
ЕНОТ ТУТУМУ АРКЫЛУУ СОЦИАЛДЫК ФОНД БОЮНЧА ОТЧЕТ ТАПШЫРУУ  

ТУУРАЛУУ КОЛДОНМО 

 

ЭСКТ жана ар түрлүу тутумдардын «RuToken ЭСКТ» пайдаланган учурда  

туура иштөөсү үчүн Сизге браузерлердин акыркы версиялары:   

Google Chrome, MozillaFireFox, Yandex керек.  

 

1. www.ubr.kg сайтына кирип, анан «ЕНОТ КИРҮҮ» сүрөтүн чыкылдатасыз. 

Бирдиктүү улуттук отчеттуулук интернетте.  

Же  https://enot.ubr.kg/ шилтемеси боюнча өтүңүз 

 

https://enot.ubr.kg/


2. Андан ары сиз электрондук отчетторду тапшыруу сайтында болуп каласыз. 

Отчет тапшыруу үчүн бөлүмдү тандайсыз.  «КР Социалдык Фондун» чыкылдатасыз.   

 

3. Андан кийин сизге кайсы мезгил үчүн отчет тапшырышыңыз 

 керек экенин тандоо зарыл.  

Форма SF 001 бул учурдагы жыл үчүн.  

Форма SF 002 мурунку жыл үчүн (башкача айтканда 2020ж.үчүн) 

«ТАПШЫРУУну» чыкылдатасыз. 

 

4. Сизде «Токен боюнча кирүү» күйөт, бухгалтердин токенин   

компьютерге киргизесиз.  

Жеткиликтүү түзүлүштөрдү чыкылдатасыз да анан  «Rutoken ECP» тандайсыз. 



 

5. Андан ары бухгалтердин аты жөнү күйөт, ФИОну басасыз,  

сизде ПИН-код жаза турган терезе чыгат анан «КИРҮҮ» нү басасыз.  

 



6. Андан ары сиз «Архив» бөлүмүндө болуп каласыз,  

отчетту тапшыруу үчүн өйдө жактагы «ОТЧЕТТУУЛУК» ту чыкылдатасыз. 

 

7. Сизде старттык бет күйөт, «КР Социалдык фонду» чыкылдатасыз. 

 

8. Андан ары «ТАПШЫРУУ» ну чыкылдатасыз. 



 

9. Сизде эсептөө ведомосту күйөт. Айды тандайсыз да «ОК» чыкылдатасыз. 

 

10. Даярдалган отчетуңузду жүктөйсүз, же форманы кол менен толтурасыз.  

Анан «ЭСЕПТӨӨ» нү чыкылдатасыз.   

 

11. Отчетту эсептегенден кийин аны жөнөтүү керек, а 

ал үчүн  «ОТЧЕТТУ ТҮЗҮҮ» нү чыкылдатуу зарыл.  



 

12. Отчетко кол коюу үчүн «УЛАНТУУ» ну чыкылдатыңыз. 

 

13. Отчетуңуз сакталып калганга чейин күтүп туруңуз! 



 

14. Отчет тапшыруу процессин бүтүрүш үчүн «КОЛ КОЮУ» ну чыкылдатыңыз. 

 

15. Сакталууну күтүңүз…. 



 

16. Андан ары сизде отчетуңуз ачылат.  

«Сиздин отчетко ийгиликтүү кол коюлду» статусу сиз отчетуңузга  

бухгалтерге  ийгиликтүү кол койдурдуңуз дегенди билдирет. 

 

17.Отчетко жетекчинин колун койдуруу үчүн дайыма бухгалтердин  

жеке кабинетинен чыгуу керек. Жогору жактагы бухгалтердин  

фамилиясы турган жердеги жебечени чыкылдатасыз (бул чыгууну билдирет),   

бухгалтердин токенин компьютерден чыгарасыз. 



 

18. Андан ары сизде токен боюнча кирүү күйөт. Жетекчинин токенин киргизесиз. 

 

19. Жеткиликтүү түзүлүштөрдү чыкылдатасыз да анан «Rutoken ECP» тандайсыз. 



 

20. Сизде жетекчинин аты жөнү күйөт, ФИО ну чыкылдатасыз да  

жетекчинин Пин кодун киргизесиз. Кирүүнү чыкылдатасыз! 

 

21.Сизде ошол замат архив ачылат. Сиз азыр эле бухгалтерге кол койдурган  

отчетуңузду тандаңыз, ал «ОТЧЕТКО КОЛ КОЮЛУП ЖАТАТ»  



статусу менен болот. Аны чыкылдатасыз.… 

 

22. Отчетту алдын-ала кароо үчүн «жөнөтүлгөн отчет» ту чыкылдатыңыз.  

 

23. «report рdf» деп аталган файлды чыкылдатыңыз.  



 

24. Сизде сиздин ведомостуңуз ачылат. Көргөндөн кийин аны жабасыз. 

 

25. Өйдөкү панелде «АРХИВ» ди чыкылтдатасыз.  



 

26. Өзүңүздун отчетуңузду таап, «УЛАНТУУ» ну чыкылдатасыз.  

 

27. Процессти бүрүрүш үчүн «КОЛ КОЮУ» ну чыкылдатасыз.  



 

28. Отчетко кол коюлуп жатканча күтүп туруңуз. 

 

29. Андан ары сизде сиздин отчетко жетекчи кол койду деген чыгат.  

Сол тарабынан  «КЫЗМАТ ЖӨНҮНДӨ БЕРИЛМЕЛЕРДИ ЖАҢЫРТУУ»  

деген баскычты чыкылдатыңыз.  

Сиздин отчетуңуздун статусу эгер кабыл алынса - «ИШТЕТИЛГЕН» ге,  

эгер кабыл алынбаса - «ЧЕТКЕ КАГЫЛДЫ» га -  өзгөрүлөт.  



 

30. Сизде квитанция күйөт. «Квитанция pdf» чыкылдатасыз. 

 

31. Квитанцияда сиз документтин абалын көрө аласыз, сиздин отчет 

«кабыл алынды жана СФна жөнөтүлдү», аны басып чыгарып алсаңыз болот. 



 

32.  Андан ары квитанцияны жабасыз. «ЖӨНӨТҮЛГӨН ОТЧЕТ» бөлүмүнө киресиз.  

 

33. Жүктөөнү чыкылдатасыз. Андан кийин  басып чыгарып алсаңыз болот. 



 

 

 


