабынан көрүлгөн эмес. 

13. 01.01.2017-жылдагы абал боюнча Корпорациянын дебитордук 

карызы 12395,2 миң сомду түзгөн, анын ичинен: бюджет боюнча - 151,2 миң 

сом жана атайын эсеп боюнча - 12244,0 миң сом жана кредитордук карыз - 

25607,5 миң сом, анын ичинен: бюджет боюнча - 22368,9 миң сом жана 

атайын эсеп боюнча - 3238,6 миң сом. 

01.01.2018-жылдагы абал боюнча Корпорациянын дебитордук карызы 

8927,5 миң сомду түзгөн, анын ичинен: бюджет боюнча - 418,0 миң сом жана 

атайын эсеп боюнча - 8509,5 миң сом жана кредитордук карыз - 26670,1 миң 

сом, анын ичинен: бюджет боюнча – 26663,7 миң сом жана атайын эсеп 

боюнча - 6,4 миң сом. 

14. 31.12.2017-жылга карата эфирдик убакытты берүү боюнча,                   

2016-жылдан тартып «Республикалык радиотеле борбор» Мамлекеттик 

мекемесинин дебитордук карызы 4860,0 миң сомду түзгөн, дебитордук 

карызды өндүрүү боюнча Корпорация тарабынан чаралар көрүлгөн эмес. 



25 
 

Жогорудагы көрсөтүлгөн 4860,0 миң сом суммасы республикалык бюджетке 

чегерилүүгө тийиш. 

15. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын                                  

3-ноябрындагы № 694 токтому менен бекитилген, “Бюджеттик мекемелерди 

финансылоодо жылдык отчеттор боюнча эсептөөлөрдө товардык-

материалдык баалуулуктардын нормативден ашыкча запастарын жана 

каражаттардын калдыктарын эсепке алууну жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө” 

Нускамасына ылайык, 2017-жылдын жыйынтыгы боюнча чегерилүүгө 

тиешелүү, кредитордук карыздан дебитордук карыздын ашырылышы 329,9 

миң сомду түзгөн. 

 

Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясынын 

«Республикалык радиотеле борбор» Мамлекеттик мекемеси боюнча 

 

1. 8 камералуу көчмө телевизиондук станцияны сатып алууда 

төмөндөгүдөй бузууларга жана кемчиликтерге жол берилген: 

1) Тооруктун жыйынтыгы аудитордук корутунду алынганга чейин эле 

мамлекеттик сатып алуулардын порталына жарыяланган, бул болсо, 

“Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын 

Мыйзамынын 29-беренесинин 11-пунктун бузуу болуп эсептелет. 

2) 22.02.2017-жылдагы № 23/02 келишим “Мамлекеттик сатып алуулар 

жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 32-беренесинин                          

3-пунктун бузуу менен түзүлгөн, анткени, «Интеграс Текнолоджиес 

Лимитед» компаниясынын конкурстук табыштамасынын банктык 

кепилдигин колдонуу мөөнөтү 2017-жылдын 15-февралына чейин болгон 

жана узартылган эмес, ал эми келишимге 2017-жылдын 22-февралында кол 

коюлган. Натыйжада, 497 миң АКШ долларын же 35 млн. сомду түзгөн, 

келишим суммасынан 40 % өлчөмүндөгү авансалык төлөм банктык кепилдик 

жок төлөнгөн. 

3) Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2015-жылдын 

14-октябрындагы № 175-б буйругу менен бекитилген, Стандарттуу 

тендердик документтердин 10.1-пунктун жана камсыздандыруу суммасы, 

CIP жеткирүү шарттарында жеткирүү менен, товардык нарктан бирдей 110 % 

болушу керек деп көрсөтүлгөн, Келишимдин өзгөчө шарттарын бузуу менен, 

жеткирүүчү тарабынан бул талап тиешелүү түрдө аткарылган эмес, ал эми 

РРТБ тарабынан талап кылынган эмес. 

4) Конкурстук документтерде 40 %ы аванс түрүндө төлөнөт, ал эми           

60 %ы КТС жеткирилгенден кийин, бирдей үлүштө ай сайын 2 жыл ичинде 

насыялык негизде төлөнөт деп көрсөтүлгөн, бирок, келишим түзүлгөндөн 

кийин бул шарттар негизсиз себептерден улам бузулган. Алсак, келишимге 

карата үч Түзөтүү түзүлгөн: 2017-жылдын 8-июнунда №1, 2017-жылдын                  

10-июлунда №2 жана 2017-жылдын 21-июлунда № 3. Мында, төлөм түрлөрү 

Заказчынын тандоо ыкмалары боюнча аккредитивдерди же эскроу-эсепти 

ачуу аркылуу жүргүзүлөт. 
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5) Келишимге карата түзөтүүлөрдү киргизүүгө байланыштуу, КТСти 

жеткирүүнүн 4 айлык мөөнөтү үзгүлтүккө учураган, бул жөнүндө 

Конкурстук документтерде көрсөтүлгөн. Алсак, эгерде 22.02.2017-жылы 

түзүлгөн келишимдин шарттары боюнча, жеткирүү 22.06.2017-жылдан 

кечиктирилбестен аякташы керек эле, анда факты жүзүндө жеткирүү 

14.11.2017-жылы жүргүзүлгөн, жабдуулардын айрым бөлүктөрү                      

2018-жылдын январынын аягына чейин жеткирилген. Б.а. КТСти факты 

жүзүндө жеткирүү 11 айды түзгөн. 

6) Келишимдин 3.5-пунктун бузуу менен, КТСти долбоорлоо, куроо 

жана ишке киргизүү боюнча аудит жүргүзүлгөн эмес. Аудиттин актысы жок. 

7) Келишимдин 3.6-пунктун бузуу менен, заводдук кабыл алуу отчетун 

жүргүзүү жыйынтыгы боюнча кабыл алуу-өткөрүп берүү актысы 

таризденген эмес жана эки тарап кол койгон эмес. Акт жок. 

8) РРТБ тарабынан «Интеграс Текнолоджиес Лимитед» дарегине 

келишимди аткаруунун 11,0 миң АКШ доллары суммасындагы кепилдик 

камсыздоонун мөөнөтүн узартуу жөнүндө талап берилген эмес, анткени 

мөөнөтү 2017-жылдын 22-сентябрында аяктаган, ал эми жеткирүү али аягына 

чыккан эмес. 

9) Сатып алуу процессине РРТБнын 28 кызматкери тартылган, анын 

ичинен: 6 адам – сатып алуулар жана маркетинг бөлүмүнө; 13 адам – 

конкурстук комиссияга (РРТБнын 11.11.2016-жылдагы № 381 буйругу),                         

9 адам – техникалык кеңешке. Мында, сатып алуулар жана маркетинг 

бөлүмүнүн начальниги жана бөлүмдүн кызматкери бир эле убакта 

конкурстук комиссиянын мүчөлөрү болуп эсептелишет, конкурстук 

комиссиянын беш мүчөсү бир эле убакта техникалык кеңештин мүчөлөрү 

болуп саналышат, ошондой эле, техникалык кеңештин төрагасы аны менен 

катар конкурстук комиссиянын төрагасы болуп эсептелет. 

10) Келишимге ылайык, КТС сатып алуучунун заказы боюнча 

чогултулат жана техникалык талаптарга ылайык, тигил же бул жабдуулар 

менен комплектелет. Жыйынтыгында, жеткирүүчүлөр тарабынан КТС бир 

бүтүн жабдуу катары сатылат. Факты жүзүндө КТС сатып алуучунун заказы 

боюнча Кыргыз Республикасынын аймагында чогултулган жана техникалык 

талаптарга ылайык, тигил же бул жабдуулар менен комплектелген. Бул өз 

кезегинде, бажыдан өткөрүүдө бардык бажы алымдары жана салыктар 

алынган. 

Алсак, 101 786,6 миң сом суммасындагы КТСтин келишимдик жалпы 

наркынан ашык, 5390,4 миң сом суммасындагы бажы алымдары жана 

жыйымдар төлөнгөн. Толук комплектелген түрдө КТСти жеткирүүдө, 

чыгымдарды азайтууга болот эле.  

Мындан сырткары, келишимдин жогоруда көрсөтүлгөн суммасынан 

ашык жана келишимде каралбаган бажы жыйымдарынан сырткары, РРТБ 

тарабынан жалпы 1 662,4 миң сом суммасында кезектеги чыгымдар 

жүргүзүлгөн, анын ичинен: аккредитив боюнча чыгымдар – 871,5 миң сом, 
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жүктү сактоо – 70,3 миң сом, которуу – 18,9 миң сом, терминал кызматы – 

17,7 миң сом, экспертиза – 279,2 миң сом, сертификат – 279,2 миң сом ж.б. 

11) РРТБ тарабынан конкурстук документтердин квалификациялык 

критерийлерин иштеп чыгууда, бир катар жеткире иштеп чыкпагандарга жол 

берилген. Алсак, ушундай долбоорлордун (кызмат көрсөтүүлөрдүн) 

аткарылгандыгы жөнүндө квалификациялык талаптар, кайсы бир мезгил 

үчүн көрсөтүлгөн эмес жана тендердин катышуучулары тарабынан ушундай 

жеткирүүлөрдү тактоо боюнча, контракттык тараптар берген келишимдер же 

жана башка документтерге суроо-талап жүргүзүүгө уруксат берүү жөнүндө 

талап таптакыр жок. 

Мисалы, ушундай келишимдин аткарылгандыгы жөнүндө талапты 

тактоодо, «Интеграс Текнолоджиес Лимитед» 2010 жана 2013-жылдарга 

жүргүзүлгөн жеткирүүлөр жөнүндө келишимдерди берген. Бул жерде 

тобокелдик, жеткирүүчү акыркы жылдары ушундай товарларды жеткирүү 

менен иш алып барбагандыгында жана реалдуу убакытка карата зарыл 

тажрыйбага ээ болбогондугунда турат, бул болсо, жеткирүүнү үзгүлтүккө 

учуратууга алып келет. 

2. 01.01.2018-жылдагы абал боюнча «Республикалык радиотеле 

борбор» Мамлекеттик ишканасынын дебитордук карызы 57 452,6 миң сомду, 

кредитордук карызы 24 200,6 миң сомду түзгөн. 

3. “Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадио берүү 

корпорациясынын административдик имаратынын 2-кабатын кайрадан 

пландоо” объектиси боюнча подрядчы «ЕвроСтандарт» ЖЧКсы тарабынан 

аткарылган иштердин көлөмүн текшерүүдө, аткарылган иштердин көлөмүн 

65,0 миң сом суммасында ашыруу аныкталган, ал жерде жылытуучу 

батареялардын наркы негизсиз ашырылган. 

 

СУНУШТАР 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө:  

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 13-мартындагы 

№ 149 токтомунун эмгек акы фондунан жыл сайын төлөнгөн сый акылардын 

өлчөмүн белгилөө бөлүгүнө өзгөртүү киргизүү зарылдыгы жөнүндө маселе 

каралсын. 

 

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине: 

1. 2016-жылы эмгек акыны төлөөгө 1565,8 миң сом ашыкча 

каржыланган суммалар (бюджетке ашыкча коюлган каражаттар) жана                      

2016-2017-жылдарга 4811,8 миң сомдук негизсиз калем акы төлөөлөр           

2018-жылы каржылоодо эске алынсын. 

2. 2017-жылдын жыйынтыгы боюнча пайда болгон, кредитордук 

карыздан ашырылган 329,9 миң сом суммасындагы дебитордук карыз,              

2018-жылы каржылоодо эсепке алынсын. 
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Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясына: 

1. Төмөндөгүлөр каралсын: 

- аудиттин жыйынтыгы, аныкталган бузуулар жана кемчиликтерди 

четтетүү, аларга мындан ары жол бербөө боюнча тиешелүү чаралар 

көрүлсүн; 

- иштеги кемчиликтерге жана бузууларга жол берген кызматтык 

адамдардын жоопкерчиликтери, негизинен:  

- эфир убактысында соцроликтерди жана теле берүүлөрдү 

трансляциялоо үчүн келип түшкөн акча каражаттарын, чыгымдар сметасында 

каралбаган сый акыларды жана кошуп төлөөлөрдү төлөөгө 

пайдалангандыктары үчүн; 

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 31-майындагы             

№ 266 токтому менен бекитилген, “Кыргыз Республикасынын Коомдук 

телерадиоберүү корпорациясынын, анын ведомстволук бөлүмдөрүнүн жана 

Кыргыз Республикасынын "ЭлТР" мамлекеттик телерадиоберүү 

компаниясынын кызматкерлерине эмгек акы төлөө шарттары жөнүндө” 

Жобону бузуу менен, Корпорациянын кызматкерлерин сыйлоого жана сый 

акыны эсептөөгө жана төлөөгө жол бергендиктери үчүн; 

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 18-июлундагы    

№ 401 буйругу менен бекитилген, “Республикалык бюджеттен каржыланган 

мамлекеттик теле көрсөтүү, радио, басылма, электрондук жалпыга 

маалымдоо каражаттарынын кызматкерлерине чыгармачыл иштердин 

түрлөрүн аткаргандыгы үчүн калем акы эсептөөнүн тартиби жөнүндө” 

Жобонун 5-пунктун бузуу менен, калем акыларды негизсиз эсептөөгө жана 

төлөөгө жол бергендиктери үчүн; 

- Корпорациянын Башкы директорунун 2017-жылдын 17-февралындагы 

№2 буйругу менен бекитилген, “Кыргыз Республикасынын Коомдук 

телерадио берүү коропорациясынын Көркөм кеңеши жөнүндө” Жобону 

бузуу менен, Көркөм кеңеш менен макулдашпастан туруп, ар кандай                 

шоу-концерттерди көрсөтүүгө жана ар кандай юридикалык жана жеке 

жактарга бартерге эфирдик убакытты негизсиз түрдө акысыз бергендиктери 

үчүн; 

- 8 камералуу көчмө телевизиондук станцияны сатып алууда бузууларга 

жана кемчиликтерге жол берген “Республикалык радиотеле борбор” 

Мамлекеттик ишканасынын кызматтагы адамдарынын жоопкерчилиги 

каралсын. 

2. Мурунку аудиттин жыйынтыктары боюнча жазма буйруктун 4 жана 

9-пункттарын аткаруу боюнча зарыл чаралар көрүлсүн. 

3. Мындан ары: 

- теле берүүлөрдү жана соцроликтерди трансляциялоодон келип 

түшкөн каражаттарды, чыгымдар сметасында каралбаган, сый акыларды 

жана кошуп төлөөлөрдү төлөөгө жол берилбесин; 

- заказ берүүчүлөр менен өнөктөштүк келишимин түзүүдө, берилген 

эфирдик убакыт үчүн төлөм, белгиленген тариф боюнча так жүргүзүлсүн; 
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- калем акыларды эсептөө жана төлөө Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнүн 2014-жылдын 18-июлундагы № 401 буйругу менен бекитилген, 

“Республикалык бюджеттен каржыланган мамлекеттик теле көрсөтүү, радио, 

басылма, электрондук жалпыга маалымдоо каражаттарынын 

кызматкерлерине чыгармачыл иштердин түрлөрүн аткаргандыгы үчүн калем 

акы эсептөөнүн тартиби жөнүндө” Жобонун 5-пунктуна ылайык, ошондой 

эле, Корпорациянын 2014-жылдын 12-ноябрындагы № 41 буйругуна ылайык 

баалоо комиссиясынын протоколдорунун негизинде так жүргүзүлсүн; 

- Көркөм кеңеш менен макулдашпастан туруп, ар кандай                              

шоу-концерттерди көрсөтүүгө жана ар кандай юридикалык жана жеке 

жактарга бартерге эфирдик убакытты негизсиз түрдө акысыз берүүгө жол 

берилбесин жана Корпорациянын Башкы директорунун 2017-жылдын                      

17-февралындагы №2 буйругу менен бекитилген, “Кыргыз Республикасынын 

Коомдук телерадио берүү коропорациясынын Көркөм кеңеши жөнүндө” 

Жобону сактоо менен, телепрограммалар жана жаңы долбоорлор Көркөм 

кеңештин сунуштарынын негизинде жана кароодон кийин гана эфирге 

берилсин; 

- Корпорациянын штаттында турбаган кызматкерлерге 

командировкалык чыгымдарды негизсиз эсептөө жана төлөөгө жол 

берилбесин; 

- жылдын акырына карата жылдык отчеттор боюнча товардык-

материалдык баалуулуктардын нормативден ашыкча запастарына жана 

каражаттардын калдыктарына жол берилбесин. 

4. 2009-жылдан тартып, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 

Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин 

172,4 миң сом суммасындагы, Корпорация «Азия Курулуш» ЖАКынын 

7827,8 миң сом суммасындагы жана Кыргыз Республикасынын Өзгөчө 

кырдаалдар министрлигинин 28,8 миң сом суммасындагы карыздарын жоюу 

боюнча чаралар көрүлсүн. 

5. «Республикалык радиотеле борбор» Мамлекеттик ишканасынан 

2016-жылдан тартып төлөнбөгөн 4860,0 миң сом суммасындагы дебитордук 

карыз өндүрүлсүн жана республикалык бюджеттин кирешесине чегерилсин. 

6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 13-мартындагы 

№ 149 токтомунун эмгек акы фондунан жыл сайын төлөнгөн сый акылардын 

өлчөмүн белгилөө бөлүгүнө өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнө демилгеленсин. 

 

Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясынын 

«Республикалык радиотеле борбор» Мамлекеттик мекемесине: 

1. Мындан ары, товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү 

сатып алууда, “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз 

Республикасынын Мыйзамынын бардык талаптары сакталсын. 

2. Дебитордук карыздарды жана кредитордук карыздарды жоюу боюнча 

зарыл чаралар көрүлсүн. 
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3. Подрядчы «ЕвроСтандарт» ЖЧКсы тарабынан аткарылган иштердин 

көлөмүнөн, Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадио берүү 

корпорациясынын административдик имаратынын 2-кабатын кайрадан 

пландоо” объектиси боюнча аткарылган иштердин көлөмүн 65,0 миң сом 

суммасында ашыруу алынсын. 

 

Аудиттин жыйынтыктары боюнча: 

- Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине, Кыргыз 

Республикасынын Президентинин Аппаратына, Кыргыз Республикасынын 

Коопсуздук Кеңешинин катчылыгына  – отчет;  

-    Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө – отчет жана сунуштама; 

-    Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине – жазма буйрук; 

-    Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадио берүү корпорациясына 

– отчет жана жазма буйрук жөнөтүлсүн. 

 

Аудит Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын мамлекеттик 

инспектору А.А. Турмаматов тарабынан жүргүзүлгөн. 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын  

Эсептөө палатасынын аудитору                                           А.Т. Түмөнбаев  

 

 

 

Көчүрмөсү туура: 

Социалдык жана курчап турган  

чөйрөлөрдүн чыгымдарына аудит  

жүргүзүү бөлүмүнүн башчысы                                             Д.А. Арстанбеков   

 

 


