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Урматтуу окурмандар!

Сиздерди жер бетин кљк шиберге айлантып, айлананы кооздука боеп   
кирип келген Нооруз майрамыњыздар менен чын дилимден куттуктаймын! 

Нооруз – жањы мезгилдин башталышы, жањылануунун символу, 
табиятка эле эмес, адамдардын їмїттљрїнљ жаз  

тартуулаган кереметтїї ыйык майрам. 
Жањы кїн сиздерге ынтымак,  

љз ара тїшїнїшїї, кубаныч, тазалануу, мээримдїїлїк,  
терењ ишенимдерди, жергебизге кут, береке,  

їй-бїлљњїздљргљ бакты-таалай, дљљлљттїї карылык,  
бекем ден соолук алып келишин каалайм!

Майрамыњыздар менен!

Кыргыз Республикасынын
Социалдык фондунун төрагасы

Т. Ж. Абжапаров
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН СОЦИАЛДЫК ФОНДУНУН
2016-ЖЫЛДАГЫ ИШИНИН ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ ЖӨНҮНДӨ

Өткөн жылда жасалган иштердин 
жыйынтыгын караган Социалдык фонддун 
башкармалыгынын отуруму өкмөттүн 1-вице- 
премьер министри Мухамедкалый Абулгазиев-
дин катышуусунда өтүп, мамлекеттик 
социалдык пенсиялык камсыздандырууну 
жүргүзүүчү мамлекеттик түзүмдүн, тагыраак 
айтканда Социалдык фонддун ишмердигинин 
азыркы жана жакынкы мезгилде жасай турган 
иштери талкууланды.

Социалдык фонддун жана республикалык 
бюджеттин финансылык мүмкүнчүлүктөрүн 
эске алып, пенсия менен камсыз кылуунун 
деңгээлин жогорулатуу Социалдык фонддун 
башкы максаты болуп эсептелет. 

Пенсиянын өлчөмүн жашоо минимумга  
чейин жеткирүү, ошондой эле пенсия алган-
дардын арасында жакырчылыктын деңгээлин 
азайтуу өлкөнүн пенсиялык системасында 
олуттуу көйгөйлөрдөн болуп саналат. 

2016-жылдын башында Социалдык фонддун 
органдарында 604,8 миң пенсионер катталган. 
Пенсиянын орточо өлчөмү 2016-жылдын 
башында 4753 сомду түздү (пенсионердин 
жашоо минимумунун 102,5%).

2016-жылдын 1-октябрынан пенсияларды 
жогорулатуунун төмөнкүдөй механизмдери 
каралган: 

- 10000 сомго чейинки пенсиялар үчүн - 
пенсиянын камсыздандыруу бөлүктөрү 15 %га, 
бирок 350 сомдон кем эмес жогорулатылды;

- 10001 сомдон жогору пенсиялар үчүн - 
пенсиянын камсыздандыруу бөлүктөрү 8 %га, 

бирок 10 000 сомго чейинки 15%дан кем эмес  
жогорулатылды.  

Ошондой эле 1-топтогу майыптардын 
пенсиялары жылдын аягындагы пенсионердин 
жашоо минимумунун (ПЖМ) деңгээлине чейин 
жеткирилди (2016-ж. – 4700 сом). 

Жогорулатылган пенсиялардын өлчөмдөрү 
мыйзамдарда белгиленген кошумча акыларды, 
электр энергиясы үчүн компенсациялык 
төлөмдөрдү, пенсиянын базалык бөлүгүн эске 
албастан аныкталды.

Жогорулатуу учурунда республика боюнча 
пенсиянын орточо өлчөмү 4651 сомду, 
жогорулатуудан кийин пенсиянын орточо 
өлчөмү 5142 сомду түздү. Орто эсеп менен 
пенсия 490 сомго же 110,5%га көбөйдү.

2016-жылы Пенсиялык фонддун 
каражаттарынын эсебинен пенсияларды 
жогорулатууга жалпы жонунан 878,3 млн. сом 
кошумча керектелди. 

Пенсиялардын өлчөмүн жогорулатуу жана 
анын сатып алуу мүмкүнчүлүгүн колдоо 
максатында жаңы дайындоолордо пенсиянын 
орточо өлчөмүндөгү пенсиянын экинчи 
камсыздандыруу бөлүгүн көбөйтүү каралууда 
(камсыздандыруу эсебиндеги топтолгон 
төгүмдөрдү индексациялоо механизмин 
өркүндөтүү аркылуу).

«Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам 
актыларына («Мамлекеттик пенсиялык 
социалдык камсыздандыруу жөнүндө» жана 
«Кыргыз Республикасындагы минималдык 
эмгек акы жөнүндө» Мыйзамдарга) 
өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» жаңы кайра 
иштелип чыккан Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамынын долбоорунда төмөнкү ченемдер 
камтылган: 

- пенсиянын камсыздандыруу бөлүктөрү 
инфляциянын деңгээлине жана орточо эмгек 
акынын динамикасына карата жыл сайын 
индексацияланат. Пенсиянын камсыздандыруу 
бөлүктөрүн индексациялоо коэффициенти 
өткөн календардык жылы түзүлгөн керектөө 
бааларынын индексинин (КБИ) жана орточо 
эмгек акынын (ОАЭ) өсүү деңгээлинин орточо 
маанисинен кем эмес чоңдукту түзөт. 

- пенсия дайындалганга чейин 
инфляциядан коргоо үчүн жарандардын жеке 
камсыздандыруу эсептериндеги төгүмдөрдүн 
суммаларын керектөө бааларынын индексине 
карата индексациялоо;

ПЕНСИЯЛЫК САЯСАТ
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- I топтогу майыптыгы боюнча 
пенсиясынын жалпы өлчөмүн өткөн 
календардык жылдагыпенсионердин жашоо 
минимумунан төмөн эмес белгилөө; 

- эмгек акы боюнча архивдик документтер 
жок болсо же жоголуп кетсе пенсиянын биринчи 
камсыздандыруу бөлүгүн ЖЭ1 эсептөө үчүн 
мыйзам долбоору менен минималдык эмгек 
акынын өлчөмүнө камсыздандыруу стажына 
жараша эселенген ченемди пайдалануу 
сунушталууда;

- башка кирешеден пенсиянын өлчөмүн 
кайра кароо укугун берүү. 

Бул мыйзам долбоору өкмөттө жактырыл-
ган, учурда Жогорку Кеңештин кароосуна  
жиберилди.

Социалдык фонддун Кыргыз Республика-
сынын пенсиялык камсыздоо системасын 
өнүктүрүү концепциясын  аткаруу  максатында 
жаңыдан дайындалган пенсияларга 
2016-жылдын 1-январынан баштап электр 
энергиясы үчүн ар айлык компенсациялык 
төлөмдөр белгиленбейт, ошону менен бирге 
мурда дайындалган электр энергиясы үчүн 
компенсациялар алып салынбай, сакталуу 
бойдон калат.

Кыргыз Республикасында пенсиялык 
камсыздоо системасын өнүктүрүү 
концепциясын ишке ашыруу максатында 
пенсияга чыгуу укугун алуу үчүн минималдуу 
камсыздандыруу стаж ченемин киргизүү, 
бийик тоолуу жана алыскы, барууга кыйын 
аймактарда жашаган жана иштеген адамдарга 
пенсияга чыгуу курагын этап этабы менен 
жогорулатуу, бала кезинен майып балдары бар 
энелердин пенсияга чыгуу курагын этап этабы 
менен төмөндөтүү, «Баатыр эне» ордендери 
менен сыйланган жана баккан адамынан 
айрылгандыгы боюнча пенсия алуучу энелерге 
үстөк акылар каралган.

Бирок өлкөнүн бүгүнкү күндөгү социалдык-
экономикалык абалын эске алуу менен, бийик 
тоолуу жана алыскы, барууга кыйын аймактарда 
жашаган жана иштеген адамдарды социалдык 
колдоого багытталган маселелерди ар тараптан 
изилдөө зарылчылыгы келип чыкты.

«Мамлекеттик пенсиялык социалдык 
камсыздандыруу жөнүндө» КР Мыйзамынын 
22-беренесине ылайык «К» актуардык 
коэффициенти пенсиянын экинчи бөлүгүн 
(ЖЭ2) эсептөө үчүн  пенсияга чыгуу курагына 
жараша жыл сайын белгиленет.

2017-жылга актуардык коэфициентти 
белгилөө ченеми Мамлекеттик социалдык 
камсыздандырууну башкаруу боюнча Байкоочу 
кеңешинин 2016-жылдын 15-декабрындагы 
№20-58 протоколу менен жактырылды.

2016-жылга КР Өкмөтүнүн Программасынын 
максаттарына жана милдеттерине жетүү 
үчүн Кыргыз Республикасынын Социалдык 
фондунун төрагасынын иш аракеттеринин/
милдеттеринин планы. 

2016-жылы Социалдык фонд тарабынан 
Бишкек  жана Ош шаарларында калкты тейлөө 
борборлорун түзүү үчүн административдик 
имаратты жана жер тилкесин издөө иштери 
жүргүзүлүп, натыйжада Бишкектин Ч.Айтматов 
атындагы проспектисинен ыңгайлуу имарат 
табылды. 

Бишкек шаарында калкты тейлөө 
борборун 2017-жылы ачуу пландалууда, бул 
мамлекеттик социалдык камсыздандыруу 
системасында «бирдиктүү терезе» принциби 
боюнча документтерди борборлоштуруп 
өткөрүү, кабыл алуу жолу менен мамлекеттик 
пенсиялык социалдык камсыздандыруу боюнча 
жарандардын укуктарын ишке ашыруу үчүн 
калкты тейлөө боюнча жагымдуу шарттарды 
түзүп, келген кардарлар менен адистердин 
жеке байланышын жокко чыгарууга, сапаттуу 
мамлекеттик кызматтарды бир жерден 
көрсөтүүгө мүмкүндүк берет.

Мигранттарды социалдык  
камсыздандыруу саясаты

2014-жылдын декабрында Евразия 
экономикалык бирлиги (мындан ары – ЕАЭБ) 
жөнүндөгү Келишимде эмгекчилерди пенсия 
менен камсыз кылуудан сырткары, бирликке 
мүчө мамлекеттердин жарандарынын-
эмгекчилеринин укуктук статусу жана 
социалдык коргоо каралган. 

2015-жылдын 27-июлунда Евразия 
экономикалык комиссиясынан ЕАЭБ мүчө 
– мамлекеттердин (Армения Республикасы, 
Кыргыз Республикасы, Беларусь Республикасы, 
Казакстан Республика жана Россия 
Федерациясы) эмгекчилерин пенсиялык 
камсыздоо жөнүндө Келишимдин долбоору 

ПЕНСИЯЛЫК САЯСАТ
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алынды, анда пенсиялык укуктарды түзүү, 
пенсия чектөөгө жана төлөөгө эмгекчилердин 
(мигранттардын) укуктарын ишке ашыруу, 
пенсия төлөөгө ЕАЭБ мүчө мамлекеттердин 
милдеттемелерин бөлүштүрүү каралган.

Бул долбоор менен пенсияларды аймактык 
эмес, пропорционалдуу принцип боюнча чектөө 
белгиленүүдө.  

ЕАЭБ мүчө-мамлекеттердин ыйгарым 
укуктуу органдары менен Келишимдин 
долбоорун иштеп чыгуу максатында 2015-
жылы бир катар жолугушуулар өткөрүлдү, 
анда Социалдык фонд тарабынан өзгөртүүлөр 
киргизилди. Жыйынтыгында Кыргыз 
Республикасы тарабынан ЕАЭБ өлкөлөрүнө 
пенсиянын базалык бөлүгү, пенсияларга 
кошумча акылар жана республикалык бюджет-
тин каражаттарынын эсебинен төлөмдөр 
экспорттолобойт.

2016-жылдын мартында Чолпон-Ата 
шаарында ЕАЭБ мүчө-мамлекеттердин эмгек- 
чилерин пенсиялык камсыздоо жөнүндө 
келишимдин колдонулушу боюнча социалдык 
камсыздоо, пенсиялык укуктарын сактоо, 
медициналык жардам көрсөтүү жана профес-
сионалдык иши боюнча консультативдик 
комитеттин экинчи отуруму болду. 

Пенсиялык камсыздоо чөйрөсүндөгү 
ыйгарым укуктуу органдардын жана Евразия 

2016-жылы камсыздандыруу төгүмдөрүн 
жыйноо боюнча иштер төлөөчүлөрдү жана 
камсыздандыруу төгүмдөрүн эсепке алуу 
иштерин күчөтүүгө, камсыздандыруу 
төгүмдөрүн төлөөнүн кошумча жолдорун 
киргизүүгө, төлөөчүлөр арасында түшүндүрүү 
иштерин жүргүзүүгө багытталды.

Камсыздандыруу төгүмдөрүн эсепке 
алууну жүргүзүү боюнча Социалдык фонддун 
региондук башкармалыктарынын ишин 
тартипке келтирүү максатында төмөнкү 
ченемдик укуктук актылар иштелип чыкты 
жана бекитилди:

- «Камсыздандыруу полистеринин 
бланктарын жана юридикалык жакты 

экономикалык комиссиясынын ортосунда өз 
ара аракеттешүү тартиби жөнүндө Протоколдун 
долбоорундагы ченемдерди талкуулоо үчүн 
макулдашуу кеңешмеси октябрь айында 
Москвада ишин улантып, ага кыргыз тарап да 
катышып кайткан. Ушундай эле мазмундагы  
дагы бир видеоконференция режиминдеги 
макулдашуу кеңешме жылдын аягында талаш 
учурларды талкуулоо менен коштолуп декабрь 
айында болуп өттү.

Азыркы учурда ЕАЭБ мүчө-мамлекеттердин 
эмгекчилерин пенсиялык камсыздоо жөнүндө 
Келишимдин долбоору боюнча келип чыккан 
бир катар кайчы пикирлерди жөнгө салуу 
боюнча иштер жүргүзүлүүдө.

Мындан сырткары Социалдык фонд 
тарабынан Түркия Республикасынын Өкмөтү 
менен социалдык камсыздоо жаатында 
Келишимдин долбоорун иштеп чыгуу боюнча 
эки тараптуу сүйлөшүүлөр жана Келишимдин 
долбоорунун айрым беренелерин иштеп чыгуу 
боюнча иштер жүргүзүлүүдө.  

Бүгүнкү күндө  Корея Республикасында 
эмгектенип жүргөн Кыргызстандын 
жарандарына Корея Республикасынын Улуттук 
пенсиялык кызматы тарабынан пенсиялык 
каражаттарды төлөп берүү маселеси боюнча 
Корея Республикасынын Улуттук пенсиялык 
кызматы менен кызматташууда. 

түзбөгөн дыйкан (фермердик) чарбалардын 
камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөгөндүгү 
жөнүндө квитанцияларын эсепке алуунун, 
сактоонун, инвентарлаштыруунун жана жок 
кылуунун тартиби жөнүндө» жобо;

- Текшерүү пландарын макулдашуунун, 
жазма эскертүүлөрдү, билдирмелерди, текшерүү 
актыларын каттоонун, отчетторду толтуруунун 
жана текшерүү жыйынтыктарын маалымат 
базасына киргизүүнүн тартиби;

- Табигый кырсыктар (суу каптоо, сел, жер 
титирөө, жер көчкү, мөндүр уруу, кыргакчылык, 
үшүк алуу) же башка өзгөчө кырдаалдар учурун-
да дыйкан (фермердик) чарбаларды милдет-
түү мамлекеттик социалдык камсыздандыруу 

Төлөөчүлөрдүн  
категориясы

2015-ж. 2016-ж. Суммалык  
маанидеги өсүш

% менен 
өсүш

бардыгы 24087,4 26559,0 2471,6 110,3
а.и. дыйкан (фермердик) чарбалар 327,5 314,2 -13,3 95,9

жеке ишкерлер 329,9 448,4 118,5 135,9

ПЕНСИЯЛЫК САЯСАТ

Камсыздандыруу төгүмдөрүн жыйноо

Алдын ала жыйынтыктар боюнча 2016-жылы Социалдык фонд тарабынан 26 559,0 млн. сом 
суммасында камсыздандыруу төгүмдөрү жыйналды, мурдагы жылга салыштырмалуу суммалык 
маанидеги өсүш 110,3 пайызды т.а. 2471,6 млн. сомду түздү. Камсыздандыруу төгүмдөрүн жыйноо 
планы 103,7 пайызга аткарылды.
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боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөдөн 
бошотуу тартиби жөнүндө жобо ж.б.;

- Камсыздандыруу полистеринин сатуу 
жана юридикалык жакты түзбөгөн дыйкан 
(фермердик) чарбалардын камсыздандыруу 
төгүмдөрүн төлөгөндүгү жөнүндө 
квитанциялары боюнча региондук органдардын 
bill.kg порталы менен иштөө регламенти.

Социалдык фонд тарабынан 
камсыздандыруу төлөмдөрүн банктар аркылуу 
кабыл алуу системасы жана анык мезгилдеги 
түшкөн төгүмдөргө мониторинг жүргүзүү 
үчүн төлөм системасы уюштурулуп, «Айыл 
Банк» ААК «Росинбанк» ААК «РСК Банк» ААК 
менен келишимдери түзүлдү.Мамлекеттик 
социалдык камсыздандыруу боюнча төлөмдөр 
банк терминалдары аркылуу кабыл алуу 
боюнча Социалдык фонддун билинг системасы 
иштелип чыкты.

2016-жылы төлөмдөрдү кабыл алуу 
системасы Айыл банк аркылуу «Мобильник» 
терминалына киргизилди. Төлөөчүлөргө 
ыңгайлуу болушу үчүн терминалдар Социалдык 
фонддун Бишкек шаары, Чүй облусу боюнча 
райондук башкармалыктарда, Ош шаардык 
башкармалыгында жана Ош облусунун айрым 
райондук башкармалыктарында орнотулду. 

Азыркы мезгилде билинг системасына 
кошулуу үчүн башка коммерциялык банктар 
менен иштер уюштурулууда, ошондой эле 
электрондук капчык жана интернет банкинг 
жардамы менен камсыздандыруу төгүмдөрүн 
төлөө системасын ишке киргизүү иштери 
жүргүзүлүүдө.

Пенсияларды каржылоо жана төлөө

2016-жылдын январь-декабрь айлары үчүн 
пенсия жана башка социалдык төлөмдөрдү 
төлөөгө 35 736,7 млн. сом өлчөмүндө керектүү 
сумма толугу менен каржыланды.

Облустар боюнча пенсияларды каржылоо 
(млн.сом)

Облустардын  
аталышы

2016-жылы пенсия 
жана жөлөкпулдардын 

каржыланышы
Жалпы республика 
боюнча

35 736,7

Бишкек ш. 5 920,9
Чүй 5 582,1
Нарын 2 971,8
Ысык-Көл 3 239,4
Талас 1 472,6
Ош ш. 1 275,0

Ош 6 542,0
Баткен 2 820,3
Жалал-Абад 5 912,6

2017-жылдын 1-январына карата 
республика боюнча пенсия алуучулардын 
саны 614,8 миң адамды түздү, анын ичинен: 
350,4 миң адам же жалпы санынын 57,0% 
«Кыргызпочтасы» Мамлекеттик ишканасынын 
филиалдары аркылуу, 264,4 миң адам же 43,0% 
республиканын коммерциялык банктары 
аркылуу пенсия алышат.  

Аскер кызматкерлерине пенсия төлөп 
берүүгө, жеңилдетилген пенсияларга, 
пенсияларга үстөк акыларга жана электр 
энергиясы үчүн компенсациялык төлөмдөргө 
республикалык бюджеттен милдеттүү 
бөлүнүүчү каражаттар 2016-жылы 16 093,0 млн. 
сом суммасында түштү.   

Акциялар боюнча дивиденддердин, акча 
каражаттардын калдыктарына чегерилген 
пайыздардын, туумдар менен айыптардын жана 
башка акча каражаттардан түшкөн кирешелер 
228,5 млн. сомду түздү.

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу 
фонду 2016-жылы 1878,8 млн. сом суммасында 
каржыланды, анын ичинде 33,2 млн. сом өткөн 
жылдардагы камсыздандыруу төгүмдөрү 
боюнча карыздар.

Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фонду 
247,6 млн. сом суммасында каржыланды, анын 
ичинде камыздандыруу төгүмдөрү боюнча 23,5 
млн. сом суммасында карыздар жоюлду.

Жекече эсепке алуу

Бүгүнкү күндө республика боюнча 5 223,9 
миң адам жекече эсепке алууга камтылган. 

2016-жылдын январь-декабрь айларында 
жекече эсепке алуу системасында 69 716 жаран 
тартылган. 

«Мамлекеттик пенсиялык социалдык 

ПЕНСИЯЛЫК САЯСАТ
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камсыздандыруу жөнүндө» Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамына ылайык 2015-
жылы төлөнгөн камсыздандыруу төгүмдөрү 
үчүн 54 522 иштеп жаткан пенсионерлердин 
пенсиясынын экинчи камсыздандыруу бөлүгү 
(ЖЭ2) кайра эсептелет.  

«Кыргыз Республикасынын Социалдык 
фонду тарабынан Мамлекеттик пенсиялык 
топтоо фондунун пенсиялык топтолгон 
каражаттарын төлөп берүү эрежесине ылайык 
2013-жылдан баштап жарандардын жеке 
камсыздандыруу эсептеринен көчүрмөлөрдө 
МТПФ жана инвестициялык киреше кошо 
эсептелип берилүүдө. 2016-жылы жеке 
камсыздандыруу эсептерден 5 478көчүрмө 
берилди.

«Бирдиктүү терезе» принциби боюнча 
мамлекеттик каттоодон өткөн юридикалык 
жактарды Кыргыз Республикасынын Социал-
дык фондуна каттоого коюу регламентин 
бекитүү жөнүндө» токтомго ылайык Юстиция 
министрлиги менен иштер жүргүзүлдү. Жыл 
башынан тартып 10 538 билдирүү алынды.

Онлайн режиминде катталган жана жеке 
камсыздандыруу эсебинен көчүрмө алган 
жарандардын саны – 2216 адам болду. 

Ошону менен бирге Маалыматтарды 
иштетүү жана жекече эсепке алуу бөлүмдөрү 
жекече эсепке алуу милдеттерин да аткарып 
келүүдө б.а. арыздарды кабыл алуу, социалдык 
коргоо күбөлүктөрүн каттоо жана берүү, пен-
сияларды дайындоо жана кайра эсептөө үчүн 
ЖЭ2 көчүрмөлөрдү түзүү, МТПФ каражатта-
рын төлөп берүү. Иштер Norton жана Eleed эки  
системада жүргүзүлүп, жаңы маалыматтык  
ситеманы киргизүүгө байланыштуу эки систе-
мада синхрондоштурулууда.

Пенсияларды чектөө жана  
кайра эсептөө

Пенсияны борборлоштуруп чектөө жана 
кайра эсептөө башкармалыгына 2016- жылы 
пенсия чектөө жана кайра эсептөө үчүн 89974 
пенсиялык иш келип түшкөн:

Облустардын жана шаарлардын 
аталышы 2015-жыл 2016-жыл

Бишкек шаары 21516 18473
Чүй облусу 18797 18559
Ысык-Көл облусу 6531 7798
Нарын облусу 5094 4718
Талас облусу 4707 3627
Жалал-Абад облусу 13804 14012
Ош облусу 15405 13284
Баткен облусу 6604 6087
Ош шаары 2794 3416
Бардыгы 95252 89974

2016-жылы 88652 пенсиялык иш каралды (2015-жылы 96740 пенсиялык ишкаралган), анын 
ичинен:

Каралган пенсиялык иштер
2015-жылы пенсия 

чектелген адамдардын 
саны

2016-жылы пенсия 
чектелген адамдардын 

саны
жаӊы чектелген пенсия 42633 46013
пенсиянын экинчи камсыздандыруу бөлүгү боюн-
ча (ЖЭ2), кошумча  берилген документтер боюн-
ча кайра эсептөө жүргүзүлдү(стаж, эмгек акы, оку-
гандыгы жана майыптыгы боюнча маалымкаттар)

53897 42602

документтер сапатсыз даярдалгандыктан Соци-
алдык фонддун шаардык жана райондук башкар-
малыктарына кайтарылды

141 37

- пенсионердин каза болгондугуна жана чет жакка 
кеткендигине байланыштуу маалымат базасынан 
алып салынды

69 0

ПЕНСИЯЛЫК САЯСАТ
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2016-жылы туура эмес дайындалган жана 
кайтарылган пенсиялык иштердин саны 
2015-жылга салыштырмалуу 104 пенсиялык 
ишке азайды же болбосо 2015-жылы 141 
пенсиялык иш кайтарылса, 2016-жылы 37 гана 
пенсиялык иш кайтарылган.  Региондор боюнча:

Облустардын жана  
шаарлардын аталышы 2015-жыл 2016-жыл

Бишкек шаары 3 0

Чүй облусу 1 4

Ысык-Көл облусу 8 0

Нарын облусу 2 3

Талас облусу 21 1

Жалал-Абад облусу 58 17

Ош облусу 24 5

Баткен облусу 24 7

Ош шаары 0 0

Бардыгы 141 37

2015-жылга салыштырмалуу 2016-жылы 
пенсия чектөө жана кайра эсептөө үчүн 
документтерди өз убагында жана туура 
дайындоодо өз учурунда тийиштүү чаралар 
көрүлүүсү байкалууда, бирок  дале  анткени 
дагы деле калк арасында пенсиялык мыйзамдар 
боюнча түшүндүрмө иштери жетиштүү 
жүргүзүлбөйт, пенсия чектөө жана кайра 
эсептөө үчүн керектүү болгон документтерди 
суратууда иш аракеттер жана пенсиялык 
бөлүмдөрдө мамлекеттик пенсиялык 
социалдык камсыздандыруу суроолору боюнча 
техникалык окууларды күчөтүү кажет .

Социалдык фонддун ички аудити

2016-жылга белгиленген иш планына 
ылайык Социалдык фонд тарабынан 
бюджеттин киреше бөлүгүнүн аткарылышы, 
пенсияларды чектөө, төлөө жана башка 
социалдык төлөмдөрдү төлөөнүн тууралыгы 
боюнча Социалдык фонддун 29 райондук 

башкармалыктарында аудит жүргүзүлдү, анын 
ичинен:

Бишкек шаары (Биринчи май, Свердлов, 
Октябрь, Ленин);

Ош облусу (Ош ш., Өзгөн, Кара-Кулжа, Араван, 
Ноокат);

Чүй облусу (Сокулук, Москва, Чүй-Токмок, 
Ысык-Ата, Жайыл);

Талас облусу (Талас, Манас);
Баткен облусу (Кадамжай, Сүлүктү);
Нарын облусу (Ак-Талаа, Жумгал, Кочкор);
Жалал-Абад облусу (Ноокен, Аксы, Ала-Бука, 

Базар-Коргон, Таш-Көмүр ш.);
Ысык-Көл облусу (Ак-Суу, Жети-Өгүз, Түп)

Социалдык фонддун 27 райондук 
башкармалыгындагы бюджеттин киреше 
бөлүгүнүн аткарылышы, пенсияларды 
чектөө жана төлөөнүн тууралыгы боюнча 
аудиттин жыйынтыгы Социалдык фонддун 
Башкармасынын отурумунда каралды.

Мындан сырткары, «Кыргыз почтасы» МИ 
19 райондук жана 2 шаардык филиалдарында 
аудит жүргүзүлдү (Өзгөн, Ноокат, Араван, Кара-
Кулжа, Сокулук, Москва, Жайыл, Ысык-Ата, 
Талас, Манас, Ак-Талаа, Жумгал, Ноокен, Аксы, 
Ала-Бука, Базар-Коргон, Ак-Суу, Жети-Өгүз, Түп 
райондук, Ош, Сүлүктү шаардык).

ПЕНСИЯЛЫК САЯСАТ
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Ошондой эле өзүнүн пенсиялык топтооло-
рун бир пенсиялык топтоо фондунан башка-
сына жылына бир жолудан көп эмес которууга 
укуктуу.

Камсыздандырылган адам топтоо пенсия-
лык фондун тандоо жөнүндө арыз берген учур-
да, арызга топтоо пенсиялык фонду менен кам-
сыздандырылган адамдын ортосунда түзүлгөн 
милдеттүү пенсиялык камсыздандыруу жөнүн-
дө келишимдин көчүрмөсү тиркелет.

Башкаруучу компанияны же топтолмо пен-
сиялык фондду тандоо үчүн камсыздандырыл-
ган адамдар белгиленген формадагы арыздын 
толтурулган бланкын катталган жери боюн-
ча Социалдык фондунун региондук органына 
берүүсү керек. 

ПЕНСИЯЛЫК САЯСАТ

БАШКАРУУ КОМПАНИЯЛАРЫН ТАНДОО  
БОЮНЧА КОНКУРСТУН ЖЫЙЫНТЫГЫ

БАШКАРУУЧУ КОМПАНИЯНЫ ЖЕ ТОПТОЛМО  
ПЕНСИЯЛЫК ФОНДДУ ТАНДОО УКУГУ

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 
2015-жылдын 19-августундагы № 590 токтому 
менен бекитилген пенсиялык топтолмо кара-
жаттарды ишенимдүү башкаруу келишимин 
түзүү үчүн башкаруу компанияларын тандоо 
конкурсун өткөрүүнүн тартиби жөнүндөгү Жо-
бого ылайык, Кыргыз Республикасынын Соци-
алдык фонду пенсиялык топтолмо каражат-
тарды ишенимдүү башкаруу келишимин түзүү 
үчүн башкаруу компанияларын тандоо сына-
гынын жыйынтыгы жөнүндө билдирет.  

Конкурска катышууга төмөнкү төрт 
башкаруу компаниялары өткөрүлгөн: ОсОО 
«BNC FINANCE», ОсОО «Asko & Co», ЗАО «Заман»,     
ЗАО «ФНТ Ассет Менеджмент».

Конкурстук табыштамаларды кароодо ОсОО 
«BNC FINANCE», ОсОО «Asko & Co», ЗАО «Заман» 

Камсыздандырылган адам - мамлекеттик  
социалдык камсыздандыруу өзүнүн пайдасы 
үчүн жүзөгө ашырылган жеке адам.

Башкаруучу компанияны тандоо Социалдык 
фонду тарабынан жеке камсыздандыруу эсе-
бинин топтоо бөлүгүндө чагылдырылган кам-
сыздандырылган адамдын пенсиялык топтоо 
каражаттарын (кызматкердин эмгек акысынын 
эсебинен 2% өлчөмүндө түзүлгөн пенсиянын 
топтоо бөлүгү) өткөрүп берүү жүргүзүлөт. Пен-
сиялык топтоо каражаттарын ишенимдүү баш-
каруу келишимин түзүү үчүн башкаруучу компа-
нияларды тандоо боюнча конкурстан өтүп жана 
Социалдык фонду менен жогоруда көрсөтүлгөн 
келишимин түзгөн башкаруучу компаниялар-
дын тизмеси Социалдык фонддун региондук ор-
гандарынын маалымат тактасында көрсөтүлөт.

«Кыргыз Республикасында мамлекеттик со-
циалдык камсыздандыруу боюнча пенсиянын 
топтоо бөлүгүн каржылоо үчүн каражаттарды 
инвестициялоо жөнүндө» Мыйзамына ылайык, 
камсыздандырылган адамдар өзүнүн пенсия-
лык топтоо каражаттарын Социалдык фонду-
нун башкаруусунда калтырууга же  топтолмо 
пенсиялык фондду же башкаруучу компанияны 
тандап алууга укуктуу.

компаниялары сынактан четтетилди, ал эми   
ЗАО «ФНТ Ассет Менеджмент» компаниясы 
сынактын жеңүүчүсү деп таанылды.

Мыйзамга ылайык пенсиялык 
топтоо каражаттарын ишенимдүү 
башкаруу келишимин түзүүгө сынактын 
катышуучуларына жана анын кызмат 
адамдарына коюлган талаптарга жооп 
берет деп табылган бардык башкаруучу 
компанияларга уруксат берилет.

Конкурстун жол-жоболорунун 
жыйынтыктары жарыяланып басылып 
чыккандан кийин 10 күндүн ичинде конкурстун 
жол-жоболоруна катышуучулар конкурстук 
комиссиянын чечимине карата конкурстун 
уюштуруучусуна даттанууга укуктуу.
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2016- ЖЫЛДАГЫ УКУКТУК АКТЫЛАР

Жыл жыйынтыгын чыгарган 
башкармалыктын отурумуна киргизилген күн 
тартибиндеги маселелердин дагы бир өзөгү 
Социалдык фонддун мыйзам долбоорлоо иши 
мамлекеттик социалдык камсыздандыруунун 
субъекттеринин укуктук мамилелерин 
укуктук жөнгө салууга, пенсиялык системаны 
реформалоого, жакшыртууга, кенемтелерди 
толтурууга, кайчы окууларды четтетүүгө, 
мамлекеттик социалдык камсыздандыруу 
боюнча укуктук базаны жаңыдан кабыл 
алынган мыйзамдарга ылайык келтирүүгө жана 
пенсиялык жана тарифтик саясатты өзгөртүүгө 
багытталганында экени белгиленди.

Маалыматта белгилүү болгондой 2016-
жылы Социалдык фонд тарабынан 16 ченемдик 
укуктук акты иштелип чыкса, алардын  ичинен 
сегизи кабыл алынган. Алардын бешөөсү 
мыйзам, үчөөсү Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнүн  токтомдору.

2016-жылы кабыл алынган жана күчүнө 
кирген ченемдик укуктук актылар: 

1. «Мамлекеттик пенсиялык социалдык 
камсыздандыруу жөнүндө», «Пенсия эсептөө 
үчүн эмгек акыга түзөтүү коэффициенттери 
жөнүндө» мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү 
киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын  
мыйзам 2016-жылдын 12-июлунда кабыл 
алынды. Пенсиянын камсыздандыруу 
бөлүктөрүн жыл сайын индексациялоо 
боюнча  «Мамлекеттик пенсиялык социалдык 
камсыздандыруу жөнүндө» мыйзамынын 
7-беренесин ишке ашыруу, Кыргыз 
Республикасынын  Өкмөтүнүн 2014-жылдын 
24-ноябрындагы  №670 токтому менен 
бекитилген Кыргыз Республикасынын 
пенсиялык камсыздоо системасын өнүктүрүү 
концепциясын ишке ашыруу боюнча иш чаралар 
планынын 8-пунктун ишке ашыруу.

2. «Кыргыз Республикасында мамлекеттик 
социалдык камсыздандыруу боюнча пенсиянын 
топтоо бөлүгүн каржылоо үчүн каражаттарды 
инвестициялоо жөнүндө» мыйзамга өзгөр-
түүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамы 2016-жылдын 
8-июлунда кабыл алынды. Долбоордо Социал-
дык фонд тарабынан пенсиялык топтомо 
каражаттарын ишенимдүү башкаруу мезгилин 
2020-жылга чейин узартуу каралган;

3. Кыргыз Республикасынын чегинен 
тышкары кызматтык ыйгарым укуктарын 

жүзөгө ашырып жаткан дипломатиялык 
кызмат органдарынын тутумуна кирбеген чет 
мамлекеттердеги жана эл аралык уюмдардын 
алдындагы  мамлекеттик органдардын 
өкүлчүлүктөрүнүн кызматкерлеринин 
мамлекеттик социалдык камсыздандыруу 
маселелерин жөнгө салууга багытталган 
«Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу 
боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тариф-
тери жөнүндө» мыйзамга толуктоолорду 
киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын 
мыйзамы жана Өкмөттүн ушул мыйзамдын 
долбоорун  жактыруу жөнүндөгү  №139 
токтому 2016-жылдын 25-июлунда кабыл 
алынган. 

4. «Кыргыз Республикасынын Социалдык 
фондунун 2016-жылга бюджети жана 
2017-2018-жылдарга божомолу жөнүндө» 
мыйзам

5. Кыргыз өкмөтүнүн 2011-жылдын 
5-июлундагы  “Мамлекеттик социалдык 
камсыздандыруу” чөйрөсүндөгү айрым 
маселелер жөнүндөгү” №363 токтомуна 
“өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду 
киргизүү” жөнүндөгү 2016-жылдын 
10-майындагы №236 токтому.

Мында «Жарандарды жекече эсепке 
алуу системасына каттоонун жана 
камсыздандырылган адамдар жөнүндө 
маалыматтарды Кыргыз Республикасынын 
Социалдык фондуна берүүнүн тартиби 
жөнүндөгү» нускамага өзгөртүүлөрдү жана 
толуктоолорду киргизүү каралган.   

6. «2016-жылдын 1-октябрынан баштап 
пенсиянын камсыздандыруу бөлүктөрүн жого-
рулатуу жөнүндөгү»  өкмөттүн № 502 токтому 
2016-жылдын 23-сентябрында кабыл алынды. 
Анда  «Мамлекеттик пенсиялык социалдык 
камсыздандыруу жөнүндөгү» мыйзамынын 
7-беренесин жана Өкмөттүн 2016-жылга кара-
та иш-аракеттеринин кризиске каршы планын 
ишке ашырууга багытталган;

7. «Кыргыз Республикасынын Социалдык 
фондунун 2015-жыл үчүн бюджетинин 
аткарылышы тууралуу отчету жөнүндө» Кыргыз 
Республикасынын Өкмөтүнүн  2016-жылдын 
8-сентябрындагы №489 токтому. « Кыргыз 
Республикасынын Социалдык фондунун 2015-
жыл үчүн бюджетинин аткарылышы тууралуу 
отчету» Кыргыз Республикасынын Жогорку 
Кеңешинин 2016-жылдын 24-ноябрында  
№ 1127-VI токтому менен бекитилген.

ПЕНСИЯЛЫК САЯСАТ
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КАРАЖАТТАРДЫ ИНВЕСТИЦИЯЛОО БОЮНЧА ИШТЕР

Мамлекеттик топтоочу пенсиялык 
фонддун каражаттарынан 7 750,9 млн.сом 
суммасында пенсиялык топтомо каражаттары 
инвестицияланды, анын ичинен 5 039,9 млн.
сом төмөнкү мамлекеттик баалуу кагаздарга 
инвестицияланды:

- 6 ай жүгүртүү мөөнөтү менен МКВга – 
жылдык 10,43-11,5%да 203,2  млн. сом; 

- 12 ай жүгүртүү мөөнөтү менен МКВга – 
жылдык 8,0-16,0%да 740,6 млн. сом;

- 2 жыл жүгүртүү мөөнөтү менен МКОго – 
жылдык 13,8-18,0%да 2 026,9 млн. сом;

- 3 жыл жүгүртүү мөөнөтү менен МКОго – 
жылдык 13,5-16,73%да 1 364,5 млн. сом;

- 5 жыл жүгүртүү мөөнөтү менен МКОго – 
жылдык 18,0-19,7%да 704,7 млн. сом.

Ошондой эле МТПФ каражаттарынын 
бир бөлүгү 2 711,0 млн. сом суммасында 
коммерциялык банктардын депозиттик 
салымдарына жайгаштырылды, мында 
кирешелүүлүк пайызынын чени жылдык 10,0-
16,1%ды түздү.  

Пенсиялык топтомо каражаттарын 
болушунча көбөйтүүнү камсыз кылуу 
МТПФ мекемесинин ишиндеги негизги 
көрсөткүчтөрүнүн бири болуп эсептелет. 2016-
жылы пенсиялык топтомо каражаттарын 

Мурдагы жылы 2 439,0 млн.сом суммасына 
депозиттик салымдар боюнча жана 2 942,0 млн.
сом суммасына мамлекеттик баалуу кагаздар 
боюнча негизги суммалар жоюлду. Жалпы 
суммасы 5 381,0 млн.сом.

МТПФ инвестицияланган каражаттары 
боюнча 2016-жылы 1 312,2 млн.сом суммасында 
төмөнкү булактардан кирешелер алынды:

- жайгаштырылган МБКдан кирешелер 
826,1 млн. сом өлчөмүндө;

- депозиттик салымдар боюнча пайыздык 
кирешелер отчеттук мезгил ичинде 433,0 млн. 
сомду түздү;

- МТПФ эсептериндеги акча 
каражаттарынын күнүмдүк калдыктарына 
эсептелген пайыздардан кирешелер 52,4 млн. 
сомду түздү;

- башка кирешелер (айыптар, туумдар) - 
0,6 млн. сом.

Өткөн мезгил ичинде МТПФ каражаттарынан 
54 млн. сом каржыланды, алуучулардын саны 6 
191 адамды түздү.

инвестициялоодон Социалдык фонддун 
2016-жылга бюджетинде каралган пландык 
көрсөткүчтөрдөн жогору болгон өлчөмдө 
кирешелерди алуу камсыздалды:

Социалдык фонддун МТПФ каражаттары 
боюнча иш жыйынтыктары:

2015-ж. 
үчүн

2016-ж. үчүн 
(алдын ала)

2015-жылга карата 
2016-жылдын көр-

сөткүчтөрү ( %)
МТПФ эсебине түшкөн камсыздандыруу  
төгүмдөрү 1 159,9 1 318,0 113,6%

Мурда түшкөн камсыздандыруу төгүмдөрүн 
кошуп эсептегенде инвестицияланган  
каражаттар, а.и.: 

6 361,6 7 750,9 121,8%

МБК 3 922,6 5 039,9 128,5%
Банктардын депозиттерине 2 439,0 2 711,0 111,2%
Алынган киреше, а.и.: 972,5 1 312,1 134,9%
МБК боюнча 573,7 826,1 144,0%
банктардын депозиттери боюнча 378,9 433,0 114,3%
Банк эсептериндеги күнүмдүк калдыктар  
боюнча 19,9 52,5 263,8%

Башка кирешелер (туумдар, айыптар) - 0,6
МТПФ төлөмдөр каржыланды 35,6 54,0 151,7%

ПЕНСИЯЛЫК САЯСАТ
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2016-жылдын жыйынтыгында инвестициялоодон түшкөн кирешелер боюнча пландын ашыра 
аткарылышы алдын ала 193,5 млн.сомду же 17,3%ды түздү.

2016-жылга МТПФ бюджетинин аткарылышы боюнча маалымат
(млн.сом)

Бюджеттин беренелеринин 
аталышы

2016-ж. 
бюджет

2016-ж. 
такталган 
бюджет

2016-ж.  
бюджетинин 
аткарылышы 
(алдын ала)

Чектен чыгуунун  
суммасы (+,-)

Бекитилген  
бюджетке  

карата

Такталган  
бюджетке  

карата
Камсыздандыруу төгүмдөрү 1 229,5 1 340,2 1 318,0 +88,5 -22,2
МТПФ каражаттарын  
инвестициялоодон  
кирешелер

1 118,6 1 309,4 1 312,1 +193,5 +2,7

МТПФ каражаттарын 
төлөөгө чыгымдар 114,6 70,0 54,0 -60,6 -16,0

МТПФ каражаттарын инвест-
циялоого жана башкарууга 
байланыштуу чыгымдар

18,4 4,4 4,0 0,7 -10,0

ПЕНСИЯНЫН БАЗАЛЫК БӨЛҮГҮН ДАЙЫНДОО 
ПРИНЦИБИН ӨЗГӨРТҮҮ СУНУШТАЛУУДА

Социалдык фонддо пенсиялык системанын 
майнаптуулугун жогорулатуу, пенсияларды 
дайындоодо камсыздандыруу принциптерин 
күчөтүү жана Кыргыз Республикасынын 
жарандарын пенсия менен камсыз кылууну 
жогорулатуу максатында Социалдык фонд 
тарабынан камсыздандыруу принциптерин 
күчөтүүнүн жаңы ченемдерин караган мыйзам 
долбоорлору иштелип чыкты.  

Мыйзам долбоорлору Кыргыз 
Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан 
2017-жылы 9-февралда 1-окууда каралды.

Биринчи мыйзам долбоору менен жаңыдан 
пенсияларды дайындоодо эгерде пенсиянын 
камсыздандыруу бөлүгү пенсионердин 3 жашоо 
минимумунан ашса пенсиянын базалык бөлүгүн 
дайындабоо сунушталууда. Пенсиясынын 
өлчөмү ПЖМ ашпаган пенсионерлердин гана 
пенсиясынын базалык бөлүгү индексацияланат. 
Бул базалык бөлүгүнүн үлүшү аз болгондуктан 
жарандарды – дыйкандарды, фермерлерди, 
майыптарды жана башка эмгек акысы аз 
адамдарды социалдык жактан коргоону 
күчөтүүгө мүмкүндүк берет.

Экинчи мыйзам долбоору менен  
төмөнкүлөр сунушталат:

инфляцияны жана орточо айлык эмгек 
акынын өсүшүн эске алып пенсиянын кам-
сыздандыруу бөлүктөрүн жана жарандардын 
жеке камсыздандыруу эсептеринде  топтолгон 
камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын 
жыл сайын индексациялоо; 

1-топтогу майыптардын пенсиясынын 
жалпы өлчөмүн өткөн календардын жылдагы 
пенсионердин жашоо минимумунан төмөн эмес 
белгилөө.

Мындан сырткары камсыздандыруу стажы-
на жараша минималдык эмгек акыны көбөйтүү 
аркылуу эмгек акы жөнүндө маалыматтар жок 
болсо пенсиянын камсыздандыруу бөлүгүн 
ЖЭ1 эсептөө методу жөнөкөйлөтүлөт.   

Бул мыйзам долбоорлору аз камсыз 
болгондордун, ошондой эле  пенсиялык 
системага көп чегерүүлөрдү жүргүзгөн 
жарандардын кызыкчылыктарын коргойт жана 
күчөтөт.

ПЕНСИЯЛЫК САЯСАТ
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ПЕНСИЯЛЫК САБАТТУУЛУК

КЫЛЫЧБЕК НУСУПБЕКОВ: 
“БИЗДИН МИЛДЕТ 
МААЛЫМАТТЫК-

ТҮШҮНДҮРҮҮ ИШТЕРИН 
ЖҮРГҮЗҮҮ ”

Окуу борборунун негизги ишмердиги  
Социалдык фондунун кызматкерлерин 
даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу, 
юридикалык жана жеке жактарга мамлекет-
тик социалдык камсыздандыруу жана пенсия 
менен камсыздоо жаатында маалымат берип 
түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө багытталат.

Бүгүнкү студенттер Кыргызстандын 
эртеңки эмгек рыногун ээлөөчүлөр 
болгондуктан, алардын  келечекте жетиштүү  
пенсия менен камсыз болушу үчүн ар биринин 
жеке жоопкерчилигин калыптандыруу, 
кошумча пенсиялык топтоолордун эсебинен 
пенсиянын деңгээлин  жогорулатуу боюнча жеке 
демилгелерге дем берүү -биз жүргүзүп жаткан 
маалыматтык-түшүндүрүү иштеринин өзөгүн 
түзүп келет.

Биздин башкы багытыбыз – өлкөбүздөгү 
мамлекеттик Социалдык фонддун орду, 
укуктары жана негизги функциялары жөнүндө 
обьективдүү маалымат жеткирүү.

Пенсиялык топтоолорду инвестициялоо 
жөнүндө маалыматтуулукту калыптандыруу 
жана пенсиянын топтоо бөлүгү жөнүндө жана 
аны башкаруу туурасында жаштар, деги эле 
жарандар арасында  пенсиялык сабаттуулукту 
арттыруу Окуу борбору жасай  турган мерчем 
болуп эсептелет.

Келечекте ар бир жарандын татыктуу пенсия 
менен камсыз болушу үчүн жаш курактан 
баштап өздөрүнө кам көрүүдөгү пенсиянын 
өзөгүн түзгөн пенсиялык топтоолорго 
жаштардын кызыкчылыгын арттыруу, алардын 
милдеттерин жана жоопкерчилигин кеңири 
түшүндүрүү менен Социалдык фонддун «Окуу 
борбору» мекемесинин 2016-жылга бекитилген 
окутуу программасына жана «Адистердин 
кесипкөйлүгүн жогорулатуу» жөнүндө жобого 
ылайык семинар-окутууларды жыл боюу 
өткөрүп келди.

Заманбап технологиялар жана окутуунун 
соңку үлгүлөрүн пайдалануу менен мамлекеттик 
социалдык камсыздандыруу жаатындагы 
мыйзамдардагы өзгөртүүлөр жана толуктоолор 
боюнча  кызматкерлердин кесипкөйлүгүн 
өркүндөтүүнү үзгүлтүксүз уюштуруу жолго 
салынды.

Анын негизинде түзүлгөн графиктерге 
ылайык 2016-жыл ичинде Социалдык фонддун 
53 райондук (шаардык) башкармалыктарынын 
53 жетекчилери жана 314 кызматкерлеринин 
кесипкөйлүк билим деңгээли жогорулатылды. 

Бул семинар-окутууларда Кыргыз 
Республикасынын мыйзамдарына киргизилген 
өзгөртүүлөр жана толуктоолор, Кыргыз 
Республикасынын мамлекеттик социалдык 
камсыздандыруунун тарифтери, Электрондук 
отчеттуулук, «Elled» программасы, Мамлекеттик 
пенсиялык топтоо фонду, Пенсияларды чектөө, 
кайра эсептөө, жана аны төлөөнүн тартиптери, 
фонддун кызматкерлеринин жүрүм-туруму 
жана профессионалдык этикасы, Иш-кагаздарын 
мамлекеттик тилде жүргүзүүнүн эрежелери, 
Социалдык фонддо программаларды жайылтуу, 
орнотуу жана компьютердик маалыматтуулук, 
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ПЕНСИЯЛЫК САБАТТУУЛУК
Социалдык фонддун системасында коррупцияга 
каршы иш чаралардын жүрүшү, 1-С бухгалтерия 
программасы, Оратордук искусство жөнүндө 
темалар кеңири талкууланып, жеткиликтүү 
түрдө берилди.

Социалдык фонддун жана Кыргыз Респуб- 
ликасынын илим жана билим министирлиги 
менен республикадагы жаштар арасында мам-
лекеттик социалдык камсыздоо жана пенсия 
менен камсыз кылуу саясатын окутуу маалы-
маттык түшүндүрүү кампаниясын уюштуруу 
боюнча 2016-2017-окуу жылында мамлекет-
тик социалдык камсыздоо жана пенсия менен 
камсыз кылуу саясаты боюнча  жогорку окуу 
жайлардын 1103, атайын орто окуу жайынын 
2242 студенттерине жана окутуучуларына, орто 
мектептердин мугалимдер жамаатына, бал-
дар бакчаларынын эмгек жамааттарына, Биш-
кек шаарында жайгашкан министрликтердин,  
ведомстволордун, мекеме-ишканалардын 495 
кызматкерлерине пенсия саясатынын негизги 
принциби болгон өзүн өзү камсыздоо система-
сы тууралуу базалык билим берилип, (жалпы-
сынан 4013 жаранга) лекциялар өткөрүлдү. Бул 
лекциялар “Окуу борбору” мекемесинин кыз-
маткерлери тарабынан окутулду.

Жарандарга жана юридикалык жактарга 
пенсиялык жана социалдык камсыздандыруу 
чөйрөсүндө маалыматтык жана кеңеш берүү 
кызматтарын камсыз кылууну, кеңеш берүү 
иш аракеттерин уюштурууну, жарандарды 
жана юридикалык жактарды пенсиялык жана 
социалдык жактан камсыздандыруу боюнча 
суроолорун толук жана ар тараптан маалым-
доону, пенсиялык жана социалдык жактан 
камсыздандыруу чөйрөсүндөгү кайрылуучуну 
кызыктырган суроолорго маалыматтык кеңеш 
кызматтарын өтөөдө да, көптөгөн жарандарга 
жардам көрсөтүлдү.

Бара-бара пенсияга чыга турган адамдардын 
саны иштеген адамдарга караганда көбөйүп 
отурары жакынкы келечекте пенсия төлөө үчүн 
каражаттар маселе жаратышы күтүлүүдө. Ан-
дай болгон жагдайда бул маселени пенсиялык 
системанын кирешелерин көбөйтүү менен гана 
чечүүгө болот. Демек, иштеп жаткан жарандар-
дын төлөгөн төгүмдөрү алар пенсияга чыкка-
нында эч коротулбастан өздөрүнө кайтарылат 
деген ишенимди сиңирүү кажет. Себеби, пенсия- 
лык төгүмдөр канчалык көп болсо, пенсиянын 
өлчөмү ошончолук жогору болоруна  пенсиялык 
саясат кепилдик берет.
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РЫСБЕК АЛИМОВ,  
ТҮРКОЛОГ, ПРОФЕССОР:   
“ТҮРКИЯДА ПРОФЕССОР 

БОЛСОМ ДА КЫРГЫЗ 
ЭКЕНИМЕ СЫЙМЫКТАНАМ”

- Рысбек агай, ал жакта жашооңуздар 
кандай, Кыргызстанды сагынасыздарбы?

- Рахмат, жашообуз жакшы, шүгүр. 
Келинчегибиз экөөбүз университетте жумуш 
иштейбиз. Балдар мектепке барышат. Өзүбүзгө 
жаккан жумушта иштегендиктен кайгызарлык, 
арыз-абалыбыз жок. Кыргызстанды, албетте, 
сагынабыз. Кантсе да туулуп өскөн жерибиз 
да. Балдарыбыз да Кыргызстанда чоңойсо 
дейбиз, бирок  шартка жараша бул жакта жашап 
турабыз.

- Туркияга барып билим алганыңызга 
ким түрткү болду, кандайча ал жакка барып 
калдыңыз? Же жашыңыздан эле ошол жакта 
иштейм деп кыялданат белеңиз? 

- Менин Туркияда окуймун деген оюм жок 
болчу, бирок илимдүү болом дечүмүн. 1991-жыл-
дын аягында анда мен Бишкекте Кыргыз улут-
тук университетинде филология факульте-
тинде 1–курста окуучумун. Дагы эле эстеймин, 
1991-жылдын башында СССР учуру эле, Түркия-
дан бир коомдук кор (фонд), кийин караштыр-

Маегибизде Аксы районунун кулуну, Туркия 
мамлекетинде билим алып, азыркы учурда 
түрк жаштарына билим берип эмгектенип келе 
жаткан тил илими доктору, профессор Рысбек 
Алимов тууралуу сөз болмокчу. Ал тарыхый түрк 
тилдери, кыргыз-кыпчак тилдеринин тарыхый 
маселелери, тарыхый тилдик мамилелер жана 
алардын түрк тилдеринде чагылдырылышы 
сыяктуу багыттарда көптөгөн эмгектердин 
автору. 

Каарманыбыз 1990-жылы Аксы районунун 
Кербен шаарындагы Ильич атындагы орто 
мектепти күмүш медаль менен аяктаган.

1990-1991-жылдары Кыргыз Улуттук 
университетинде филология факультетинде 
окуган.

сам Түрк дүйнөсүн изилдөөлөр кору экен, ар бир 
түрк тилине тектеш республикалардан 10 чакты 
мыкты окуган студент тандап Түркияда окууга 
чакырган экен. Анда азыркы Улуттук универси-
тет Кыргызстандагы жалгыз университет болчу, 
алардын чакыруусу ошол жерге келиптир. Анан 
Билим берүү министрлиги  университет боюн-
ча мыкты окуган студенттерди жыйып конкурс 
уюштурган. Ошол конкурста мени менен кошо 
7 кишини тандап алышып, 1991-жылдын ав-
густ айында Түркияга окууга даярдандырып 
жатышкан. Чет өлкөгө чыгуу паспортубузду, 
атүгүл Москвадан виза алып даярданып жаткан-
да 19-22 -августта Горбачевго каршы төңкөрүш 
(путч) боло кетип, Түркияга чыга албай калган-
быз.  Бирок 1 ай өтпөй эле Гуманитардык демил-
гелер кору аттуу бир уюм  кайра эле Түркияга 
жогорку билим алуу үчүн студенттерди тандай 
башташты. 40тай мыкты окуган студент танда-
лып, мен да алардын катарына кошулуп калып-
тырмын. Насип буюруп ошондо 1992-жылдын 
башында Түркияга жөнөп кеткенбиз. Андан 
бери көп жыл өттү го. 

1992-1996-жылдары Стамбул университе-
тинде түркология бөлүмүндө билим алган.

2000-жылы Стамбул университетинде 
түркология тармагында магистратураны, 
2005-жылы докторантураны бүтүргөн.

Учурда Туркиянын Мардин шаарындагы 
Артуклу университетинде түрк тили жана 
адабияты бөлүмүндө окутуучу болуп иштейт.

Изилдөө тармагы: Эски түрк руникалык 
жазма эстеликтери, тарыхый түрк тилдери, 
кыргыз-кыпчак тилдеринин тарыхый 
маселелери, тарыхый тилдик мамилелер жана 
алардын түрк тилдеринде чагылдырылышы.
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Стамбулга келгенден кийин жаш эмеспизби, 
дароо эле көнүп окуп кеттик. Алгач бөтөн эл, 
бөтөн жер, тил башка дегендей, бирок атайын 
окуйбуз деп келгенден кийин тырышып окудук. 
Мен менен бирге келген балдардын баары 
Түркиянын эң алдыңкы университтеринде 
билим алышты. Бизден кийин Түркияда билим 
алуу Билим берүү министрлиги тарабынан 
тескеле башталды. Бул жакка келген жаштардын 
баары окуудан сырткары өзүбүзгө ылайыктуу 
иштерде иштеп, кошумча акча таап, өзүбүздү 
да багып, андан сырткары Кыргызстандагы 
ата-энелерибизге белекке деп акча жөнөтүп 
турчубуз.

- Туркиянын эли кандай, эмгекти 
сүйүшөбү, жаштары билимге умтулушабы?

- Түрктөр тырышчаак, ийкемдүү, кең- 
пейил эл. Түбүбүз бир болгондуктан башка түрк 
тилине тектеш элдерин өздөрү менен бирдей 
карашат, бөлүшпөйт. Илимий чөйрөдө эмгек-
тенгенден улам, айыл жергесине экспедицияга 
көп барабыз. Элет жердеги түрктөр көбүнчөсү 
кадимкидей эле кыргыздарга окшош. Бар-
саң бекиткенин аябайт, Кыргызстандыкмын 
десең андан бетер сый көрсөтүшөт. Билимге 
умтулуу Түркияда өтө актуалдуу маселе. Акыр- 
кы жыйырма жылда экономикасы өтө өнүктү, 
андыктан “майлуу-сүттүү” орундарды ээлөө 
үчүн атаандашуу да өтө курч. Андай жерлерге 
келүү дайыма сынак аркылуу мүмкүн болгон-
дуктан, жаштардын дээрлик баары тырышып 
окуйт. “Жакшы билим алсын” деген ата-энелер  
акыркы жылдары балдарын менчик мектептер-
ге бере баштады. Соңку жылдарда дүйнөнүн эң 
алдыңкы университтеринин арасына Түркия-
нын бир топ жогорку окуу жайы кирди, бул да 
билим берүүнүн бул өлкөдө канчалык мааниге 
ээ экенин айгинелеп турат. 

- Ал жакта да кыргыздар жолугушуп 
турасыңарбы?

- Албетте, жолугуп турабыз. 
Кыргызстандыктар башка өлкө диаспораларына 
караганда бирдиктүү, ынтымактуу. Жакын 
шаарларда жашаган кыргыздар менен 
кабарлашып, жакшылык-жамандыкта 
жардамдашып катташып турабыз.

- Кандай эмгектериңиз жарык көрдү 
жана кандай эмгектердин үстүндө иштеп 
жатасыз?

- Экөөсү авторлош үч китебим бар. 
30 чактуу макалам жарык көрдү. Азыркы 
илимий иштерим: Кытайдагы (Үрүмчү) Манас 
тануу борборунун тапшырыгы менен Бонн 
(Германия) университети профессору Карл 
Райхл менен Жусуп Мамайдын Манасын англис 
тилине которуп жатабыз. Котормонун 1-тому 

жарык көрдү. Мен бул долбоорго кийинчерээк 
кошулдум. 2016-жылы март айында буюрса 
биз которгон 2-тому жарык көрөт. Котормонун 
4-тому бүтөйүн деп калды. Баары биригип беш 
томдук болот. 

Андан башка тилдери жоголуп бараткан 
сибирдик туугандарыбыз телеүттер 
тууралууда эмгек жазып жатамын. Алардын 
тили унутулуп баратат, болгону 400-500 киши 
гана билет экен. Акыркы үч жылдан бери 
алардын тилинин грамматикалык очеркин 
жана сөздүгүн даярдап жатамын. Алардин 
тили кыргыз-кыпчак тобуна киргендиктен 
кыргызчага жакын, тоолук алтай тобуна 
кирет. 2012, 2015- жылдарында алар жашаган 
Кемерово областына экспедицияга барып 
келдим. Ал жакта жашап калган кыргыздардын 
да жардамы болду. Учурдан пайдаланып аларга 
рахмат айта кетейин. 

- Кыргыз тилинде да эмгектериңиз 
барбы? 

- Тилекке каршы, кыргыз тилинде дээрлик 
жазбай калдым. Түрк, англис жана орус  
тилдеринде жазамын. Илимий чөйрөдө талап 
белгилүү тилдерде болгондуктан ал тилдерде 
жазууга туура келет. Анын үстүнө илимий китеп 
жана макалаларды илимпоздордун өндүргөн 
өнүмү деп эсептеш керек, “талапты койгон 
кардар” принцибине таянууга мажбурбуз. 
Дүйнөлүк илимдин негизги тили акыркы учурда 
англисче болуп калды, андыктан мындан кийин 
көбүнчө англис тилинде жазууга туура келет. 
Англис  тилинде жазсаң сени окуган, тааныган 
аудитория да кеңейет. Бирок жазылган эмгектин 
деңгээли, башкача айтканда жалпы түзүлүшү, 
стилистикасы, колдонулган адабияттар жана 
мазмун жагынан да ошого жараша жогору болуш 
керек. Эл аралык журналдарда, басылмаларда 
талап өтө катуу. Кыргызстанда илим жаатында 
эмгектенгендер бир жактан кыргыз тилинде, 
экинчи жактан чет тилдерде да жазышса деген 
тилектемин. 

- Ийгилигиңиздин сыры эмнеде?
- Өзүмдү өтө ийгиликтүүмүн деп айта 

албаймын, бирок “саргара жортсоң кызара 
бөртөсүң” демекчи, алдыңа максат коюп, 
көшөрө изденип, тынымсыз эмгектенсең 
мээнетиң кайтпай койбойт. Сөзсүз түрдө үзүрүн 
көрөсүң. Университетте ассистент болуп иштеп 
жүргөнүмдө жай-кыш дебей, дем алыш күндөрү 
да барып китепканада иштечүмүн. Көп окуймун. 
Тилчи болгондуктан жаңы тилдерди үйрөнүүгө 
аракет кыламын. Чыдамкайлык менен өз 
жолунан тайбай максатына умтулган киши 
акыры барар жерине жетет. Баарыбыз үчүн сыр 
ушунда го деп ойлоймун.
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- Түрк университеттеринде окутуулар 
кандай жүрөт. Студенттер биздерден 
айырмаланып кандай билим алышат?

- Биздин университетте көпчүлүк 
бөлүмдөрдө билим берүү англис тилинде 
жүргүзүлөт. Англис тилин билбегендер 
студенттер атайын даярдоо бөлүмдөрүндө 1 
жыл боюнча бул тилди үйрөнүшөт. Түркиядагы 
университеттердин ушул өзгөчөлүгү жакшы. 
Студенттер университте жогорку билим 
дипломун гана алышпайт, ошол эле учурда 
англис тилин жеткиликтүү үйрөнүп чыгышат. 
Жогорку билим Түркияда 4 жыл. Медицина 
тармагында окугандар 6-7 жыл окушат. 
Магистратура 1-2 жыл, докторантура (PhD) 
4-5 жыл. Азыр Түркияда ар бир университет 
чет өлкөдөн студенттерди өз алдынча экзамен 
өткөрүп ала баштады. 1-2 жыл мурун жалпы 
экзамен өткөрүлчү, эми болсо чет элдик 
талапкерлер өздөрү каалаган университеттин 
экзаменинде күчүн сынап көрө алышат.

- Окуу жайда бюджет жана контракттык 
бөлүмдөр барбы? 

- Түркияда университеттер экигө бөлүнөт: 
мамлекеттик жана менчик. Мамлекеттик 
университетте билим алуу акысыз, башкача 
айтканда бюджеттик. Менчик университеттерде 
өзүңүз да жакшы билгендей акча менен 
башкача айтканда контракт, бирок менчик 
университтеттерде окуган стyденттердин 
20-30 пайызы акысыз же 50-75 пайызга 
арзан акчага окуйт. Университеттер мыкты 
студенттерди өздөрүнө тартуу үчүн аларга 
стипендия да берип кызыктырышат. Бирок 
ушуну ишендирип айта кетейин Түркияда 
жогорку билим берүү окуу жайларында 
паракордук жок. Чынында жок. Биринчиден 
эч кимдин оюна келбейт мугалимдин да, 
студенттин да. Экинчиден мугалимдердин 
алган айлыгы салыштырмалуу жакшы. Албетте 
жаман кыял, кир ойлуу адамдардын жогорку 
окуу жайларга кокустан кирип калышы мүмкүн, 
бирок андай кишилер ал жерде туруктуу 
кала албайт. Университеттердеги чөйрө, 
система андай адамдарды өзүнчө эле элеп, 
сыртка чыгарып коёт. Негизинен Түркиядагы 
университеттерде меритократтык система 
бар десек болот, ал дегеним татыктуу гана 
адамдар гана жогорулайт. Илим докторлугунун, 
доценттиктин, профессордуктун өз алдынча 
шарт жана талаптары бар, ошолорго жооп 
бергендер гана аталган илимий наам жана 
даражаларга ээ боло алат. Кээде 33-35 жаштагы 
профессорлор да кездешет, демек алар ошол 
талаптарга толугу менен жооп берет деген сөз. 
Университеттер ар бир мугалимдин жылына 
4 жолу (экөөсү чет өлкөгө, экөөсү Түркиянын 

ичинде) конференцияга баруу жол, тамак-
аш жана жатак акысын төлөп берет. Жасаган 
илимий долбоорлорун толугу менен каржылап 
берет. Окуу жайларынын көбүндө акысыз же 
арзан баада кызматтык турак жай берилет. 
Мына ушундай системада кимдин оюна келсин 
пара алуу. 

- Сиз окуткан университетте 
Кыргызстандан да билим алган жаштар 
барбы? Ошол жакта окуйм деген жаштар 
кайсы окуу жайларга тапшырса болот?

- Биздин окуу жайда Кыргызстандан 
студент азырынча жок. Биздин университеттин 
курулганына көп болбоду, эми гана түптөлүп 
келе жаткан окуу жайы. Түркияда билим 
аламын деген биздин улан-кыздар Стамбул, 
Анкара, Измир, Кайсери, Эскишехир сыяктуу 
шаарлардагы окуу жайларына тапшырса дагы 
жакшы болот. Түркияда билим берүү деңгээли 
жогору, андыктан кыргыз жаштарына ал 
жактагы университеттерди сунуштар элем. 
Түркияда окуган көп улан-кыз окуусу бүткөндөн 
кийин Америка, Европа сыяктуу өлкөлөрдө 
жумушка орношуп, ийгиликтүү иштеп келе 
жатат.

- Илимпоз катары жаштарга кандай 
кеңеш айтаар элеңиз? 

- Кыргызстандагы жаштарга айтарым 
көп окугула, алган билимиңер терең болсун. 
Чет тилдерди үйрөнгүлө. Үлкөн нерселерди 
кыялдангыла. Колдон келишинче аракет кылып, 
бир жумуш жасасаңар майын чыгара жасагыла. 
Өз тагдырыңар өз колуңарда демекчимин.

Акбермет Орозалиева
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МАСЕЛЕ

КУТМАН КУРАКТЫН КАЙРЫКТАРЫ

Адам жарыкчылыкка төрөлөт. Мектепке 
барат, окуйт, сабатын жоет. Анан  кесип алууга 
умтулат.Үй-бүлө күтөт. Балдарды тарбиялайт.  
Иштейт, иштей берет. Бул биздеги жашоо 
агымы,  өмүр  ирмеми. Убакыт болсо агылып 
өтө берет, карасаң эле элүүнүн босогосун аттап 

каласың. Мына ошондо гана көзүң ачылып,артка 
саресеп сала баштайсын. “Мен артыма кандай 
из калтырып жатам, эмне жумуш жасадым, 
эмнеге жетишип, дагы эмнени жасашым керек 
эле?” деген суроо бересиң  өзүңө. Айрымдарына 
жооп табасың, айрымдары жоопсуз...

Биз советтик доордо окуп, билим алдык, ке-
сипке ээ болдук. Көбүбүздүн эмгек таржымалы-
быз советтик эл чарбасынан башталды. Ырас, биз-
дин балдар эл чарбасы деген терминди укпай да, 
билбей да чоңоюшту. Себеби жашообузга рынок-
тук мамилелер  кирип калган маалда төрөлүштү. 
Ленин айткандай:” коомдо жашап атып, коомдон 
сырткары болбойт”дегендей акча жана акча деп 
өскөн муун болушту. Коомдогу экономикалык 
өзгөрүш үчүн кимдир бирөөнү айыптаганга бол-
бостур, анткени анын деле оң жактары толтура  
тура. Ишкердик өркүндөдү дегендей.

Ошентип, рынок экономикасы улуу курактагы 
интеллегенти кошо өзү менен ээрчитти.
Өздөштүрүп кеткени болду, ара жолдо калганы 
болду дегендей, айтор замананын агымы менен 
жарышып калдык.

Интернет, мобилдик байланыш өңдүү 
нерселерди билбей, бирок айылдын жалгыз 
китепканасындагы китептин бирин калтырбай 
окуп, мектептеги өздүк көркөм чыгармачылыгы 
деген ийримдерге катышып, совхоздун жумушун 
кошо бүтүрүп чоңойгонубузду айтып эскерсек 
неберелерибиз түгүл балдарыбыз таң калуу менен 
угушат. Кантип эле деген суроо жаадырышат. 
Ушинтип эле дейбиз,-биздин муун.Биздин убакта 
деле кыздар чачын тармалдатып, келбетине 
ылайыктап шым кийип, клубдагы бийлерге барчу 
эмес белек, ыраспы?

 Апаларыбыз сайма сайганды, жип ийригенди 
үйрөтүп, шырдак жасатып , уй саадырып эле 
чоңойтушкан. Эми кыздарды антип тарбиялоо  
унутулду. Аттиң. 

“Жалгыз бала экенсиң”, “же  бир үйдүн 
кенжеси турбайбы, кызыбызды бере албайбыз, 
кайната-кайнене менен чогуу жашап, түйшүктөн 
бошобой калат” дешчү болуптур. Бул эмне 
дегендик!?Ушундай да болчубу? Ай-ай-ай!!!

Өткөндө телевизордон бир көрсөтүүнү 
көрүп отурдум, бойго жеткен кыздарды камыр 

жуурутуп, боорсок жасатып атыптыр. Кызыгып 
карап калдым. Арасындагы бир кыз  очокко 
казан асып боорсок бышырмак тургай, камыр 
жууруп көрбөптүр. “Карга баласын аппагым дейт” 
дегендей ошол кыздын ата-энеси да  “кызымды 
бирөөнүн кенже баласына бербейм” деп аткандыр 
деп жакамды кармандым.

Быйыл мамлекет башчысы “Адеп, ыйман, 
маданият” жылы деп жарыялады. Албетте бул 
жакшы  жөрөлгө. Бирок, бул дагы жетишсиздей 
туюлуп жатат. Себеби биз отуз жылга жетпеген 
убакыттын ичинде кыргыздын абдан ыйык 
салттарын колдонуудан чыгарып ийдик.Үлкөн 
дүйнөнүн жакшы жактарын кабыл алуу кажет, 
бирок өзүңдүн каның менен  келе аткан ата-
бабалардын салт-санаасын, мурасын жеригендик 
өнүккөндүктүн белгиси боло албайт. Эч качан 
боло албайт! 

Элибизде жигиттер, күч күйөө болгондон 
намыстанышчу. Аялынын колун карап курсак 
тойгузат деген эгерим болгон эмес. Же жалганбы? 
Эми бул айткандарым медалдын  бир жагы болчу, 
экинчиси да бар...

Белгилүүлүк менен атактуулуктун 
айрымасы бар

Мамлекеттик тилдин салтанат курганына 
бир топ мезгил болду.Жогорку деңгээлдеги иш-
чаралар да мамлекеттик тилде өтүп баштады. 
Бул жагы жакшы. Бирок мамлекеттик тилдин 
бурмаланып, создүн маанисинин  бузулушу куч 
алып бара жатат. Кыргызстандын булуң-бурчу 
жакшы окуган бир гезит бар. Укмуштай кызыл – 
тазыл болуп чыгат. Анысы го мейли. Бир курдай 
колума тийип калганынан окуп калбайымбы. 
Ай тиги той-топурда ырдамыш болгон жаш 
ырчылардын баардыгын эле “атактуулар” деп 
жаза беришиптир. Чыдабай телефон менен 
байланышып сүйлөшсөм “алар жаштар арасында 
атактуу” дейт кебелбей мага жооп берип жаткан 
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бирөөсү. Балким жаштар арасында белгилүү болсо 
болгондур, бирок атактуу деп атагыдай алар 
Айтматов беле, же Масалиев менен Усубалиев 
болуп кетиштиби беле? Көрдүңузбү, “атактуу” 
деген оор даражаны оп-оной эле ар ким өзүнө 
ыйгарып алышууда. Бул чоң катачылык. Атактуу 
деген сөз жалпы коом тааныган, эмгектери 
эл ичинде бааланган жана коомчулук менен 
мамлекет тарабынан жогорку сыйлыктарга ээ 
болгон адамдардын дарегине гана айтылат.

“Улуу муундар компьютерди  
билишпейт”

Чоң бир  банкка баш багып калдым. Кыдырата 
жаштар олтуруп, компьютерден көз албай, иштеп 
жатышат. Тегиз отуз жаштан төмөнкүлөр го кыязы. 
Анан жакын барып, суроо салсам, компьютерден 
көз албай туруп, жооп айтышат. Анда дагы ооз 
учунан. Суроомо канааттанган жооп ала албадым.  
Алар эмне жумуш жасап жатышат, аны өздөрү 
эле билбесе. Анан бир жигиттин компьютерине 
тигилип калдым. Бар жокту омкоруп иш 
жасагансып көрүнгөн жигит бир оюнду ойноп 
жатыптыр. Анан чыдамым кетип:

- Ай, жигит,сен ушинтип жумуш 
жасайсынбы? Алдагының ишпи,же оюнбу?-дедим.

- Ал менин ишим, эмне жумушуңуз бар эле?-
деп,мага корс  сүйлөп, бир карап койду. 

- Жумушум көп болчу, бирок,кимиңерге 
кайрылышты билбей жатамын. Бардыгынар 
эле башыңарды көтөрбөйсүңөр.Ишиңер болсо 
тиги экен-деп, компьютерине тигилип койдум.
Ал мени акшырая карап, оюнун уланта берди.
Анан башкаларына да көз салдым. Айрымдары 
гана өзүнүн ишин жасап жатпаса, көпчүлүгү тиги 
жигиттей болуп, оюн ойноп жатышыптыр. Анан 
жетекчисине кирдим,көргөнүмдү айттым. Ал 
кызматкерлерин коргоп, “алар чарчашат,ошондо 
оюн ойноп,кичине баштарын сергитишет, 
ошондой уруксат берилген, биздин инструкцияда 
бар”деп, менин оозумду ачырды. “Аныңар жакшы 
экен, бул жерде орто, же улуу муундагылар иштесе 
болбойбу, аларда жоопкерчилик жогору да” 
десем, “улуу муундар компьютерди билишпейт, 
азыркы технологияны өздөштүрө алышпайт. 
Анан унутчаак болушат, ошондуктан бизде жалаң 
жаштар иштесин деген талап бар”- дейт. 

Ирегелеш иштөө ийгиликке 
жеткирбейби?

Мен союзду эңсебейм бирок, ошол системанын 
артыкчылыктары бар болгонун эстеп өткүм келет. 

Ал кезде кайсы ишкана, мекеме болбосун жаштары 
менен улуу муун ирегелеш иштешкен. Бардык 
тармакта аксакал-көксакалы болуп, жаштары 
ошолордун жолу менен барышкан. Алардан 
турмуштук да,  кызматтык да тажрыйба алышкан. 
Эки, үч муун ирегелеш иштеген  мекемеде 
ийгилиги да,ынтымагы да болгон. Себеби, улууну 
жаштары уккан, тарбия алышкан. Өздөрүн 
жакшы кызматтарга даярдашып, тепкичтерди 
басышкан. Ошондой тагдыр биздин да баштан 
өткөн. Алгачкы эмгек жолду баштаганда, адегенде 
жетекчиге баш ийсең, андан киийнкилери эле 
ошол ишкананын улуу муундагы адистери болчу. 
Алардан  жаман сөз угуп калбайлы,эскертүү 
албайлы деп, жүрүм турумдан тартып ишибизге 
болгон жоопкерчиликти жогорку коюп иштейт 
элек. Азыркы муун болсо окуу жайды бүтүп-бүтпөй 
“төр меники, ордунду бошот” дешет, ачык эле.  
Штат бирдиги алтымыш адамдык мамлекеттик 
ишкананы билемин. Териштире келсең токсон 
пайызы жаштар экен. Мурдагылар кайда кетти 
десең, “кетишти” дешет. Кайда, эмне үчүн экенин 
айтышпайт.

Бакыт Султан, журналист
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Көп балалуу жана майып балдарды 
тарбиялап жаткан аялдар пенсияга 
мөөнөтүнөн мурда чыкса болобу?

Беш жана андан көп бала төрөгөн 
жана аларды сегиз жашка чейин тарбиялап 
чоңойткон аялдар 53 жашка толгондо жана 
15 жыл камсыздандыруу иш стажы болгондо 
курагы боюнча пенсияга чыгууга укуктуу.

Төрөлгөндөн тубаса майып балдары 
бар, аларды сегиз жашка чейин тарбиялап 
чоңойткон аялдар 53 жашка толгондо жана 
камсыздандыруу иш стажы 20 жыл болгондо 
курагы боюнча пенсияга чыгууга укуктуу.

Жогоруда көрсөтүлгөн адамдардын пенсияга 
мөөнөтүнөн мурда, жалпыга белгиленген 
пенсия курагына жеткенге чейин чыгуусуна 
байланышкан чыгымдар республикалык 
бюджеттен каржыланат.

Мамлекеттик пенсиялык топтолмо 
фонду кандай максатта киргизилген?

Кыргыз Республикасын Президентинин 
2008-жылдын 24-сентябрындагы Жарлыгы 
менен Кыргыз Республикасынын пенсиялык 
системасына топтоо бөлүгүн киргизүү 
концепциясы жактырылып, ага ылайык 
мамлекет пенсиялык камсыздоонун аралаш 
түрүнө-тилектештик-топтоо системасына 
өтүүгө мүмкүндүк берилген.

Пенсиялык бөлүштүрүүчү системага 
топтоочу компонентти киргизүү жолу аркылуу 
пенсиялык системанын жаңы түрүнө өтүү 
жолу жана өзгөртүүлөрдүн зарылдыгынын 
негиздемеси сөз болуп жаткан концепциянын  
негизги максаты болуп калды.Бул концепцияга 
ылайык иштеп жаткан пенсиялык системага 
топтоо компонентин киргизүү пенсиялык 
системанын пенсиянын тилектештик түрү туш 
келген саясый жана демографиялык пландан 
көз карандылыгын чечүүгө жардам берет деп 
болжолдонгон. Анткени топтоочу пенсиялык 
система келечекте тилектештик системасына 
болгон басымдын чыңалышын жеңилдетүүгө 
көмөк боло алмак.

Натыйжада 2010-жылдын 1-январынан 
тартып топтоочу пенсиялык система 
киргизилди. Мамлекеттик топтолуучу 
пенсиялык фонд - максаттуу камсыздандыруу 
резервдик фонду, ал Соцфонд тарабынан 
түзүлгөн, анда өздүк камсыздандыруу эсебинин 
топтолуучу бөлүгүндө эсепке алынуучу жана 

камсыздандырылган адамдын пайдасына 
инвестициялык киреше алуу максатында 
инвестициялануучу пенсиянын топтолуучу 
бөлүгүн каржылоого мамлекеттик социалдык 
камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу 
төгүмдөрү топтолот.

Пенсиялык системага топтоочу 
элементтерди киргизүудөгү незиги максат:

- Кыргызстанда пенсия менен камсыз 
кылуу деңгээлин жогорулатуу;

- орто мөөнөттүү жана узак мөөнөттүү 
келечекте пенсиялык фонддун каржылык 
туруктуулугуна жетишүү;

- өлкөнүн экономикасына инвестиция 
катары пенсиялык «узун акчаларды» тартуу 
жана анын натыйжасында экономикалык 
өсүштүн кыйла жогорку арымы менен 
байланышын камсыз кылуу;

- фондулук рынокту жана финансылык 
инфраструктураны өнүктүрүү болуп саналат.

Пенсиянын топтоо бөлүгүнөн 
төлөмдөрдү алууга кимдер укуктуу? 

- 2012-жылдын 24-октябрында “Кыргыз 
Республикасынын Социалдык фонду тарабынан 
Мамлекеттик пенсиялык топтоо фондунун пен-
сиялык топтолгон каражаттарын төлөп берүү 
эрежеси жөнүндө” Кыргыз Республикасынын 
өкмөтүнүн №745 токтому кабыл алынган. 
Аталган токтомго ылайык, Кыргыз Респуб- 
ликасынын Социалдык фонду ушул жылдын 
башынан тартып Мамлекеттик пенсиялык топ-
тоо фондунан каражаттарды төлөп берүү үчүн 
жарандардан арыздарды кабыл ала баштады. 
2010-жылдын январынан тартып Мамлекеттик 
пенсиялык топтоо фондуна 2% өлчөмүндө кам-
сыздандыруу төгүмдөрүн төлөгөн адамдар пен-
сиянын топтоо бөлүгүнөн төлөмдөрдү алууга 
төмөнкүлөр укуктуу, алар: 

- иштеп жаткан пенсионерлер; 
- 2010-жылдан тартып азыркы күнгө 

чейин пен-сияга чыккан адамдар; 
- азыркы кезде пенсия чектөө үчүн 

кайрылган адамдар; 
- Кыргызстандан башка өлкөлөргө 

туруктуу жашоого көчүп жатышкан жана көчүп 
кеткен жарандар, чет өлкөлүк жарандар.

- “Аскер кызматкерлерин пенсия 
менен камсыз кылуу жөнүндө” Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамына ылайык 
пенсияга чыгып, жалпы белгиленген пенсиялык 
куракка жеткен пенсионерлер.

СОЦИАЛДЫК ФОНДДУН АДИСТЕРИ ЖООП БЕРЕТ
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АДЕП, ЫЙМАН , МАДАНИЯТ
Өлкөбүздүн башкы байлыгы – анын 

жарандары. Учурда кыргыз элинин мезгил 
сыноосунан өткөн руханий жана адеп-
ыймандык асыл-нарктары менен алдыңкы 
дүйнө таанымды айкаштырган ар тараптан 
жетик инсанды калыптандыруунун мааниси 
өстү.

Ушул максатта өзгөчө күч-аракет 
балдар менен жаштарга багытталууга 
тийиш. Калкыбыздын жарымынан көбүн 
25 жашка чейинкилер түзөт, алар - Кыргыз 
Республикасынын негизги ресурсу, келечектеги 
бакыбаттыктын уюткусу.

Кыргызстан ийгиликтүү өнүгүшү үчүн 
жарандарыбыз, жаштарыбыз адептүү жана 
ыймандуу, терең билимдүү, башка ой-пикирлер 
менен көз караштарга сабырдуу болуп 
тарбияланууга жана, албетте, өз элинин тарыхы 
менен маданиятын билүүгө тийиш.

Ошондуктан, азыркы шартта заманбап 
билим берүү, маданият жана маалымат 
саясатын калыптандыруу, өз тарыхыбыз менен 
маданиятыбызга таянуу аркылуу таалим-
тарбия системасын түзүү мамлекеттин маанилүү 
милдети болуп саналат. Ааламдаштыруу зама-
нында кыргыздын салт-санаалары, көнөрбөс 
нарк-насили өзгөрүүгө учурап, жаңыча жашоо 
жаралып жатканы айдан ачык. Бүгүнкү күндөгү 
улуттук баалуулуктарыбыздын баркы, наркы 
тууралуу ой бөлүшүүнү эп көрдүк. Ааламдашкан 
заманда каада-салттын канчалык деңгээлде 
мааниси бар. Деги эле ааламдашуу деген эмне, 
салт-санаага тийгизген таасири кандай?

Илимпоздордун белгилөөсүндө Ааламдашуу 
– Америка Кошмо штаты менен Батыш 

Европанын ойлоп чыкканы. Ааламдаштыруу 
жана ааламдашуу деп эки бөлүп карайбыз. 
Ааламдашуу- илим-билимдин, жаңы 
технологиянын өнүгүшүнүн жана башка 
нерселердин дүйнө боюнча тарашы. Ал эми 
ааламдаштыруу- саясат. 

Мамлекеттин өнүгүү жолу каада-салтта, 
улуттук баалуулуктарда жатат. Мисалы, 
кыргыз жигиттери эч качан кыздарды ала 
качкан эмес. Кыргыздардын үй-бүлө куруунун 
өзүнчө жолу, атанын, эненин , баланын өзүнө 
тиешелүү милдеттери болгон. Азыркы учурда 
өзгөрүүлөргө дуушар болду. Ааламдаштыруу 
кыргыздын үпр-адатын, кылымдарга сакталган 
руханий байлыктарын талкалоону улантууда. 
22 жыл азаттыкта жашап келдик. Бирок азыркы 
учурга чейин кыргыздык өнүгүү жолун таба 
элекпиз. Ошондуктан элибиздин кадаа-салт, 
үрп-адаты маанисин жоготуп баратат деген 
ойлор айтылып келет.

БАШ КИЙИМИҢДИ САТПА
Кыргыздын кылымдарга ыйык туткан 

айрым жөрөлгөлөрү бар. Алар тууралуу азын 
оолак маалымат берүү туура көрдүк. Мисалы, 
кыргыздарда баш кийим-ыйык кийим. Баш 
кийимди сатуу башты алуу менен барабар 
эсептелген. Кыргыздын ак калпагы- баш 
кийимдердин арасынан эң башкысы. Ал- улуттук 
белги. Ала-Тоонун символу катары тигилген. 
Учурда калпактар базарларга сатылып турат. 
Бирок ата-бабаларыбыз баш кийимди сатууну- 
башын сатуу менен салыштырышкан. Алар баш 
кийимин алмаштырып ийүүнү да чоң ката деп 
билишкен. Атайын арналып жасалгандыктан 
жыртылганча кийип жүрүшкөн, баш кийимге 

КӨРӨҢГӨ
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өзгөчө баа беришкен. Эгер калпак, тебетей, 
элечек, топулар эскирип баратса, бала-бакырасы 
агасыныкы, атасыныкы , энесиники катары 
кастарлап, илип коюшкан. Бүгүнкү күндө баш 
кийимге болгон мамиле алдаканча өзгөргөн.

КАЛПАК
Калпак жөнүндөгү элдик макалдар

Калпакчанды өлтүрүүгө болбойт.
Калпакты жерге койбо..
Калпагыңды жоготсоң, башыңды 

жоготосуң..
Калпагыңды сатсаң, акылыңды сатасың.
Калпакчан жүрсөң оорубайсың; калпак 

кышкысын жылытат да, жайкысын сергитет.
Түнкүсүн калпагың ар дайым бут жагыңда 

эмес, баш жагыңда болсун.

ЭЛЕЧЕК
ЭЛЕЧЕК – (фарс тилинде илачаг – 

ханышанын баш кийими дегенди билдирет) – 
кыргыз аялдарынын баш кийими. 25 метрче 
ак кездеме (стампул, даки) узунунан эки 
кабатталып, башка кийилген кеп такыянын 
сыртынан улам астынкы катмарынын чети 
көрүнүп тургандай болуп, кабатталып 
оролот. Оромдун учтары төөнөгүч менен 
бекитилип, үстүнөн тарма оролот да, 25-30 см 
бийиктикте бүт ором тикесинен тегизделип 
туруп, сол жак кабаттары тегерек оромдун 
ичин көздөй киргизилип, оң жак кабаты сол 
жакка жыгылып, тартманын сыртына (кээде 
асты жагына) бекитилет.

САЛАМ АЙТУУ
Кыргыз элинин үрп-адатында, салт-

санааларында эч кандай мажбурлоо болгон 
эмес, атадан - балага калыптанып калган 
жакшы жөрөлгөлөргө элдер дайыма баш ийген. 
Кылымдар бою сакталып, дайыма колдонулуп 
келе жаткан жакшы белгилердин бири - салам 
айтуу, кол берүү. Мында улууларды урматтоо, 
кичүүлөрдү ызаттоо наркы бар. Илгери кыргыз 
элинде ачтан жөөгө абалы салам айтуучу, 
улуусуна болсо түшө калып, кол берүүчү.

Илгери бала-бакырадан бетер айыл аралап 
чаап жүрүү жигиттерге, чоң кишилерге абдан 
эрөөн эле. Көйрөңдүктү билгизүүчү. Атчандар 
уй мүйүз тартып отурган көпчүлүктү көргөндө 
атынан оолак түшүп, камчысын сүйрөй келип, 
улуусу отурган жерден оңго карай, анан солдон 
баштап, ошол биринчи салам берген карыяга 
кайра кайрылып амандыгын сурап, анан көчүк 
басуучу. Эки атчан жол жүрүп келе жатышса, 
жолукканда күн чыгыш тараптагысы салам 
берүүчү. Ат үстүнөн кол берип, саламдашышчу, 
кичүүсү биринчи кол берүүчү. Ал эми азыр 
эки колду бирдей сунуп, салам берүү, алик 
алуу расмий таанышың жолукса да, “баш 
ийкешүү”, “колун өйдө көтөрүү”, “ ээк ийкешүү” 
өңдүү учурашууга өткөнүү айдан ачык. 
Азыркы заманбап Кыргызстанда мындан 
башка да байыркы каада-салттар абдан 
белгилүү. Мисалы, баланын туулганына карата 
«Жентек той», же болбосо баланын бир жашка 
толгондугуна байланыштуу «Тушоо кесүү»   
тоюу.  Ал эми кыргыздардын жазгы майрамы 
жана жаратылыштын жаңырышы – «Нооруз» 
майрамын өлкөнүн бардык калктары динине 
жана улутуна карабастан белгилешет.

КӨРӨҢГӨ
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ӨМҮР МЕРЧЕМДЕРИ

ЖАШ КУРАККА МҮНӨЗДӨМӨ

КАРЫЯ  КУРАКТАРЫНЫН  СЕРИЯСЫ

15 жаш октой учкан ойноок курак!
18 жаш бозойлук доор – бойдок курак!
20 жаш өмүрү гүл ачкан көктөм курак!
25 жаш ашыктык ооматын төккөн курак!!
30 жаш чарбалык оокат дооруна өткөн курак!!
40 жаш ырахат доорун кырдап эккен курак!!
50 жаш элкин жашоонун чегине жеткен курак!!
60 жаш акылмандыктын асыл үрөөнүн сепкен курак!!
эл каада-салтын дээриңе бүт батырган курак,
эресең келип, акыл-зээниң  ашынган  курак!

Он жаш – улак. Ойнойт, оюнга тойбойт.
Жыйырма жаш – жалын. Дагы эле ойнойт, балалыгын койбойт.
Отуз жаш – от. Алдырбайт да чалдырбайт, жоро-жолдоштун көңүлүн калтырбайт.
Кырк жаш – кылыч. Ак куладай алкынат, тоо бүркүттөй шаңкылдайт. (Жакшы-жаманды ойлоп, 

акылга кирет).
Элүү жаш – элик. Бийик чокуга чыгат. Нары жак, бери жагын карайт.Баарын угат (Дүнүйө жыйнап, 

дүйнөкор боло баштайт). 
Алтымыш жаш – аркандалган ат. Айры жолго бет алат. (Артка кайткыс торго түшөт). 
Жетимиш жаш – жергесинен  жат. Жеңилгенин билет. Аял, балага бийлиги өтөт.

75 жаш
Жердиги  желип, кетилип,
Жетимиш бешке келгенде.
Желпүүсү  чабал  желдейсиң!
Көбүрөөк үйдө олтуруп,
Көпчүлүккө көнбөйсүң!
Салтанатка, жыйынга,
Суранмайын келбейсиң!
Улуусу болуп көбүнүн, 
Урматтуу төрдү бербейсиң!! 
Учурашса кичүүлөр, 
Ургаачысын көрбөйсүң!

80 жаш
Секин жылып билгизбей,
Секирсе жашың сексенге.
Сергектигиң жоголуп,
Сезимиң жанып бүткөндө!
Сереп слып өткөнгө,
Серүүлөөр  маалы  жеткенде!
Сербейген көңүл дымагың,

Сергүүнү самап чечкенде!
Сегиз  оору бир келип!
Серпилтпей капыс тепкенде!!
Сеңселип турган карт дене, 
Сендиректеп  кеткенде!!
Сезимиң кетип боюңдан! 
Серп этпей дароо өчкөндө!!
Сезесиң  даана  ынанып,
“Сермегениңди” сексенде!!

85 жаш
Сексен  бешти серпкенде!
Секиргенди билбейсиң!
Кулактын алчу кужурун!
Кеп-сөздү тыңшай бербейсиң!
Баарынан улуумун дегенсинп,
Баарын бирдей “сен” дейсиң!!
Кыбырап алып дагы эле, 
Кыялыңда  көктү сермейсиң!?
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Кутман карыяга каалоо-тилек

Кудайым кубат берип сизге!
Урундурбай кыш-күзгө!
Учуратпай суук көзгө!
Жашыңызды жеткирсин жүзгө!
Көөнүңүздү жубатып, жашартсын!
бакытты, дөөөлөттү кош артсын!
Байманаңыз ташып асмандасын!
Абройуңуз эч кимден жазганбасын!
Оомийин! 

Ардактуу карыяга каалоо

Ылайым-
Акыл-эстин кенчи болуп!
Алп дөөлөттүн эрки болуп!
Төрөлөрдүн дөөдөй бөркү болуп!
Урматтуу төрдун көрку болуп!
Күүлуу, эсен жүрө бериңиз!
Ушуну көксөп тилейт элиңиз! 
Оомийин !

Кадырман ардагерге ак тилек

Ырыстуу, ызаттуу Аксакалыбыз шаңыбыз!
Ыраак болсун, дагы өтөөр өмүр жолуңуз!
Ыкыбалыңыз калк алдында абдан бийик!
Ылайым, элге иштесин, ошол зор аброюңуз!
Баарыбыздан наабаттуу карыябыз!
Баарылап Сизге каалар жарыябыз!
Демиңиз менен күүңүз бап болсун!
Дениңиз саламат, сак болсун!
Көөнүңуз майрамдай шат болсун!
Кудай алдында, Тилегибиз ак болсун!
Оомийин!

Чулгансын ырыс-кешикке башыныз!
Чубалтып жуз жылды так ашыныз!
Уучуңуз узарсын уул үйлөп кыз берип!
Убакытты уттум!-деп көкүрөк басыңыз!
Урунттуу иштериңиз тукумуңузда улансын!
Ушундай мураска урпактарыныз кубансын!
Оомийин !

Аялзат тууралуу макалдар

1. Акылың жетсе, аялдын ачуусуна тийбегин!
2. Аял сергегинен жумуш бүтөт, эркек 

сергегинен ырыс бүтөт.
3. Аял үй-бүлөнүн башкы уюткусу.
4. Аял урмат-сыйга татыктуу асыл зат.
5. Аял – үйгө калтырган Желек, бала – элге 

калтырган белек.
6. Аял турмушу – заман күзгүсү.
7. Аялды – ашынан тааны, баланы – башынан 

тааны.
8. Аялсыз өткөн – жашоону көрбөгөн, баласыз 

өткөн – бакыт көрбөгөн.
9. Аял аруу ойдун түнөгү, үй куту, жүрөгү.
10. Аялың жалкоо болсо, шыпыргың эскирбейт.
11. Аялың мыкты болсо – бактың, жаман болсо – 

каттың.
12. Байбиченин бардыгы – анын төөдөй кара 

сандыгы.
13. Байды – тууп алат, байбичени – сатып алат.
14. Аял жаманы – эрин булгайт, эр жаманы элин 

булгайт.
15. Ачкалык аш тандабайт, ашыктык жаш 

тандабайт.
16. Сүйүүлөр келет, кетет. Артында балдар калат.

Жыйнаган Тайлак Абдылдабеков
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НООРУЗ 

ЖЕР ЖАРЫЛЫП ЧӨП 
ЧЫККАН, ЖЕЛИН АЙРЫЛЫП 

СҮТ ЧЫККАН МЕЗГИЛ

Жаңырган жылда эл журттун, мал-жандын аман-
эсен, тынч, кырсыктан тышкары жана эгин берекелүү 
болушун тилеп, кудайга сыйынышкан.

21- март - күн менен түндүн жазгы теңелүү күнү, 
жаңы күн, Нооруз майрамы. Жер жарылып чөп чыккан, 
желин айрылып сүт чыккан мезгил. Жаңырган жылда 
эл журттун, мал-жандын аман-эсен, тынч, кырсыктан 
тышкары жана эгин берекелүү болушун тилеп, кудайга 
сыйынышкан. Арпадан, буудайдан көжө, сүмөлөк 
кайнатып, ар бир үй-бүлө сый тамагын жасап, айыл-
апасы менен чогуу ичишкен. Ноорузда жаңы кийимдер 
кийилет, жакшы тилектер айтылат, айлана көрккө 
бөлөнөт. Жаш-карынын баары чогулуп улуттук оюн-
зоокторду ойношкон. Илгери Нооруз күнү бир кош 
өгүзгө соко кошуп, жер бетин алгач жолу тилишчү. 
Тапка келген жерге бороз салып бараткан дыйкандын 
артынан ээрчиген жоон топ кишилер этектериндеги 
үрөндүк буудайдан кочуштап чачышып, элдик ырларды 
созолонтуп ырдашкан. Нооруз токчулуктун, мол 
түшүмдүн, ырыскынын майрамы катары белгиленген. 
Нооруз Борбор Азиянын айрым өлкөлөрүндө жана 
Иранда 21- мартта белгиленет. Казакстанда 22- мартта 
белгиленет.

Эзелтен кыргыздар Нооруз күнүн элдик майрам 
катары санап келишкен. Жаздын келишин кыргыздар 
асмандагы жылдыздардан улам жоруй алышкан. 
“Үркөр чыкты, чөп үркөт” же “үркөр ооп, жыл келди” 
деп айтышкан. Жылдын башы жана жаңы жашоонун, 
кубанычтын, түйшүктүн, сулуулуктун, үмүттүн башы 
болгон.1926- жылы Совет бийлиги бул майрамды 
белгилөөнү четке каккан менен айылдарда атайын 
майрам күн болбосо дагы белгиленип келген.

Көктөн жамгыр төксө экен,  
эгин-чөп дүркүрөп өссө экен!

Айткандай, Нооруз майрамы жаңы күн жаңы жыл 
катары жер айрылып чөп чыккан, желин айрылып 
сүт чыккан, жаздын жаркын майрамы катары 
1988-жылдан баштап белгилене баштады. Кыргызстан 
эгемендик алган күндөн баштап, Нооруз көркүнө 
чыкты. Перс тилинен которгондо “Нооруз” жаңы күн 
дегенди билдиргендей, тарыхта бир жаңы күн болуп 
калды. Бул жараткан дүйнөдө күн менен түндүн, 
жарыкчылык менен караңгылыктын, акыл менен 
күчтүн тең салмагын сактоонун жарчы күнү катары 
саналып калды. Жаратылыш уйкудан ойгонгондой, 

тирүү жандыктын баары аракетке келип, чөп чыгып, 
дарак бүрдөп, канаттуулар сайрап, күн күнгө, ай айга, 
жыл жылга, доор доорго уланып, жашоо көчүнүн 
сапары уланып келет...

Жылдын башы жана жаңы жашоонун, кубанычтын, 
түйшүктүн, сулуулуктун, үмүттүн башы. Мына 
ошол жаздын күнү, жаздын деми жер бетине жетип 
келди. Жашоонун үмүтүн улап, алгачкы бороз салып, 
талаанын түйшүгүн, тиричиликтин түйшүгүн баштай 
турган улуу күн. Азыр деле илгерки замандардай чоң 
көжө менен сүмөлөк кайнатып, таң аткыча аруу тилек 
менен арзуу каалоосун айтып, илери үмүт кылгандар, 
дилин агарткандар арбып барат.

Алас - алас,
Ар балээден калас!
Жаңы жыл келди,
Эски жыл кетти.
Жаңы күндү тегиз берди,
Жакшылыкты кеңири берди.
Корообуз малга толсун!
Орообуз данга толсун.
Жаңы жыл жалга,
Эски жыл колдо,
Ишибиз алга!
Алас, алас, ар балээден калас!
Улук аян түн келди,
Дыйкандарга жарык маанай күн келди.
Түндүгүңдү түрүп кой,
Меймандарга ак пейилиңден күлүп кой.
Дасторконун жайнаткан,
Умай эне куту келди,
Көк шибердин жыты келди.
Алас, алас, ар балээден калас!
Суу атасы Сулайман,
Менден эмес Кудайдан.
Кабыл кылсын тилекти,
Оорутпасын жүрөктү.
Көктөн жамгыр төксө экен,
Эгин-чөп дүркүрөп өссө экен.
Алас, алас, ар балээден калас! -
деп байыртадан бери тилек кылышчу экен. Азыр 

да ушундай тилектерди айтып, жашоонун улуу көчүн, 
жаркын көчүн бирге улайлы!
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Улуттук статистика комитетинин 
2016-жылга карата берилген маалыматы 
боюнча Кыргызстанда бир кылымдан ашуун 
жашаган 280 карыя бар. Алардын 96сы эркек 
болсо, 184ү аял. Ал эми 116 жаштагы Италия 
жараны дүйнө боюнча эң узак жашаган адам 
деп Гиннестин рекорд китебине кирген. Sputnik 
Кыргызстан агенттиги өлкө аймагында бир 
кылымдан ашуун жашаган бир нече карыяларды 
аныктаган

Айша апа, 132 жашта
Ош облусунун Кара-Суу районуна караштуу 

Тогуз-Булак айылында жашаган Айша Атабаева 
132ге чыкты. Анын төрт уулу, эки кызы, 27 
небереси, 62 чөбөрөсү жана 15 кыбырасы бар. 

Эненин паспортто көрсөтүлгөн жаш курагы 
өзүнүн жашы менен дал келбей калышы да 
мүмкүн. Паспортко жазганда болжол менен 10 
жашка улуу кылып жазып койгонун айтты 

Урпагы бир айыл болгон 113 жаштагы 
Айзада апа 

Лаглан айылынын 113 жаштагы ардактуу 
карыясы Айзада Казакованын урпактары эле 
өзүнчө бир айылды түзөт. Апанын үч уулу, төрт 
кызы, 65 небереси, 80 чөбөрөсү, 20 кыбырасы 
бар. 

Күмүшай апа, 112 жашта
Жалал-Абад облусунун Ала-Бука районуна 

караштуу Табек айылынын кадырлуу энеси 
Күмүшай Чыналиева  112 жашка толду. Күмүшай 
апа учурда 1 уул, 5 кыз, 31 небере, 86 чөбөрө, 
4 кыбырага эне болуп дөөлөттүү карылыкты 
көрдү. 

Зулпия эне, 110 жашта
110 жаштагы Зулпия Дуванаева Баткен 

облусунун Кадамжай районуна караштуу 
Кызыл-Дөбө айылында жашайт. Карыянын 
6 небере, 9 чөбөрөсү бар. Тагдырдын буйругу 
менен бир гана перзенттүү болуптур. 

КЫРГЫЗСТАНДАГЫ 100 ЖАШТАН АШКАН БАЙБИЧЕЛЕР
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Күкүтай апа, 109 жашта
Ысык-Көл облусунун Ак-Суу районуна 

караштуу Маман айылынын тургуну Күкүтай 
Коңурбаева 109 жашын белгиледи. Апа 2 уул,  
1 кыз, 21 небере, 9 чөбөрөнүн сый-урматын 
көрдү. 

Үрбү Боромбаева, 107 жашта
Бишкек шаарынын Октябрь районунун 

жашоочусу Үрбү Боромбаева 107 жашта. Ал 3 
уул, 1 кыз, 25 небере, 76 чөбөрө, 31 кыбыранын 
бактылуу энеси.

 

Токто апа, 105 жашта
Баткен облусунун Кадамжай районуна 

караштуу Кызыл-Кыштак айылынын кадырлуу 
карыясы Токто Дубанаева 105 жашта. Анын 2 
уул, 3 кыз, 30 небере, 91 чөбөрө, 17 кыбырасы 
бар. 

Рахима апа, 102 жашта
Рахима Калматова 1915-жылы Нарын 

облусунун Ак-Талаа районуна караштуу Тоголок 
Молдо айылында туулган. Бир уул, бир кыз, 15 
небере, 30 чеберенин энеси аталып кадырлуу 
карылыкты баштан кечирди. 

 

Зулайка апа, 101 жашта
Нарын облусунун Ак-Талаа районундагы Ак-

Тал айылынын тургуну Зулайка Шайылдаева 
бир кылымдык курактан ашып 101 жашка 
чыкты. Зулайка апа учурунда төрт уул, беш 
кыздын гана апасы болсо, азыр 40 небере, 50 
чөбөрө, 10 кыбыранын сыймыктуу энеси. 

Батма апа, 100 жашта
100 жаштагы Батма Дакенова учурда Ысык-

Көл облусунун Тоң районуна караштуу Төрт-Көл 
айылында жашайт. 3 уул, 8 кызды тарбиялап 
өстүргөн. Баатыр эне 57 небере, 96 чөбөрө, 3 
кыбыранын сыймыктуу чоң апасы.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД ПРЕДЛАГАЕТ УСИЛИТЬ  
СОЦИАЛЬНУЮ ЗАЩИТУ ПЕНСИОНЕРОВ

В целях повышения эффективности 
пенсионной системы, усиления страховых 
принципов назначения пенсий и повышения 
пенсионного обеспечения граждан Кыргызской 
Республики, Социальным фондом разработаны 
законопроекты, предусматривающие новые 
нормы назначения и индексации базовой части 
пенсии и усиление страховых принципов.

Законопроекты были рассмотрены 9 февраля 
2017 года в 1-м чтении Жогорку Кеңешем 
Кыргызской Республики.

Первым законопроектом предлагается при 
новых назначениях пенсий, если страховая 
часть пенсии превышает 3 прожиточных 
минимумов пенсионера, базовую часть пенсии 
не назначать. Индексацию базовой части 
пенсии проводить только для тех пенсионеров, 
размер пенсии которых не превышает ПМП. Что 
позволит усилить социальную защиту граждан 
– крестьян, фермеров, инвалидов и других лиц 
с небольшой зарплатой, так как доля базовой 
части у них будет значительной.

Вторым законопроектом предлагается:
ежегодно проводить индексацию страховых 

частей пенсии и сумм накопленных страховых 
взносов на личных страховых счетах граждан, 
с учетом инфляции и роста среднемесячной 
заработной платы;

устанавливать общий размер пенсии 
инвалидам 1 группы не ниже прожиточного 
минимума пенсионера за предыдущий 
календарный год;

Кроме того, упрощается метод исчисления 
страховой части пенсии СП1 при отсутствии 
данных о зарплате путем увеличения 
минимальной зарплаты в зависимости от 
страхового стажа.

Эти законопроекты  усиливают и защищают 
интересы как малообеспеченных, так и граждан, 
делающих большие отчисления в пенсионную 
систему.

ПЕНСИОННАЯ ПОЛИТИКА

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОВЕРОК СУБЪЕКТОВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА 2017 ГОД

В соответствии со статьей 6 Закона 
Кыргызской Республики “О прядке проведения 
проверок субъектов предпринимательства” 
от 25 мая 2007 года   №72 Плановые проверки 
проводятся в соответствии со стратегическими 

Районные и городские управления,  
Центральный аппарат Социального фонда Кыргызской Республики

№ Количество плановых проверок субъектов 
предпринимательства на 2017 год

в том числе по кварталам:
I квартал II квартал III квартал IV квартал

3500 998 834 834 834

планами, а также планами проверок. 
Стратегический план формируется на год 
и включает количественные показатели по 
каждому направлению.
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СОТРУДНИЧЕСТВО

ПЕРЕГОВОРЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ КЫРГЫЗСТАНА И 

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ТУРЦИИ

С 9 по 13 января 2017 года в городе Анталья 
Турецкой Республики состоялся третий раунд 
переговоров экспертов Социального фонда 
Кыргызской Республики и Министерства труда 
и социальной защиты Турецкой Республики 
по проекту Договора между Правительством 
Кыргызской Республики и Правительством 
Турецкой Республики в области социального 
обеспечения, которым предусматривается 
формирование равных прав для гражданам двух 
республик в области социального страхования 
и пенсионного обеспечения.

В ходе переговоров, в связи с особенностью 
законодательства в области государственного 
социального страхования каждой из сторон, 
предметом обсуждения была область 
материального применения Договора, то есть 
на какие виды пенсий и выплат застрахованное 
лицо имеет право.

Были детально обсуждены вопросы 
исчисления пенсий, административного 
управления, методов сотрудничества, 
применения официальных языков, сроков 
подачи письменных заявлений .

В результате переговоров была 
достигнута договоренность, что каждая из 
договаривающихся сторон будет применять 
свое собственное законодательство при 
осуществлении экспорта пенсий в третьи 
страны. Также, Кыргызской стороной было дано 
разъяснение, что с учетом законодательства, 
перевод заграницу выплат, назначаемых и 
производимых на принципах постоянного 
проживания производиться не будет.

Вместе с тем, стороны договорились, что 
приобретенный стаж работы по определенной 
специальности, на определенной должности 
или в определенных условиях труда в одной  
договаривающейся стороне с аналогичными 
периодами работы в другой стороне 
суммироваться не будет, но будет учитываться 
как период стажа на общих основаниях. 

В части касающейся вопросов компенсации 
по трудовому увечью Кыргызская сторона 
отметила, что данный вопрос находится в 
компетенции Министерства труда и социального 
развития, и окончательное решение будет 
представлено после консультаций с указанным 
министерством.

Также, предметом обсуждения был проект 
Административного соглашения по реализации 
Договора, в котором описано детальное 
взаимодействие уполномоченных органов и 
компетентных учреждений с применением 
форм, которые будут использоваться при 
реализации Договора.

Принято решение, что вышеуказанные 
формы будут обговорены в ходе последнего 
раунда переговоров в Бишкеке.

Переговоры экспертов прошли в открытой, 
деловой и дружественной атмосфере.

(на фото: Наим Гюрхан Кескин, директор службы 
по внешним связям и делам трудящихся за рубежом  
Министерства труда и социального страхования Турец-
кой Республики и заместитель председателя СФКР Гуль-
нура Муратовна Джуматаева)
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ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ЗА 
НАЗНАЧЕНИЕМ ПЕНСИИ

1. Застрахованные лица, имеющие право на 
пенсию по возрасту (за исключением имеющих 
право на пенсию по Списку N 2, за особые условия 
труда и работников текстильных производств), 
по инвалидности, по случаю потери кормильца, 
обращаются с заявлением о назначении пенсии 
в территориальное управление Социального 
фонда по месту жительства.

2. Застрахованные лица, имеющие право 
на пенсии по Списку N 2, за особые условия 
труда и работники текстильных производств, 
обращаются с заявлением о назначении пенсии 
в администрацию предприятия по месту 
выработки большей части льготного стажа.

В случае ликвидации, реорганизации 
предприятия, которое произвело 
капитализацию и передачу в Социальный фонд 
средств, предназначенных на выплату льготных 
пенсий, граждане, выработавшие необходимый 
стаж работы по Списку N 2, за особые условия 
труда и работники текстильных производств, 
обращаются с заявлением о назначении пенсии 
в территориальное управление Социального 
фонда по месту жительства.

3. Застрахованные лица, получающие 
пенсию на льготных условиях на предприятии, 
обращаются с заявлением о назначении второй 
страховой части пенсии СП2 в территориальное 
управление Социального фонда по месту 
жительства.

4. Застрахованные лица, выработавшие 
льготный стаж по Списку N 2, работники 
текстильных производств предприятий, 
входивших в программу “PESAC”, и 
предприятий, ликвидированных до 1996 года 
без правопреемника и капитализации средств, 
обращаются с заявлением о назначении пенсии 
в территориальное управление Социального 
фонда по месту жительства.

5. Застрахованные лица, имеющие право 
на пенсию за особые условия труда из числа 
летного и летно-испытательного состава, 
обращаются с заявлением о назначении пенсии 
в территориальное управление Социального 
фонда по месту жительства.

6. Застрахованные лица, проживающие в 
домах престарелых и инвалидов, обращаются 
с заявлением о назначении пенсии в 
территориальное управление Социального 
фонда по месту нахождения дома престарелых 
и инвалидов, через администрацию этого 
учреждения.

7. Застрахованные лица, находящиеся в 
следственных изоляторах и отбывающие 
наказание в исправительных учреждениях, 
обращаются с заявлением о назначении 
страховой части пенсии в территориальное 
управлениеСоциального фонда по месту 
жительства, через администрацию учреждения 
или доверенное лицо.

8. В тех случаях, когда лицо, 
которому назначается пенсия, является 
несовершеннолетним или недееспособным, 
заявление о назначении пенсии подается в 
территориальное управление Социального 
фонда по месту жительства его родителями 
(усыновителями, опекунами, попечителями). 
При этом, если родители (усыновители, 
опекуны, попечители) несовершеннолетнего 
или недееспособного лица проживают 
раздельно, то заявление подается по месту 
жительства того из родителей (усыновителей, 
опекунов, попечителей), с которым проживает 
несовершеннолетнее или недееспособное лицо.

В том случае, если законным представителем 
несовершеннолетнего или недееспособного 
лица является соответствующее учреждение, 
в котором несовершеннолетнее или 

ПЕНСИОННАЯ ГРАМОТНОСТЬ
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недееспособное лицо постоянно пребывает, 
заявление о назначении пенсии подается в 
территориальное управление Социального 
фонда по месту нахождения этого учреждения.

Несовершеннолетний, достигший 16-ти 
лет, вправе обратиться за назначением пенсии 
по случаю потери кормильца самостоятельно 
в территориальное управление Социального 
фонда по месту жительства.

9. Застрахованные лица могут обращаться 
за назначением пенсии в любое время после 
возникновения права на нее, установленного 
Законом Кыргызской Республики “О 
государственном пенсионном социальном 
страховании”, без ограничения каким-либо 
сроком.

Заявление о назначении пенсии по возрасту, 
в том числе и на льготных условиях, может быть 
подано и до наступления пенсионного возраста, 
но не ранее чем за месяц до возникновения 
права на эту пенсию.

Днем обращения застрахованного лица за 
назначением пенсии считается день приема 
органом, назначающим пенсию, заявления о 
назначении пенсии со всеми необходимыми 
документами. Если указанное заявление 
пересылается по почте, и при этом прилагаются 
все необходимые документы, то днем обращения 
за пенсией считается дата, указанная на 
почтовом штемпеле места отправления данного 
заявления.

10. В заявлении о назначении пенсии 
установленного образца должен быть 
указан персональный идентификационный 
номер удостоверения социальной защиты 
застрахованного лица и данные паспорта.

При отсутствии удостоверения социальной 
защиты заявитель должен обратиться в 
органы Социального фонда для его получения 
путем прохождения регистрации в системе 
персонифицированного (индивидуального) 
учета граждан Кыргызской Республики в целях 
обязательного социального страхования.

11. К заявлению о назначении пенсии 
должны быть приложены все необходимые 
документы для назначения пенсии.

12. В случае, если в представленных 
документах для назначения пенсии и в данных 
персонифицированного учета отсутствуют 
необходимые данные для назначения 
пенсии, территориальное управление 
Социального фонда, назначающее пенсию, 
дает обратившемуся застрахованному 

лицу разъяснения о документах, которые 
он должен представить дополнительно. 
Если такие документы будут представлены 
не позднее чем через три месяца со дня 
получения соответствующего разъяснения, 
днем обращения за пенсией считается день 
приема заявления о назначении пенсии или 
дата, указанная на почтовом штемпеле места 
отправления данного заявления.

Управления Социального фонда обязаны 
консультировать и оказывать помощь 
застрахованному лицу в получении и 
оформлении необходимых документов для 
назначения пенсии.

13. Застрахованное лицо, обратившееся 
за пенсией, имеет право заблаговременно 
ознакомиться со сведениями, содержащимися 
в его личном страховом счете в порядке, 
предусмотренном Законом Кыргызской 
Республики “О персонифицированном 
(индивидуальном) учете граждан Кыргызской 
Республики для целей обязательного 
государственного социального страхования”.

В случае отсутствия в системе 
персонифицированного учета сведений, 
необходимых для назначения пенсии, 
управление Социального фонда уведомляет 
об этом заявителя, работодателя, разъясняет 
порядок и сроки их представления.

14. Пенсионеры, переселившиеся из 
государств-участников Соглашения о 
гарантиях прав граждан государств-участников 
Содружества Независимых Государств в области 
пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 года, 
обращаются с заявлением о назначении пенсии в 
территориальное отделение Социального фонда 
по месту жительства. На основании заявления 
территориальным управлением Социального 
фонда делается запрос пенсионного дела с 
прежнего места жительства пенсионера. При 
наличии у заявителя пенсионного дела, оно 
прилагается к заявлению.

ПЕНСИОННАЯ ГРАМОТНОСТЬ
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Какие основные понятия и 
термины есть по государст- 
венному накопительному пен-
сионному фонду?

Аффилированное лицо физического или 
юридического лица - любое физическое или 
юридическое лицо (за исключением государ-
ственных органов, осуществляющих контроль 
за его деятельностью в рамках предоставлен-
ных им полномочий), которое имеет право 
прямо или косвенно определять решения или 
оказывать влияние на принимаемые решения, 
а также любое физическое или юридическое 
лицо, в отношении которого это аффилирован-
ное лицо имеет такое право.

Государственный накопительный 
пенсионный фонд - целевой страховой 
(резервный) фонд, который создается 
Социальным фондом Кыргызской Республики 
(далее - Соцфонд) в соответствии с настоящим 
Законом, в котором аккумулируются страховые 
взносы по государственному социальному 
страхованию на финансирование накопительной 
части пенсии, учитываемые в накопительной 
части личного страхового счета и инвестируемые 
в целях получения инвестиционного дохода в 
пользу застрахованных лиц.

Доходы от инвестирования - дивиденды 
и проценты (доход) по ценным бумагам и 
банковским депозитам, другие виды доходов 
от операций по инвестированию средств 
пенсионных накоплений.

Диверсификация - размещение пенсионных 
активов в финансовые инструменты с целью 
снижения риска их потерь в соответствии 
с требованиями, установленными 
Правительством Кыргызской Республики.

Застрахованное лицо - лицо, на которое 
распространяется государственное социальное 
страхование и которое уплачивает (уплачивало) 
страховые взносы на финансирование 
накопительной части пенсии.

Инвестирование средств пенсионных 
накоплений - деятельность управляющей 
компании по управлению средствами 
пенсионных накоплений.

ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ СОЦИАЛЬНОГО ФОНДА

ВОПРОСЫ - ОТВЕТЫ

Инвестиционный портфель - совокупность 
денежных средств и ценных бумаг, находящихся 
в доверительном управлении управляющих 
компаний.

Пенсионные активы - средства, предназна-
ченные для инвестирования, получения инве-
стиционных доходов в пользу застрахованных 
лиц, обеспечения и осуществления пенсионных 
выплат из накопительных пенсионных фондов.

Пенсионные накопления - совокупность 
денежных средств, включающих в себя:

1) суммы страховых взносов на 
финансирование накопительной части 
пенсии, поступившие в Соцфонд на счета 
Государственного накопительного пенсионного 
фонда;

2) доходы от инвестирования;

3) пени, иные поступления в соответствии 
с договорами, законодательством Кыргызской 
Республики.

Разрешенные активы - разрешенные 
настоящим Законом объекты инвестирования.

Управляющая компания - профессиональ-
ный участник рынка ценных бумаг, осущест-
вляющий от своего имени в интересах и за счет 
клиентов управляющей компании деятель-
ность по доверительному управлению инвести-
ционными активами, в том числе пенсионными 
активами.

Уполномоченный государственный 
орган - уполномоченный Правительством 
Кыргызской Республики государственный 
орган по регулированию, контролю и надзору в 
сфере формирования и инвестирования средств 
пенсионных накоплений.

Депозитарий - юридическое лицо, 
созданное в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики, имеющее 
соответствующую лицензию на осуществление 
депозитарной деятельности и деятельности 
депозитария инвестиционных фондов, паевых 
инвестиционных фондов и накопительных 
пенсионных фондов в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики.
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В РОССИИ СТРАХОВЫЕ ПЕНСИИ  УВЕЛИЧИВАЮТСЯ 

С 1 февраля 2017 года страховые пенсии 
более 31,4 млн неработающих пенсионеров 
увеличиваются на 5,4% исходя из роста 
потребительских цен за 2016 год*. Стоимость 
индивидуального пенсионного коэффициента 
(пенсионного балла), с учетом которого 
назначаются страховые пенсии, составит 
78,28 рубля (до 1 февраля 2017 года – 74,27 
рубля). Вместе со страховой пенсией на 5,4% 
проиндексируется фиксированная выплата к 
ней и составит 4805,11 рубля.

Таким образом, с февраля Пенсионный фонд 
России перейдет к выплате повышенных на 
5,4% всех видов страховых пенсий: по старости, 
по инвалидности, по случаю потери кормильца 
неработающим пенсионерам. Работающие 
пенсионеры будут получать пенсию с учетом 
индексации после завершения трудовой 
деятельности.

По данным Росстата, инфляция  в 
2016 году составила 5,4%, и ровно на эту 
величину индексируются страховые пенсии 
неработающих пенсионеров. Индексация 
пенсий на уровень инфляции за предыдущий 
год обеспечит сохранение покупательной 
способности страховой пенсии неработающих 
пенсионеров.

В результате в 2017 году среднегодовой 
размер страховой пенсии по старости достигнет 
13 620 рублей, увеличившись по сравнению с 

2016 годом на 467 рублей. Величина пенсии 
превысит прожиточный минимум пенсионера 
примерно на 60%. 

Расходы на индексацию страховых пенсий 
предусмотрены в бюджете Пенсионного 
фонда России на 2017 год в размере почти 230 
млрд рублей. В целом в 2017 году на выплату 
страховых пенсий в бюджет ПФР заложено 6,4 
трлн рублей.

Что касается дальнейшего повышения 
пенсий в течение 2017 года, то с 1 апреля пройдет 
индексация социальных пенсий с учетом темпов 
роста прожиточного минимума пенсионера в 
Российской Федерации  за прошедший год. В 
августе произойдет традиционный перерасчет 
страховых пенсий работающих пенсионеров.

При этом в течение 2017 года минимальный 
уровень пенсионного обеспечения пенсионеров 
будет по-прежнему не ниже прожиточного 
минимума пенсионера в регионе, где он 
проживает. Если размер пенсии вкупе с другими 
причитающимися неработающему пенсионеру 
выплатами будет ниже прожиточного 
минимума, то ему будет установлена социальная 
доплата.

До 28 января 2017 года завершится доставка 
единовременной выплаты в размере 5000 
рублей российским пенсионерам. Это относится 
прежде всего к пенсионерам, получающим 
пенсию через почтовые организации. Всем 
получателям пенсии через кредитные 
организации единовременная выплата 
уже доставлена. По оперативным данным, 
единовременную выплату получили 85% 
пенсионеров.

Индексация производится в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 19 января 
2017 года №36 «Об утверждении коэффициента 
индексации с 1 февраля 2017 года размера 
фиксированной выплаты к страховой пенсии» 
и постановлением Правительства РФ от 19 
января 2017 года №35 «Об утверждении индекса 
роста потребительских цен за 2016 год для 
установления стоимости одного пенсионного 
коэффициента с 1 февраля 2017 года».

ПЕНСИОННЫЕ НОВОСТИ СНГ
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ВСЕ О БУДУЩЕЙ  
ПЕНСИИ

Пенсионная грамотность населения, как 
и финансовая — залог успешного развития 
страны. Чтобы граждане могли рационально 
распоряжаться настоящими и будущими 
финансами, разумно подойти к вопросу 
пенсионных накоплений, контролируя процесс, 
базовые знания необходимо закладывать с 
детства. Специально для молодёжи Пенсионный 
фонд России разработал образовательную 
программу и учебник, по которым уже почти 4 
млн учащихся узнали о правилах формирования 
своей будущей пенсии.

С 2011 года в России действует программа 
по повышению пенсионной грамотности 
учащейся молодежи. В течение последних пяти 
лет специалисты Пенсионного фонда России 
посетили 83 тысяч российских школ, высших 
и средних специальных учебных заведений. В 
них было проведено более 129 тысяч уроков, 
на которых присутствовало около 3,8 млн 
обучающихся, а также было проведено более 
14 тысяч экскурсий в рамках дней открытых 
дверей ПФР для 480 тысяч учащихся.

В 2016 году так называемый единый день 
пенсионной грамотности для школьников 
и студентов ВУЗов и ССУЗов состоялся 29 
сентября.В этот день во всех регионах страны 
сотрудники ПФР посетили учащихся во время 
занятий и провели разъяснительные уроки о 
современной системе формирования пенсий, 
а также о последних изменениях в системе 
обязательного пенсионного страхования.

Одновременно с программой занятий, 
разработанной для молодежи, в ПФР был 
написан и специальный учебник. Это справочное 
пособие, выполненное как красочный и 
привлекающий внимание буклет, наглядно 
рассказывает о пенсионной формуле, расчете 
пенсии в баллах и существующих возможностях 
увеличения размера пенсии.

В учебник включены наглядные примеры 
различных жизненных факторов и ситуаций, 
влияющих на размер пенсии, что особенно 
актуально для нынешних школьников, 
поскольку именно им в полном объеме 
предстоит формировать свою пенсию по новым 
правилам.

В пособие, первая редакция которого 
была выпущена одновременно со стартом 
программы в 2011 году, ежегодно вносятся 
изменения, соответствующие произошедшим 
за год нововведениям в самой пенсионной 
системе. Самые большие правки в учебнике, как 
несложно догадаться, произошли в 2015 году, 
когда в России была введена в действие новая 
пенсионная формула. Теперь на его страницах 
учащиеся могут найти доступные объяснения 
о стаже, необходимом количестве баллов, 
стоимости пенсионного балла, а также примеры 
расчета балла за год и многие другие тонкости 
системы.

Зачем учащимся знать о пенсии
Очень часто возникает вопрос, зачем 

нынешним учащимся знать нюансы 
современной пенсионной системы и 
разбираться в деталях, если им до пенсии еще 
очень далеко? Как объясняет руководитель 
пресс-службы ПФР Станислав Дегтярев, это 
способ привлечь внимание ребят, показать, 
что такое пенсия на наглядных и конкретных 
примерах. «Через весь учебник проходят 
основные моменты пенсионной системы, 
например, разные ее уровни: государственный, 
добровольный», – отмечает он. Большинство 
школьников на уроках пенсионной грамотности 
интересуются именно этими вопросами – 
отличия государственной пенсионной системы 
от негосударственной. 

«Много вопросов задают про накопительную 
пенсию, потому что из учебника видно, что с 

ПЕНСИОННЫЕ НОВОСТИ СНГ
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ней можно что-то делать, есть определенные 
возможности управления пенсионными 
накоплениями, и ребята хотят узнать, что это 
за возможности», – рассказывает представитель 
Пенсионного Фонда России. 

По его словам, никто не ожидает, что дети 
сразу все запомнят и во всем разберутся. 
«Но они прочитают, увидят что-то новое, 
что-то уяснят для себя – и это уже здорово. 
Однажды перед современными школьниками 
обязательно встанет вопрос пенсии, так пусть к 
этому моменту для них все это не будет пустым 
звуком», — заключает Дегтярев.

Рост заинтересованности школьников 
пенсионными процессами можно назвать одной 

из ключевых целей проходящих мероприятий. 
Для того чтобы привлечь внимание учащихся 
к вопросу формирования пенсии после 
ознакомления с материалами учебного пособия 
школьникам предлагается пройти интересное 
тестовое задание, чтобы выяснить степень 
понимания молодежью услышанного или 
прочитанного.

Интерес к занятиям традиционно 
проявляют не только школьники, но и 
учителя, активно участвующие в проводимых 
специалистами занятиях, ведь вопрос 
формирования пенсии для них не завтрашний, 
как для ключевой аудитории – детей, а уже 
сегодняшний. Таким образом, срабатывает 
функция привлечения внимания слушателей 
к материалам буклета. «Все наши учебники – а 
только в этом году тираж учебника составил 
почти 1 млн экземпляров -передаются школам, 
дети берут их домой и там с родителями, 
бабушками и дедушками смотрят их вместе, 
получается довольно увлекательный процесс», 
— утверждает Дегтярев.

Таким образом, учебник, рассчитанный на 
разъяснение нюансов системы обязательного 
пенсионного страхования молодежи, при 
переходе из портфелей детей в руки к 
их родителям по вечерам после занятий 
приобретает уже новую, более широкую 
функцию, потому что попадает во внимание 
нынешнего работающего населения.

И пусть текст буклетов рассчитан на 
подростков – принцип «чем проще, тем 
понятнее» работает для всех возрастов. 

Как известно, пенсионная и финансовая 
грамотность населения страны обладает 
серьезным влиянием на развитие экономики 
страны. Поэтому простое и понятное 

разъяснение принципов работы пенсионной 
системы как для тех, кто находится в самом 
начале своего жизненного пути, так и для тех, 
кто уже не раз сталкивался со сложностями 
социально-экономического устройства семьи 
и страны, несет важнейшую образовательную 
функцию.

Стоит отметить, что органы образования 
субъектов России уже не первый год 
поддерживают инициативу Пенсионного Фонда 
России по повышению пенсионной грамотности 
учащейся молодежи. В регионах заключены 
специальные соглашения о содействии 
образовательной программе Пенсионного 
Фонда России по повышению пенсионной и 
социальной грамотности. Таким образом, к 
школьникам приходят самые разнообразные 
специалисты, к тому же учащиеся могут посетить 
с экскурсией специальные центры Пенсионного 
фонда, где им расскажут, как работает система 
на практике.

ПЕНСИОННЫЕ НОВОСТИ СНГ
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АЗБУКА ИНТЕРНЕТА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Организаторы проекта «Азбука интернета» 
- Пенсионный фонд России и ПАО «Ростелеком» 
- подвели итоги 2016 года В рамках проекта, 
стартовавшего два года назад, компьютерную 
грамотность освоили более 100 тысяч 
пенсионеров из 74 регионов России.Обучение 
ведется на курсах, которые организуют 
отделения Пенсионного фонда, филиалы 
«Ростелекома», региональные управления 
социальной защиты. В ряде регионов в работу 
по программе «Азбука интернета» включились 
также университеты и библиотеки, 
общественные центры и даже летние курсы 
при средних школах.

Как говорят авторы проекта, «Азбука 
интернета» стала популярной благодаря 
продуманному и адаптированному для людей 
старшего возраста обучающему материалу 
и доступности программы: проект легко 
может зайти в каждый дом, где есть интернет 
и компьютер. Все материалы размещены на 
сайте azbukainterneta.ru. Здесь можно найти 
базовый курс из 12 глав, который рассчитан на 
тех, кто только приступил к обучению, и модули 
расширенного курса для более глубокого 
изучения наиболее востребованных тем. Здесь 
же представлены методические материалы и 
презентации к урокам для преподавателей. 

Любой пользователь интернета может 
скачать и распечатать материалы программы. 
Около 10% пенсионеров изучают программу 
самостоятельно или с помощью детей и внуков.

Программа обучения «Азбука интернета» 
постоянно совершенствуется и старается 
идти в ногу со временем и соответствовать 
потребностям людей старшего возраста, ее 
разделы постоянно обновляются. Так, в 2016 
году на сайте появились блоки материалов по 
обучению правилам поиска и оплаты товаров и 
услуг в интернете, а также специальный раздел, 
посвященный поиску работы через сеть.

Напомним, обучающее пособие и интернет-
портал «Азбука интернета» разработаны 
в рамках подписанного в начале 2014 года 
соглашения между Пенсионным фондом и 
«Ростелекомом» о сотрудничестве при обучении 
пенсионеров компьютерной грамотности. 
Цель сотрудничества – облегчить доступ 
пенсионеров к получению государственных 
услуг в электронном виде через интернет 
и повысить качество жизни посредством 
обучения компьютерной грамотности и работе 
в сети.

Материалы учебной программы и 
учебно-методического пособия «Азбука 
интернета» получили рецензию Института 
информатизации образования Российской 
Академии образования. Из заключения 
Института следует, что представленные 
на рецензию материалы соответствуют 
всем требованиям, предъявляемым к 
учебно-методическим материалам, изданы 
своевременно, полезны и необходимы 
аудитории, которой они адресованы.

Все материалы базового курса 
программы «Азбука Интернета» - учебное 
пособие, методические рекомендации для 
преподавателей, полезные материалы и ссылки 
были размещены разработчиками программы 
на сайтах азбукаинтернета.рф и azbukainter-
neta.ru в открытом доступе в конце сентября 
2014 года. Портал посещают около 20 тысяч 
пользователей ежемесячно.



39          

ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА МИРА

ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА ЛАТВИИ ПРИЗНАНА   
ЖИЗНЕСПОСОБНОЙ В МИРЕ

В составленном германской страховой 
компанией Allianz “Индексе жизнеспособности 
пенсий 2016” латвийская пенсионная система 
признана седьмой самой жизнеспособной в мире.

С 2014 года Латвия в этом индексе поднялась 
на два места. Как указано в исследовании, 
латвийская пенсионная система построена на 
качественных основных принципах. В стране 
проведены реформы - повышен пенсионный 
возраст и снижено бремя пенсионной системы 
для госбюджета.

“Это положительная новость, так как она 
подтверждает эффективность латвийской 
трехуровневой пенсионной системы, которую 
оценили также международные эксперты”, - так 
прокомментировал результаты исследования 
госсекретарь Министерства благосостояния 
Ингус Алликс.

В индексе латвийская пенсионная система 
оценена выше, чем эстонская и литовская, 
а также чилийская, по образцу которой она 
создавалась. Самыми жизнеспособными среди 
54 стран мира признаны пенсионные системы 
Австралии, Дании, Швеции, Нидерландов, 
Норвегии и Новой Зеландии.

Как подчеркивают авторы исследования, 
индекс оценивает финансовую 
жизнеспособность пенсионных систем в 
долгосрочной перспективе, а не достаточность 
доходов пенсионеров.

В Латвии действует трехуровневая пенсион-
ная система. Пенсии первого уровня выплачи-
ваются нынешним пенсионерам из взимаемых 
в госбюджет социальных взносов. Второй уро-
вень (фондированных пенсий) предусматри- 
вает вложение части социальных взносов ра-
ботающих в финансовый сектор, а на третьем 

уровне действуют частные пенсионные фонды, 
взносы в которые вносятся добровольно.

Бюро омбудсмена обращает внимание на 
то, что в Латвии 322 тысяч (70%) пенсионеров 
получают пенсию не выше 300 евро в месяц, 
поэтому сравнительно высок удельный 
вес риска бедности среди людей именно 
пенсионного возраста.

Опрос: 77% жителей Латвии хотели бы 
выйти на пенсию до 61 года 

77% жителей Латвии хотели бы выйти на 
пенсию до достижения 61-летнего возраста, 
показал опрос, проведенный “Swedbank”.

34% экономически активных жителей 
охотно вышли бы на пенсию уже в возрасте 50-
55 лет, 8% - раньше 50 лет, 12% - в возрасте 62-
65 лет, 2% - в возрасте 66-70 лет, еще 2% - после 
70 лет. 7% опрошенных не думали над тем, когда 
они хотели бы выйти на пенсию.

Выйти на пенсию пораньше хотели бы 
респонденты предпенсионного возраста, 
работать до 65 лет - молодые респонденты 
в возрасте до 29 лет и респонденты с более 
высокими доходами.

С 2014 года пенсионный возраст в Латвии 
повышается с 62 лет на три месяца в год, пока в 
2025 году не достигнет 65 лет.

Опрос показал, что в отношении желаемого 
размера пенсии требования респондентов 
растут: если в 2011 году он составлял в среднем 
842 евро, то в 2016 - 885 евро в месяц. Мужчины 
хотели бы получать пенсию в размере в среднем 
1043 евро, респонденты в возрасте 30-39 лет - 
992 евро, рижане - 968 евро в месяц.

56% опрошенных не делают никаких 
накоплений для своей будущей пенсии и только 
31% интересуются, на какую пенсию они 
могут рассчитывать с учетом своих нынешних 
социальных взносов. 71% респондентов 
связывают свое финансовое обеспечение в 
старости в основном с государственной пенсией 
по возрасту.

Между тем жители Латвии оценивают ее 
скептически - всего на 5 баллов по 10-балльной 
шкале.

Сейчас средний размер пенсии по возрасту в 
Латвии составляет 292 евро.

В ходе проведенного в январе 2016 года 
опроса в сотрудничестве с “Snapshots” было 
опрошено 792 жителя Латвии в возрасте 18-62 
лет.
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ТРЕТЬ ЖИТЕЛЕЙ ЛАТВИИ НЕ ДОВЕРЯЮТ НАДЕЖНОСТИ 
ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ

Большинство латвийцев (61%) не 
воспринимают накопления 2-го пенсионного 
уровня как свои деньги и не считаются с ними 
в будущем, показали результата опроса банка 
Swedbank. 

Лишь 6% жителей Латвии регулярно следят 
за изменениями объема накопленных средств. 
В то же время 35% жителей Латвии в целом 
не доверяют надежности пенсионной системы 
в отдаленной перспективе, 18% не считают 
своими деньги, которые получат лишь по выходу 
на пенсию, а 8% даже не имеют представления, 
какой банк управляет взносами и какая сумма 
уже накопилась. 

Необходимо отметить, что за последние 5 лет 
количество жителей, не считающих накопления 
2-го пенсионного уровня своими деньгами, 
увеличилось на 5 процентных пунктов.

“Опрос выявил двойственное отношение 
жителей ко второму пенсионному уровню – 
каждый третий воспринимает эти накопления 
как свои, но в то же время 35% людей не доверяют 
пенсионной системе. Хочу подчеркнуть – уже 
сегодня во 2-м пенсионном уровне накопились 
реальные деньги, которые сыграют большую 
роль в жизни каждого человека в пенсионные 
годы, какими бы далекими они сегодня 
ни казались”, отмечает Кристап Копшталс, 
менеджер линии продуктов Отдела поддержки 
пенсий и инвестиций Swedbank.

Исследование показало, что среди 
важнейших критериев выбора управляющих 

средствами 2-го пенсионного уровня 
доминирует доверие к предложению своего 
банка (61% опрошенных). Далее следуют 
надежность и репутация управляющего (17%) 
и прогнозируемый уровень прибыли (9%). 
Однако, четвертая часть (26%) респондентов не 
скрывает, что вообще не углубляется в сущность 
предложений управляющих средствами 2-го 
пенсионного уровня, а еще 5% указали, что для 
них неважно, кто управляет их накоплениями 
2-го пенсионного уровня.

На что следует обратить внимание при 
выборе управляющего средствами 2-го 
пенсионного уровня?

Способность управляющего обеспечивать 
положительную динамику пенсионного 
капитала в долгосрочной перспективе. На 
портале www.manapensija.lv каждый может 
сравнить показатели доходности различных 
управляющих не только на данный момент, но и 
за предыдущие месяцы и годы.

Опыт и надежность управляющего, 
поскольку накопление 2-го пенсионного уровня 
формируется и управляется на протяжении 
длительного времени.

Частая смена управляющих пенсионным 
капиталом может негативно повлиять на его 
величину, если замена произведена не вовремя. 
Чтобы не только сохранить, но и приумножить 
свое накопление, важно не метаться от 
одного пенсионного плана к другому, так как 
долгосрочные вложения, к каковым относится 
пенсионное накопление, следует доверять 
надежному партнеру.

Участие во 2-м пенсионном уровне не 
связано с дополнительными расходами, 
поскольку накопление формируется из взносов 
социального страхования. В настоящее время 
во 2-й пенсионный уровень направляются 
деньги в размере 6% брутто заработной платы. 
Накопленный капитал станет существенной 
составной частью пенсии, поэтому решение о 
выборе управляющего необходимо принимать 
ответственно.

ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА МИРА
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ЧТО ТАКОЕ ТРАТАКА

Тратака — это простой метод неразделенной 
концентрации, в котором ум намеренно 
сосредотачивается на манифестном объекте, 
а затем на понятии или идее. Слово тратака 
означает пристальный взгляд на объект, 
расположенный прямо перед глазами, не 
моргая. Глазные яблоки должны оставаться 
устойчивыми, и веки не должны моргать. Тратака 
бывает двух видов — внутренняя и внешняя. 
При внутренней тратаке глаза закрыты, а ум 
концентрируется на элементе внутри, обычно 
на местечке между бровями. При внешней 
тратаке глаза открыты и фокусируются на 
видимом объекте. В приведенном ниже списке 
рекомендуются различные внешние объекты, 
на которых можно сосредоточиться, занимаясь 
внешней тратакой.

Преимущества практики Тратаки

Практика тратаки помогает в лечении многих 
заболеваний глаз. Люди с плохим зрением и те, 
кто носит очки, должны практиковать тратаку 
в течение пяти минут ежедневно. Тратаку 
связывают с силой исцеления и ясновидения. 
Помимо очевидных преимуществ для глаз, 
это терапевтическое средство актуально при 
депрессии, бессоннице, аллергии, тревоге, 
постуральных проблемах, плохой концентрации 
внимания и памяти.

Простые упражнения тратаки

1. Точка на листе 

Возьмите лист размером с ладонь и 
нарисуйте черную точку размером с горошину 
посередине. Прикрепите лист на картон или 
стену на расстоянии 50-60 см от вас на уровне 
глаз, когда вы удобно сидите. Сосредоточиваясь 
на точке, смотрите не моргая в течении 5-10 
минут, повторяйте утром и вечером.

2. Пламя свечи  

Зажгите свечу в темной комнате и сосредо-
точьтесь на пламени в течение 5-10 минут, не 
моргая. Выполняйте это упражнение утром и 

вечером, без перерыва. Людям, особенно детям, 
с дефектами зрения, рекомендован этот метод.

3. Темнота  

Сядьте в темной комнате и сосредоточьтесь 
на темноте в течение 5-10 минут. Глаза должны 
оставаться открытыми.

4. Голубое небо  

Сидите на открытом месте и смотрите на 
голубое небо, не моргая. Почувствуйте себя в 
единении с небом.

5. Фотография 

Маленькое изображение Бога или божества 
по вашему выбору прикройте чистым листом 
бумаги, с небольшим круглым отверстием, чтобы 
было видно только лицо Бога или божества. 
Поместите фотографию на расстоянии 50-60 
см от вас на уровне глаза и попрактикуйтесь в 
тратаку на фотографии.

6. Кристалл  

Если у вас есть кристалл, поместите его на 
расстоянии 50-60 см на высоте уровня глаз, 
сосредоточась. Кристаллы обладают многими 
целебными свойствами и считаются сильными 
камнями в геммологии.

7. Цветок  

При этом методе сконцентрируйтесь на 
цветке примерно в половину размера вашей 
ладони: темный цветной цветок (красный или 
фиолетовый) — в хорошо освещенной комнате 
и светлый цветной цветок (желтый или белый) 
— в темной комнате.

8. Игла  

Подвесьте иглу на нитке, прикрепив 
к гвоздю на стене, и тренируйте тратаку, 
сосредоточившись на игле. Убедитесь, что 
вокруг иглы нет других предметов, и ваше 
периферийное зрение не переключается на 
никакой другой объект.
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ГНПФ

ИНФОРМАЦИЯ ПО РАЗМЕЩЕННЫМ СРЕДСТВАМ ГНПФ 
СОЦИАЛЬНОГО ФОНДА КР ПО СОСТОЯНИЮ НА 16.03.2017Г.

№    
п/п наименование ГЦБ срок обращения доходность в % сумма вклада

1 12-месячные ГКВ 364 дн. 8,00-14,00 723 795 489,60
2 ГКО 2 года 730 дн. 13,25-18,00 3 487 723 086,16
3 ГКО (3 года) 1095 дн. 13,50-17,50 1 833 560 902,24

1057 дн. 15,72 27 849 000,00
4 ГКО (5 лет) 1825 дн. 17,00-20,00 1 568 417 741,77
5 ГКО (7 лет) 2555 дн. 18,00 355 497 062,40

Всего в ГЦБ 7 996 843 282,17
№    

п/п наименование Банка срок размещения доходность в % сумма вклада

1 Банк №1 365 10,00-20,30 154 000 000,00
2 Банк №2 365 10,80-15,11 721 250 000,00
3 Банк №3 365 10,00-15,00 457 000 000,00
4 Банк №4 365 16,00 72 000 000,00
5 Банк №5 365 16,00 20 000 000,00
6 Банк №6 365 12,50 50 000 000,00
7 Банк №7 365 10,50-16,10 667 250 000,00
8 Банк №8 365 10,20-10,30 200 000 000,00
9 Банк №9 365 10,10-15,00 105 000 000,00

10 Банк №10 365 15,20-15,50 541 500 000,00
11 Банк №11 365 10,80 25 000 000,00

Всего в депозитах коммер.банков 3 013 000 000,00
Всего средств в ГЦБ и депозитах : 11 009 843 282,17

Остаток по счету ГНПФ 
1350108024055349-Айыл Банк 20 440 220,36

Остаток по счету ГНПФ 
1350108021998242-Айыл Банк 25 729 377,49

Остаток по счету ГНПФ 
1299004140021451-РСК Банк 163 550 342,77

Остаток по счету ГНПФ 
1299004140021552-РСК Банк 18 716 084,91

Остаток по счету доходов 
ГНПФ 1299004140020845-РСК 
Банк

70 451 373,57

Остаток по счету расходов 
ГНПФ 1299004140020946-РСК 
Банк

862 381,65

Текущий счет в НБКР 
1013890100000536 1 200,06

Итого на счетах: 299 750 980,81
ВСЕГО активов: 11 309 594 262,98



Жанга жагым бир суйкумдуу жайдары,
Кирип келди босогодон МАРТ айы.
Жашыл көйнөк кийиндирип жасантып,
Ала келди өзү менен ал ЖАЗДЫ.

Ала келди кыска күндү узартып,
Жер жарылтып көк бетеге чыгарып.
Талааларды мол түшүмгө даярдап.
Эмгек сүйгөн дыйкандарды шыктантып.

Байчечекей тартуу кылып жайнатып,
Койну толо ала келди майрамды.
Жүрөктөргө сүйүү чачып аруулап,
Сезимдерди бир башкача тазартты.

Жылуулукту бут ааламга таратты,
Айлананы укмуштуудай жашартты.
Жыл жаңыртып Жаңы жылды берген ай,
Мактабайын анан кантип мен МАРТты.

МАРТ АЙЫ.



Урматтуу окурмандар!

“Пенсия“ журналынан пенсияга байланыштуу жана 
социалдык-экономикалык маалыматтар менен  

кеңири кабардар боло аласыздар.  
“Пенсия“ журналы Сиздин журнал.

Байланыш үчүн телефондор: 0 (312) 53-02-09, 53-02-76

Журнал акысыз таратылат


