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Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду өлкөдө мамлекеттик 
социалдык камсыздандыруу жана пенсия менен камсыз кылуу 
чөйрөсүндө мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарууну 
жүзөгө ашырган, мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жана 
пенсия менен камсыз кылуу тутумунун өз алдынча башкаруу 
принцибинде иштеген аткаруучу органы болуп саналат. Аталган 
фонд жөнүндөгү мыйзамдын биринчи беренеси дал ушинтип 
башталат.

СОЦИАЛДЫК ФОНДДУН 
НЕГИЗГИ МИЛДЕТИ

ПЕНСИЯЛЫК  КАМСЫЗДОО - 

Социалдык фонд өткөн 2015-жылы кандай 
иштеди, эмне деген саамалыктарды 
жаратты, кандай багыттарга бет алды  

жана дагы ушул сыяктуу маселелер каралган 
башкармалыктын жыл жыйынтыгы боюнча 
отурумунун маалыматтарында мыйзамдын 
алгачкы беренеси толук жана так аткарылып 
келе атканы баса белгиленди.

 Өлкөдө пенсиялык камсыз кылуу деңгээлин 
жогорулатууну  Социалдык фонд негизги 
милдет деп эсептейт.

Фонддун республика боюнча бардык 
түзүмдөрүндө мамлекеттик пенсиялык 
социалдык камсыздандыруу боюнча 
тапшырмаларды аткарууда бир катар иштер 
жүзөгө ашкан. Өлкө боюнча  590,4 миң пенсионер 
каттоодо болсо, пенсионерлердин жашоо 
деңгээлин колдоо максатында 2015-жылдын 
1-сентябрынан тартып пенсиялардын өлчөмү  
кайра эсептөө жүргүзүлгөн мезгилде жалпы 
камсыздандыруу стажы эркектер үчүн – 40 жыл 
жана андан жогору, аялдар үчүн -35 жыл жана 
андан жогору болгон адамдарга пенсияларынын 
камсыздандыруу бөлүктөрү 500 сомго чейин 
жогорулатылган. 1-топтогу майыптардын 
пенсияларынын камсыздандыруу бөлүктөрү да 
500 сомго (анткени бул топтогу  майыптар толугу 
менен эмгекке жарамсыз, бирөөнүн жардамына, 
багуусуна көзөмөлүнө муктаж, ошондуктан  
мамлекеттин  өзгөчө  көңүл буруусун 
талап  кылынат.  Калган пенсионерлерге да 
пенсияларынын камсыздандыруу бөлүктөрү 
250 сомго жогорулатылды. Күз мезгилинин 
биринчи күнүнөн тартып пенсиянын биринчи 
камсыздандыруу бөлүгүн эсептөө үчүн эмгек 

Пенсиялык саясат

акы боюнча 8000 сомдон 15000 сомго чейинки 
чектөөлөр алынып салынган. Чектөөлөрдү алып 
салуунун натыйжасында айрым пенсионерлер 
200 сомдон 1800 сомго чейин кошумча ала 
алышты.

 Андан сырткары  Өкмөттүн  2015-жылдын 
19-октябрындагы “Мөөнөттүү кызматтагы 
жоокерлердин жана матростордун ичинен 
аскер кызматчыларына майыптыгы 
боюнча пенсиянын эң төмөнкү өлчөмүн 
белгилөө жана Чернобыль АЭСиндеги 
жана жарандык же аскердик багыттагы  
башка атомдук объекттердеги авариянын 
кесепеттерин жоюунун катышуучулары 
үчүн компенсациялык төлөөлөрдү  белгилөө  
жөнүндөгү  ”№ 713- токтому менен  мөөнөттүү 
кызматтагы жоокерлердин матростордун 
ичинен аскер кызматчыларына майыптыгы 
боюнча пенсиянын эң төмөнкү өлчөмү 1850 сом 
өлчөмүндө белгиленди.  

Ошондой эле бул токтом менен Чернобыль 
АЭСиндеги жана жарандык же аскердик 
маанидеги башка атомдук объекттердеги 
аварияны жоюунун катышуучуларынын 
“Мамлекеттик пенсиялык социалдык 
камсыздандыруу жөнүндө” жана “Аскер 
кызматкерлерин пенсия менен камсыз 
кылуу жөнүндө” мыйзамдарда белгиленген 
пенсияларына ар айлык компенсациялык 
төлөөлөр: пенсияларынын өлчөмдөрү 3850 
сомдон ашкандарга 600 сом; пенсияларынын 
өлчөмдөрү 3850 сомго жетпегендерге, 3850 сом 
менен пенсиясынын өлчөмүнүн ортосундагы 
айырма катарында аныкталган өлчөмдө 
компенсациялык төлөмдөрдүн өлчөмү 600 
сомдон аз болбошу белгиленди.

Белгилеп  өтүүчү дагы бир жаңылык: 
2015-жылдан баштап  “сиңирген өзгөчө  эмгеги 
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үчүн” пенсия дайындоо токтотулду. Албетте, 
сиңирген эмгеги үчүн мурдатан дайындалган 
пенсиялар ошол бойдон улантылып төлөнө 
берет, бирок, 2015-жылдан баштап жаңыдан 
дайындалуучу пенсияларга бул артыкчылыктар 
колдонулбайт жана бул пенсияларды белгилөө 
боюнча тийиштүү комиссиянын иши токтолду.

Узаган жылда 23393,2 млн.сом белгиленген 
планда алдын ала жыйынтыктар боюнча 
24099,1 млн.сом суммасында камсыздандыруу 
төгүмдөрү жыйналып, планды 103%га 
жеткирүүгө   мүмкүн болду   же 705,9 
млн сомго көп жыйналды. Бул көрсөткүч 
2014-жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 
камсыздандыруу төгүмдөрү 2046,5 млн сомго 
көп жыйналганын түшүндүрөт.

2015-жылы камсыздандыруу төгүмдөрүн 
жыйноо боюнча иштер төгүмдөрдү 
өндүрүүнүн жаңы механизхмдерин 
киргизүүгө, төлөөчүлөрдү карыздарын жоюга 
кызыктырууга, төлөөчүлөргө түшүндүрүү 
иштерин майнаптуу жүргүзүүгө аракеттер 
жасалды.

Мындан алты жыл мурун жүз берген 
түштүктөгү июнь окуяларынын  кесепетинен 
жабыр тарткан ишкерлер үчүн Убактылуу 
өкмөттүн 2010-жылдын 19-июнундагы №77 
декретинин алкагында (“Ош шаарында 
жана Ош, Жалал-Абад областтарындагы 
тартипсиздиктердин убагында жабыр тарткан 
жеке жана юридикалык жактар үчүн фискалдык 
преференциялар, жеңилдиктер жана мөөнөтүн 
узартуулар жана регионду турукташтыруу 
менен калыбына келтирүү боюнча чаралар 
жөнүндө”) мамлекеттик колдоо алган 
ишкердик субъекттердин камсыздандырылган 
жарандардын укуктарын сактоо максаты 
менен ишкердик субъекттердин  174,4 млн.
сом өлчөмүндө камсыздандыруу төгүмдөрүнүн  
шарттуу төлөө суммалары Социалдык фондунун 
резервдик фондунан толтурулду.

Камсыздандыруу төгүмдөрүн 
төлөөчүлөрдүн финансылык-экономикалык 
абалын турукташтыруу жана колдоо, мурдагы 
жылдардагы камсыздандыруу төгүмдөрү 
боюнча карыздарын болушунча толук 
жоюга, утурумдук төгүмдөрүн өз убагында 
төлөөгө кызыктар кылууга жана Социалдык 
фонддун дебитордук карыздарын азайтууга 
дем берүү максатында камсыздандыруу 
төгүмдөрүн өз убагында же толук эмес 
төлөгөндүгү үчүн эсептелген финансылык 
санкцияларды жана туумдарды эсептен 
чыгаруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын   
мыйзамы     кабыл алынды. Буга улай  Кыргыз 
Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча 

Камсыздандыруу төгүмдөрүн
жыйноо

башкаруу органдарынын камсыздандыруу 
төгүмдөрү, айыптык санкциялар жана туумдар 
боюнча карыздарын эсептен чыгаруу” 
жөнүндөгү мыйзамга ылайык айыл чарбасына 
жарактуу мамлекеттик фонддун жерлерин 
ижарага берүүдө эсептелген 2015-жылдын 
1-январына чейинки айыптык санкциялар 
жана туумдар боюнча карыздар толук көлөмдө 
эсептен чыгарылмакчы. Аталган  мезгилге 
карата жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
органдарынын жалпы карызы 75,9 млн.сомду 
түзөт, анын ичинен 43,7 млн.сомго Социалдык 
фонддун пайдасына өндүрүп алууга сот акысы 
бар, ал эми 32,2 млн.сому эсептен чыгарууга 
жатат.

“Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу 
боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн 
тарифтери жөнүндөгү” мыйзамга  дыйкан жана 
фермердик чарбалар жана жеке ишкерлер үчүн  
камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери 
боюнча өзгөртүүлөр жана толуктоолор 
киргизилгени жалпыга маалым. Мындай 
өзгөртүүлөр киргизилгенден кийинки 
алгачкы  натыйжалар кубаттоого аларлык 
болду. Мисалы, алдын ала жыйынтыктар 
боюнча дыйкан жана фермердик чарбалардан 
жыйналган төгүмдөрдүн суммасы 2014-жылга 
салыштырганда 63,7 млн сомго көп болуп, 317,0 
млн сомду түздү. Бул өсүш  125,1 %ды берди.

Албетте Социалдык фонд жогоруда мисал 
келтирилген мыйзамдарга таянып эле 
карыз өндүрүүнү токтотуп калган жери жок, 
тескерисинче бир катар райондук жана шаардык 
башкармалыктар карыздарды өндүрүү боюнча 
алгылыктуу кадамдарга барышууда. Айтсак:

Айыл чарба сектору жана жеке 
ишкерлер боюнча иштер

ИШМЕРДИК
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-788,8 млн сом суммасына 47378 билдирүү 
жиберилип, ал суммадан 371,6млн сом;

-614,4 млн сом суммасына 9385 доо талап 
жиберилип, алардан 273,0 млн сом;

-2,6 млн сом суммасына 1109 
административдик айып салынып, ал суммадан 
2,0 млн сом түшсө;

-21,1 млн сом суммасына 55 төлөөчүнүн 
материалы укук коргоо органдарына берилип, 
4,3 млн сом;

-18,9 млн сом суммасына 95 төлөөчүнүн 
материалы прокуратурага берилип, 4,3 млн сом;

-448,7 млн сом суммасына 2226 төлөөчүнүн 
материалы сотко ашырылып, алардан 129,9 млн 
сом;

-49,8 млн сом суммасына 11 төлөөчүнүн 
материалы кудуретсиздикке берилип, ал 
суммадан 3,5 млн сом;

-3,2 млн сом суммасына 3 төлөөчүнүн мүлкү 
жазылып алардан 0,1 млн сом өндүрүлүп 
алынды. Ошентип жалпысынан 785,1 млн сом 
карызкорлордун эсебинен келип түшкөн.

Мындан сырткары дебитордук карыздарды 
кыскартуу жана камсыздандыруу төгүмдөрүн 
төлөөчүлөрдүн финансылык-экономикалык 
абалын колдоо үчүн “камсыздандыруу 
төгүмдөрүн өз убагында эмес же толук 
төлөбөгөндүгү үчүн эсептелген финансылык 
санкцияларды жана туумдарды эсептен чыгаруу 
жөнүндө мыйзам долбоору демилгеленген, ал 
мыйзам үстүдөгү жылдын майынан күчүнө 
кириши күтүлүүдө. Эсептен чыгаруу боюнча 
атайын акция уюштурулганына байланыштуу 
2015-жылдын  сентябрынан декабрына чейин 
Социалдык фонддун бюджетине кошумча 
90,9 млн сом камсыздандыруу төгүмдөрү 
түшүрүлгөн.

Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу 
боюнча дебитордук карыздарды кыскартуу  
жана аларды чечүү үчүн ыктыярдуу жана 
мажбурлоо мүнөзүндөгү чараларды көрүү 
Социалдык фонддун бүгүнкү күндөгү башкы 
милдеттеринин бири бойдон калууда.

2015-жылдын 1-декабрынан тартып Октябрь  
жана Сокулук райондорунда камсыздандыруу 
төгүмдөрүн башкаруу боюнча пилоттук долбоор 
башталды, ал үстүдөгү жылдын 1-августуна 
чейин иштейт. Себеби, камсыздандыруу 
төгүмдөрүн жыйноо боюнча функцияларга  жана 
ыйгарым укуктарга ээ мамлекеттик органды 
кароо белгиленген Кыргыз Республикасынын 
№212-Мыйзамы өткөн жылдын 3-августунда 
кабыл алынган болчу. Белгиленген мыйзамга 
ылайык Кыргыз өкмөтү №763 токтомун кабыл 
алып, анда Мамлекеттик салык кызматы 
жогоруда аталып өткөн пилоттук райондордо 
камсыздандыруу төгүмдөрүн жыйноо, 
контролдоо, камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө 
боюнча функцияларга жана ыйгарым укуктарга 
ээ мамлекеттик орган катары аныкталган эле.

Жалпы республика боюнча 2015-жылы 
пенсия жана башка социалдык төлөмдөр үчүн 
33644,9 млн сом өлчөмүндө керектүү сумма 
толугу менен каржыланды. Эгер 2015-жылдын 
башында  республика боюнча катталган 
пенсионерлердин саны 590,4 миң болсо, 
жаңы жылдын башталышында бул көрсөткүч, 
тагыраак айтканда пенсия алуучулардын саны 
603,9 миңге жеткени маалым. Пенсия алуучулар 
пенсияларын “Кыргыз Почтасы” мамлекеттик 
ишканасынан  жана коммерциялык банктардан 
ала алышат. Мындан аркы кепти пенсияларды 
төлөөдө жагдай кандай экендиги жөнүндө  
улайлы.

Социалдык фонд өткөн жылы “КПМИ” 
тарабынан 2707,5 миң сом жалпы суммада 
пенсиялык    каражаттарды    максатсыз  пайдалануу 
жана мыйзамсыз эсептен чыгаруунун 78  учурун 
аныктап чыккан. Ошентип “КПМИ” пенсия 
төлөө келишиминин шарттарын бузгандыгы 
үчүн Соцфонд тарабынан 514,5 миң сом жалпы 
суммада туумдар жана айыптар эсептелди, ырас 
соңунан бардык сумма толугу менен ордуна 
коюлду.Социалдык фонддун түзүмдөрү почта 
кызматында мындай мыйзам бузууларды 
болтурбоо максатында байланыш филиалдарын 
үзгүлтүксүз текшерип, пенсияны өз убагында 
төлөбөгөн фактылар жана даттануулар боюнча 
пенсионерлерди үйлөрүнө чейин  кыдырып 
барып турууну колго алышкан.

Пенсияларды төлөө жана каржылоо

ИШМЕРДИК
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Мурдагы, 2014-жылдын аягында, т.а. декабрь 
айында Евразия экономикалык бирлиги жөнүндө 
келишимге Кыргызстандын кошулушу жөнүндө 
келишимге кол коюлушу  менен эмгекчилерди 
пенсиялык камсыздоодон сырткары, 
аталган бирликке мүчө мамлекеттердин 
жарандарынын -  эмгекчилеринин укуктук 
статусу жана социалдык коргоого алуу да 
каралган. Анын натыйжасында мамлекеттик 
социалдык камсыздандырууну жана 
пенсиялык камсыздоо жаатында эл аралык 
кызматташууну өнүктүрүү пландалууда. Өткөн 
жылдын июлунда Евразия экономикалык 
комиссиясынан Евразия экономикалык 
бирлигине мүчө – мамлекеттердин 
эмгекчилерин пенсиялык камсыздоо жөнүндө 
келишимдин долбоору алынды, ал долбоордо 
пенсиялык укуктарды түзүү, пенсия чектөөгө 
жана төлөөгө мигранттардын укуктарын ишке 
ашыруу үчүн ЕАЭБге мүчө мамлекеттердин 
милдеттенмелерин бөлүштүрүү каралган.Бул 
долбоор менен пенсияларды аймактык эмес, 
пропорционалдуу принцип боюнча чектөө 
белгиленүүдө.

Андан сырткары, Кыргыз Республикасы 
менен Түркиянын ортосунда чет өлкөлүк  
жарандарды социалдык  камсыздандыруу 
жаатында өкмөттөр ортосунда  маалымат 
алмашуулар, социалдык камсыздоонун 

2015-жылы Социалдык  фондко пенсия  чектөө 
жана  кайра  эсептөө үчүн 95252 пенсиялык иш 
келип түшкөн болсо, ал иштердин дээрлиги 
Бишкек шаарынын 21516 жашоочусунан  
болгон. Соңунан Чүй облусунун райондорунан 
18797 иш келсе, көчтүн этегинде Ош шаарынан 
2794 адамдын пенсиялык иши болгон. Ырас, 
артка кайтарылган пенсиялык иштердин саны 
мурдагы, 2014-жылга салыштырмалуу 116 
ишке аз болгону менен  талапка жооп бербеген 

Пенсия чектөө жана кайра эсептөө

ИШМЕРДИК

Мигранттарды социалдык 
камсыздандыруу

тобокелчиликтери макулдашылды.
Корея Республикасынын Улуттук пенсиялык 

кызматы менен Кыргыз Республикасынын 
Социалдык фондунун ортосунда да 
кызматташуу уланып, мындан ары Кореяда 
иштеген кыргызстандык мигранттар улуттук 
мыйзамдарга ылайык кореялык жарандар 
менен бирдей пенсиялык укуктарын түзүүгө 
катышуусу күтүлүүдө. Азыркы кезде Корея 
Республикасында топтолмо пенсиялык система 
иштейт. Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн өлчөмү 
алган кирешенин 9 пайызын түзөт; 4,5 пайызын 
иш берүүчү, ал эми 4,5 пайызын кызматкер 
которот. Пенсиялык курагы келгенде Кореялык 
Улуттук пенсиялык кызматы пенсиялык 
топтоолорду төлөп берет. Кыргызстандык 
мигрант өз өлкөсүнө кайтканында пенсияга 
чыгам десе пенсиялык  төлөмдөрдү алууга 
укуктуу болот.

2015-жылы 96740 пенсиялык иштер каралды (2014-жылы-98483 пенсиялык иштер 
каралган), анын ичинен:

2014-жылы (камсыздандырылган 
адамдардын саны)

2015-жылы (камсыздандырылган 
адамдардын саны)

-пенсия  чектелди 38024 42633
-пенсиянын экинчи камсыздан-
дыруу бөлүгү боюнча  (ЖЭ2, 
кошумча берилген документтер  
боюнча кайра эсептөө жүргүзүлдү 
(стаж,эмгек акы,окугандыгы жана 
майыптыгы боюнча маалымкаттар)

60144 53897

-документтер сапатсыз даярдал-
гандыктан Социалдык фонддун 
шаардык жана райондук башкар-
малыктарына кайтарылды

257 141

-пенсионердин каза болгондугуна 
жана чет жакка кеткендигине бай-
ланыштуу маалымат базасынан 
алынды

58 69

Таблица №1
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Республика боюнча 2015-жылы жекече 
эсепке алуу тутумунда катталган жарандардын 
саны 5159,5 миң адамды түзөт. Булардын 
ичинен 137,9 миң жаран жыл ичинде каттоого 
алынгандар.

Мамлекеттик  топтолуучу пенсиялык 
фондунун жана  инвестициялык кирешени эске 
алуу менен жеке камсыздандыруу эсептеринен 
көчүрмөлөрдү берүү иштери 2013-жылдан бери 
жасалып келүүдө.  Өткөн жыл ичинде жеке 
камсыздандыруу эсептеринен 6012 көчүрмө 
берилсе, камсыздандырылган жарандардын 
жеке эсептеринин абалы тууралуу 706934 даана 
көчүрмө ээлерине таратылып берилген.

Эсептик ведомостторду, дыйкан фермердик 
чарбалардын отчетторун, сатылган 
камсыздандыруу полистерин иштетүү 
аяктагандан кийин eLeed системасына жекече 
эсепке алуунун функционалдарын башкача 
айтканда “ЖЭ2дайындоо”, ”ЖЭ2 кайра эсептөө”, 
”МТПФ көчүрмөлөрдү түзүү” боюнча чоң 
милдеттер турат 

Жекече эсепке алуупенсиялык иштердин дагы деле аягы суубай 
жатканын Социалдык фонддун жетекчилиги 
сынга алып келет. Кайсы аймакта кайтарылган 
иштер көп же аз экени жогоркуда көрсөтүлгөн 
№1, №2 таблицаларда берилди.

“Пенсия чектөө үчүн документтерди 
туура тариздөө боюнча берилген бир канча 
эскертүүлөргө карабастан жер-жерлерде бул 
маселе туура жолго салынбай атканы фонддун 
жетекчилигинин нааразылыгын жаратууда. 
Албетте андан улам, социалдык фонддун 
аймактардагы түзүмдөрү пенсия чектөө үчүн 
зарыл болгон талаптарды туура аткарууга 
моюндары жар бербейт же билишпейт деп 
баалоого аргасыздык жаралат.

Айталы, бир жыл ичинде Ош облусу 
боюнча  24, Баткен облусу боюнча 24, Жалал-
Абад облусунан 58  пенсиялык иш талапка 
туура келбегендиктен артка кайтарылган. 
Минтип, талапка ылайык келбеген пенсиялык 
иштер башка облустарда деле учурайт, бирок 
алар жогоруда белгиленген облустарга 
салыштырмалуу азыраак. 

Тилекке каршы, пенсиялык иштердин 
артка кайтып жатышынан башка дагы бир 
мүчүлүштүктөр “Пенсияны борборлоштуруп 
чектөө жана кайра эсептөө тартиби жөнүндө” 
нускаманын талаптарын бузуу менен  пенсия 
чектөө үчүн документтердин мөөнөтү 3 айга 
чейин, кээде андан да узак кечиктирилген 
учурлар бар мисалы, 2014-жылы 41 пенсиялык 
иштин мөөнөтү кечиктирилсе, былтыркы жылы 
алардын саны 200гө секирген. Мында   Баткен 
облусу(90) пенсия чектөөнү кечиктирүү боюнча 
алдыда болсо,  Жалал-Абад облусу (74) деле 
алардан кем эмес.

ИШМЕРДИК

Макала жыл жыйынтыгын чыгарган 
башкармалыктын отурумунун 
маалыматтарынын негизинде редакция 
тарабынан кыскартылып даярдалды.

Облустардын жана шаар-
лардын аталышы

2014-жыл 2015-жыл

Бишкек шаары 0 3
Чүй облусу 6 1
Ысык-Көл облусу 5 8
Нарын облусу 8 2
Талас облусу 20 21
Жалал-Абад облусу 47 58
Ош облусу 98 24
Баткен облусу 71 24
Ош шаары 2 0
Бардыгы 257 141

Таблица №2
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Социалдык    фонд    Көз    карандысыз мамлекеттер шериктештиги-
нин курамындагы өлкөлөрдүн пенсиялык системасы менен 
тажырыйба алмашууну жыл башынан тартып уланта баштады. 
Быйылкы тажырыйба алмашуу,  кызматташуу жаатындагы алгачкы 
иш сапарлардын бири Азербайжан Республикасына болуп, ал өлкөгө 
фонддун борбордук аппаратынын жетекчиси Медер Ирсалиев 
жетекчилик кылган топтун аталган республиканын пенсиялык 
системасы боюнча көрүп-билгендери туурасында маек.

“ТАЖЫРЫЙБА  
АЛМАШУУ- ИЙГИЛИК 
ЖАРАТУУГА ӨБӨЛГӨ”

Медер ИРСАЛИЕВ:

-Медер Эсенкулович Сиздин 
Кыргызстандын пенсиялык системасында 
бир топ тажырыйбаңыз бар, айтыңызчы 
эки өлкөнүн пенсиялык камсыздоо 
системасындагы эң башкы айрымачылыктар 
же окшоштуктары кайсылар экен?

-Бизде жарандарды мамлекеттик пенсиялык 
социалдык   камсыздандыруучу түзүм 
Социалдык фонд болсо, аларда бул милдетти 
аркалоочу түзүм Мамлекеттик социалдык 
коргоо фонду деп аталат экен.  Бизди барарыбыз 
менен аталган фонддун төрагасынын 1-орун 
басары Закир Бабаев өзү кабыл алды. Өлкөнүн 
пенсиялык саясаты, фонддун ишмердүүлүгү 
жана алдыдагы пландары жөнүндө кеңири 
маалымат берип, биздин да суроолорубузга 
жооп алдык. Закир Бабаевдин айтуусу боюнча 
фонд 1992-жылы түзүлгөн экен, 2017-жылы 
25 жыл болот деп маалымдады. Жалпы 
кызматкерлеринин саны 2700 адам экен.
Фондду төрага менен анын эки орун басары 
жетектейт. Бизде башкармалык болсо, аларда 
7 кишиден турган директорлор кеңеши бар 
экен, ага төрага жана анын эки орун басары 
менен бирге  борбордук аппараттын жетекчиси, 
финансылык- бюджеттик бөлүмдүн башчысы, 
аскер кызматчылары жана өзгөчө наамдары бар 
жарандар менен иштөөчү фонддун директору 

жана Нахчыван Автономдук Республикасынын 
Мамлекеттик социалдык коргоо фондунун 
төрагасы кириптир. Түзүмүндө 13 бөлүм, 
андан сырткары 3 департаменти иштейт. 
Бир департамент жалаң камсыздандыруу 
төгүмдөрүн жыйноо жана аскер түзүмдөрүнө 
пенсия төлөөнү жүргүзсө, экинчи департамент 
ири камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөчүлөр 
менен, ал эми үчүнчү департамент 
республика боюнча юридикалык жактардын 
камсыздандыруу төгүмдөрүн жыйноо  менен 
алектенишет. 

Ал эми аткара турган функциялары эки 
өлкөнүкү тең дээрлик окшош: социалдык 
камсыздандыруу жана эмгектик пенсия 
жаатында мамлекеттик саясат боюнча 
сунуштарды иштеп чыгуу жана жүзөгө 
ашыруу, мамлекеттик  милдеттүү социалдык 
камсыздандыруу төгүмдөрүн чогултууну 
камсыздоо, фонддон пенсия төлөө  д.у.с

Ырас, фонддун өзүнүн түзүмдөрүндө бизден 
бир аз айрымачылыктар бар экен, албетте 
пенсионерлеринин саны бизге салыштырмалуу   
көп, республика боюнча 1295,0 миң пенсия 
алуучу катталыптыр. “Бир райондогу 
пенсионерлердин саны 35миң”- дешти бизге 
азербайжандык кесиптештер.Бардыгы болуп 65 
аймактык бөлүмдөрдөн турат экен. Ал эми бир 
Бакунун өзүндө 12 аймактык бөлүм түзүлүптүр. 

КЫЗМАТТАШУУ
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Пенсиянын орточо өлчөмү 175 манат (100 АКШ 
долл.курсу 165 манат  бааланат),  пенсиянын 
базалык бөлүгү110 манат,ал  эми  пенсиянын 
максималдуу өлчөмү 7000 манатка чейин жетет. 
Сөөк коюу  ырымына 300 манат белгилениптир. 
Республикада  орточо эмгек акы 450 манат 
турат.

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифи 
-25%, анын ичинен 3% жумушчунун өз эсебинен 
берилет. Республикалык бюджеттен алынуучу 
трансферттин өлчөмү 38%, административдик 
чыгымдары –0,8%ды түзөт экен.Пенсияларды  
каржылоо ар бир айдын 20сына чейин болорун, 
жакырлыкты  кыскартуу 5%га, жумушсуздукту 
кыскартуу 40%дан 5%га  түшкөнүн, ошондой эле 
2014-2020- жылдарга финансылык каражаттар 
менен туруктуу камсыздоонун 3-реформасы, 
же башкача айтканда концепциясы майнаптуу 
иштеп атканын азербайжандык кесиптештер 
өзгөчө белгилеп айтып беришти.

Азербайжан Мамлекеттик социалдык коргоо 
фондунун райондук түзүмдөрүндө  киреше, 
пенсия чектөө жана пенсия төлөө боюнча 3 
бөлүм иш алып барат. Ал эми бул фонддун 
макамы  министрликтерге теңдештирилиптир. 
“Сиңирген өзгөчө эмгеги үчүн” деген аларда 
жок экен. Бирок мамлекеттик кызматта 5 жыл 
иштесе орточо эмгек акынын 15%нан жогору 
стажысына жараша 80% үстөк  пул кошулат. 
Андыктан мамлекеттик кызматта таза, так жана 
көп жыл иштегенге аракеттенишет.

Өзүңүздөргө белгилүү Азербайжан 
Республикасы экономикасы жана өнөр жайы 
кубаттуу өлкө. Алар Кавказ республикаларынын 

ичинен эле эмес жалпы КМШ өлкөлөрүнүн 
арасында  да ири мамлекет болуп саналат. Эл 
оозунда “экинчи Дубай” деп аталганы жөн 
жерден эмес экен. Ошондуктан болуу керек, 
алардын материалдык-техникалык жана 
финансылык базалары абдан мыкты экен.

Төрт миллион эл жашаган  Баку шаары 
дүйнөдөгү эң кооз шаарлардын бирине кирет 
эмеспи, шаардын тазалыгы, архитектуралык 
заманбап курулуштары, эски шаар менен жаңы 
курулуштарды бири-бирине куюлуштуруп 
курулганы суктантпай койбоду. Алардын 
катарында Социалдык коргоо фондунун  9 
кабат болуп курулган башкы имараты, деги эле 
анын түзүмдөрүнүн заңгыраган имараттары 
мамлекет бакубат экенин айгинелеп турат. Эли 
болсо эгемен Азербайжан Республикасынын 
биринчи президенти, ага чейин республикада 
коммунисттик партиянын биринчи катчысы 
болуп турган  Гейдар Алиевди даанышман жана 
көрөгөч жетекчи болчу деп терең сыйлашат 
экен.  Акыркы 10 жылда республиканын 
экономикалык өсүшү 300 эсеге жеткенин 
көп айтышты. Мындай сыймыктанууну 
мамлекеттик кызматкерден  да, жүргүнчү 
ташыган такси айдоочудан да байкап аттык.

- Кыргыз Республикасынын Социалдык 
фонду  жекече эсепке алууну  жана пенсиянын 
топтолуучу бөлүгүн  көп өлкөлөрдөн  
биринчи болуп киргизгендиги  айтылып 
жүрөт. Алар  кайсыл  тармактан алдыда 
экенин белгилейсиз?

-Жарандарды жекече эсепке алуу - 

КЫЗМАТТАШУУ
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Кыргызстандын Социалдык фондунун 
жетишкен  ийгиликтеринин бири-, деп мен 
дагы билем. Мына, 20 жылдан бери бул 
саамалык үзүрүн берип  бир топ өлкөлөргө 
караганда алдыда келе атат. Мен айтаар элем,  
биздин артыкчылыгыбыз ушунда го деп, себеби 
азербайжандык кесиптештерде бул жагдай 
азырынча артта экен, себеби ал системаны 
2006-жылдан баштап киргизишиптир да. 
Ошондой эле бизде калыптанып калган  
Мамлекеттик пенсиялык топтоо системасы 
аларда  жок экен.

Бирок биздин көңүлүбүздү айрыкча  Call 
-  борбору  бурду. Дегинкиси эле аларда кагаз 
чыгармачылыгы жоюлуптур, бардык нерсе 
электрондоштурулган. Программасын атайын 
буйрутма менен түздүрүшүптүр. Анысы 4 
багыт боюнча иштейт экен: бир оператор 
финансылык маселелер, жекече эсепке алуу, 
пенсия боюнча маселелери жана электрондук 
тейлөө боюнча отурса дагы эки оператор  
пенсия чектөө маселелери боюнча экен. Борбор 
2013-жылдан бери иштеп, азыр  бир топ эле 
өркүндөп калыптыр. Инновациялык система 
менен иштешет экен. Дал биз барган учурда бир 
жаран пенсияга чыгат элем деп телефон чалып 

калды эле, жооп берүүдө отурган адис  заматта 
пенсиясы канча манат (Азербайжандын улуттук 
валютасы) болоруна чейин эсептеп айтып 
бергенине күбө болбодукпу. Себеби аларда 
ошол замат башка да системаларга кирүүгө 
мүмкүндүктөрү бар экен, мисалы ИИМдин  
маалыматтык базасына киришип андагы 
маалыматтар менен телефон чалуучунун айткан 
маалыматтары дал келсе ошол эле оператор 
пенсияны канча убактан кийин, кайсыл банктан 
алууга болорун ийне-жибине чейин түшүндүрүп 
бере алышат.

-Азербайжан тили да түрк тили менен 
тектеш эмеспи, баарлашуу учурунда эки 
тилдин окшоштуктары байкалдыбы?

-Дит коюп уксаң түшүнсө болот. Ырас, 
татаал сөз айкаштары болсо кыйналып каласың 
бирок жалпы жонунан окшоштуктар көп экен. 
Бизге дагы өзгөчө таасир бергени бул болду 
– Нооруз майрамын 10 күн бою сайрандашат 
экен. Бул күндү алардын мамлекеттин негизги 
майрамына тете баалашары көрүндү. 

КЫЗМАТТАШУУ

Баку шаарындагы Гайдар Алиевдин музей-комплекси

Суроо салган Клара Тапкеева
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Коомчулуктун пенсиялык 
сабаттуулугу кандай жана 

пенсиялык реформалар 
эмнени көздөйт? Бул суроолор 

эчактан бери көптөгөн жалпыга 
маалымдоочу каражаттарда 

күн тарибиндеги маселелерге 
айланганын байкап жүрөбүз. 

Мамлекеттик социалдык 
пенсиялык саясатты элге 

обьективдүү  жеткирүү  үчүн 
адегенде жалпыга маалымдоочу 

каражаттардын өкүлдөрүнө 
туура багыт берүү керек 

экендигин демилгелеген 
Социалдык фонддун борбордук 

аппараты республикалык бир топ 
маалымдоочу каражаттардын 

өкүлдөрүнө эки күндүк семинар 
өтүштү.

жөнүндө билим алышты

Семинардын демилгечилери 
катышуучуларга  өлкөнүн Социалдык 
фондунун түзүмү жана ишмердүүлүгү, 
соңку мезгилдердеги реформалар жана 
коомчулуктун айрым бөлүгүн удургуткан 
көйгөйлөргө кеңири түшүндүрмө берүүнү 
көздөшкөнүн белгилешти .

Калем ээлерине семинарды уюштуруунун 
себебин,  күтүлүүчү   натыйжалар жана 
мындан ары кызматташуу туурасында 
баарлашуу учурунда борбордук аппараттын 
жетекчиси Медер Ирсалиев “биздин башкы 
максатыбыз сиздер аркылуу коомчулуктун 
пенсиялык сабаттуулугун жогорулатуу”,-
деп белгиледи. – Кыргыз  Республикасынын 
Социалдык фонду ушул таптагы 
пенсионерлерге кам көрүү менен катар  
келечекте  пенсия алуучу муун азыртан 
даярдык көрүүсүнө жетишкибиз келет. 
Себеби убакыт тез өтөт, азыркы күч-кубатка 
толуп турган муунга да пенсияга чыгуу учуру 
келет. Андыктан келечектеги пенсияңдын 
өлчөмү  бүгүнкү  камсыздандыруу  
төгүмдөрүңдөн көз каранды экенин жалпыга   
маалымдоочу  каражаттар аркылуу 
жайылтууну каалайбыз,-деди аппарат 
башчысы журналисттерди кызыктырган 
суроолорго жооп берип жатып.

“Пенсиялык система: негизги түшүнүктөр 
жана өнүгүүнүн моделдери” деген тема 

ПЕНСИЯ
Басма сөз өкүлдөрү

ПЕНСИЯЛЫК САБАТТУУЛУК
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боюнча Социалдык фонддун төрагасынын 
кеңешчиси Гүлнур Жуматаеванын баяндоосу 
да маалымат таратуучулардын көп сандаган 
суроолоруна жооп берүү менен коштолду.

Бул семинарда маалымат 
жайылтуучуларга “Кыргыз 
Республикасынын пенсиялык системасынын 
негизги көйгөйлөрү жана аларды чечүүнүн 
жолдору”; “Мамлекеттик социалдык 
камсыздандыруунун тарифтик саясатын 
өркүндөтүү”; “Социалдык фонддун 
системасындагы   административдик  
реформа жана коррупцияга каршы 
ишмердүүлүк”; “Кыргызстандагы пенсиялык 
системанын топтолуучу компоненти”; 
“Калкты жекече эсепке алуу системасынын  
уюштурулушу” деген темалар боюнча кеңири 
баяндамалар берилди.

Тренингдин жүрүшүндө лекторлор менен 
массалык маалымат каражат өкүлдөрүнүн 
ортосунда пенсия маселеси боюнча кызуу 
пикир алмашуулар болду. Эки күн ичинде 
ишкерлердин, айылдык фермерлердин, 
дыйкандардын келечектеги пенсиясы 
туурасында көйгөй жаратышы, бийик 
тоолуу райондордо 45 жаштан пенсияга 
чыккандар, профсоюздук түзүмдөрдүн 
кетирип жаткан кемчиликтери тууралуу 
маалыматтар айтылды. Мындан сырткары, 
Соцфондго которулуп жаткан акча 
каражатынын канчасы профсоюзга, канчасы 
пенсияга багытталары жана башка пенсияга 
байланышкан маселелердин тегерегинде 
пикир алмашуулардын негизинде 
журналисттер кеңири маалымат алышты.

ПЕНСИЯЛЫК САБАТТУУЛУК

Лара Тапыкова
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Билим өркүндөтүү

Мындай талап Окуу борбору  райондук-
шаардык башкармалыктардын жетекчилери 
үчүн  уюштурган семинарда Социалдык 
фонддун  жетекчилиги тарабынан айтылды.  

Кыргыз Республикасынын Социалдык 
фондунун төрагасынын кеңешчиси 
Гүлнур Жуматаеванын белгилөөсүнө 
караганда  алдыда жасалуучу көп иштер 
бар, мамлекеттик пенсиялык камсыздоонун 
ырааттуу өркүндөшү үчүн  Социалдык 
фондко чоң жоопкерчилик жүктөлгөн жана 
элдин пенсиялык камсыздоонун ырахатын 
көрүүсү үчүн  көп аракет талап кылынат. Ал 
аракет ар бир кызматкердин жөндөмү менен 
иш билгилигинен көз каранды. Андыктан  
пенсиялык  камсыздоо системасын 
өнүктүрүү Концепциясында белгиленген 
иш-мерчемдерди майнаптуу аткаруу 
үчүн аймактык түзүмдөр жана алардын  
жетекчилери мезгилден артта калбашы 
керек.

Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөш 
күч алган чакта Соцфонддун системасындагы 
коррупцияга каршы күрөшүү саясаты кандай 
жүрүүдө жана  коррупциялык көрүнүштөрдү 
чечүүнүн кандай жолдору бар? Бул 
багытта аймактык башкармалыктардын 
жетекчилерине КРСФнын коррупцияга 
каршы күрөшүү боюнча ыйгарым өкүлү 
Бакыт Калмуратов практика менен 
айкалышкан дарс окуду.

Ал эми Киреше башкармалыгынын 
башчысы Нуржан Урустамова семинардын 
катышуучулары менен маңдай – тескейлеш 
форматта баарлашып, “Мамлекеттик 
социалдык камсыздандыруу боюнча 
камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери 
жөнүндөгү “ мыйзамга 2015-жылдын 
19-мартында киргизилген өзгөртүүлөр жана 
толуктоолор тууралуу жана камсыздандыруу 
төгүмдөрүн төлөөчү субьекттерден эски 
карыздарды өндүрүүнүн жолдору жана 
ыкмалары жөнүндө жаралып жаткан 
маселелер боюнча суроолорго жооп берди.

Жергиликтүү жетекчилердин 
назарына андан сырткары жарандардын 
кайрылууларын кароонун тартиби, 

“Социалдык фонддун аймактардагы райондук-шаардык 
түзүмдөрү калкты пенсиялык камсыздоо системасында 
жүргүзүлүп жаткан саясатты ишке ашырууда, реформалардын 
жемиштүү болушуна, өнүгүү Концепциясынын негизги 
максатына жетишүү үчүн бирден-бир күч болуп калуусу абзел”.

жарандарга пенсия пенсия чектөөнүн 
жана кайра эсептөө жаатындагы 
маселелер, КРСФнын ишмердүүлүгүндө 
мамлекеттик сатып алуу кызматын 
уюштуруунун жолдору, регионалдык 
түзүмдөрдө тендер өткөрүү менен уюштуруу, 
кызматкерлерди натыйжалуу жетектөө, 
башкаруудагы жаңыча ой жүгүртүү, 
жетекчинин эмоционалдуу  компетенттүү-
лүгү, мамлекеттик кызматкерлердин 
психологиясы жана этикасы өңдүү дарстар 
тартууланды. Аталган темалар менен бирге 
пенсияны борборлоштуруп чектөө жана 
кайра эсептөө башкармалыгынын башчысы 
Бактыгүл Ашималиева “Пенсия  чектөө жана 
кайра эсептөө боюнча иш алып барууну 
көзөмөлгө алуу” жөнүндө кеңири маалымат 
камтылган баян курду.

МААЛЫМДУУЛУК

Лара Тапыкова
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АК БОЛСО 
АТАК-ДАҢК 

ЭЭРЧИП КЕЛЕТ

Тургунбай 
САДЫКОВ: “ЭМГЕГИҢ

“

Социалисттик Эмгектин 
баатыры (1991-жыл)
Кыргыз Республикасынын 
баатыры (1997-жыл)
 СССРдин эл сүрөтчүсү 
(1986-жыл)
 Кыргыз ССРинин эл 
сүрөтчүсү (1978-жыл)
 1980–жылы СССРдин 
Ленин сыйлыгынын лауреаты 
 1982–жылы Токтогул 
Сатылганов атындагы 
мамлекеттик сыйлыктын 
лауреаты
 1993 – жылы 
Кыргыз Улуттук Илимдер 
академиясынын академеги
 2000–жылы Кыргыз 
Республикасынын илим 
жана техника тармагындагы  
Мамлекеттик сыйлыгынын 
лауреаты
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-Тургунбай аба  кептин башын сиздин 
өмүр баяныңыздан баштасак. Балалык кез, 
сүрөтчүлүккө болгон кызыгуу... Алгачкы 
таасирлер кантип келди эле, бул өнөр Сизге 
кимден өткөн, ушул суроолор мүлдө кыргыз 
элин кызыктырат болсо керек.

-Киндик каным Баткендин Говсувар деген 
айылында тамган. Азыркыга чейин жердин 
бейиши менин айылым деген пикирде жүрөм.
Укмуш керемет жер! Жаратылыш кооздугун 
аябай берген жерде балалыгым  өттү. Чоң 
атам да, атам менен апам да кол өнөрчүлүк  
менен алектенишчү.Чебер адамдар катары 
айыл-апага таанымал кишилер эле.  Ч о ң 
атамдын колунан чыккан бут кийимдердин 
кепжыгачтары менен боз үйдүн эшиктерин 
кооздогон оймо-чиймелерин өз көзүм менен 
көрүп калдым. Бирок согуштун айынан бут 
кийимдердин кепжыгачтарын апам отун ордуна 
жагып жиберген. Себеби айла жок эле, эптеп 
болсо да үйдү жылытуу керек эле.  Апам Ырыс 
сайма сайчу. Улуттук чапан-чепкендерге сайма 
салып тигеер эле. Андан сырткары Баткенде 
килем токушат эмеспи, апам анын да көркүн 
чыгарчу. Азыр да үй-бүлөлүк реликвия катары 
апамдын кайчысын, өз колу менен  улуттук 
оймо-чиймелерди салып жасаган буюмдарын 
сактап жүрөм.

Биздин тестиер курак согуш жылдарына туш 

келди. Атам менен агам Турдубай 1942-жылы 
фронтко кетишти.Тарткылык жылдардын 
азабын көрүп чоңойдук. Ушу болжолу, 5-6 
жашыман тарта го, чоподон кишилердин, 
төрт түлүк малдын кейиптерин, сүрөттөрүн 
жасаганым эсимде. Карандаш менен кагазга 
сүрөттөрдү да ошол курактан   тартып баштадым.

Күн жылуу кезде жол-белдеги топуракка 
жайнатып сүрөт тартаар элек. Ошондой 
күндөрдүн биринде “Жабдынын бели” деген 
белге кетүүчү жолдо  жайнатып сүрөт тартып 
ойноп жатканбыз. Бир маалда, белден эки атчан 
адам көрүндү. Кандайдыр бир пейзаж тартып 
жатсак керек эле. Башымы көтөрсөм тиги эки 
атчан жетип келиптир, жердин бетиндеги 
сүрөттөрүбүздү бастырып өтпөстөн жолду 
четтей туруп калышты. Жанымдагы балдардын 
карааны жок, чуу коюп качып кетишиптир. 
Балабыз да, урушат деп корксок керек, бирок ал 
кишилердин бирөөсү мен тарткан сүрөттөрдү 
көпкө карап туруп “ким тартты?”,-деди. “Мен”-
дедим. Анан мени өзү эңкейип эле өңөрүп алды 
алдына. Колхоздун конторуна чейин 500 метрдей 
аралык бар эле ошол жерге чейин өңөрүп 
келди. Келе жатып Москва деген шаар бар, чоң 
сүрөтчүлөрдүн баары ошол  шаарда экенин, ал 
шаарда Третъяковдун галереясы бар экенин, ал 
жерде болгонун, Ленинградда  Эрмитажда дагы 
башка укмуш музейлерди  көргөнүн  айтып 
баратты. Сүрөтчү деген кесип экенин да ошондо 
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уктум. Оюм, кыялым элеп-желеп болуп эле 
жатып калдым. Ал кишини тааныбайм деле да. 
Кийин ойлоп көрсөм колхозго келген райондогу 
активдердин бири окшойт. Ал киши мени аттан 
түшүрүп атып “сенден мыкты сүрөтчү чыгат” 
деп мени дагы ээлендирип салды. Ошондон 
тартып көркөм илим жөнүндө бассам турсам 
ойлоно баштадым. Ошол бейтааныш адам менин 
чоң искусствого болгон кызыгуумду арттырды 
десем болот. Шаар деген кандай экенин билбесем 
деле Москва менен Ленинградды элестетип 
тынчыбай калдым. Ошентип жүрүп бир чемодан  
сүрөттөрүмдү көтөрүп борборго келдим окуйм 
деп. Медициналык институттун дарылоо 
факультетине өттүм. Окуп жүрөм. Бир күнү 
Сүрөтчүлөр союзунун залында көргөзмө болуп 
жатканын угуп ал жерге бардым. Скульптор 
Ольга  Мануйлованын  көргөзмөсү экен. Ал киши 
ошол учурга чейин эле кыргыздын пластикалык 
искусствосу жаатында көп сиңирип калган экен. 
Андай көргөзмөнү мурда- кийин көрө элек 
болчумун да. Көрдүм да таң калдым. Көзүмө 
өзүнчө эле ажайып дүйнө көрүндү. Болду, мен 
дагы скульптор болом деп чечтим. Себеби 
кызыгуум күч эле. Күн сайын бара берчүмүн ошол 
көргөзмөгө. Акыры ошол көргөзмөнү караган 
бир орус аял  байкап жүргөн экен, Мануйловага 
айтыптыр: “бир бала күн сайын келип жүрөт” 
деп, “дагы келсе мага жолуктур”,-дептир. Ольга  
Максимиляновна менен таанышкан соң дароо 
эле өнөрканасына ээрчитип барды Кийин 
күн сайын ал кишинин өнөрканасына каттай 
турган болдум. Андан көп өтпөй Владислав 
Александрович Пузыревскийдин  көргөзмөсү 
ачылды. Ал киши да Санкт-Петербургдан көркөм 
академияны бүтүргөн экен. Акыры ошол киши 
менин скульптордук кесибим боюнча биринчи 
устатым болуп калды. Мединституттагы окуум 
калды. Баш отум менен ушул дүйнөгө кирип 
кеттим. Баш калкалаар үйүм деле жок болчу, 
ал кишинин өнөрканасында жашап жүрдүм. 
Ал керектүү материалдарды кандай чылап, 
кандай даярдаштын жол-жоболорун айтып, 
өзү кошо жасашып берчү.Формаларды кандай 
чыгарып, кандай кую керектигин баарын ошол 
устатымдан үйрөндүм.

-Алгачкы жасаган эмгектериңиз кайсылар 
болду?

-Кызыгуу менен жасаган эмгектерден 
кесипкөйлүк менен жасаган чыгармалар дайыма 
өзгөчөлөнөт да. 50-жылдардын этегинде 
скульптура жаатында өз алдымча жасаган 
эмгектерим  пайда боло баштады.”Баланын 
башы”, ”Койчу”, ”Алтын бешик” деген порттерим 
58-59-жылдары даяр болуп калган эле.1959-
жылы кыргыз сүрөтчүлөрүнүн республикалык 
көргөзмөсүнө коюлду. Анан Социалисттик 
Эмгектин баатыры Телегей Сагынбаева деген 

койчу аял бар эле, ошонун портретине буйрутма 
түштү.1961-жылы Телегей Сагынбаеванын 
портрети менен “Койчу”,”Жаш эне”,”Алтын 
бешик” деген эмгектерим Москвага Бүткүл 
союздук көргөзмөгө кетти. Кыргызстан 
сүрөтчүлөр союзунан көргөзмөгө өкүл болуп 
барышкан  Г.Айтиев, Л.Ильина, А.Игнатьев, 
А.Михалевдер Москвадан кайтып келишкенде 
“сенин чыгармаларыңа Маданият министри 
Фурцева менен дүйнөлүк скульптор Коненков  
аябай кызыкты” деп айтып келишти.

-Фурцева го советтик мезгилдеги 
белгилүү  министр эле, ал эми Коненков ким 
болду экен?.

-Сергей Тимофеевич Коненков СССРдин эл 
сүрөтчүсү, Социалисттик Эмгектин баатыры, 
Лениндик жана Сталиндик сыйлыктардын 
лауреаты. Орусча айтканда “Скульптор 
с большой буквы”. Бир күнү дал ошол 
Коненковдун өзүнөн “Москвага келип кетиңиз, 
татыктуу тосуп алабыз” деген мазмунда 
чакырык кат алдым. Өзүм  “төбөм көрүнүп - 
көрүнө элек болсо ушундай атактуу адам мени  
эмне себептен чакырып жатат” деп ойлонуп 
калдым. Гапар Айтиевден кеңеш сурасам “сөзсүз 
баруу керек, ал кишинин үйүнө бармак тургай 
жанына жакындай албай канча адам жүрөт деп 
мени шыктандырып койду. Коненков АКШда 26, 
Грецияда да бир топ жыл жашаган, Рузвельттин, 
Шаляпиндин жакын теңтушу болгон киши да.

-Жөнөдүңүз  анан Москваны көздөй.

- Ооба да. Поездге биринчи жолу түштүм. 
Чакырык катта анын үйүн кантип табуу 
керектиги да жазылган болчу. Таң эрте 
Москвага жеттим.Такси менен даректи таап 
бардым. Пушкин аянты тараптан Горький 
көчөсүндө бийик имаратта турат экен. Эмен 
багынан жасалган каалгада “С.Т.Коненков” деп 
жазып коюптур.Коңгуроону басам-басам,эч 
ким чыкпайт. Кетпей тура бердим, кайра-кайра 
коңгуроону басып коюп. Акыры бир улгайган аял 
чыкты (кыязы үй кызматчысы окшойт)”Сергей 
Тимофеевич сапарда” деп коюп кайра кирип 
кетти. Кой деп анан кыргыз консулдугуна 
бардым. Жумуш маалы али баштала элек. Күтүп 
турсам бир кызматкер келди. Жөн жайымды 
түшүндүрсөм “жардам беребиз”-деди. Анан өзү 
Коненковдун үйүнө телефон чалса аялы “түштө 
саат бирде күтөбүз, келсин, бирок короо тараптан 
кирсин” деп эскертти. Айтылган убакытта 
бардым. Адегенде аялы чыкты. Чоң бөлмөдө 
турам. Орустун жомокторунун каармандарын 
жыгачтан оюп жасаптыр, эми тим эле көз жоосун 
алат. Креслолордун бирине отуруп алгам. 
Сергей Тимофеевичтин жубайы Маргарита  
Ивановна “сиз башка орундукка которулуп 
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алсаңыз” деди. Көрсө ал Коненковдун орду экен. 
Ал киши өзү өнөрканасынан  бир кыйладан 
кийин чыгып келди. Келишкен сымбаттуу, 
сакалдуу  узун бойлуу киши экен. Алгач 
Кыргызстан жөнүндө сөз башталды. Англияда 
жашап жүргөнүндө немец тилинен англисчеге 
которулган Манасты окуганын айтты. ---Биздин 
жерибиздин жаратылышы абдан кооз экенин 
дагы тамшанып эскерди. Мен болсо отурам 
төбөм көккө жетип.”Койчу” менен Телегей 
Сагынбаеванын портретин жактырганын 
билдирди. Өнөрканасына суктанганымды азыр 
сөз менен айтып жеткирүү кыйын. Ошол маалда 
атактуу балерина Уланованын портретин 
мраморго түшүрүп жатыптыр. Коненковдун 
сыйын көрүп, өнөрканасында  жашап эки жума 
жүрдүм. Сүрөтчүлүк тагдырымда Коненковдой 
улуу адамга жолугуп, таалим алганым чоң жана 
жаркын келечеке жарык жол болуп берди. 

-Медициналык институттагы окуум 
калды дедиңиз, кийин уланттыңызбы?

-Медицинага кайрылбадым, себеби 
сүрөтчүлүк өнөргө  биротоло арбалып кеттим 
да. Азыркы Семён Чуйков атындагы сүрөт 
орто окуу жайына бара баштадым. Ал жерде 
скульптура бөлүмү жок экен, сүрөт сабактарынан 
лекцияларга катышып жүрдүм. Коненков менен 

таанышкандан кийин бир жылдан соң кеңеш 
сурап кайра Москвага бардым. -Москвадан 
билим алгым келет,- дедим. Сергей Тимофеевич 
өтүнүчүмдү четке какпай СССР сүрөтчүлөр 
союзунун төр айымы, СССРдин Эл сүрөтчүсү 
Екатерина  Белашова  менен  тааныштырды. 
Ал аял Москвадагы жогорку көркөм- өнөржай 
окуу жайынын (мурдагы Строганов институту) 
профессору, кафедра башчысы экен.

Өнөрканасында Пушкиндин композициялык 
чоң портретин  гипстен жасап атыптыр. Уулу 
белгилүү скульптор Александр Михайлович 
менен да тааныштым. Белашова мени ээрчитип 
алып жогоруда айтылган окуу жайдын ректору 
Игорь Быковго алып барды. Ал киши мени 
менен баарлашкан соң 1-курска  кабыл алып 
отургузуунун  кажети жок десе болобу. Себеби, 
мен ал учурда Сүрөтчүлөр союзуна мүчө 
болуп калган кезим эле. Ошону эске алдыбы, 
айтор СССРдин билим берүү министрлигине 
атайын кайрылып бир мен үчүн 3 жылдык 
ыкчамдатылган программа кабыл алдырып 
берди. Ошону менен Москвадан тереңдетилген 
илим алсам деген тилегим ишке ашып 
1962-жылы 1-сентябрда ошол жактан окуп 
баштадым. Кийин окуумду аяктаганда Коненков 
Кыргызстан Коммунисттик партиясынын 
Борбордук Комитетинин 1-секретары 
Турдахун Усубаливге “ушул сүрөтчүңөргө 
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өнөрканадан жардам берсеңер” деп  кат жолдоп 
берди. Турдахун Усубалиевич өзүмдү жакшы 
маанайда кабыл алып, Министрлер советинин  
төрагасы Мамбетовго тапшырма берди. 
Анын натыйжасында шаардык долбоорлоо 
институту өнөркананын долбоорун даярдап 
баштады. Ал эки жылда т.а 1966-жылы курулуп 
бүтүп, ачылышы болду. Азыр да ошол  жерде 
эмгектерими жаратып атам.

-Сиздин Сүрөтчүлөр союзуна жетекчилик 
кылышыңыздын да тарыхы бар дешет.

- Ооба. Ал дагы узун кеп.1968-жылдан 
1987-жылга чейин 4 ирет төрага болуп 
шайландым. Ал мындай болду: бир 
курдай республикалык жетекчиликтен 
чакыртышыптыр. Барсам  “союзга төрага 
болосуң”  дешти. “Жок”деп кетип калдым. Өзүм  
жаш болсом, мени ким угуп, ким тоготот эле. 
Дагы чакырышат, барсам дагы эле ошол маселе. 
Мен көнбөйм. Анан 3-жолу чакырышканда барып 
туруп айттым: “менин 4 шартым бар аларды 
аткарууга мүмкүн болсо гана макул боло алам” 
десем, “айтчы шарттарыңды”  дешти. Биринчи: 
кыргыз (жалпы кыргызстандык сүрөтчүлөрдү 
айтып атам) сүрөтчүлөрүнүн өнөрканалары 
жок. Ар ким тапкан жеринде, кээ бирөөлөрү 
үйлөрүндө иштеп атат. Аларды өнөркана 

менен камсыз кылуу керек. Экинчи шартым: 
сүрөтчүлөргө турак жай керек. Үчүнчү шартым:  
элге таанылган белгилүү сүрөтчүлөрдүн 
наамдары жок, алардын эмгегин баалоо керек 
дедим. Кийинки 4-шартым: мен сүрөтчүлөрдүн 
көбүнөн жашмын. Мага моюн толгогондор 
болушу мүмкүн. Чычалагандар чыгат. Андыктан 
арыздануулар болот. Арыздар текшерилбесин 
дедим. ”Макул, аткарыла турган шарттар 
экен, жардам беребиз” деп убада кылышты. 
Ошону менен Кыргыз ССРинин сүрөтчүлөр 
союзунун төрагасы болуп шайланып калдым. 
Жоопкерчилик эки эсе көбөйдү  мен үчүн. 
Республикалык жетекчилик дагы убадасынан 
тайбай менин сунушумду четке какпастан 
сүрөтчүлөрдүн бир тобун турак жай менен, 
башкаларына өкмөттүк жана мамлекеттик 
сыйлыктарды, наамдарды ыйгарышты. Бул 
жагынан алганда жүзүм жарык деп айта алам.

-Скульптура, деги эле көркөм дүйнө 
чек араны билбейт эмеспи.  Сиздин 
кабылдооңузда  дүйнөлүк  шедевр  бул...

- 70-жылдардын башынан тартып советтик 
делегациянын курамында  дүйнө жүзүн  далай 
кыдырып жүрдүм. Алыскы жана Жакынкы 
Чыгыш, Батыш жана Чыгыш Европа жана 
Америка өлкөлөрүндө далай болдук. Бирок ошол 

АРДАК ТАКТА

Өз доорунун атактуулары
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сапарларымда көргөндөрүмдөн Индиядагы Таж-
Махал  мавзолейин ислам архитектурасынын  туу 
чокусу, керемети деп билем. Мага укмуш таасир 
калтырган. Венгриянын Улуттук музейинен Эль 
Греконун чыгармаларын азыр деле көз алдымда 
элестете берем. Биздин Кыргызстанда өчпөс из 
калтырган Ласло Месарошанын эмгектеринен  
(30-жылдары жашап иштеген) таасир алганымы 
сыймыктануу менен белгилейм.

-Борбордогу “Революциянын 
каармандарына”  деп аталган эстелик-
монумент жөнүндө да эстеп өтсөңүз?

-Бул эстелик СССРдин Министрлер Советинин 
буйрутмасы боюнча жасалган. Маданият 
министрлиги (СССРдин) Кыргызстандын борбор 
шаары үчүн “Революциянын каармандарына” 
деген эстелик монументке сынак жарыялаган. 
Ал сынакка союз боюнча 500го жакын эмгек 
катышты. Атайын  сынактык долбоорлор 
үчүн Москвада (Манежде) көргөзмө дагы 
уюштурулду. Жыйынтыгында ушул азыркы 
турган эстелик-монументтин долбоору 
тандалып алынды. Долбоорду тикелөөгө сегиз 
жылга жакын убакыт кетти. Архитектору 
Геннадий Кутателадзе болчу. Кыргызстандын 
борборунун 100 жылдыгына карата 1978-жылы 
мамлекеттик комиссия кабыл алган. 1980-
жылы СССРдин эң жогорку Ленин сыйлыгы 
ыйгарылды

-Балким азыркы өсүп келе жаткан 
жаш муун филармониянын алдындагы 
Манас эстелик комплексинин да автору 
Сиз  экениңизди  билишпестир. Бирок 
ортодон жогору карай бараткан муундун 
өкүлдөрү - биздин эсибизде. Ачылышына 
да күбө болгонбуз дегендей. Андыктан ушул 
комплекс жөнүндө дагы  эстеп өтөлү. 

- Мен бир аз оңдоп койоюн, бул 
скульптуралык-архитектуралык ансамбль деп 
аталат. Эмне үчүн ансамбль дегенде – анда 
Баатыр  Манас Ак-Куласы менен, Даанышман 
Бакайдын, Каныкейдин  образдары бар. 
Ойчулдар Найманбай Балыков жана Тыныбек 
Жапиев, манасчылар  Сагынбай Орозбаков менен 
Саякбай Каралаевдин образдары берилген. 
Ачылышы чоң салтанат менен 1982-жылы 
болгон. Үч  жылдан кийин, тагыраак айтканда 
1985-жылы “Жеңиш” эстелиги коюлду.

-Көркөм Академиянын түптөлүшү, 
азыркы абалы, келечеги жөнүндө да азын-
оолак кеп салсаңыз.

-Көркөм Академиянын ачылышы албетте, 
бир күндө болгон жок. Мамлекет башчысына 
чейин маселе койдук. Ишендирдик, үмүт 

арттырдык дегендей, жыйынтыгын азыр 
баарыңыздар көрүп атасыздар.Бишкектен 
баштап бир топ райондордун борборлоруна 
ачык асман астында музей салдык. Ошол 
музейлердеги эмгектердин баары биздин 
өнөрлүү балдардын колунан жаралган. 
Мен таланттуу жаштарды абдан баалайм. 
Академиянын ачылышы менен таланттуу 
жаштардын келечегине жарык жол ачылды 
деп ойлойм. Мындан башка  Окуу-методикалык 
музейибиз да бар. Ал жерде кыргыздын бир 
дайлай залкарларынын образдары коюлган. 
Алдыда жасай турган иштерибиз дагы көп, атаң 
көрү убакыт гана тар.

-Ушундай тар убактыңыздан биздин 
журнал үчүн убакыт тапканыңызга терең 
ыраазычылык Сизге!  Бакубатта болуңуз.

АРДАК ТАКТА

Маектешкен Клара Тапкеева
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ЭНЕ ЖҮРӨГҮ – ЫР ТҮНӨГҮ!

Учурда Кочкордо жашаган  70 жаштагы Калиман Кадырбаева апа бир топ 
жылдар райондо Социалдык фонддо пенсия төлөө бөлүмүнүн башчысы болуп 
иштеп жүрүп пенсияга чыккан. Эмгектин ардагери, Кыргыз Республикасынын 
Улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү, Нарын облусунун ардактуу атуулу.

Иштеп жүргөн  жылдары бир топ мезгил партиялык уюмдун катчысы,    
райондук аялдар Кеңешинин мүчөсү болгон. “Чыран”, ”Жүрөктө калган элестер”, 
”Андаш баатыр”, ”Кечиккен кайрыктар”, ”Өмүр-тарых” деген китептер Калиман 
апанын калеминен жаралган. Бапестеп кыздарды багып, алпештеп уулдарды 
чоңойтуп сегиз небере, бир чөбүрө көргөн кутман курак ээсинин төмөнкү  жаңы 
ырлары  окурмандардын назарына сунушталат.

ЫР КУРЖУН

Маектешкен Клара Тапкеева
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Энекем – ырыс-кешигим!

Эне сүйкүм күн чыккандай булуттан,
Эне кымбат алтындан да уюткан.
Энекелер караңгыда шам чырак,
Ээрчитишип жарык жакка бурулткан.

Эркелетип эне көөнү балада,
Эр жеткизип адам кылуу санаада.
Эчен жерден орун таппай кыйналса,
Эне үйү дайым кенен балага.

Эч тайманбас баласы үчүн баарынан,
Энекемдин эрдигине багынам.
Тирүүлүктө таянычым, таалайым,
Түйшүк тарткан карааныңа жалынам.

Бейиш деймин энелүү үй эшигин,
Бажырайып мээрим төккөн сезимиң.
Пайгамбарды, падышаны өстүргөн,
Бар байлыгым энем – ырыс-кешигим!

Нооруз келди

Жыл башталып келди Нооруз майрамы,
Желбирөөдө кыргызымдын байрагы.
Жаңы жана Улуу күндү тосууга,
Жалпы журттун жакшынакай маанайы.

Арча менен аласташса апалар,
Ак батасын беришүүдө аталар.
Аштык эгип баба дыйкан талаага,
Алтын күздө данга толот кампалар.

Айылдарда кырка боз үй тигилип,
Ак тасмалга дүйүм тамак үйүлүп.
Сүмөлөктөн ооз тийип кары-жаш,
Кечиришет өткөндөрдү сүйүнүп.

Нооруз үмүт, Нооруз тилек майрамы,
Жер көгөрүп байчечекей жайнады.
Аалам нуру күн менен түн теңелип,
Айланага жаз жамгыры жааганы.
Жерде тынчтык, элде болуп ынтымак,
Жашоо өтсүн ушул күндөй жайдары.

Камкордук көрөт мекеним

Тогуз ай бала көтөргөн,
Түйшүктүү эне абалы.
Алтынга чөмүп турсаң да,
Апанын кымбат карааны.
Баарынан сулуу ааламда,
Балалуу аял жамалы.

Желбиреп тынчтык байрагы,
Жер жүзү күлүп- жайнады.
Ай менен күндүн нурундай,
Айымдар көөнү жайдары.
Энелер күнү кошулуп,
Майрамга толду жаз айы.

Сүтүндөй таза тилеги,
Сүйүүгө толгон жүрөгү.
Апага теңдеш табылбас,
Айланып чыксаң дүйнөнү.
Ардактуу үйдүн кутманын,
Ар дайым сыйлап сүйөлү.

Баланын тилеп эсенин,
Бактылуу болуп өсөрүн.
Өмүрүн бүтүн арнаган,
Өзүңө таазим этемин.
Кадырман аял затына,
Камкордук көрөт мекеним.

Пенсиянын жардамы

Пенсионер, ал согуштун майыбы
Пенсионер, же оорунун карыбы.
Наамы барлар эмгегинин ардагы,
Негизинен карылыктын балдары.

Асыл ойлуу адамдардын ичинде,
Азиздердин нуру жанат жүзүндө.
Бир орундан жылбагандар кейитет,
”Жашоо” деген үмүт тилек сезимде.

Атаганат, жаштар карып болбосо,
Пенсияны улгайгандар ойлосо.
Жетимдерди, жесирлерди, майыпты,
Жетиштүүлөр ар тарптан колдосо.

Каалаганга жетпей таап барганы,
Кыйналган бар бага алышпай балдарын.
Курсак тоюп, карысы бар үйлөрдө,
Пенсиянын тийип жатат жардамы.

Кандай ишти аткарбагын жашыңда,
Пенсия алуу келет бир күн башыңа.
Карылыктын камын эрте ойлошкон,
Жаштар өсүп турмуш болсун татына. 

ЫР КУРЖУН

Калиман Кадырбаева, Кочкор району
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БАТА АЛ!

Сага керек!
Дилиңе тирек!

Соңку мезгилдерде батага кызыгуу эл 
арасында арбып барууда. Демек, мунун өзү  
элибиздин өз жан дүйнөсүн ыйыктыкка, 
дилин асылдандыруу, адебин тазартууга 
ооп баратканы деп кабылдаса болот. Бул 
кадиксиз баам.

Кыргыз каадачыл калк. Атам замандан 
тартып, кыргыз өз турмушун каада 
жөрөлгөлөрү боюнча уюштурган, андагы 
салттарды кынтыксыз сактоо менен 
жашаган, өмүр кечирген.

Бул каада-салттар миң-миң жылдар 
бою муундан муунга, атадан балага өтүп, 
турмуштун ыйык мыйзамына айланган.     
Кааданын башы – бата.   

Өтө жооптуу же орчундуу учурларда андай 
таянычтардын кызматын   б а т а  аткарат. 
Анткени, бата дили – каалоо-тилек

ТОРГОЙ ЧЕЧЕНДИН  БАТАСЫ

“Айдың көлдөй терең бол!
Айың сөзгө керең бол!
Коркок болбой берен бол!
Коюу болбой желең бол!
Калыстыкка ченем бол!
Калк камын жеген бол!!”   
Оомийин!
(айтып берген Бобуке Чынкожо уулу)                
 

Кан кошойдун Каныкейге берген батасы

Кирген үйү ак болсун!
Эгем этегинен жалгасын!
Эркек төрөсүн!
Баласы белеске күйгөн от болсун!
Беттешкен душманы жок болсун!
Касын темирдей өгөсүн!
Калкын бейпилдикке бөлөсүн!
Атасындай шер болсун!
Телегейиң тегиз болсун!! 
Оомийин!       (“Манастан”)
                   

Жеңижок акындын батасы

Тогузу болгун жылдыздын!
Туйгуну болгун кыргыздын!
Жетиси болгун кыргыздын!
Жетиги болгун кыргыздын!
Учу болгун кылычтын!

КААДА -САЛТ

Калиман Кадырбаева, Кочкор району
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Учкуну болгун кыргыздын!
Сабы болгун кылычтын!
Сазы болгун кыргыздын!
Оомийин!

Сарт аке батасы
             
Узарсаң – кыскарба!
Кайнасаң – муздаба!
Толсоң – бөксөрбө!
Маалын өткөрбө!
Оомийин!

Өзүңдү Кудайым жалгасын!!   
Оомийин!                
                 
Чегеси бол жериңдин!
Эгеси бол элиңдин!
Кадоосу бол калкыңдын!
Ажосу бол журтуңдун!
Учугуң терең улансын!
Урпактарың кубансын!
Ооматка толсун өмүрүң!
Оорубасын көңүлүң!
Аман бол! Бар бол!
Агаинге жар бол!!   
Оомийин!                        
                        
Оо, Кудай!  Өзүң колдо!
Өзгөчө татаал жолдо! 
Жаттым тынч!
Жаздыгым кенч!
Тилим Куран!
Тилегеним ыман!
Уйкумду мамык кыл!
Тилегимди анык кыл!!   
Оомийин!

Булактай тунук бол!
Эл колдогон улук бол!
Жакшыга өнөк бол!
Кичүүгө өрнөк бол!
Энеге жөлөк бол!
Арстандай айбаттуу бол!
Кабыландай кайраттуу бол!
Улуктардын шаасы бол! 
Уюткулуу Журттун башы бол!!   
Оомийин!

Түндүгүң түптүү болсун!
Керегең кептүү болсун!
Келиниң септүү болсун!
Кызың сөөлөттүү болсун!
Күйөө балаң дөөлөттүү болсун!
Уулуң мыкты болсун!
Улагаң куттуу болсун!
Башыңардан Бакыт кетпесин!
Оомат келип, ырысыңар көктөсүн!!
Оомийин!

Ымыркай уулга  бата

Дени сак болсун!
Өмүрү узак болсун!
Мүчөсү келбетүү болсун!
Өзү алибеттүү болсун!
Жүрөгүндө жалы болсун!
Намысында ары болсун!
Абийиринде ыйманы болсун!!   
Оомийин!

Элде бар болсун!
Эгем жар болсун!
Курсак ток болсун!
Кырсык жок болсун!
Жерибиз чөптүү болсун!
Малыбыз эттүү болсун!
Уюбуз сүттүү болсун!
Унаабыз күчтүү болсун!
Кырманыбыз данга толсун!
Кыз чыгарып, уул үйлөп!
Үйбүз жанга толсун!
Алас-алас! Ар балаадан калас!!

Тушоо тойго баталар

Тай-тай, балам, тай, балам,
Талпына гой, баса гой.
Шилте дагы бир кадам,
Бир кадамды аша гой.
Тай-тай, балам, тай, балам,
Тартынбагын жүрө бер.
Бешигиң калды коштошуп,
Чырпыктан атты мине бер.
Чыбык атың жорголоп,
Чын ат болсун ойдолоп.
Көтөрүп улам бутуңду,
Татынакай баскының.
Ойду ой дебей омуруп,
Кырды кыркып ашкының.
Катаал ашуу, калтаң муз,
Жиреп өт турмуш ташкынын.
Баскан жолуң оң болсун,
Жараткан сени колдосун,
Өмүр жолуң шыр болсун!
Омийин!

Тушооңду кестик жыгылба,
Тизеңди айрып ыйлаба.
Кулундай туйлап жүгүрчү,
Канакей, өзүңдү сына да.
Жүгүрсөң түздөн сүрүлбө,
Бийикке чыксаң бүгүлбө.
Кабыргаң катып болоттой,
От ойносун түгүңдө.
Омийин!

КААДА-САЛТ

Бата тарткан эмгек ардагери 
Тайлак Абдылдабеков
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Ашканада татымдарды ченем менен кошуу 
өтө этиеттикти талап кылат. Бирок, рецептте 
көргөзүлгөн өлчөмдү тактоо үчүн дайыма 
эле таразаны иштете бере албайбыз. Ал эми 
төмөнкү маалыматтан кабардар болуу менен 
сиз кашыктар менен стаканды эч чочулабастан 
туруп тараза ордунда колдоно бере аласыз.

 
СУУ:                                                                                                        
1 чай кашык = 5г
1 аш кашык = 18 г
1 стакан = 200 г
 
ШЕКЕР:
1 чай кашык = 10 г
1 аш кашык = 25 г
1 стакан = 180 г
 
ТУЗ: 
1 чай кашык = 10 г
1 аш кашык = 30 г
1 стакан = 220 г
 
МАНКА: 
1 чай кашык = 6 г
1 аш кашык = 25 г
1 стакан = 160 г
 
КРАХМАЛ:  
1 чай кашык = 10 г
1 аш кашык = 30 г
1 стакан = 150 г
 
ӨСҮМДҮК  МАЙЫ:  
1 чай кашык = 5г
1 аш кашык = 17 г
1 стакан = 190 г 

КАКАО ПОРОШОГУ: 
1 чай кашык = 9 г
1 аш кашык = 25 г
 
САРЫ МАЙ: 
1 чай кашык = 8 г
1 аш кашык = 20 г
 
КҮРҮЧ:  
1 аш кашык = 20 г
1 стакан = 220 г
 
ГРЕЧКА:  
1 аш кашык = 25 г
1 стакан = 210 г
 
УН:  
1 чай кашык = 5г
1 аш кашык = 15 г
1 стакан = 150 г

КЕРЕГИ ТИЕТ

Өзгөрбөс өлчөмдөр
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НОРВЕГИЯДА БОЛОЧОК МУУНДУН 
ЫРЫСКЫСЫ КАНТИП ТОПТОЛОТ

Бүгүн Норвегияда орточо эмгек акы 
Европа Биримдигине мүчө өлкөлөргө 
салыштырмалуу 50 процентке жогору.

Биримдикке мүчө эмес Норвегиянын 
байлыгынын сыры - ал дүйнөдөгү 
бешинчи ири мунай экспорттоочу жана 
экономикасы көп тармактуу. Ошол эле 
учурда норвегиялыктар кара майдан түшкөн 
кирешенин бир бөлүгүн урпактар үчүн 
сакташат.

Норвегия 65 жыл мурда Батыштын 
ортозаар өлкөлөрүнүн бири болсо, 
азыр элинин жашоо деңгээли бийик, 
атүгүл Европанын локомотиви саналган 
Германиянын жарандарынын көзүнөн учкан 
“көк жээк”.

-1960-жылы Норвегияда жашоо деңгээли 
Швеция же Данияга салыштырмалуу 30 же 40 
проценттей төмөн болчу. Азыр Норвегиянын 
жашоо стандарты береги эки өлкөгө 
караганда бир кыйла бийик, - дейт Осло 
шаарындагы Норвегия бизнес мектебинин 
(университет) экономисти Бруно Жерард.

Жан башына өндүрүлгөн ички дүң 
жыйым (продукция) боюнча алганда 
Норвегия дүйнөдө бешинчи орунда турат. 
Бала бакчадагы балдардын чыгымынын 80 
проценти казынадан каржыланат. Байлар 
менен жардылар ортосундагы киреше 
ажырымы да дүйнөнүн башка өлкөлөрү, 
анын ичинде мунай менен газга карк 
Азербайжан, Орусия, Казакстан же Жакынкы 
Чыгыш мамлекеттериндегидей чоң эмес.

Норвегия кара майдан жылына 40 

миллиард доллар киреше алат. Ал акчанын 
негизги бөлүгү болочок муундун татыктуу 
жашоосун камсыздоо үчүн пенсия фондуна 
чегерилет. Бирок кол тийбес фонддогу 
акча мунай кендери какшыгандан кийинки 
өлкө муктаждыгына керектелет. Ставангер 
шаарындагы Мунай музейинин санариптик 
сааты секунд сайын көрсөтүп тургандай, 
болочок муун үчүн чогултулуп жаткан акча 
ушу тапта 890 миллиард доллардан ашты. Ал 
сумманы 5 миллион норвегиялыкка бөлсөк, 
жан башына 170 миң доллардан туура келет.

Норвегиянын мунай-газ 
ассоциациясынын жооптуу кызматкери 
Вйорн Видар Лорин табигый байлыктан 
түшкөн кирешени келерки муундар үчүн 
сактап коюу жетекчилердин акылмандыгы 
жана адилеттик деп эсептейт:

-Норвегиянын саясатчылары абдан 
даанышман, абдан тартиптүү. Ошондуктан 
мунай доору бүткөндөн кийин өлкөдө башка 
иштерге жумшаганга жетерлик акча болот. 
Менин оюмча, мунайдан түшкөн кирешени 
бир нече муунга бөлүү концепциясы - 
кирешени азыр эле коротуп салганга 
караганда адилеттүү.

Эгерде Норвегия өкмөтү кара майдан 
тапкан кирешени урпактарга сактап жатса, 
Орусия пенсия фондунун акчасын күнүмдүк 
керектөө үчүн сарптоодо. 1998-2013-жылдар 
аралыгында Норвегия жана Орусияда кара 
майдан түшкөн киреше ички дүң жыйымдын 
15 процентин түзгөн. Норвегиянын 
борбордук банкынын маалыматына ылайык, 

ЧЕТ ӨЛКӨЛӨРДҮН ТАЖЫРЫЙБАЛАРЫНАН



27          

№1 (22) март 2016-жыл

былтыр кол тийбес корго топтолгон каражат 
өлкөнүн жылдык ички дүң жыйымынан 200 
процентине жакын суммага жетти. Орусияда 
болсо ички дүң жыйымдын 20 процентине 
араң тете болот.

Кээ бир серепчилер норвегиялыктардын 
теңир берген байлыкты көздүн карегидей 
сактап, ысырапкерчиликке барбасын бир 
жагынан викингдер доорунан (VIII—XI) башат 
алган эгалитардык (теңчилдик) салты менен 
түшүндүрүшөт. Атап айтканда, викингдер 
соодадан жана жортуулдан тапкан дүйнөсүн 
өздөрү шайлаган лидердин жетеги астында 
калыс бөлүшкөн. Экинчи жактан, табигый 
байлыктардан түшкөн кирешени социалдык 
программалар аркылуу жалпыга тегиз 
бөлүштүрүү жарандардын өздөрү шайлаган 
өкмөткө болгон ишенимин да тастыктайт. 
Сурамжылоолор көрсөткөндөй, Норвегия 
жарандары бийлик органдарына ишеними 
жогору өлкөлөргө кирет. Талдоочулар 
Норвегиянын модели бардык эле өлкөлөрдө 
иштеп кетет деп ишенишпейт. Бирок 
экономикасы тез өсүп бараткан өлкөлөр 
кара майдан же газдан тапкан кирешесин 
“сары майдай” сактабай, инфраструктураны 
өнүктүрүүгө, стабилдештирүү фондун түзүүгө 
жана экономиканы диверсификациялоого 
жумшоосу абзел экенин айтышат.

Айрым эксперттер Норвегиянын мунайы 
дагы 50 жылдан соң, газы 100 жылдан кийин 
байыйт дешсе, экинчилери анча убакка 
жетпей эле соолуп жок болот деп жоромол 
кылышат.

ЧЕТ ӨЛКӨЛӨРДҮН ТАЖЫРЫЙБАЛАРЫНАН

Макала интернеттен алынып, 
кыргызчаланды.

Нооруз жаңы 
күндүн башталышы

Ата-бабаларыбыз 21-мартты «күн менен түн 
теңелди, жер жарылып чөп чыкты» деп жылдын 
башаты катары санап келишкен.

Кыргыздар Ноорузду  келечектен 
жакшылыкты үмүттөнүп, майрамдашат. Көп 
баланын энеси болгон байбичелер арча менен:

“Алас, алас, ар балээден калас,
Эски жыл кетти жаңы жыл келди.
Молчулук, токчулук болсун”,- деп аласташат.
Кыргыз эли табият менен эриш-аркак 

жашоону жактырат. Дайыма жыл мезгилдерине 
байкоо жүргүзүп, кайсы убакта жаз келерине, 
кайсы убакта суук кайтып каларына көз салып 
келишкен.

Март айында кыргыз эли “кыштан мал-жан 
аман чыкты, кышкы уйкуда жаткандар ойгонду” 
деп маанай жарыла сүйүнүшкөн. Аластоо 
адамдардын отту тааныган  мезгилине  барып  
такалат.

Ал  эми Теңир, Умай эне, кут мындан 7000 
жыл мурун пайда болгон  байыркы түшүнүк. 
Жаңы төрөлгөн  балдардын  70-80 пайызы ар 
түрдүү себептерден  улам  чарчап калышкан. 
Ошондо Умай эне болбосо, балдар  чарчай  берет 
экен деген түшүнүк келип  чыккан  көрүнөт. 

Бала чагы, эс тарткан курагы Улуу Ата 
мекендик согуш бүткөн  мезгилдерге туш 
келген улуу муундун өкүлдөрү Ноорузду ар 
бир айыл майрамдашчу деп эскеришет. Апалар 
күн  мурунтан боорсок  бышырып, үйдүн  ичин  
тазалашып, кир  жуушчу экен. Нооруз  күнү арча 
түтөтүп, “жакшылык бере көр” деп суранышчу  
деп  айтышат.

Майрамдык  дасторконго  чыгыш  эли буудай, 
арпа, жүгөрү, нокот, күрүч жана төө буурчактын 
унунан жасалган  нан коюшкан. Андан  сырткары  
жети түрдүү өсүмдүк кошулган сүмөлөк 
жасашкан. Сүмөлөктүн  мааниси  адамдар дал 
ошол дан өсүмдүктөрү  сымал  көктөнүп, өсүп-
өнсүн  дегендикте  жатат.

Азыркы  мезгилдерде  Нооруз  күнү  
кыргыздар арча түтөтүп, үй  ичин жана  короо-
жайды аласташат. Айыл  ичинде  кыз  куумай, 
алты бакан, улак  тартыш  сыяктуу  улуттук 
оюндар ойнотулган.

Нооруз  майрамы «ЮНЕСКОнун» адамзаттын  
маданий  мурастарынын  тизмесине  кирген.

Көпчүлүк  кыргыздар  бул  майрамдын  Нооруз  
деп фарсы тилиндеги  аталышын  Жылбашы, 
Жаңы жыл, Жаңы күн,  Жаз майрамы, Улуу  күн  
деген  сөздөр  менен  алмаштырууну  сунуштап  
келишет.

Ноорузду  дүйнө  жүзүндөгү  жыйырмадан 
ашык  өлкө  майрамдайт. 
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ЗАВЕРШАЕТСЯ 
ВНУТРИГОСУДАРСТВЕНОЕ  
СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА ДОГОВОРА

Сотрудники Социального фонда в начале 
марта в городе Чолпон-Ата приняли участие в  
обсуждении проекта Договора о пенсионном 
обеспечении трудящихся государств-членов 
Евразийского экономического союза проекта 
Протокола по реализации данного Договора и 
участие на Втором заседании Консультативного 
комитета по вопросу соблюдения пенсионных 
прав трудящихся государств- членов ЕАЭС. 

В ходе заседания уполномоченных 
органов в области пенсионного обеспечения 
представителями Социального фонда были 
обозначены позиции Социального фонда 
Кыргызской Республики относительно 
определения право на получение российской 
пенсии для трудящихся государств –
участников ЕАЭС применения индивидуального 
пенсионного коэффициента в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
для трудящихся государств ЕАЭС при экспорте 
пенсии, индексация (перерасчет) российской 
пенсии при экспорте в данные государства

Поскольку данный проект Договора 
в настоящее время находится на 
внутригосударственном согласовании 
в государствах- членах ЕАЭС, поэтому 
представителями ЕЭК было предложено внести 
замечания и предложения к проекту Договора 
до 25 марта 2016 года.

В ходе заседания начато обсуждение 
проекта Протокола о взаимодействии между 
(уполномоченными) компетентными органами 
по применению Договора о пенсионном 
обеспечении трудящихся государств- членов 
Евразийского экономического союза, 
представленного ЕЭК.

 Представителями Социального фонда было 
отмечено, что Социальным фондом КР данный 
Протокол из Евразийского экономического 
комитета был получен по электронной почте 
26 февраля т.г., взамен ранее полученного 
в феврале т.г. Соглашения по реализации 
Договора.  Соответственно была затруднена 
работа по обсуждению проекта Протокола, 
структуры и схемы передвижения документов 
между компетентными органами государств-
участников ЕАЭС. Были внесены изменения 
в ст. 1 проекта Протокола, относительно 
сотрудничества  компетентных органов по 
реализации Договора. 

Отмечено, что уполномоченными органами 
государств-участников ЕАЭС, в том числе и 
Социальным фондом Кыргызской Республики 
не получены формуляры, разработанные 
Российской Федерацией, представителями 
ЕЭК было озвучено, что в настоящее время 
формуляры находятся на рассмотрении и 
доработке в Департаменте информационных 
технологий ЕЭК.   

Также в ходе заседания было обозначено 
необходимость электронного взаимодействия 
компетентных органов государств-участников 
ЕАЭС при реализации Договора, при этом 
представителями ЕЭК представлена 
презентация об электронном взаимодействии 
уполномоченных органов государств-
участников ЕАЭС.

Сотрудниками Социального фонда КР 
проведена работа на Втором заседании 
Консультативного комитета по вопросам 
социального обеспечения, соблюдения 
пенсионных прав, оказания медицинской 

 о пенсионном обеспечении трудящихся 
государств-членов Евразийского 
экономического союза

МИГРАЦИЯ
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помощи и профессиональной деятельности 
трудящихся государств-членов Евразийского 
экономического союза (3.03.2016 года).

Итоги встреч:
1 Принято решение завершить 

внутригосударственное согласование  
проекта Договора о пенсионном обеспечении 
трудящихся государств-членов Евразийского 
экономического союза в срок до 25 марта 2016 
года.

2. Уполномоченным органам государств-
участников Евразийского экономического 
союза в области пенсионного обеспечения 
в срок до 1 апреля 2016 года рассмотреть 
и представить замечания и предложения к 
Протоколу о порядке взаимодействия между 
компетентными органами по применению 
Договора о пенсионном обеспечении 
трудящихся государств-членов Евразийского 
экономического союза.     

3. Евразийским экономическим комитетом 
дополнительно в рабочем порядке будет 
сообщено о месте и времени проведения 
очередного заседания Консультативного 
комитета.

МИГРАЦИЯ МИГРАЦИЯ

Пенсионное обеспечение 
трудовых мигрантов

Большинство трудовых мигрантов, 
проработав определенный период за 
рубежом, возвращаются домой до достижения 
пенсионного возраста. При этом уплачиваемые 
ими или их работодателем за них страховые 
взносы в пенсионные фонды остаются в 
стране трудоустройства, а период трудовой 
деятельности не засчитывается в Кыргызской 
Республике в страховой стаж, что конечно 
же влияет на размер пенсии при возращении 
кыргызских мигрантов домой. Основные 
миграционные потоки из республики 
направлены на постсоветское пространство 
(СНГ), и главным образом в Российскую 
Федерацию и Республику Казахстан.

Законодательством Кыргызской Республики 
предусмотрено восстановление страхового 
стажа для исчисления пенсии (с 1.01.1996 года), 
и возможность добровольного пенсионного 
страхования для наших граждан – трудовых 
мигрантов.  Для того, чтобы у наших мигрантов 
была возможность восстановить страховой стаж 
и внести средства на личные страховые счета 

за период с января 1996 года законодательно 
дана возможность  уплаты страховых взносов 
в любом размере, но не менее 8 процентов от 
размера среднемесячной заработной платы в 
месяц в Пенсионный фонд. Но большинство 
трудовых мигрантов - это молодежь, которые 
не особо задумываются над будущей пенсией, 
и вопрос внесения добровольного страхового 
взноса на их личные страховые счета остается 
для них пока не актуальным.

С 1 января 2012 года в Российской Федерации 
были приняты поправки в законодательстве в 
части установления тарифов страховых взносов, 
которыми предусмотрено, что работодатель 
в обязательном порядке платит страховые 
взносы за временно прибывающих граждан на 
территории Российской Федерации.

Мы совместно с  Российской Федерацией 
в настоящее время совместно разрабатываем 
проект Договора о сотрудничестве в области 
социального страхования.

Проектом Договора предусматривается 
перевод пособий гражданам Кыргызской 
Республики и Российской Федерации по 
месту постоянного проживания по принципу 
«пропорциональности».

Принцип «пропорциональности» 
подразумевает, что для определения права 
на пенсию гражданам за периоды трудового 
(страхового) стажа, приобретенного на 
территории этих двух государств, каждое 
государство исчисляет и выплачивает пенсию, 
соответствующему стажу, приобретенному 
на его территории, в соответствии со своим 
законодательством. Однако, вынуждены 
признать, что пока этот договор еще не 
подписан, так как его подписание зависит от 
многих объективных факторов, в том числе и 
финансовых возможностей государств. Здесь 
важно понять, что в межгосударственных 
соглашениях успех зависит не только и не 
столько от желания только Кыргызской 
Республики. Такие переговоры всегда  очень 
сложный процесс и требуют много внимания и 
времени. В этой связи, хотелось бы отметить, 
что Социальный фонд обязательно будет и 
дальше упорно прорабатывать данный вопрос 
и настаивать на его скором решении, при этом 
хотелось бы чтобы и сами наши граждане не 
оставались равнодушными к своей собственной 
судьбе и воспользовались существующими 
способами добровольной уплаты страховых 
взносов. 

Кроме этого, в перспективе 
предусматривается разработка 
межгосударственных соглашений в области 
пенсионного обеспечения трудовых мигрантов 
и с другими странами, где работают наши 
граждане -трудовые мигранты (Южная Корея, 
Турция и т.д.).

Продолжая тему

Райхан Кенджабаева, 
Заведующая сектором по социальному 
страхованию трудовых мигрантов
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В соответствии с Указом Президента 
Кыргызской Республики «О мерах по устранению 
причин политической и системной коррупции 
в органах власти» от 12 ноября 2013 года № 
215, 18 декабря 2014 года Советом обороны КР 
одобрен детализированный план мероприятий 
по демонтажу возможных коррупционных схем  
в системе Социального фонда Кыргызской 
Республики.

Детализированный план состоит всего из 49 
пункта, из них:

- 27 пунктов (краткосрочных) со сроком 
исполнения октябрь 2014 года - апрель 2015 

ИНФОРМАЦИЯ 
о проводимой работе по исполнению 

детализированного плана мероприятий по 
демонтажу коррупционных схем в системе 

Социального фонда Кыргызской Республики на 1 
марта 2016 года

года; и  24 пунктов (долгосрочных) со сроком 
исполнения май 2015 – июль 2016 года. 

Из 49 пунктов на сегодняшний 
момент исполнено 39 пунктов (84,78%), 
частично исполнены 3 пункта (6,52%) (где 
исполнителем является Социальный фонд КР,  
соисполнителями является ГРС при ПКР и  ГП 
“Кыргызпочтасы” и ГНС при ПКР  (1.2, 2.1.1, 4.3), 
неисполнены в срок 5 пунктов (10,86%)  (в т.ч. 3 
на уровне сооисполнителей (1.1.2, 2.1.2, 2.2.2) и 2 
пункта, где исполнителем является Социальный 
фонд КР, соисполнителями является ГРС при 
ПКР и  ГП “Кыргызпочтасы”  (2.1.3, 2.1.4).

АНТИКОРРУПЦИЯ
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Исполнено с опережением срока 1 пункт 
(1.1.3, соисполнитель).

Исполнено 39 пунктов, из них наиболее 
значимые (в т.ч. на уровне сооисполнителей):

 - Калькулятор пенсии с примерным 
расчетным показателем расположен на 
официальном сайте СФ www.sf.kg или www.
pensia.sf.kg. Граждане могут предварительно 
рассчитать свою пенсию путем входа на 
официальный сайт ведомства, а также получить 
необходимую информацию по назначению 
пенсии и документов при назначении пенсии.

- Положение о порядке ротации кадров в СФ 
КР, разработано и утверждено постановлением 
Правления Социального фонда. Работа 
проведена в целях предупреждения коррупции, 
профилактики правонарушении, минимизации 
и ослабления коррупционных проявлении, 
т.к. ротация позволяет пересмотреть порядок 
осуществления деятельности ответственных 
сотрудников курируемые определенные 
участки (почтовые отделения, планы проверок 
и т. д);

- Сотрудниками проводится работа по 
информированию населения о примуществе 
получении пенсии через коммерческие банки, 
т.к. удобно, и проценты за обслуживание 
низкие, в отличии от ГП “Кыргызпочтасы”. 
Всего на 1 января 2015 года получателей 
пенсий всего по Республике составляло 590354 
пенсионера, в том числе получателей пенсий 
через банки составляло 199735 пенсионеров 
или составляет 33,8 %. Всего на 1 января 2016 
года получателей пенсий всего по Республике 
составляло 603922 пенсионера, в том числе 
получателей пенсий через банки составляло 
232127 пенсионеров или составляет 38,4 %. 
Увеличение получателей пенсий через банки за 
12 месяцев 2015 года составил 4,2 %; 

- В январе 2015 года разработана собственная 
система электронной отчетности по средствам 
государственного социального страхования, что 
создает возможность плательщикам страховых 
взносов предоставлять отчеты в электронной 
форме по средствам интернет связи, ведется 
работа по привлечению плательщиков, услуга 
безвозмездна;

- Утверждены постановлением Правления 
Социального фонда Регламент об утверждении 
электронной отчетности плательщикам 
страховых взносов по каналам связи; Регламент 
взаимодействия Социального фонда КР и 
организаций провайдеров по предоставлению 
отчетности по каналам связи;

- Подписан договор с ОАО «Айыл Банк» по 
установке средств и систем по сбору страховых 
взносов в безналичной форме (банкоматы, 
терминалы и т. д.) в территориальных 
управлениях Социального фонда;

- Положение о порядке взыскания 

Социальным фондом КР задолженности по 
страховым взносам и финансовым санкциям, 
утвержден постановлением Правления 
Социального фонда КР от 20 февраля 2015 года 
№ 24;

- Утверждено постановлением Правления 
«О порядке взыскания СФ КР задолженности 
по страховым взносам и финансовым 
санкциям» регламентирующее процесс 
оценки финансового положения поручителей. 
Регламинтирован процесс оценки ликвидности 
залогового обеспечения, порядок работы СФ КР 
с предоставленным залогом;

- Определен количественный и 
качественный состав комиссии по проведению 
депозитных аукционов, разработан порядок 
отбора независимых членов комиссии 
по проведению депозитных аукционов, 
установлен прозрачный ящик в общественном 
месте для приема и регистрации заявок от 
банков, а также пересмотрен кворум заседания 
данной комиссии и предусмотрен допуск 
представителей коммерческих банков и других 
лиц на депозитные аукционы в качестве 
наблюдателей. Утверждена новая редакция 
Положения «О порядке проведения СФ КР 
депозитных аукционов»;

- Модуль “депозитный аукцион” разработан, 
ведутся работы по модернизации официального 
сайта СФКР. Обеспечена возможность подачи 
электронных заявок на участие в аукционе;

- В целях внедрения автоматизированной 
информационной системы в органах ЗАГС 
издан совместный приказ между СФ КР 
и ГРС при ПКР. Также данным приказом 
утвержден План мероприятий поэтапного 
перехода функции присвоения персонального 
идентификационного номера из СФ КР в ГРС;

- Разработан веб сервис по получению 
выписки из личного страхового счета по ПИН. 
Проведены работы по защите информации 
персонального характера. Предоставляется 
возможность гражданам по средствам интернет 
связи получать выписки из личных страховых 
счетов, тем самым узнавать о производимых 
отчислений в Социальный фонд, а также 
информации о предварительной сумме пенсии 
и накоплений;

Неисполненные  пункты.
Согласно Пункту 2.1.1. детализированного 

план мероприятий по демонтажу возможных 
коррупционных схем  в системе Социального 
фонда КР, ответственность за исполнение 
которого несет Социальный фонд КР ( ГРС 
при ПКР и ГП “Кыргызпочтасы”  являются 
сооисполнителями), предусмотрено 3 
подпункта со сроком исполнения декабрь 2014 
- апрель 2015гг.:

По вышеназванному пункту сообщаем 
следующее, по состоянию на 1 января 

АНТИКОРРУПЦИЯ
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Согласно рейтингу Transpar-
ency international, Кыргызстан 
занял первое место среди 
стран Центральной Азии 
по борьбе с коррупцией по 
итогам 2015 года, поднявшись 
на 13 позиций и заняв 123 
место. В 2014 году страна 
находилась на 136 месте. В 
этом рейтинге Кыргызстан 
опередил такие страны, как 
Узбекистан, Таджикистан, 
Туркменистан, Казахстан, 
который тоже находится на 
123 месте.Лидером рейтинга 
уже второй год подряд 
остается Дания, а последнее 
место разделили Северная 
Корея и Сомали, набрав по 8 
баллов.

2016 года выполнен 1 подпункт, создана 
межведомственная рабочая группа, которому 
этим же приказом были поставлены 
задачи, в т.ч. разработка и представление 
на утверждение на рассмотрение Совета 
обороны КР проекты инструкции и положений. 
Основным направлением являлось разработка 
Положения и Инструкции по выплате пенсий. 
На практике же основным источником 
коррупционных схем является не регламент 
выплаты пенсии, описанный в Положении и 
Инструкции по выплате пенсий,  а отсутствие 
базы данных пенсионеров, автоматизации 
процесса выплаты и формирования отчетности 
по выплате пенсий. Учитывая, что выплата 
пенсии осуществляется ГП «Кыргызпочтасы» 
и коммерческими банками республики, а не 
Социальным фондом Кыргызской Республики, 
автоматизация процесса выплаты должна 
быть осуществлена одновременно в Соцфонде 
и   ГП «Кыргызпочтасы» (коммерческие банки 
не включены в данных процесс, так как уже 
работают в рамках автоматизированной 
банковской системы). В   плане мероприятий 
по демонтажу коррупционных схем в системе 
Социального фонда  были установлены сроки 
с учетом уже разработанного функционала 
«выплата пенсии», разработанного компанией 
ОсОО «Акфорта» в рамках автоматизации всей 
системы управления Соцфонда . Учитывая, 
что процесс автоматизации всей системы 
управления Соцфонда длительный и каждый 
блок данной системы зависит от предыдущего 
блока, для ускорения автоматизации процесса 
выплаты пенсии необходимо разработка 
автономной программы по выплате пенсий, что 
требует определенного времени. 

Так же были установлены сроки с учетом 
уже разработанного функционала «выплата 
пенсии», разработанного компанией ОсОО 
«Акфорта» в рамках автоматизации всей системы 
управления Соцфонда. Учитывая, что процесс 
автоматизации всей системы управления 
Соцфонда длительный и каждый блок данной 
системы зависит от предыдущего блока, при 
этом функционал “выплата пенсии” последний, 
который требует актуализированную базу 
данных всех пенсионеров. В этом направлении 
были созданы специальные отделы в 
районных управлениях Соцфонда, которые 
непосредственно занимаются формированием 
базы данных пенсионеров и плательщиков, 
необходимых для функционирования 
автоматизированной системы управления. 
В связи с большим объемом работы (около 
600 тыс. пенсионеров) не представляется 
возможным запуск  функционала “выплата 
пенсии”, в следствии которого должны были 
выполнены мероприятия указанные в пунктах 
1.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 и 2.1.4 детализированного 

плана по демонтажу коррупционных схем в 
системе Соцфонда.

По пункту 4.3.
Согласно Пункту 4.3 детализированного 

план мероприятий по демонтажу возможных 
коррупционных схем  в системе Социального 
фонда КР, основным исполнителем является 
ГНС при ПКР, СФ КР является соисполнителем 
(с учетом передачи функции), предусмотрено 
упрощение процедуры оплаты социальных 
отчислений для индивидуальных 
предпринимателей и сельскохозяйственникам. 
Обеспечить возможность оплаты социальных 
отчислений не только через банки, но и через 
терминалы, со сроком исполнения январь - 
декабрь 2015 г.

По вышеназванному пункту можно сказать 
следующее, на начало года разработана 
биллинговая система по приему платежей по 
государственному социальному страхованию 
через банковские терминалы. Но однако, 
терминалы являются продуктом отдельных 
юридических лиц, которым необходимо иметь 
собственное программное обеспечение по 
приему платежей. В связи с изменениями в 
законодательстве ведутся работы по внесению 
изменений в систему. Работа на стадии 
завершения.

Дополнительно совместно с рабочей 
группой Совета обороны ведется работа по 
актуализации  детализированного плана, в т.ч. 
по вышеизложенным пунктам. 
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Бакыт КАЛМУРАТОВ,
Уполномоченый по вопросам
 предупреждения коррупции



34

№1 (22) март 2016-жыл

Ставки тарифов страховых взносов 
для индивидуальных предпринимателей 
установлены ст. 6 Закона Кыргызской 
Республики «О тарифах страховых взносов по 
государственному социальному страхованию».

1. Тарифы страховых взносов для 
индивидуальных предпринимателей, 
уплачивающих налоги на основе общего 
налогового режима и/или специальных 
налоговых режимов путем приобретения 
обязательного патента по упрощенной 
системе налогообложения на основе единого 
налога или на основе налогового контракта, 
устанавливаются ежемесячно в размере 
10 процентов от размера среднемесячной 
заработной платы. При этом уплата страховых 
взносов производится путем приобретения 
страховых полисов.

Распределение сумм страховых взносов по 
фондам производится в следующих размерах:

в Пенсионный фонд - 9 процентов;
в Фонд обязательного медицинского 

страхования - 1 процент.
2. Тарифы страховых взносов для 

индивидуальных предпринимателей, 
уплачивающих налоги на основе специального 
налогового режима путем приобретения 
добровольного патента (за исключением 
индивидуальных предпринимателей, 
получающих доход от сдачи в аренду 
движимого и недвижимого имущества), а также 
осуществляющих деятельность на рынках путем 
реализации товара с контейнера, в павильонах, 
в киосках, устанавливаются ежемесячно 
в размере 4 процентов, исчисленных от 
размера среднемесячной заработной платы, 
сложившейся в районах и городах республики 
за предыдущий календарный год, с поэтапным 
доведением ставки тарифа к 2018 году до уровня 
10 процентов от размера среднемесячной 
заработной платы:

- с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 
года - 4 процента от размера среднемесячной 
заработной платы;

- с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 
года - 6 процентов от размера среднемесячной 
заработной платы;

Напишите пожалуйста о 
ставках тарифов страховых 
взносов для индивидуальных 
предпринимателей?

Семья Таштемировых,
г. Бишкек

ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ 
СОЦИАЛЬНОГО ФОНДА - с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 

года - 8 процентов от размера среднемесячной 
заработной платы;

- с 1 января 2018 года и далее - 10 процентов 
от размера среднемесячной заработной платы.

Уплата страховых взносов осуществляется 
путем приобретения страховых полисов.

Распределение сумм страховых взносов по 
фондам производится в следующих размерах:

в Пенсионный фонд - 90 процентов;
в Фонд обязательного медицинского 

страхования - 10 процентов.
3. Тарифы страховых взносов для 

индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих предпринимательскую 
деятельность на рынках путем реализации 
товара с лотков, торговых мест, устанавливаются 
ежемесячно в размере 2 процентов, исчисленных 
от размера среднемесячной заработной платы, 
сложившейся в районах и городах республики 
за предыдущий календарный год, с поэтапным 
доведением ставки тарифа к 2018 году до 
уровня 5 процентов от размера среднемесячной 
заработной платы:

- с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 
года - 2 процента от размера среднемесячной 
заработной платы;

- с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 
года - 3 процента от размера среднемесячной 
заработной платы;

- с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 
года - 4 процента от размера среднемесячной 
заработной платы;

- с 1 января 2018 года и далее - 5 процентов 
от размера среднемесячной заработной платы.

Уплата страховых взносов осуществляется 
путем приобретения страховых полисов.

Распределение сумм страховых взносов по 
фондам производится в следующих размерах:

в Пенсионный фонд - 90 процентов;
в Фонд обязательного медицинского 

страхования - 10 процентов.
4. Индивидуальные предприниматели, 

использующие труд наемных работников, 
начисление и уплату страховых взносов в свою 
пользу осуществляют в соответствии с пунктами 
1 или 2 настоящей статьи, а начисление, уплату 
и распределение сумм страховых взносов по 
фондам за нанятых работников производят в 
соответствии со статьей 2 Закона «О тарифах 
страховых взносов…», за исключением наемных 
работников, занятых в текстильном и швейном 
производствах.

Для наемных работников, занятых в 
текстильном и швейном производствах, тарифы 
страховых взносов устанавливаются:

а) для работодателей - ежемесячно в размере 
6 процентов, исчисленных от 40 процентов 
размера среднемесячной заработной платы.

ВЫ СПРАШИВАЛИ
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Распределение сумм страховых взносов по 
фондам производится в следующих размерах:

в Пенсионный фонд - 4,75 процента;
в Фонд обязательного медицинского 

страхования - 1 процент;
в Фонд оздоровления трудящихся - 0,25 

процента;
б) для работников, за исключением 

работников-пенсионеров и работников-
инвалидов I и II групп, - ежемесячно в размере 
6 процентов, исчисленного от 40 процентов 
размера среднемесячной заработной платы.

Распределение сумм страховых взносов по 
фондам производится в следующих размерах:

в Пенсионный фонд - 4 процента;
в Государственный накопительный фонд - 2 

процента;
б-1) для работников-пенсионеров - 

ежемесячно в размере 4 процентов, исчисленных 
от 40 процентов размера среднемесячной 
заработной платы, в Пенсионный фонд;

для работников-инвалидов I и II групп 
(кроме инвалидов Великой Отечественной 
войны и приравненных к ним лиц) - ежемесячно 
от всех видов выплат, начисленных в их пользу, 
независимо от источников финансирования, - в 
размере 2 процентов в Пенсионный фонд;

для нанятых работников, рожденных 
мужчин ранее 1 января 1964 г. и женщин ранее 
1 января 1969 г., - в размере 6 процентов в 
Пенсионный фонд.

Уплата страховых взносов для 
индивидуальных предпринимателей и их 
наемных работников, занятых в текстильном и 
швейном производствах, осуществляется путем 
приобретения страховых полисов.

4. Тарифы страховых взносов для 
иностранных граждан и лиц без гражданства, 
временно пребывающих в Кыргызской 
Республике, занятых индивидуальной 
предпринимательской деятельностью, в том 
числе на рынках, устанавливаются ежемесячно в 
размере 3 процентов от размера среднемесячной 
заработной платы в солидарную часть 
Пенсионного фонда.

ВЫ СПРАШИВАЛИ ВЫ СПРАШИВАЛИ

Можете дать подробный 
перечень необходимых 
документов для назначения 
пенсии по возрасту?

Людмила, г. Токмок

Постановлением Правительства Кыргызской 
Республики от 12 января 2005 года N 10, был 
утвержден перечень документов, необходимых 
для назначения и перерасчета пенсии, перехода 
с одного вида пенсии на другой.

Согласно указанному перечню с заявлением 
о назначении пенсии по возрасту на общих 
основаниях должны быть представлены 
следующие документы:

1) - паспорт
-для граждан, имеющих официальный статус 

беженца, - удостоверение беженца;
- для иностранных граждан, постоянно 

проживающих на территории КР, - вид на 
жительство, выданный органом внутренних 
дел КР.

2) трудовая книжка

3) диплом об окончании СУЗа или ВУЗа 
(учеба принимается до 19.02.1999 года. очное 
обучение)

4) военный билет

5) для женщин - свидетельство о рождении 
на детей

6) для лиц, работавщих 1992-1992гг. 
на частных предприятиях или занятых 
индивидуальной трудовой деятельностью, - 
справки, об уплате страховых взносов за этот 
период, выданные органами СФ,

7) справки о заработной плате за любые 60 
месяцев работы подряд до 01.01.1996г.

8) сообщения о занятости и заработной 
плате за период с 1 января 1996 года, выданные 
работодателями

9) свидетельство о регистрации или 
расторжении брака, при наличии документов, 
выданных на другую фамилию;

10) две фотографии размером 3x4 см для 
получения пенсионного удостоверения.

11) документы, подтверждающие право на 
получение надбавок:

- удостоверение участника ВОВ или инвалида 
ВОВ, или приравненных к ним лиц;

- удостоверение “Участник ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС”;

- удостоверения “Почетный донор КР”, 
“Почетный донор Киргизской ССР”, “Почетный 
донор СССР”;

- справка о реабилитации, выданная 
судебными или иными государственными 
органами (органы прокуратуры или 
национальной безопасности);

- справка лечебного учреждения о 
нуждаемости в постороннем уходе за одиноким 
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инвалидом II группы; при этом факт одинокого 
проживания подтверждается справкой с места 
жительства и актом обследования;

- документы, подтверждающие награждение 
матерей орденами “Мать-героиня” СССР и 
“Баатыр эне” КР;

Для пенсий по возрасту на льготных 
условиях дополнительно к документам, 
указанным в пунктах  выше 1-11, должны быть 
предоставлены следующие документы:

а) по Спискам N 1 и N 2 - справки, 
подтверждающие льготный характер труда. В 
справке должны быть указаны: периоды работы, 
засчитываемые в специальный стаж, профессия 
или должность, характер выполняемой работы, 
в какой раздел, подраздел, пункт, наименование 
списков или их номер включается этот 
период работы, первичные документы, на 
основании которых выдана данная справка. 
В случае необходимости, предоставляются 
доказательства работы в особых условиях труда 
с результатами аттестации рабочих мест.

б) для назначения пенсии лицам, 
проживающим в условиях высокогорья, - 
справки местной госадминистрации или айыл 
окмоту о месте расположения предприятия, 
организации, где проходила трудовая 
деятельность, а женщинам - дополнительно 
также свидетельства о рождении трех детей и 
документы, подтверждающие их воспитание 
до восьмилетнего возраста (паспорта детей, 
справки с места жительства, выданные айыл 
окмоту, домоуправлениями);

в) для назначения льготной пенсии 
многодетной матери - свидетельства о рождении 
пяти детей и документы, подтверждающие 
их воспитание до восьмилетнего возраста 
(паспорта детей, справки с места жительства, 
выданные айыл өкмөтү, домоуправлениями);

г) для назначения льготной пенсии 
матери инвалида с детства справки 
врачебно-консультационной комиссии 
лечебно-профилактических учреждений 
Министерства здравоохранения Кыргызской 
Республики, или справка Медико-
социальной экспертной комиссии (МСЭК) 
об установлении инвалидности, а также 
документы, подтверждающие его воспитание 
до восьмилетнего возраста (паспорт ребенка, 
справки с места жительства, выданные айыл 
өкмөтү, домоуправлениями);

д) для лиц, высвобождаемых с предприятий 
в связи с их реорганизацией, ликвидацией, 
сокращением численности штата, копия 

платежного поручения о перечислении в 
Социальный фонд денежных средств на выплату 
досрочной пенсии до достижения работником 
общеустановленного возраста выхода на 
пенсию;

е) для лиц, больных гипофизарным нанизмом 
(лилипутов), и диспропорциональных карликов 
- справки врачебно-консультационной комиссии 
лечебно-профилактических учреждений 
Министерства здравоохранения Кыргызской 
Республики;

ж) для назначения пенсии летному и летно-
испытательному составу документы о налете 
часов и документы эксплуатанта воздушного 
транспорта, подтверждающие перечисление 
средств, покрывающих расходы на выплату 
пенсии.

ВЫ СПРАШИВАЛИ

Я по семейным 
обстоятельствам вынуждена 
покинуть страну. Скажите 
пожалуйста, как выплачивается 
пенсия гражданам, выехавшим 
за границу на постоянное 
жительство?

    Анна Ивановна

Пенсии гражданам, назначенные в 
Кыргызской Республике до их выезда на 
постоянное жительство в государства, с 
которыми не заключены межгосударственные 
соглашения (договоры) о пенсионном 
социальном страховании, выплачиваются за 
3 месяца вперед с месяца подачи заявления в 
территориальные органы Социального фонда 
Кыргызской Республики о снятии с учета в связи 
с выездом на постоянное место жительства за 
границу. За время проживания этих граждан 
за границей выплачиваются только пенсии, 
назначенные вследствие трудового увечья или 
профессионального заболевания.

Пенсии гражданам, назначенные в 
Кыргызской Республике до их выезда на 
постоянное место жительства в государства, 
с которыми заключены международные 
договоры о пенсионном социальном 
страховании, выплачиваются по месяц 
подачи заявления в территориальные органы 
Социального фонда Кыргызской Республики о 
снятии с учета в связи с выездом на постоянное 
место жительства за границу, если иное не 
предусмотрено международными договорами.
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В большинстве стран ОЭСР за последние 
годы были проведены пенсионные реформы 
— не меняли работу своих пенсионных систем 
лишь 7 из 34 стран, в том числе Эстония, 
Греция, Болгария и Турция. 

Факторов, угрожающих финансовой 
стабильности национальных пенсионных 
систем, становится все больше — в 
перспективе (до 2050 года) доля людей 
старше 65 лет возрастет с 8% до 18% по 
всему миру и с 16% до 27% в странах ОЭСР. 
Это напрямую влияет на устойчивость 
распределительных пенсионных систем: 
уменьшающемуся числу работающих 
необходимо обеспечивать растущее число 
пожилых на прежнем уровне. Возможности 
государства компенсировать сокращение 
поступлений также будут уменьшаться — 
только с 2007 по 2014 год госдолг в среднем 
по странам ОЭСР вырос с 55% до 88% ВВП. 
Расходы на содержание пенсионных систем 
в целом по ОЭСР составляют 18% публичных 
обязательств. В перспективе же пенсионные 
расходы должны возрасти с нынешних 9% до 
10,1% ВВП к 2050 году — этот прогноз ниже 
аналогичного за 2013 год: тогда ожидался их 
рост до 12% ВВП. 

В большинстве случаев для повышения 
устойчивости своих пенсионных систем 
члены организации пытались продлить 
трудовую активность населения, повышая 

возраст выхода на пенсию. В среднем по 
региону пенсионный возраст для мужчин уже 
составляет 64 года, а к 2050 году он должен 
вырасти до 65,5 года. В Бельгии он вырастет 
с 65 до 67 лет к 2030 году, схожая реформа 
пройдет в Канаде. Наименьший пенсионный 
возраст зафиксирован в Словении (58,7 года), 
самый высокий — в Норвегии, Исландии 
и Израиле (67 лет). В будущем наиболее 
поздний выход на пенсию будет установлен 
в Чехии, Ирландии и Великобритании - их 
власти рассчитывают поднять лимит до 68 
лет, а наименьший (60 лет) - в Словении 
и Люксембурге. Только в 13 странах ОЭСР 
пенсионный возраст для женщин ниже, 
чем для мужчин,— от нескольких месяцев 
(Словения) до пяти лет (Австралия, Чили, 
Израиль и Польша). РФ также вошла в число 
стран--реформаторов пенсионных систем, 
но основные изменения, инициированные 
властями, носили иной характер. С 2015 
года начала работать новая система расчета 
пенсий в баллах и были предложены и 
одобрены небольшие корректировки 
пенсионного обеспечения чиновников .

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОПЫТЫ

Большинство 
стран  увеличивает 
пенсионный 
возраст
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Сразу надо сказать, что пожилые люди в 
Румынии мало чем отличаются от «эсенговшних 
коллег». То же желание рассказать о своей 
жизни, пожаловаться на некоторые трудности, 
поведать о «болячках». Но и разница есть…

Джордже Илие: 
«Тысячи долларов пенсии нам с 

супругой хватает…»
Джордже ИЛИЕ -- 82 года, но выглядит 

значительно моложе.
-- Спортом надо заниматься, -- смеется он. -- 

А я этому, можно сказать, всю жизнь посвятил.
-- Окончил школу, поступил в лицей 

железнодорожников. Учился довольно неплохо, 
позже добровольцем принимал участие в 
работах на железной дороге. Одним словом, 
рекомендации были хорошие, и в итоге 
меня послали на учебу в Москву в Институт 
физкультуры. Дальше -- четыре года жизни 
и учебы в Белокаменной, работа на посту 
государственного тренера по баскетболу в 
Румынии.

-- Даже в секторе физкультуры и спорта 
ЦК партии и комсомола довелось поработать, 
-- добавляет собеседник. -- Но затем перешел 
на преподавательскую должность в Институт 
физкультуры в Бухаресте, где давал студентам 
знания по таким видам спорта, как волейбол, 
лыжи, плавание, теннис…

На пенсию Джордже Илие ушел из института 
в 63 года. Хотя можно было и в шестьдесят.

-- Пенсионных денег нам с супругой хватает, 
-- говорит он и для пущей убедительности 
показывает пенсионную квитанцию. -- У меня 
ведь стаж -- 40 лет, зарплата была неплохая. Это 
все учитывается. В итоге ежемесячно получаю 
пенсию в размере 1951 лея (примерно 560 

Как живут пенсионеры в Румынии? 
долларов, или 4 миллиона 740 тысяч рублей). 
Супруга Анжела работала преподавательницей 
начальных классов в школе, у нее пенсия 
поменьше -- 1100 леев (315 долларов). Но плюс 
к этому получает надбавку за то, что родилась в 
Болгарии. В сумме выходит около 450 долларов, 
а вместе с моими деньгами -- тысяча долларов в 
месяц.

Знакомлюсь с супругой господина Илие, 
которая угощает нас творожными блинчиками 
собственного производства.

-- У нас есть две дочки, внуки, внучки, 
-- радостно рассказывает она. -- Все 
самостоятельные, живут отдельно. На 
праздники как надарят нам обуви и одежды, 
так и в магазине покупать практически ничего 
не надо. Но примерно на 30 долларов в месяц 
лекарства себе беру. На некоторые из них есть 
скидка. Муж болеет диабетом, так ему и вовсе 
лекарства бесплатные.

Хозяин квартиры добавляет, что основные 
расходы у них уходят на оплату коммунальных 
услуг, электроэнергии, телефона и спутникового 
телевидения:

-- В квартире три комнаты. Летом за 
коммунальные услуги платим 219 леев (62 
доллара), за телефон, радио и ТВ -- 98 (28), 
за электроэнергию -- 94 лея (26). Итого -- 
116 долларов в летний период. Зимой сумма 
выплат доходит до 200 долларов в месяц. Это, 
безусловно, много, но все равно -- 800 долларов 
остается. К тому же в Бухаресте для пенсионеров 
в городском транспорте проезд бесплатный. Да 
еще и в поездах шесть раз в год можно бесплатно 
прокатиться.

Сейчас для моих собеседников главное -- это 
здоровье. А оно оставляет желать лучшего.

-- Прогуливаюсь каждый день, нужно как-
то поддерживать себя в форме, -- бодрится 
господин Илие. -- С женой стараемся и мир 
посмотреть, на экскурсии ездим. Последний 
раз побывали в Израиле; ездили в Румынию на 
Измаильскй Чатал, дельту Дуная посмотрели. А 
там -- такая красота! Жаль, годы не вернуть. Я 
бы еще в горы махнул на недельку…

Валентина МОРОЗОВА: 
«У меня дух захватывает, когда 

подъезжаю к малой родине»
Румынская пенсионерка Валентина 

Захаровна Морозова родилась в России, жила 
в Беларуси, вышла замуж за венгра, а живет в 
Румынии.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОПЫТЫ
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Когда мне было лет пять, переехали в 
Белоруссию. Жили в Витебске, затем осели 
в Городке… Детство там и прошло. Затем 
поступила в Ленинград в мединститут, на 5-м 
курсе вышла замуж за венгра Томаша Гусара, 
который был гражданином Румынии. Честно 
говоря, никуда уезжать особо не хотелось, 

Думитреску. -- Было время, когда происходили 
колебания пенсий, хотя надо, чтобы их рост 
соответствовал инфляционным процессам. 
Необходимо, чтобы в минимальных 
цивилизованных условиях находились все 
пенсионеры.

-- Сколько людей входит в вашу 
ассоциацию?

-- Около 800 тысяч пенсионеров. А вообще, 
в Румынии их примерно 5 миллионов 400 
тысяч. У нас есть региональные организации 
по всей стране, мы помогаем сделать жизнь 
пенсионеров немного лучше.

-- Что дает членство в Ассоциации 
пенсионеров?

-- Это позволяет тем, у кого небольшие 
пенсии, кто болен или одинок, не оставаться со 
своими проблемами один на один. Кроме того, 
четыре раза в год мы выдаем членам нашей 
организации пакеты с продуктами, а также 
одежду и обувь. Каждый раз на сумму в 150 
леев (43 доллара). Плюс к этому просим разные 
коммерческие структуры помогать пенсионерам, 

и многие откликаются. Спонсоры дают молоко, 
печенье и так далее. У нас контакты с разными 
аптеками, они тоже помогают поливитаминами, 
медикаментами от простуды. Одним словом, 
оказываем помощь за счет спонсорских денег и 
взносов. Мы сами себе создаем более хорошую 
жизнь. Организуем походы в театр, кино, 
чтобы пенсионеры забыли о своей старости 
и своем положении, у нас есть совместные 
товарищеские обеды. Люди общаются -- это уже 
прекрасно. Что может быть хуже одиночества? 
Так, кстати, и узнаем, кто находится в более 
тяжелом финансовом положении. Есть и 
волонтерская помощь. Пенсионеры, которые ее 
оказывают, получают дополнительные пакеты 

но муж меня уговорил. Мол, он -- стипендиат 
страны, нужно непременно возвратиться 
хотя бы на два года. Я же в столице Румынии 
работала научным сотрудником в институте, 
оториноларингологом в больнице, клинике. 
Честно говоря, и на пенсию не хотели отпускать, 
но муж болел, нужно было ухаживать.

Впрочем, и в 81 год Валентина Захаровна 
продолжает работать в частной клинике по 
своей же специальности.

 -- Естественно, сократилась и зарплата 
-- сейчас получаю около 215 долларов. Плюс 
пенсия -- 2 тысячи леев (570 долларов). 
Молодым сотрудникам платят лучше, потому 
что я уже пенсионерка. Но для меня работа -- это 
глоток воздуха. Муж умер, живу одна с котом. 
Пока ноги держат и варит голова, не хочется 
чувствовать себя выброшенной за борт жизни. Я 
могу что-то людям дать, да и те же 215 долларов 
мне не помешают. Они как раз уходят на оплату 
«коммуналки».

Штефан ДУМИТРЕСКУ, президент 
Национальной ассоциации пенсионеров 
Румынии:

 «Мы не оставляем пенсионеров 
один на один с их проблемами»

-- Конечно, нельзя сегодня говорить о том, 
что все пенсионеры в Румынии защищены, и 
наша ассоциация как раз призвана помогать 
этим слоям населения, -- говорит господин 

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОПЫТЫ
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с продуктами и одеждой, но установлена связь 
и со студентами факультета социологии для 
того, чтобы они подключались к нашей работе. 
Молодые люди ходят к старикам, которые 
не могут перемещаться, помогают им делать 
покупки, ухаживают. В Бухаресте примерно 300 
пенсионеров, которых посещают студенты.

-- Как ваша организация взаимодействует 
с государственными властями?

-- Скажем так, мы не даем им, как говорят, 
спать спокойно, постоянно поднимая проблемы 
пенсионеров. Наша ассоциация не зависит 
от политической конъюнктуры, поэтому мы 
всегда говорим правду в глаза. Живем реальной 
жизнью и не боимся власти. Если ее бояться, то 
как тогда сможем помочь людям защитить свои 
права?

-- Какая сейчас минимальная и средняя 
пенсии в Румынии?

-- Минимальная составляет 360 леев (103 
доллара), средняя -- 780 леев (223 доллара). 
Но многие получают и по 430--570 долларов. 
Кстати, в Румынии, если не ошибаюсь, самые 
низкие пенсии в Евросоюзе. И сегодня мы уже 
говорим о том, что в стране нужен новый Закон 
о пенсиях.

 
Кристина ИФТИМЕСКУ, вице-президент 

Федерации работников здравоохранения 
Румынии:

-- Пару лет назад в стране был увеличен 
пенсионный возраст. Женщины стали выходить 
на пенсию в 63 года, а мужчины -- в 65 лет. В 
2010 году пенсии сократили, но сейчас ситуация 
возвращается на прежний уровень. Нужно 
отметить, что небольшие пенсии, как правило, 
получают люди, которые живут в отдаленных 

районах. В деревнях они занимались сельским 
хозяйством, их доходы были не такими 
высокими, как в городах. Кстати, многие 
пенсионеры из городов стали уезжать в деревню. 
Продают квартиры, покупают недорогой домик 
-- и живут.

-- Какие cейчас пенсии у медицинских 
работников?

-- Примерно 1500 леев (430 долларов).
-- Могут ли пенсионеры получать пенсию 

и продолжать работать?
-- Могут, но не в государственных структурах, 

а в частных. Кстати, очень многие так и делают. 
Правда, некоторые получают такие пенсии, что 
им вообще нет необходимости работать.

-- Государство как-то вовлекает 
пенсионеров в экономику страны?

-- Сложный вопрос, потому что правительству 
и так нужно изыскивать огромные средства 
на пенсии. Кстати, на днях премьер-министр 
Румынии публично заявил, что выплата пенсий 
-- одна из приоритетных задач.

-- Румыния известна как страна, где много 
цыган, и, наверное, некоторые из них никогда 
не работали. Им положена какая-то пенсия?

-- У таких групп населения пенсий нет, но 
есть социальная помощь -- 100 долларов в месяц. 
Примерно столько же получают и те, у кого стаж 
всего несколько лет, кто по состоянию здоровья 
получал помощь, которая превратилась в 
пенсию, женщины, у которых умерли мужья и 
они получали за это пособие, не работая.

-- Каким образом защищают права 
пенсионеров профсоюзы?

-- Есть достаточно организаций, 
которые помогают пожилым людям. И на 
законодательном уровне, и в повседневной 
жизни. Знаю, например, что цены на лечение 
на различных курортах для пенсионеров 
значительно ниже, убытки покрывает 
государство. Есть специальная программа, 
которая называется «Туризм для всех». И многие 
ездят в Грецию, Турцию, на отечественные 
курорты.

-- Есть ли бюро по предоставлению работы 
пенсионерам?

-- Существует Национальное агентство по 
трудоустройству, и, безусловно, при желании 
там можно найти дополнительный заработок. 
Но, повторюсь, чтобы сохранить пенсию, 
человек должен искать работу только в частном 
секторе.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОПЫТЫ

Источник: “Народная воля”
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оттенков пенсии: страны с самыми 
богатыми пенсионерами

1. Люксембург
Маленькой стране – большие пенсии. Говорят, 

их размер в этом карликовом государстве может 
доходить до 3 тыс. евро! При этом досрочный 
выход на пенсию здесь разрешается уже в 57 
лет, обычный же срок – 65 лет.

2. Швейцария
Тоже небедная страна, на банковских счетах 

которой хранятся миллионы и миллионы евро. 
Пенсии здесь могут достигать 2,5 тыс. евро. 
Пенсионный возраст – 65 лет для мужчин и 64 
года – для женщин.

Каждый добропорядочный швейцарец 
обязан выплачивать в счет пенсионного фонда 
выплаты, которые составят его пенсионный 
«капитал». Его, к слову, впоследствии можно 
будет потратить на что угодно: например, на 
открытие своего дела или погашение долга по 
ипотеке.

3. Дания
Уровень жизни в скандинавских странах 

традиционно высок – так что пенсионеры 
тоже «как сыр в масле катаются». Размер 
среднестатистической пенсии в этой стране – 
больше 1,5 тыс. евро в месяц. Базовая пенсия 
получается из налоговых отчислений в бюджет, 
ее выплачивают всем гражданам, чей возраст 
достиг 67 лет. Правда, ожидается, что к 2020 году 
время выхода на заслуженный отдых «оттянут» 
еще на пару лет.

Чтобы получить такую пенсию, нужно 
прожить в стране не менее 40 лет.

4. Финляндия
В этой стране существуют два вида 

дополняющих друг друга пенсионных систем: 
трудовая (зарабатывается наемным трудом 
или ведением собственного бизнеса), а также 
народная (она предназначена для тех, чей 

5
трудовой стаж слишком мал). Максимальный 
размер трудовой, кстати, может превышать 60% 
от заработной платы – и ее начинают получать 
уже в 63 года. А вот народную – чуть попозже, 
после 65 лет.

Средний размер пенсии в Финляндии при 
этом – около 1,2 тыс. евро. Это больше, чем 
средняя зарплата во многих европейских 
странах (например, в Чехии – местные жители 
зарабатывают, в среднем, до 1 тыс. евро).

5. Франция
Размер пенсии во Франции может доходить 

до отметки в 1 тыс. евро. На полный размер 
пенсии можно рассчитывать после того, как 
отработаешь не менее 40 лет. И кстати, если 
после выхода на пенсию человек продолжает 
трудиться, ему полагается «надбавка» в 3% за 
каждый отработанный год.

Сейчас пенсионный возраст во Франции 
достаточно низок – 60 лет. Политики, впрочем, 
уже задумались над тем, чтобы хоть немного 
поднять его – в частности, в нынешнем году его 
собираются «дотянуть» до 62 лет. Интересно, 
что в дополнение к базовой пенсии каждому 
пенсионеру «добавляют» суммы, состоящие из 
«добровольно-принудительных» взносов его 
сограждан.

Для сравнения, средний размер пенсии в 
нашей стране – примерно 14 тыс. рублей. Если 
перевести это в евро, по нынешнему курсу 
получится около 180 евро в месяц. Однако 
размер пенсии можно немного увеличить – мы 
уже рассказывали, как.

К слову, хуже всего дела с пенсиями обстоят в 
Албании – там, по последним данным, их размер 
может не превышать 55-60 евро в месяц.

Материал был взят из интернета
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ИНФОРМАЦИЯ ПО РАЗМЕЩЕННЫМ СРЕДСТВАМ ГНПФ
СОЦИАЛЬНОГО ФОНДА КР ПО СОСТОЯНИЮ НА 25.03.2016г.

№ 
п/п наименование ГЦБ срок обра-

щения
доходность 

в % сумма вклада

1 6-месячные ГКВ 182 дн. 12,30-12,45 90 408 034,00

2 12-месячные ГКВ
364 дн. 13,00-13,50 659 853 180,90
130 дн. 12,50 10 827 580,00

3 ГКО 2 года 730 дн. 12,90-16,00 3 108 107 073,17

4 ГКО (3 года)
1095 дн. 15,50-17,50 469 072 350,00
1057 дн. 15,72 27 849 000,00

5 ГКО (5 лет) 1825 дн. 17,00-20,00 863 668 456,82
Всего в ГЦБ 5 229 785 674,89 59,15%

№ 
п/п наименование Банка срок разме-

щения
доходность 

в % сумма вклада

6 ЗАО "Банк Азии"
365 18,60-20,30 160 000 000,00
183 17,50 20 000 000,00

7 ОАО "Айыл Банк"
365 18,50-19,01 174 750 000,00
183 17,00 220 000 000,00

8 ОАО "КБ Кыргызстан" 365 17,80-19,80 494 750 000,00
9 ОАО "Дос-Кредобанк" 365 19,10 71 400 000,00
10 ЗАО "Бай-Тушум" 365 18,70-19,00 48 500 000,00
11 ОАО "КыргызКредит Банк" 365 20,80 70 000 000,00

12 ЗАО АКБ "Толубай"
365 18,70 32 000 000,00
183 16,90 35 000 000,00

13 ОАО "Оптима Банк" 365 19,50 100 000 000,00
14 ОАО "РСК БАНК" 365 18,50-18,60 392 600 000,00

15 ОАО "ФИНКА Банк"
365 18,90-20,00 535 000 000,00
183 16,20-16,50 85 000 000,00

Всего в депозитах коммер.банков 2439 000 000,00 27,58%
Всего средств в ГЦБ и депозитах : 7 668 785 674,89

Остаток по счету ГНПФ 
1350108024055349-Айыл 
Банк

154 507 628,08

Остаток по счету ГНПФ 
1299004140020542-РСК Банк

745 793 792,36

Остаток по счету доходов 
ГНПФ 1299004140020845-
РСК Банк

272 701 375,31

Остаток по счету расходов 
ГНПФ 1299004140020946-
РСК Банк

374 972,46

Текущий счет в НБКР 
1013890100000536

1 099,86 13,27%

Итого на счетах: 1 173 378 868,07
ВСЕГО активов: 8 842 164 542,96
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караван-сарай на территории Ат-Башинский 
района, Нарынская область, Кыргызстан, 
недалеко от границы с Китаем. Сооружение 
расположено на берегу извилистой речки 
Таш-Рабат, притока реки Кара-Коюн, на 
высоте более 3500 м над уровнем моря.




