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Урматтуу окурмандар! 

Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Кыргыз 
Республикасынын Социалдык фонду азыркы 
пенсиялык системаны өркүндөтүү максатында 
Кыргыз Республикасынын пенсия менен камсыз 
кылуу системасын өнүктүрүү Концепциясынын 
долбоорун иштеп чыкты.

Пенсиялык системаны өнүктүрүүнүн негизги 
максаттары –пенсиялык камсыздоонун алгылыктуу 
деңгээлин кепилдөө жана пенсиялык системанын 
теңдигин жана финансылык туруктуулугун 
камсыздоо болуп эсептелет.

Камсыздандырылган жарандардын бардык 
категориялары үчүн бирдей тариф чендери 
менен экономикалык ишмердик субъектилерине 
камсыздандыруу жүктү белгилөө үчүн тийиштүү 
чараларды кабыл алуу керек. Ошондой эле каржылоо 
булактары менен пенсиялык укуктардын теңдигин 
камсыз кылуу зарыл.

Бул маселеде бүгүнкү турмуш чындыгын эске 
алып, кылдат ойлонуп жана тең салмактап иш 
алып баруу зарыл, ошол эле учурда жарандык коом 
тарабынан дагы бул маселе боюнча конструктивдүү 
диалог куруу үчүн жогорку аң-сезимдүүлүк жана 
даярдык керек. Эч ким элдин ой-пикирин эске 
албастан, бардыгын бир заматта өзгөртөйүн 
деген ою жок, бирок эл дагы аңдап, мамлекеттик 
пенсиялык системанын алкагында келечегине өзү 
кам көрө ала турган мезгил келип жетти.  

Кыргыз Республикасынын
Социалдык фондунун төрөгасы
М.Д. Абулгазиев

Уважаемые читатели!

Социальным фондом Кыргызской Республики, 
как вам всем известно, в целях совершенствования 
работы действующей пенсионной системы 
республики был разработан проект Концепции 
развития системы пенсионного обеспечения 
Кыргызской Республики. 

Основными  целями   реформирования пенсионной 
системы являются гарантирование социально 
приемлемого уровня пенсионного обеспечения и 
обеспечение сбалансированности и долгосрочной 
финансовой устойчивости пенсионной системы. 

Чтобы обеспечить все это необходимо 
принятие соответствующих мер для поддержания 
приемлемого уровня страховой нагрузки для 
субъектов экономической деятельности с равными 
тарифами страховых взносов для всех категорий 
застрахованных граждан. А также обеспечение 
сбалансированности формируемых пенсионных прав 
с источниками их финансирования. 

В данном вопросе необходим тщательно 
продуманный и взвешенный подход с учетом реалий 
текущего дня, а также высокая сознательность и 
готовность к конструктивному диалогу по данному 
вопросу со стороны гражданского общества. Никто 
не собирается в одночасье все изменить без учета 
мнения населения, однако и население уже должно 
созреть и озаботится, наконец, своим будущим в 
рамках государственной пенсионной системы.

Председатель Социального фонда 
Кыргызской Республики 

М. Д. Абулгазиев
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Пенсиялык система жандуу организмдей
ПЕНСИЯЛЫК СИСТЕМА

Пенсиялык система жандуу организмдей  
коомдун заманбап өнүгүүсүн мүнөздөгөн көптөгөн 
факторлордон көз каранды. Ушуга байланыштуу, 
пенсиялык системага мамлекеттин демографиялык 
же социалдык-экономикалык кырдаалына  
байланыштуу өзгөрүүлөр таасирин тийгизет.

Кыргыз Республикасында пенсиялык 
реформанын алгачкы этаптарынан баштап  бир топ 
жыл өттү. Натыйжада  белгиленген төлөөлөрү менен 
кайра бөлүштүрүүчү пенсиялык моделдин ордуна 
жарандардын жекече пенсиялык эсептери менен 
шарттуу-топтолуучу система киргизилди.

Реформанын алгачкы этабында 1997-жылы 
Кыргыз Республикасынын пенсиялык мыйзамдарына 
бир топ олуттуу өзгөртүүлөр киргизилди:

• пенсиялык курак акырындык менен 
жогорулатылды: эркектер үчүн 60 жаштан 63 жашка 
чейин жана аялдар үчүн 55 жаштан 58 жашка чейин.

• бир катар жеңилдиктерди жок кылуу, мисалы, 
айрым кесиптердин жана топтордун өкүлдөрү үчүн 
пенсияга эрте чыгуу жеңилдиги;

• үч компоненттүү пенсиялык система: жетиштүү 
стажы бар ар бир пенсионерге кепилденген 
пенсиянын базалык бөлүгү; кызматкердин иштеген 
салымына ылайык пенсия менен камсыз кылуу: 
мында кызматкердин салымы жекече эсепке алуу 
киргизилгенге (1996-жылга) чейин орточо эмгек 
акыдан пайыз түрүндө эсептелет жана жекече 
эсепке алуу киргизилгенден (1996-жылдан) кийин  

пенсионердин эсебинде топтолгон жеке пенсиялык 
төгүмдөрдөн эсептелет.

Пенсиялык реформалоонун кийинки этабында 
2010-жылдын 1-январынан тартып шарттуу-
топтолуучу пенсиялык эсептер системасына  
кызматкерден 2% төгүмдөр өлчөмүндө топтолуучу 
компонент киргизилди.

Топтолуучу компонент киргизилгенден кийин 
Кыргыз Республикасынын пенсиялык системасы үч 
компоненттен турат:

1.мамлекеттик милдеттүү тилектештик 
пенсиялык система;

2. милдеттүү топтолуучу компонент;
3.  ыктыярдуу жеке топтолуучу система. 

Пенсиялык реформалоонун алгачкы 
этаптарынын натыйжасында  азыркы пенсиялык 
системада оң жылыштар пайда боло баштады. 
Жарандарды жекече эсепке алуу системасы 
киргизилди, пенсиялык системанын топтолуучу 
элементин киргизүү иштерине даярдык көрүлө 
баштады. Мурда жүргүзүлгөн реформалардын 
натыйжасында бул жылдары пенсиянын өлчөмү 
стабилдүү жогорулатылып,  пенсиялык системанын 
финансылык туруктуулугу сакталды.

Ошону менен бирге, Кыргызстандын 
экономикалык өнүгүүсүнүн бир катар аспектилери 
бар, алар республиканын пенсиялык системасынын 
толук кандуу жана натыйжалуу иштешине тоскоол 
болушууда.

Азыркы кезде Кыргыз Республикасынын 
экономикасынын түзүмүндө айыл чарбасынын 
үлүшү чоң, формалдуу эмес сектор кеңири жайылган, 
эмгектик эмиграция массалык түрдө. Ушунун баары 
өз кезегинде пенсиялык системанын ишине таасир 

Жынысы Курагы

Жалпы 
камсыз-

дандыруу 
стажы

Кошумча 
шарттар

Жалпы 
белгиленген 
пенсиялык 

курак

эркектер 63 жаш 25 жыл*

аялдар 58 жаш 20 жыл*

Пенсияга 
эрте чыгуу

эркектер 60 жаш 40 жыл*
аялдар 55 жаш 35 жыл*

Пенсияга 
мөөнөтүнөн 

мурда 
чыгуу

эркектер 60 жаш -

Жалпы 
белгиленген 
пенсиялык 

куракка 
чейин 

жетпеген 
ар бир ай 

үчүн пенсия  
1,5% га 

азайтылып 
чектелет

аялдар 55 жаш -

*- Пенсиянын базалык бөлүгүн толук өлчөмдө 
эсептөө үчүн керектүү стаж

Мамлекеттин 
милдеттери
Республикалык бюджет
Учурдугы көлүмү 1500

• ТПФу
• Жумушчулардын
ыктыярдуу төгүмдөрү
• Инвестициялык
киреше

• Пенсиянын 
тилектештик 
камсыздандыруу бөлүгү
(ЖЭ1, ЖЭ2)
• Соцкасмыздандыруу
каражаттары

• МТПФ
• Жумушчулардын
төгүмдөрү
• Инвестициялык
киреше

1. Пенсия
базалык 
бөлүгү

4. 
ЫПС

2. 
ШТС

3. ТК
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этип, келечекте анын финансылык туруктуулугуна 
коркунуч туудурат. 

Башка өлкөлөргө кеткен жумушчу күчтү эске 
алсак, азыркы кезде иштеп жана төгүмдөрдү төлөп 
жаткан адамдардын саны пенсионерлерге караганда 
бир аз эле жогору. Экономиканын уюшулбаган 
сектору үчүн  камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тариф 
чени уюшулган сектордон түшкөн  төгүмдөргө 
караганда алда-канча аз экендиги бул көйгөйдү андан 
да татаалдаштырат. Ушуга байланыштуу, Кыргыз 
Республикасында азыркы күндө системанын бардык  
катышуучулары үчүн бирдей укуктарды камсыз 
кылуу жана пенсия түзүүнүн камсыздандыруу 
принциптерин күчөтүү аркылуу пенсиялык 
системанын адилеттүүлүгүн жана натыйжалуулугун 
жогорулатуу боюнча орчундуу маселе турат. 
Кыргыз Республикасынын пенсиялык системасын 
реформалоо боюнча кадамдар белгиленүүдө, 
Кыргыз Республикасынын пенсиялык камсыздоо 
системасын өнүктүрүү Концепциясынын долбоору 
коомдук талкуулоого коюлду.  Аталган долбоорго 
ылайык, шарттуу-топтолуучу система (ШТС) 
негизги (доминанттык) катары болот жана анын 
үлүшү жалпы пенсиянын өлчөмүндө көбүрөөк 

ПЕНСИЯЛЫК СИСТЕМА

2009-ж. 2010-ж. 2011-ж. 2012-ж. 2013-ж.
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3 000,0
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болуп, Кыргыз Республикасынын бардык жарандары 
үчүн жалпы жана милдеттүү мүнөзгө ээ.

Топтолуучу компонент милдеттүү, ошондой эле 
ыктыярдуу да мүнөздө болуп, негизги пенсиянын 
өлчөмүнө кошумча  иретинде болот. Эгерде 
пенсионердин камсыздандыруу пенсиясынын 
өлчөмү белгилүү минимумга жетпесе, аларга 
мамлекеттик бюджеттен пенсиянын базалык бөлүгү 
төлөнөт. Мында пенсиялык системанын деңгээлдери 
так чектелип, аларды каржылоо булактары да так 
бөлүштүрүлөт.

Ошентип, пенсиялык системанын көп 
компоненттүүлүгү жетишилет, ал адекваттуу жана 
жетиштүү пенсия менен камсыздап, тандоо укугун 
берип жана ага катышууга жарандарга дем берүүсү 
зарыл.

Пенсиялык системаны реформалоо боюнча 
коюлган милдеттерди ишке ашыруу үчүн аталган 
Концепциянын долбоору менен төмөнкү багыттар 
боюнча иш чаралар белгиленүүдө:

•Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу 
боюнча тарифдик саясатты өркүндөтүү

• Пенсия менен камсыз кылууга РБ 
чыгымдарынын эффективдүүлүгүн жогорулатуу 

•Пенсиялык камсыздандыруу саясатын 
өркүндөтүү

•Пенсиялык системанын топтолуучу 
компонентинин ишин өркүндөтүү

•Мамлекеттик эмес пенсиялык тейлөө рыногун 
өнүктүрүү

•Пенсиялык камсыздандыруу системасынын 
инфраструктурасын өнүктүрүү

•Калктын пенсиялык сабаттуулук деңгээлин 
жогорулатуу

Камсыздандыруу принциптерин күчөтүү 
идеяларын ишке ашырууда шартуу-топтолуучу 
эсептердеги төгүмдөрдү индексациялоо системасы, 
ошондой эле пенсияларды жогорулатуу формуласы 
да өзгөрүүгө дуушар болот. Улгайган жарандарды 
өтө жакырчылык чегинен коргоо үчүн  мамлекеттик 
бюджеттин каражаттары мамлекет тарабынан 
белгилүү минимумду камсыздоого багытталышы 
керек, ошол эле учурда бул иш чара эмгектенүү 
стимулдарын төмөндөтпөшү зарыл. Мамлекеттик 
социалдык камсыздандыруу каражаттары  
камсыздандыруу милдеттемерди төлөөгө гана 
багытталышы керек. Концепциянын долбоорунда 
каралган бардык чараларды кабыл алуунун 
натыйжасында Кыргыз Республикасы, эң оболу 
социалдык камсыздандыруунун негизги принципери 
болгон – адилеттүүлүккө жана теңдүүлүккө 
(баланстуулукка), ошондой эле анын натыйжасында 
пенсиялык камсыздандыруу системасынын 
эффективдүүлүгүнө жана натыйжалуулугуна  
жетишүүгө умтулуусу зарыл.

Пенсиянын 
орточо 
өлчөмү,

сом

Пенсионердин 
жашоо минимумуна 
карата пенсиянын 
орточо өлчөмү, %

ИПЦ, 
 %

2008 г. 1426 45,7 124,5
2009 г. 2111 72,1 106,8
2010 г. 2800 89,0 108,0
2011 г. 3760 95,6 116,6
2012 г. 4270 104,9 103,5
2013 г. 4432 108,2 106,6
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Тарифдик саясат
Азыркы кездеги мамлекеттик социалдык 

камсыздандыруу системасынын негизги  
көйгөйлөрүнүн бири  - уюушулбаган сектордун, тактап 
айтканда айылдык товар өндүрүүчүлөрдүн жана 
жеке ишмердик жүргүзгөн адамдардын социалдык 
камсыздандыруу менен толук эмес камтылгандыгы 
болуп эсептелет.

Иштеген калктын 40% түзүшсө да, бүгүнкү күндө 
алар бардык түшкөн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн 
болгону 3%ын төлөшөт. 

Бул  жагдай камсыздандыруу төгүмдөрүнүн алар 
үчүн белгиленген төмөн тарифтери менен шартталган. 
Ушундан улам, пенсиялык системанын теңдиги 
бузулууда, мисалы орто мектептин мугалими бир жыл 
камсыздандыруу стажын иштеп табуу үчүн орто эсеп 
менен 25000 сом төлөсө, айылдык товар өндүрүүчүлөр 
болсо ошол эле мезгил үчүн болгону 35 сом төлөшөт, 
ал эми ар бир чарбанын мүчөсүнө жерлер азыраак 
бөлүнгөн түштүк областтарда андан да аз - 30 сом 
өлчөмүндө төгүмдөр төлөнөт.

Ошону менен бирге, айылдык товар өндүрүүчүлөр 
пенсиялык системага жалпы түшкөн камсыздандыруу 
төгүмдөрүнүн болгону 1% салымын кошушса да, 
системанын баардык пенсиялык төлөөлөрүнүн 36% 
каражаттарын алышат.

Ушундай эле абал өз алдынча иштеген адамдарда 
да кездешет, мисалы базарда иштеген жаран орто 
эсеп менен жылына 960 сомдон 2400 сомго чейин 
төгүмдөрду төлөйт, ачыгын айтканда, ушул сумманы 
да үзгүлтүккө учуратып төлөшөт.

Өзүңүздөр билгендей, биздин базарларда 
иштегендердин арасында абдан бай адамдар да бар, алар 
пенсияңардын бизге кереги жок деп эле ачык айтышат. 
Бизди ошол эле мугалимдер жана дарыгерлер менен 
салыштырууга болбойт, анткени биз мамлекеттен 
эмгек акы алып отурбайбыз, жана баардык учурда 
банкрот болуу тобокелчилигибиз бар дешет. Чынында 
эле банкрот болуп калышса, улгайганда эмне болушат? 
Алар эмгек акы албагандыгы үчүн жана кирешеси 
туруктуу эмес болгону үчүн биз аларга  уюшулган 
сектордо иштегендерге караганда камсыздандыруу 
төгүмдөрүнүн төмөн тариф чендерин сунуштодобуз. 
Алар келечекте жок дегенде жашоо минимумунун 
деңгээлиндеги пенсия менен камсыз болушу үчүн 
канча өлчөмдө камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөшү 
керектигин эсептеп чыгып, өздөрүн камсыздандырып 
коюуну сунуштап жатабыз. Ким билет, улгайганда 
мүмкүн пенсиянын да кереги тиер. Өлкөдө бай адамдар 
болсо да, алардын бирөө да пенсиядан баш тартыша 
элек.

Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду 
айылдык товар өндүрүүчүлөр жана базардагы 
соодагерлер арасында социологиялык изилдөө өткөрүп, 
пенсиялык төгүмдөрдү үзгүлтүксүз төлөйсүзбү деген 
суроого жооп алынды. Анын жыйынтыгы боюнча 62% 
айылдык товар өндүрүүчүлөр жана 46% соодагерлер 
гана ооба деп жооп беришкен.

Ошол эле учурда, пенсиялык төгүмдөрдү төлөгүсү 
келбеген фермерлердин жарымынан көбү (52,5%)  
келечекте пенсия алгысы келет, 44,8% пенсия алам 
деген ишеними жок, бирок алууну каалашат жана  2,7% 
гана өз күчүнө жана бала-бакыраларынын жардамына 
ишенип, камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөдөн баш 
тартышууда.

Фермерлер тарабынан төлөнгөн камсыздандыруу 
төгүмдөрүнүн өлчөмү тууралуу сөз козгосок, 
фермерлердин эң көп пайызы (35,9%)  акыркы жыл 
ичинде 500 сомго жетпеген төгүмдөрдү төлөшкөн. 

ПЕНСИЯЛЫК РЕФОРМА

1% 2%

36%

61%

чарба субъектилери

бюджеттик мекемелер

айылдык товар 
өндүрүүчүлөр

ЖИЖ

36%

64%

башка категориядагы 
пенсиялар

айылдык товар 
өндүрүүчүлөрдүн
пенсиялары

Пенсиялык төгүмдөрдү 
үзгүлтүксүз төлөйсүзбү? Фермерлер Соодагерлер

Ооба, дайыма 62,2% 46,2%
Ооба, бирок дайыма эмес 14,3% 23,6%
Жок, анткени эмне үчүн жана 
кайда төлөөну билбейм 14,2% 16,6%

Жок, анткени төлөгүм 
келбейт 2,1% 9,3%

Жок, анткени төлөөгө 
мүмкүнчүлүгүм жок 6,4% 3,3%
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Пенсиялык төгүмдөрдү дайыма төлөгөн фермерлер 
акыркы жыл ичинде орто эсеп менен 4483 сомдон 
төлөшкөн.

Пенсиялык төгүмдөрдү үзгүлтүккө учуратып 
төлөгөн фермерлер акыркы жыл ичинде орто эсеп 
менен 2370 сомдон төлөшкөн.

Ошону менен бирге, сурамжылоого катышкан 
фермердик чарбалардын мүчөлөрү орто эсеп менен 
айына 5,000 ден 10,000 сомго чейин (44,2%),  28,6% 
фермерлер  5,000 сомго чейин киреше алышат.

Соодагерлер арасында жүргүзүлгөн ушундай эле 
сурамжылоонун жыйынтыгы боюнча алардын 23,5% 
акыркы жылы 1,000 ден 1,500 сомго чейин, 22,4% - 
2,000 ден 2,500 сомго чейин пенсиялык төгүмдөрдү 
төлөшкөн. Пенсиялык төгүмдөрдү дайыма төлөгөн 5% 
соодагерлер акыркы жыл ичинде 2,000 ден 4,000 сомго 
чейин пенсиялык төгүмдөрдү төлөшкөн.

Ошол эле учурда, (44,2%) соодагерлердин бир 
айлык кирешеси 5,000 ден 10,000 сомго чейин экендиги 
аныкталып, болгону 13,8% гана соодагерлер айына 
5000 сомго чейин киреше алышат.

Уюушулган сектордо иштеген жарандарга биздин 
сунушубуз: улгайганда эмгекке жарамсыз болуп 
калган учурга баары бир өзүңүздөрдү камсыздап 
алыңыздар, анткени реформадан кийинки пенсиялык 
системада уюшулган сектордон уюшулбаган сектордун 
пайдасына азыркыдай  кайра бөлүштүрүү болбойт.

Пенсиялык саясат
Пенсиялык саясаттагы сунушталган 

реформалардын маңызы – социалдык камсыздандыруу 
жана социалдык камсыздоо түшүнүктөрүн, жана 
аларды каржылоо булактарын так бөлүштүрүүнү 
сунуштоодобуз.

Биринчиден, социалдык камсыздандыруу –бул 
иштеп жана камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөгөн 
адамдар пенсияга чыккан мезгилинде төккөн 
төгүмдөрүнө жараша пенсия алуусуна кепилдик 
болот, тактап айтканда, өз убагында ал адам канчалык 
төгүмдөрдү төлөсө, ошончо пенсия алат. Бул учурда 
шарттуу топтолуучу эсептердеги төгүмдөрдү индекстөө 
системасынын өзү, ошондой эле пенсияларды 
жылына индексациялоо формуласы өзгөрүлөт, тактап 
айтканда жаран пенсияга чыга электе анын баардык 
камсыздандыруу бөлүгү инфляция деңгээлине жыл 
сайын индекстелип турат, ал эми пенсияга чыккандан 
соң орточо эмгек акынын жана инфляциянын өсүшүнө 
жараша өз алдынча формула менен, башкача айтканда 
баардык пенсионерлерге бирдей пайызда индекстелет.

Ошентип, бул формулага ылайык, жарандын 
пенсиясы чоң өлчөмдө болсо, ал чоң суммага 
жогорулайт. Бул пенсиялык системанын адилет-
түүлүгүн жогорулатуу тууралуу маселе боюнча.

Пенсиясы жок (иштеп таппаган) адамдар же 
кичине пенсия иштеп тапкан адамдар эмне болот? 
Жаңы формула боюнча алардын пенсиясы жыл сайын 

Акыркы жыл ичинде фермерлер төлөгөн
пенсиялык төгүмдөр

26,1%

11,4%

6,5%

4,0%

2,0%

14,1%

35,9%кем 500 сом

500-1000 сом

1000-1500 сом

1500-2000 сом

2000-2500 сом

2500-3000 сом

көбүрөөк 3000 сом

Фермердик чарбалардын бир айлык кирешеси

44,2%

20,6%

4,4%

1,6%

0,6%

28,6%чейин 5000 сом

5000-10000 сом

10001-20000 сом

20001-30000 сом

30001-40000 сом

жогору 40000 сом

Акыркы жыл ичинде соодагерлердин төлөгөн
пенсиялык төгүмдөрү

12,0%

23,5%

15,3%

22,4%

8,7%

13,1%

4,9%кем  500 сом

500-1000 сом

1000-1500 сом

1500-2000 сом

2000-2500 сом

2500-3000 сом

көбүрөөк 3000 сом

ПЕНСИЯЛЫК РЕФОРМА

Соодагерлердин бир айлык кирешеси

44,2%

33,0%

7,2%

1,4%

0,4%

13,8%чейин 5000 сом

5000-10000 сом

10001-20000 сом

20001-30000 сом

30001-40000 сом

жогору 40000 сом
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салыштырмалуу кичине темпттер менен жогорулатылат 
эмеспи. Дал ушул учурда калкты социалдык коргоо 
системасы иштеши керек, башкача айтканда анын 
каржылоо булагы да башка-республикалык бюджет.

Мында биз пенсиялык реформанын башка чоң 
багытына – пенсия менен камсыздоого республикалык 
бюджеттин чыгымдарынын эффективдүүлүгүн 
жогорулатууга өтөбүз.

Бул чыгымдар жылдан жылга жогорулоодо, бирок 
көпчүлүк убакта аялуу жана жакыр жарандарды 
коргоо жана колдоо өз максатына жетпей калууда. 
Республикалык бюджеттин ансыз деле аз каражаттарын 
бай жана мындай социалдык колдоого муктаж эмес 
адамдар алгандыгына ар бирибиз күбө болуп эле 
келатабыз. Ушуга байланыштуу,  пенсиянын базалык 
бөлүгү, электр энергиясы үчүн компенсация, пенсия 
менен камсыздоодогу айрым жеңилдиктер жана 
үстөк акылар сыяктуу мындай төлөөлөрдүн түрлөрүн 
оптималдаштыруу боюнча бир катар чараларды 
даярдадык.

Бул каражаттар улгайган жарандарды 
жакырчылыктан коргоо үчүн мамлекет тарабынан 
белгилүү минимумду камсыздоого сарпталышы керек, 
ошону менен бирге ар бир жаран өз пенсиясын өзү 
иштеп табууга кызыкдар болуусун төмөндөтпөө зарыл.

Пенсиялык системанын топтоо 
компонентин өнүктүрүү

Кыргыз Республикасынын инвестициялык жана 
финансылык рынокторунун жетишсиз өнүгүшүнө 
байланыштуу орто мөөнөттүү перспективада 
пенсиялык системанын топтоо компонентинде  тариф 
чендерин мындан ары көбөйтүү каралган эмес.

Топтоо компонентин мындан ары реформалоонун 
алкагында ар бир жаран пенсиянын топтоо 
компонентине катышуу ниетин ырасташы керек, 
мында же болбосо топтоо компонентине катышуудан 
баш тартуу укугу берилет, бул учурда Пенсиялык 
фондго камсыздандыруу чегерүүлөрү көбөйтүлөт. 

Ошону менен бирге топтоо компонентине 
катышуудан баш тарткан жарандардын пенсиясынын 
топтоо бөлүгүнө түшкөн жана инвестицияланып 
жаткан каражаттары алар пенсиялык куракка жеткенге 

чейин инвестицияланмакчы жана камсыздандыруу 
пенсиясы менен бирге төлөнөт.  

Кыргыз Республикасында инвестициялык 
рынок жетиштүү өнүкпөгөндүктөн улам, пенсиялык 
системанын топтоо компонентинин мындан аркы 
иштеши үчүн мамлекет  тарабынан пенсиялык 
компоненттин инвестициялык ресурстарына сурамды 
колдоо зарыл, башкача айтканда мамлекеттик баалуу 
кагаздарды, ипотекалык жана инфраструктуралык 
муниципалдык облигацияларды жана башка чыгаруу 
аркылуу мамлекеттин кепилдиги астында пенсиялык 
активдерди жайгаштыруу керек. 

Мындан ары республикада инвестициялардын 
рыногу жетиштүү өнүккөндө, ошондой эле пенсиялык 
топтоолордун кепилденген сактыгы жана жетиштүү 
кирешелүүлүк шарттары сакталганда пенсиялык 
активдерди жайгаштыруу үчүн инвестициялык  
портфелде мамлекеттик инструменттердин үлүшү бир 
топ кыскармакчы.   

 

Эмгек мигранттарын пенсиялык 
камсыздоо

Эмгек мигранттарынын көпчүлүгү чет өлкөдө 
иштеп, пенсиялык куракка жеткенге чейин үйлөрүнө 
кайтып келишет. Ошону менен бирге, алардын 
пенсиялык фондго төлөгөн камсыздандыруу төгүмдөрү 
иштеген мамлекеттерде калып, ал эми эмгектенген 
жылдары Кыргыз Республикасында эсепке алынбайт, 
мунун баары кыргыз мигранттары мекенине кайтып 
келишкенде пенсияларынын өлчөмүнө таасирин 
тийгизет. Республикадан кеткен мигранттардын 
негизги агымы КМШ өлкөлөрүнө, негизинен Россия 
Федерациясына жана Казахстан Республикасына 
багытталат.

Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарында 
пенсия эсептөө үчүн камсыздандыруу стажын 
калыбына келтирүү (1996-жылдын 1-январынан 
баштап) жана эмгек мигранттары – жарандарыбыз 
үчүн ыктыярдуу пенсиялык камсыздандыруу 
мүмкүнчүлүгү каралган. Камсыздандыруу стажын 
калыбына келтирүү жана 1996-жылдын январынан 
берки мезгил үчүн жеке камсыздандыруу эсептеринде 
камсыздандыруу төгүмдөрүн топтоо максатында 
«Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча 
камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө» 

ПЕНСИЯЛЫК РЕФОРМА
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ПЕНСИЯЛЫК РЕФОРМА
Кыргыз Республикасынын Мыйзамында Пенсиялык 
фондго камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө каралган, 
ага ылайык камсыздандыруу төгүмдөрүн айына 
каалаган өлчөмдө, бирок орточо эмгек акынын 8 
пайызынан кем эмес өлчөмдө төлөө зарыл. Бирок 
мигранттардын көпчүлүгү  - жаштар, алар келечектеги 
пенсиясы тууралуу көп ойлонушпайт жана жеке 
камсыздандыруу эсебине төгүмдөрдү ыктыярдуу 
төлөө маселеси алар үчүн актуалдуу боюнча калууда.

Россия Федерациясында 2012-жылдын 1-январынан 
баштап камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери 
боюнча мыйзамдарга түзөтүүлөр кабыл алынды, ага 
ылайык Россия Федерациясынын аймагында иштеп 
жаткан убактылуу жүргөн Кыргыз Республикасынын 
жарандары үчүн иш берүүчүлөр тарабынан милдеттүү 
түрдө камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө каралган. 

Азыркы учурда биз Россия Федерациясы менен 
биргелешип социалдык камсыздандыруу жаатында 
кызматташуу жөнүндө келишимдин долбоорун 
даярдап жатабыз.  

Келишимдин долбоорунда Кыргыз Республикасы 
менен Россия Федерациясынын жарандарынын 
жөлөкпулдарын “пропорционалдуулук” принциби 
боюнча  туруктуу жашаган жерине  которуу каралууда. 

“Пропорционалдуулук” принциби боюнча бул 
эки мамлекеттин аймагындагы иштеген стажы үчүн 
ар бир мамлекет мыйзамдарына ылайык аймагында  
алган стажына жараша пенсия чегерет жана төлөп 
берет.  Бирок,  азырынча бул келишимге кол коюла 
элек, анткени ага кол коюу көптөгөн объективдүү 
факторлордон, анын ичинде мамлекеттин финансылык 
мүмкүнчүлүктөрүнөн да көз каранды. Мамлекеттер 
аралык макулдашууда ийгиликке жетүү үчүн Кыргыз 
Республикасынын гана каалоосу жетишсиз экендигин 
билүү зарыл. Мындай сүйлөшүүлөр дайыма татаал 
процесс жана аны ишке ашыруу үчүн көп иштер 
жана убакыттар талап кылынат. Ушуга байланыштуу, 
Социалдык фонд мындан ары да бул маселе боюнча 
артка кайтпастан иш алып барат жана анын тез арада 
чечилишине аракет жасайт, ошону менен бирге 
жарандар өздөрү да келечегине кайдыгер мамиле 
жасабай, камсыздандыруу төгүмдөрүн ыктыярдуу 
төлөө мүмкүнчүлүгүнөн пайдаланууну каалайбыз. 
Андан сырткары, келечекте биздин жарандар-
эмгек мигранттары иштеген башка өлкөлөр менен 
да (Түштүк Корея, Түркия) эмгек мигранттарын 
пенсиялык камсыздоо жаатында мамлекеттер аралык 
макулдашууну иштеп чыгуу каралууда. 

  

Мамлекеттик эмес пенсиялык фонддорду 
өнүктүрүү

Пенсиялык системаны реформалоонун алкагында 
пенсиялык кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик 
эмес рыногун өнүктүрүүгө дем берүү чаралары 
да каралууда. Мамлекеттик эмес пенсиялык 
фонддордун (МэПФ) толук кандуу жана ишенимдүү 
иши келечектеги пенсиялык камсыздоонун жалпы 
деңгээлин гана эмес, ички инвестициялык рынокту 
өнүктүрүүгө жана калктын финансылык жактан 
сабаттуулугун жогорулатууга да түрткү берет.

Мындай чаралар милдеттүү түрдөгү пенсиялык 
камсыздандыруу менен биргеликте жалпысынан 
пенсиялык камсыздоо деңгээлин жогорулатуу 
максатында пенсиянын көп компоненттүүлүгүн 
ишке ашырууда келечекте пенсиялык кызмат 
көрсөтүүнүн (мамлекеттикпи же мамлекеттик эмес 
пенсиялык институттар аркылуубу) баардык спектрин 
камсыздоого мүмкүндүк берет.

Калктын пенсиялык 
сабаттуулугун жогорулатуу

 
Биздин жарандардын өз 

пенсиялык келечеги үчүн жеке 
жоопкерчилигин жогорулатуу өтө 
маанилүү. Ал үчүн пенсиялык 

камсыздандыруу маселелеринде жарандардын 
маалыматтуулугун жогорулатуу боюнча кеңири 
масштабдуу маалымат иштерин өткөрүүнүн эсебинен 
калктын маалыматтуулук деңгээлин массалык  түрдө 
жогорулатуу зарыл. 

Ошондой эле, пенсиялык системанын финансылык 
каражаттарын түзүүнүн жана бөлүштүрүнүн бардык 
этаптарында ачык саясатты жүргүзүү менен пенсия 
системасын өзгөртүү боюнча көрүлүп жаткан чаралар 
жана алардын жыйынтыктары жөнүндө коомчулуктун 
маалыматтуулугун масштабдуу жогорулатуу керек. 
Ошондо, түшүнүксүз төлөмдөрдү төлөбөстөн качып 
жүргөн адам пенсиялык каражаттарды топтоого жана 
аларды көбөйтүүгө кызыктар болгон менчик ээсине 
айланышы мүмкүн. 

Калкты, биринчи кезекте өз алдынча иштеген 
жарандарды, айылдык товар өндүрүүчүлөрүн 
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жана жеке ишкерлерди пенсиялык системага 
катышуудан качпастан, ага толук кандуу катышуунун 
артыкчылыктарына ынандыруу керек. Бул максаттарда 
жалпыга маалымдоо каражаттарында пенсиялык 
камсыздандыруу маселелери боюнча кеңири коомдук 
талкууларды жана угууларды жүргүзүү, пенсиянын 
топтоо бөлүгүнүн кирешелери боюнча отчеттук 
материалдарды ж.б. чыгаруу каралууда. 

Калктын финансылык жактан билимин 
жогорулатуу топтоо системанын ишинде маанилүү 
милдет болуп саналат. Бир жолку акцияларды өткөрүү 
жөнүндө сөз болуп жатпагандыгын баса белгилеп кетүү 
керек. Кепилденген каржылоо менен маалыматтык-
үгүт кампаниясын өткөрүү талап кылынат.  

Ушуга байланыштуу, Социалдык фонд тарабынан 
пенсиялык социалдык камсыздандыруу маселелеринде 
калктын малыматтуулугун жогорулатуу боюнча иш 
чаралардын планы иштелип жатат. Билим берүү 
министрлиги менен биргеликте орто мектептер, орто-
кесиптик жана орто-атайын окуу жайлары, ошондой 
эле жогорку окуу жайлары (ЖОЖ) үчүн билим берүү 
программасына пенсиялык камсыздандыруу боюнча 
сабак берүүнүн усулун иштеп чыгуу жана ишке 
киргизүү белгиленүүдө.

Пенсиялык камсыздандыруу 
системасынын инфраструктурасын 

өнүктүрүү 
1996-жылдан баштап милдеттүү мамлекеттик 

социалдык камсыздандыруу максаттары үчүн 
жарандарды жекече эсепке алуу системасы 
киргизилген. Социалдык фонддо жекече эсепке 
алуунун бирдиктүү маалыматтык базасы түзүлгөн, 
анда ар бир жеке индивидуалдык номерге (ПИН) 
өздүк камсыздандыруу эсеби ачылат. Бул жекече 
номерде эмгек акысы, 1996-жылдан тартып эсептелген 
жана төлөнгөн камсыздандыруу төгүмдөрү жөнүндө 
маалыматтар топтолот. Өздүк камсыздандыруу эсеби 
пенсияларды борборлоштуруп чектөөдө жана кайра 
эсептөөдө, пенсияларды индексациялоодо колдонулат. 

Азыркы кезде Кыргыз Республикасынын 
калкынын 90% жекече эсепке алуу менен камтылган. 
4,917 млн. адам 14 сандуу ЖИНдин негизинде 
идентификацияланган жана бул сандар жарандын 
өмүрүнүн акырына чейин өзгөрүлбөйт. ПИН түзүү 
технологиясы номердин өзгөчөлүгүн камсыздайт. 
ПИНдин 14 сандуу түзүмдүк бөлүктөрү жөнөкөй 
алгоритмдердин жардамы менен өзгөчө эсептелип 
чыгарылган жана өзгөрүлбөй турган өздүк номерди 
түзүүгө мүмкүндүк берет. 

2004-жылдан тартып ПИН бала төрөлгөндөн 
баштап ыйгарылып келет. Жекече эсепке алууда 
катталган жарандардын контингенти ар түрдүү– бул 

эмгекке жарамдуу жарандар, мектепке чейинки жана 
мектеп курагындагы балдар, студенттер, расмий 
катталган жумушсуздар, аскер кызматчылары, 
пенсионерлер жана башкалар. 

Ошондой эле, ПИН жалпы жарандык паспорт, ID-
кард, толук эмес билими жөнүндө күбөлүк, аттестат 
сыяктуу мамлекеттик маанидеги документтерге да коюлат. 

ПИН көптөгөн министрликтер жана ведомстволор 
үчүн негизги номерлерден болуп, ички ведомстволук 
маалымат базасын түзүүдө колдонулууда:  

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 
Мамлекеттик каттоо кызматы (КР МКК) паспортторду 
даярдоодо жарандарды идентификациялоо үчүн; 

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 
Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду 
медициналык кызматтарга жеңилдиктерди берүүдө 
бейтаптарды идентификациялоо жана камсыздандыруу 
статусун аныктоо үчүн; 

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 
Мамлекеттик салык кызматы (МСК) салык 
төлөөчүлөрдүн маалымат базасын түзүүдө;  

- Шайлоолорду жана референдумдарды өткөрүү 
боюнча КР Борбордук шайлоо комиссиясы (КР БШК) 
шайлоочулардын маалымат базасын түзүүдө;  

- Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер 
министрлиги визаларды тариздөөдө; 

- Кыргыз Республикасынын Билим берүү 
министрлиги аттестаттарды, толук эмес билим 
жөнүндө күбөлүктөрдү берүүдө; 

-  Кыргыз Республикасынын Калкты социалдык 
жактан коргоо министрлиги социалдык жөлөк 
пулдарды берүүдө; 

- Кыргыз Республикасынын Эмгек, миграция жана 
жаштар министрлиги жөлөк пулдарды берүүдө.

Андан сырткары, пенсиялык системанын ишин 
өркүндөтүү алкагында камсыздандыруу төгүмдөрүн 
төлөөчүлөрү үчүн отчетторду тапшыруу процесин 
колдон келишинче жеңилдетүү жана тездетүү 
максатында Социалдык фонддун органдарынын 
маалыматтык-техникалык камсыздоосун өркүндөтүү 
боюнча чаралардын бүтүндөй комплекси каралууда.

ПЕНСИЯЛЫК РЕФОРМА
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Ниязалиева Дамира Абаскановна, 
Кыргыз Республикасынын Жогорку 

Кеңешинин депутаты
Пенсиялык реформа жүргүзүү азыркы учурда 

мамлекетибиздин алдындагы  маанилүү милдеттердин 
бири болуп саналат. Өлкөбүздөгү пенсиялык реформа 
эң маанилүү милдеттерди чечиши керек, бул бир 
жагынан пенсионерлерди татыктуу пенсия менен 
камсыз кылуу, экинчи жагынан пенсиялык системанын 
финансылык туруктуулугун жана мамлекеттик 
пенсиялык камсыздандыруу жана бюджеттик 
каржылоонун негизинде пенсиялык камсыздоонун 
туруктуу өнүгүшү үчүн шарттарды түзүү. 

Пенсиялык реформа пенсионерлердин азыркы 
муунуна эмес, келечектеги пенсионерлердин 
кызыкчылыгана багышталат. Ошондуктан ал жаш 
кызматкерлер үчүн жеткиликтүү жана экономикалык 
жактан жагымдуу болушу керек, 3000-4000 сомго 
кантип жашайм деп азыркы пенсионерлердей болуп 
башы оорубай, ошону менен бирге турмуштук 
муктаждыктарын канааттандырып, коммуналдык 
кызматтар үчүн эсептерди төлөй алгыдай болушу 
керек. 

Пенсиялык реформа өлкөнүн турмушуна бир 
кыйла чоң таасир этет жана пенсиялык топтоолорду 
эффективдүү пайдалануу мамлекеттин маанилүү 
милдеттери болуп эсептелет. Биринчиден алар 
келечектеги пенсионерге олуттуу дивиденддерди 
алып келип, экинчиден ал каражаттар рационалдуу 
пайдаланылып республикабыздын экономикасына 
иштеши керек. 

Инвестициялык саясат жаатында пенсиялык 
топтоо системасынын иш талаасын кеңейтүү үчүн 
өнөктөн сырткары жеке пенсиялык камсыздандыруу 
жаатында атаандаш боло турган мамлекеттик эмес 
пенсиялык фонддордун кеңейтилген тармагы болушу 
керек. Укуктук базанын жетиле электиги, жеке 
фининсылык уюмдарга элдин ишенбегендиги жеке 
пенсиялык камсыздандыруунун начар өнүгүшүнүн 
негизги себептери болуп саналат. 

Жеке ишкерлер жана дыйкан-фермердик 
чарбалардын мүчөлөрү пенсиялык системадагы 

ЭКСПЕРТТИН ПИКИРИ

бошоң звенолордон. Тигүү өндүрүшүндө иштегендер 
негизинен жаштар келечеги жөнүндө ойлонбойт жана 
камсыздандыруу төгүмдөрүн анда санда төлөшөт. 
Мисалы, медициналык камсыздандыруу алуу үчүн. 
Мына ушул жерде Социалдык фонд органдары 
тарабынан түшүндүрүү иштери  чоң роль ойношу 
керек.  

Эмгек мигранттарын мамлекеттик пенсиялык 
камсыздандыруу системасына камтуу чоң көйгөй 
болуп эсептелет. Мигранттардын айрымдары барган 
өлкөсүнүн жарандыгын алышты, ошондуктан алардын 
камсыздандыруу төгүмдөрү кайтарылбайт, айрымдары 
мыйзамсыз, формалдуу түрдө ошол өлкөнүн 
экономикасына иштеп жатат, аларды табуу өтө кыйын 
жана ыктыярдуу түрдө Кыргыз Республикасынын 
Социалдык фондуна кошумча камсыздандыруу 
төгүмдөрүн төлөөнү сунуштоо болбогон нерсе.    

Ошондуктан уюшулган тандоо же бөлүнгөн эмгек 
квоталары боюнча жумушчу күчтөрдү жалдоо боюнча 
мамлекет аралык келишимдерде эмгек мигранты 
келген өлкөнүн Пенсиялык фондуна камсыздандыруу 
төгүмдөрүнүн которулушун кароо керек.  

Кайсыл кесип болбосун артыкчылык берилген 
категориялар үчүн кошумчаларды белгилөө 
саясатына мен караманча каршымын. Кыргызстандын 
бардык жарандары бирдей мыйзам менен жашап 
жана колдонулуп жаткан социалдык пенсиялык 
мыйзамдардын алкагында пенсия менен камсыз кылуу 
укуктары теңделиши керек. 

Жогоруда айтылгандарды коомчулугубуз 
түшүнүү менен кабыл алат жана ардагерлерибизди 
татыктуу пенсия менен камсыз болушу жана 
өлкөбүздүн экономикасы көтөрүлүшү үчүн пенсиялык 
камсыздандырууну жакшыртуу боюнча жолду бирге 
белгилейбиз деген ойдомун.

 «Социум Консалт», консалтингдик 
компаниясынын башкы директору 

экономика илимдеринин кандидаты Роза 
МавлетовнаҮчкемпирова

Калыстык менен пенсия системасы жөнүндө



13

ЭКСПЕРТТИН ПИКИРИ
Азыркы кезде Кыргыз Республикасынын 

пенсия менен камсыз кылуу системасын өнүктүрүү 
концепциясы коомчулуктун кеңири талкуусунан 
өтүүдө. Менин көз карашым боюнча, Социалдык 
фонд тарабынан даярдалган Концепцияда Социалдык 
фонддун кирешелик да, чыгашалык да саясаты боюнча 
туура багыттар белгиленген.

Бир гана сын пикир катары айтаарым: “камсыз 
кылуу” деген сөз “камсыздандыруу” деген сөзгө 
алмаштырылса туура болмок. Эмне үчүн?

«Мамлекеттик пенсиялык социалдык 
камсыздандыруу жөнүндө» Мыйзамы менен 
пенсияга укук алуунун камсыздандыруу 
принциптери негизделген, пенсиялык формуланын 
өзү эки камсыздандыруу бөлүктөрдү жана өткөөл 
мезгилде социалдык колдоо катары каралган бир 
базалык бөлүктү камтыйт. “Камсыз кылуу” менен 
“камсыздандыруу” деген түшүнүктөрдүн ортосунда 
принципиалдуу айырмачылыктар бар. “Камсыз 
кылуу” деген түшүнүктө мамлекет бардык жарандарга 
минималдык өлчөмдөрдө болсо да, пенсиялык система 
менен камтууну кепилдейт. Ал эми “камсыздандыруу” 
деген түшүнүктө пенсиянын өлчөмү пенсиялык эсепке 
төлөнгөн камсыздандыруу төгүмдөрүнөн тикелей көз 
каранды. Социалдык фонд салыктын өлчөмүнө карата 
(патент боюнча салыктын суммасы, жер салыгы) же 
белгиленген чен өлчөмүнө карата камсыздандыруу 
төгүмдөрүнүн тарифин белгилөө практикасын четке 
кагып, тарифдик саясатты реформалоо боюнча туура 
багытты тандап алууда. Бүгүнкү күндө мамлекеттик 
пенсиялык камсыздандыруу боюнча тарифдик саясат 
көп түрдүү жана ар кандай  категориялар үчүн өз 
алдынча бөлүнгөн 24 түрдүү төгүмдөрдөрдүн чендери 
бар.

Айыл калкы жана базарда иштеген адамдар 
иш жүзүндө жеке ишкерлер категориясындагы 
кызматкерлер болуп саналгандыгын эске алып, аларга 
иштеген регионундагы орточо эмгек акыдан туруктуу 
белгиленген чен боюнча бирдей тариф өлчөмүн 
белгилөө максатка ылайыктуу болмок. Бул учурда 
камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тариф өлчөмү эмгек 
акынын көбөйүшүнө жана пенсионердин минималдык 
керектөө бюджетине жараша жогорулап турмак.

Бир жагынан бул камсыздандыруу төгүмдөрүнүн 
түшүшүн көбөйтмөк, экинчи жагынан эмгек акыдан 
төлөнгөн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн өлчөмүн 
автоматтык түрдө жыл сайын жогорулатууну 
камсыздамак, ошондой эле  пенсия менен орточо эмгек 
акынын натыйжалуу катышын кармап турууга шарт 
түзмөк.

Тарифтерди өзгөртүү төгүмдөрдүн номиналдык 
өлчөмүн көп эселеп жогорулатууга байланыштуу 
болгондуктан, тариф ченин этап этабы менен 
жогорулатуу зарыл. Жаңы тарифтерге өтүүдө 
эл, жергиликтүү коомчулук, профсоюздар менен 
түшүндүрүү иштери жүргүзүлүшү зарыл, жалпыга 
маалымдоо каражаттарында кеңири чагылдырылып, 

саясий деңгээлде айтылышы керек.
Бийик тоолуу шарттарда жашаган 5 жана андан 

көп балалуу аялдарга 45 жашында курагы боюнча 
пенсияга чыгуу жеңилдигин кайра карап чыгуу да эң 
туура каралып жаткан маселелерден. Калган аялдардын 
баары 58 жаштан же 13 жылдан кийин пенсияга чыгуу 
укугун алышат. 

Судьяларды пенсия менен камсыз кылуу саясатын 
да кайра карап чыгуу зарыл. Алардын иштеп тапкан 
пенсиясына караганда үстөк акылары бир нече эсе 
көп жана негизсиз эле төлөнүүдө. Судьялардын 
пенсиясына үстөк акыларды белгилөө системасы 
пенсиялык системанын башка катышуучуларына 
карата адилеттүу эмес болуп, алардын төлөгөн анык 
төгүмдөрүн чагылдырбайт.

Кыргыз Республикасынын
Жогорку Кенешинин депутаты 

Бекматов Абдыжапар Гапырович 

Бүгүнкү күндөгү базар экономикасы шартында 
камсыздандыруу төгүмдөрүн эч ким төлөгүсү 
келбегендигин моюнга алуу зарыл. Андан сырткары, 
эмоциялардын же болбосо басымдын таасиринде 
кабыл алынган чечимдер жеңилдиктердин түрлөрүн же 
мөөнөтүнөн мурда жеңилдетилген пенсияларды жана 
үстөк акыларды алуучулардын санын көбөйтүүдө. 
Мындай темпттер менен Кыргызстан тез арада 
пенсионерлердин өлкөсүнө айланып калышы мүмкүн. 
Ошондуктан, биз түзүлгөн татаал абалдан чугуунун 
жолдорун биргелешип талкуулашыбыз зарыл. Азыркы 
шартта бийликтин мыйзам чыгаруу бутагы да, 
аткаруу бутагы да кырдаалдан чыгуунун жолдорун 
биргелешип издөөсү керек, анткени эртеңки күнү кеч 
болуп калып, пенсия жана жөлөкпулдарды төлөөгө 
каражат табылбай калышы мүмкүн. Камсыздандыруу 
төгүмдөрү жана пенсиянын жетиштүү эмес деңгээли 
боюнча абалды түзөтүү үчүн тийиштүү натыйжалуу 
механизмдерди жана таасирлүү рычагдарды иштеп 
чыгуу зарыл. Бул учурдагы өз ара аракеттешүү 
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формалары ар түрдүү болсо да, эффективдүү жана 
адилеттүү пенсия менен камсыз кылуу системасынын 
багыты бир болушу абзел. 

  «Союз добрых сил» КБ, Соломатина 
Екатерина Тихоновна

1.  Пенсиянын биринчи камсыздандыруу бөлүгүн 
(ЖЭ1) эсептөөдө чектөөлөрдү алып салып, түзөтүү 
коэффициенттерин кайра карап чыгуу керек.

2. Өз алдынча иштеген жарандарды жана айылдык 
товар өндүрүүчүлөрдү пенсиялык камсыздандыруу 
менен туура камтуу. Бул меселени чечүү үчүн КР 
Жогорку Кеңеши жана Мамлекеттик салык кызматы 
Социалдык фонд менен тыгыз өз ара аракеттешип,  
кызматташуусу зарыл.

3.  Республиканын бардык жарандарына, өзгөчө 
айыл тургундарынын арасында кеңири түшүндүрүү 
иштерин жүргүзүү керек. Бул максатта жергиликтүү өз 
алдынча башкаруу өкүлдөрүн тартуу зарыл. 

4.  Пенсияларды жана үстөк акыларды анык 
кирешесине жана муктаждыгына карата даректүү 
жогорулатуу маанилүү. 

5.  Камсыздандыруу принциптерин күчөтүү 
максатында пенсияларды жогорулатуу механизмин 
кайра карап чыгуу зарыл. 

6.  Камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөдөн четтеген 
ишканалардын стимулун төмөндөткөн тарифтик 
саясатты иштеп чыгуу. 

  

Бакыт Сатыбеков, эксперт-аналитик

Азыркы пенсиялык системанын абалы төмөнкүдөй:
Уюшулган сектор Соцфондго кызматкердин 

эмгек акысынан 27,25% өлчөмүндө чегерүүлөрдү 
төлөйт, анын ичинен 10% кызматкерден, 17,25% иш 
берүүчүдөн төлөнөт. Мында аялдар 58 жашында 
жана эркектер 63 жаш курагында пенсияга чыгышып, 
камсыздандыруу стажына жана чегерүүлөрүнө жараша 
пенсия алышат. Бирок, айрым категориядагылар, 
мисалы, өз алдынча иштеген жарандар (жеке ишкерлер 
жана айылдык товар өндүрүүчүлөр) камсыздандыруу 
төгүмдөрүн алда-канча аз төлөшсө да, алардын 
пенсиясынын өлчөмү көп төлөгөн жарандардын 
пенсиясынан бир аз эле айырмаланат (ар жылы 
көбөйтүүнү эске алуу менен). Андан сырткары, 
айрым категориядагы пенсия алуучулар пенсияга бир 
топ эрте чыгышат; аскер кызматкерлери Соцфондго 
чегерүүлөрдү төлөшпөсө да, өмүр бою иштеген жана 
төгүмдөрдү төлөгөн адамдарга караганда пенсияга 
эрте чыгышат жана көбүрөөк өлчөмдө пенсия алышат; 
судьялардын пенсиясына үстөк акылары пенсиясынын 
өлчөмүнө караганда алда канча жогору; персоналдык 
пенсионерлер да пенсиясына олуттуу үстөк акыларды 
алышат.

Ушундан улам,  азыркы пенсиялык системанын 
негизги көйгөйү – анын адилеттүү эместигинде деп 
айтсак жаңылышпайбыз. Пенсиялык камсыздоо 
камсыздандыруу принциптерине негизделиши керек, 
башкача айтканда, баары бирдей чегерүүлөрдү 
жүргүзүп, натыйжада бирдей пенсия алуулары керек. 
Кимде-ким чоң пенсия алгысы келсе, ал көп өлчөмдө 
чегериши керек. Бул эрежеден тышкары бардык 
учурлар пенсиялык системага калктын ишенбестигин 
жаратат. Мамлекет жашоо минимумунун деңгээлинде 
Конституцияда белгиленген минималдык пенсияларды 
камсыздай албаса, камсыздандыруу чегерүүлөрүн 
төлөбөгөн адамга чоң пенсияларды  жана 
жөлөкпулдарды чектөөнүн кажети жок.

Андан сырткары, пенсиялык система эмгеккке 
жарамдуу калк үчүн колдон келишинче тунук, кызыктуу, 
ал эми  уюшулбаган сектор үчүн камсыздандыруу 
төгүмдөрүн чегерүү механизми  да колдон келишинче 
ыңгайлуу болушу керек.

ЭКСПЕРТТИН ПИКИРИ
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«Кыргыз Республикасында мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча пенсиянын топтоо бөлүгүн 
каржылоо үчүн каражаттарды инвестициялоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын  Мыйзамы кабыл алынгандан 
кийин,  Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнүн токтому менен төмөнкү ченемдик укуктук актылар бекитилди:

«Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду тарабынан Мамлекеттик пенсиялык топтоо фондунун 
каражаттарын инвестициялоонун убактылуу эрежелери»;

«Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду тарабынан депозиттик аукциондорду өткөрүүнүн тартиби 
жөнүндө Жобо»;

«Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун инвестициялык декларациясы»;

МТПФдун каражаттарын
инвестициялоо

МТПФ

2010-жыл МТПФна камсыздандыруу төгүмдөрүнүн түшүшү (млн. сом) 809,37
2010-жыл МТПФ каражаттарынын күнүмдүк калдыктарына киреше (млн. сом) 8,67

2010-жыл

2011-жыл МТПФга камсыздандыруу төгүмдөрүнүн түшүшү (млн. сом) 1 150,1
2011-жыл

2012-жылга МТПФна камсыздандыруу төгүмдөрүнүн түшүшү (млн. сом) 928,9
2012-жыл

Активдердин аталышы Салымдын суммасы 
(млн. сом)

Алынган киреше 
(млн. сом)

Орточо салмактуу 
киреше-
лүүлүк

МКВ, МКО жана ноталар 1 343,1 0,5
15,37 %Бишкек шаарынын мэриясынын 

облигациялары 150,0 -

Коммерциялык банктарга  депозиттик 
салымдар 350,0 9,6 13,04 %

2011-жылга МТПФ каражаттарынын 
күнүмдүк калдыктарына киреше (млн. 
сом)

56,3

Бардыгы: 1 843,1 66,4

МТПФ каражаттары 2011-жылдын август айынан төмөнкү активдерге инвестицияланды:

2011-жылы МТПФ каражаттарынан бардыгы болуп -66,4 млн. сом киреше алынды.

Активдердин аталышы

2012-жылы 
салымдын 

суммасы (млн. 
сом)

Алынган киреше 
(млн. сом)

МКВ, МКО жана КРУБ ноталары 1 486,1 230,8
Бишкек шаарынын мэриясынын облигациялары - 17,8
Коммерциялык банктарга  депозиттик салымдар 850,0 81,7
2012-жылга МТПФ каражаттарынын күнүмдүк калдыктарына киреше 
(млн. сом) 14,0

Бардыгы: 2 336,1 344,3

2012-жылга МТПФ каражаттарынан бардыгы  болуп -344,3 млн. сом киреше алынды.
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МТПФ

2011-жылга МТПФ каражаттарына депозиттик аукциондун параметрлери
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча 

мамлекеттик баалуу кагаздарга 1 149,8 млн. сом жайгаштырылды, анын ичинде:
- МКОга жүгүртүү мөөнөтү 730 күн, жылдык 13,45-15,78% кирешелүүлүгү менен 979, 5 млн. сом  
- МКВга жүгүртүү мөөнөтү 365 күн, жылдык 9,00-9,51% кирешелүүлүгү менен 170,3 млн. сом.
Өткөн жылы жылдык 12% кирешелүүлүгү менен 110,0 млн. сом суммасына Бишкек ш. мэриясынын 

облигациялары сатылып алынды, кирешелери ар бир айда төлөнөт.
Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду тарабынан өткөн жылы өткөрүлгөн депозиттик аукциондордун 

жыйынтыгы боюнча коммерциялык банктарга 1 368,9 млн. сом суммасында пенсиялык топтоолор жайгаштырылды. 
Депозиттик салымдарды жайгаштыруу мөөнөтү 1 жыл,  кирешелүүлүгү 12,0 % дан 15,5 %га  чейин.

2013-жылдын жыйынтыгы боюнча 2 628,7 млн. сом суммасында пенсиялык топтоолор инвестициялоого 
багытталды.

Мамлекеттик баалуу кагаздарга мурда жайгаштырылган каражаттар боюнча 2013-жылы 389,2 млн. сом 
суммасында киреше алынды, анын ичинде:

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин мамлекеттик казыналык облигацияларына 
жайгаштырылган каражаттардан 352,0 млн. сом;

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин мамлекеттик казыналык векселдерине жайгаштыруудан 
19,7 млн. сом;

Бишкек шаарынын муниципалдык облигацияларынан 17,5 млн. сом киреше алынды.
пенсиялык топтоо каражаттары жайгаштырылган Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун 

депозиттик салымдарынан 105,0 млн. сом өлчөмүндө суммардык киреше алынды.
Ошондой эле, тейленген коммерциялык банктарда МТПФ каражаттарынын күнүмдүк калдыктарына өткөн 

жылдын январынан сентябрына чейин жылдык 7% жана калган мөөнөткө 8,5% пайыздык киреше эсептелип, 
жыйынтыгында 34,1 млн. сом алынды.

 Ошентип, 2013-жылы пенсиялык топтоо каражаттарын жайгаштыруудан  528,3 млн. сом суммасында 
киреше алынды.

Наименование активов Сумма вклада в 2013 
году (млн. сом)  

Сумма дохода в 2013 
году (млн. сом) 

ГКО, ГКВ и ноты НБКР 1 149,8 371,7
Облигации мэрии г. Бишкек 110,0 17,5
Депозитные вклады в коммерческие банки 1368,9 105,0
Доход на ежедневные остатки средств ГНПФ за 2013 год. 34,1
Итого: 2 628,7 528,3

2013-жылга МТПФна камсыздандыруу төгүмдөрүнүн түшүшү (млн. сом) 963,12

2013-жыл
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Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун 
Окуу борбору мекемеси 2013-2014-окуу жылында 
орто, атайын орто жана жогорку окуу  жайларда 
окуган студенттердин, жаштардын пенсиялык жана 
социалдык маалыматтуулугун жогорулатууга арналган 
окутуулар  сонуна  чыкты. Лекциялар мамлекеттик 
жана расмий тилдерде өткөрүлдү.

    Мындай окутуулардын негизги максаты –жаштар 
арасында пенсиялык сабаттуулукту жоюу, келечектеги 
пенсиянын калыптанышы үчүн мамлекеттик 
социалдык камсыздандыруу жана пенсия менен 
камсыз болууга жаштардын кызыгуусун, ишенимин 
аттыруу боюнча маалыматтык түшүндүрүү иштерин 
жүргүзүү болуп саналат.

Өткөрүлгөн окуулар “Жашыңдан пенсияны 
ойлой жүр!” “Пенсия каражатын жашыңдан топто!” 
“Келечектеги пенсия сенин колунда! Аны татыктуу 
кыл!”-деген ураандар  менен коштолду. 

Окуу борборунун кызматкерлери  окуучуларга, 
студенттер менен болгон жолугушууда  Социалдык 
фонддун ишмердүүлүгү,  алардын Мамлекеттик 
пенсиялык камсыздандыруу  системасындагы 
милдеттери, укуктары жөнүндө, камсыздандырылган 
адам болуу мүмкүнчүлүгү, татыктуу пенсия алуу үчүн 
эмне кылуу керек сыяктуу жана башка көп суроолорго 
толук кандуу маалыматтарды беришти.

Адатта бизде: жаш кезде пенсияны ойлобойт, 
кийин чочулайт, карыганда пенсияны күтүп калат 
эмеспи. Мындай көз караш түп тамырынан туура эмес 
экендигин түшүнүү керек. Биздин ата-энелерибизге 
салыштырмалуу, жыйырма биринчи кылымдагы 
биздин пенсиябыз, өзгөчө башка эрежелер менен 
түзүлөт. Учурдагы “Мамлекеттик пенсиялык 
социалдык камсыздандыруу жөнүндөгү” Кыргыз 
Республикасынын мыйзамдары ар бир жаранга 

ПЕНСИЯЛЫК МААЛЫМДУУЛУК

канчалык камсыздандыруу төлөмдөрүн көп төлөгөн 
болсо,келечекте ошончолук көп пенсия алууга баардык 
мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берген.

Ошондуктан, экономикалык жактан өнүккөн 
дүйнөдөгү башка мамлекеттердин жарандарындай 
эле, жашыбыздан ыктыярдуу түрдө камсыздандыруу 
төлөмдөрүн төлөө менен келечектеги таттыктуу 
пенсияны топтоону калыптандырууну азыр ойлонуу 
өтө маанилүү.

Пенсиялык сабаттулук боюнча өткөрүлгөн окуулар 
студенттердин билим деңгээлин жогорулатуу менен 
эмгек жолунда   туура  багыт көргөзгөт. 

Белгилей кетсек, жалпысынан пенсиялык 
сабаттулукту жогорулатууга арналган окуу жылы, 
өзүнүн актуалдуулугу,учурдун талабы экендиги менен 
коом тарабынан жогору бааланды. Ага Социалдык 
фондун кызматерлерине Окуу жайлардын жетекчилери, 

жамааты тарабынан келген ыраазычылык каттары, 
лекцияларды көңул буруу менен угушуп, өздөрүнүн 
актуалдуу суроолорун берүүлөрү менен жигердүү 
катышуулары тастыктап турат.

Эскерте кетсек, Кыргыз Республикасынын 
Социалдык фонду менен  Кыргыз Республикасынын 
Билим берүү жана илим министрлиги “Жаштар 
арасында пенсиялык сабаттулукту жоюу” боюнча  
биргелешип иш алып барууну экинчи жылдан бери, 
тактап айтканда, сентябрь- май-июнь айларына чейин 
өткөрүлүп келе жатат.

Маалымат түрүндө: 2013-2014-окуу жылдар 
ичинде Бишкек шаары боюнча 100дөн ашык окуу 
жайларында лекциялар жүргүзүлүп, угуучулардын 
саны-5600 студенттен ашты.  

Пенсиялык сабаттуулукка арналган окутуунун 
жылы аяктады
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- пенсиянын өлчөмүн көбөйтүү жөнүндө - 44 арыз;
- пенсиянын туура чектелиши жөнүндө - 35 арыз;
-пенсиянын эсептелишинин тууралыгы жөнүндө 

–11 арыз;
- стажы боюнча пенсияны кайра эсептөө жөнүндө  

- 5 арыз;
- эмгек акыдан пенсияны кайра эсептөө жөнүндө 

- 7 арыз;
- экинчи камсыздандыруу бөлүгү боюнча пенсияны 

кайра эсептөө жөнүндө - 3 арыз;
- пенсияга үстөк акылар жөнүндө - 3 арыз;
- башка маселелер боюнча- 38 арыз;
- камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө жөнүндө –3 

арыз;
- пенсия алуу укугу тууралуу - 32 арыз;
- пенсия төлөө жөнүндө - 25 арыз;
- пенсиядан кармап калуулар жөнүндө - 1 арыз.

2014-жылдын 1-январынан баштап 29-майына 
чейинки мезгилде 186 адам кабыл алынып, ооз эки 
түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. 

Социалдык фонддун “ишеним телефону” боюнча 
берилген суроолорго башкармалыктын адистери 
тарабынан дайыма тийиштүү түшүндүрмөлөр 
берилип, пенсия чектөө жана кайра эсептөө, 
камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө, пенсияларды 
төлөө тартиби боюнча сунуштар берилип турат. 
Ишеним телефону боюнча жүргүзүлүп жаткан 
иштер жарандарга жазуу жүзүндо кайрылбастан, 
тез эле түшүнүк алууга же ыкчам түрдө жардам 
алууга мүмкүндүк берет. 

2014-жылдын 5 айы ичинде жарандардын 
кайрылууларын кароо тууралуу калк, мамлекеттик 
органдар жана жалпыга маалымдоо каражаттары 
менен иш алып баруу секторунун башчысы 
Турсунайым Сарыкбаева баяндап берди.

«Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби 
жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына 
өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү 
тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына 
ылайык, 2014-жылдын 1-январынан тартып жарандар 
мамлекеттик бийлик органдарына  же жергиликтүү өз 
алдынча башкаруу органдарына элекетрондук түрдө 
кайрыла алышат, б.а. кошумча иретинде жарандарга 
электрондук дарекке кайрылуу укугу берилди, бул 
албетте кайрылуу жол жоболорун жеңилдетет.

2014-жылдын 1-январынан 29-майына чейин 
Социалдык фондго  жазуу жүзүндө 207 кайрылуу 
түштү. Жазуу жүзүндөгү 207 кайрылуунун ичинен: 
жогору турган органдардан-100, анын ичинде, КР 
Президентинин Аппаратынан -25, башка органдардан 
– 22, арыз берүүчүлөрдөн– 107.

 Алсак,  2014-жылдын 1-кварталында 
Социалдык фонддун расмий сайтына жана жогору 
турган органдардын сайты аркылуу 20 электрондук 
кайрылуулар түштү, аларга мыйзамдарга ылайык 
белгиленген мөөнөттөрдө жооптор берилди. 

Ошону менен бирге, белгилей кетүүчү нерсе: 
кайрылууларды кароо мөөнөтү кыскарып, 14 күнгө 
чейин белгиленди, бул калк, маморгандар жана 
жарандардын кайрылуулары менен иш алып баруу 
секторунун ишинде кошумча кыйынчылыктарды 
жаратып, кароо мөөнөттөрүн узартууга туура 
келүүдө. Анткени пенсионерлер менен иштөөнүн 
спецификасына байланыштуу, ар тараптуу жана 
объективдүү жоопторду даярдоо максатында сектордун 
адистери пенсиялык иштерди кылдат текшерүү үчүн 
аймактык башкармалыктардан алдырышат, буга 
албетте бир топ убакыт сарпталууда.

Түшкөн арыздар кайрылуу себептери боюнча, 
төмөнкүдөй бөлүнөт:

КАЛК МЕНЕН БАЙЛАНЫШ

Жазуу жүзүндөгү кайрылууну интернет аркылуу жөнөтүү 
жеңил жана ыңгайлуу!
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БАШКАРУУ  МАСЕЛЕЛЕРИ

2013-жылга Кыргыз Республикасынын 
Социалдык Фондунун ички аудитинин  жыйынтыктары

Кыргыз Республикасынын Социалдык Фондунун Ички 
аудит башкармалыгынын 2013-жылга иш планына ылайык 
бюджеттин туура аткарылышына, пенсиянын жана башка 
социалдык төлөмдөрдүн туура чектелишине 20 аудит жүргүзүлүп, 
Ош областынын Алай, Кара-Суу, Чоң Алай СФРБ; Ысык-Көл 
областынын Түп, Ысык-Көл, Жети-Өгүз, Тоң, Ак-Суу СФРБ, 
Каракол, Балыкчы СФШБ; Жалал-Абад областынын Ноокен, Сузак, 
Аксы, Базар-Коргон СФРБ, Майлуу-Суу СФШБ; Талас областынын 
Кара-Буура, Бакай-Ата, Талас, Манас СФРБ; Чүй областынын 
Сокулук Социалдык фондун райондук башкармалыктарында 
текшерүү иштерин жүргүзүштү.

Бюджеттин туура аткарылышына, пенсиянын жана башка 
социалдык төлөмдөрдүн туура чектелишине жүргүзүлгөн аудиттин 

жыйынтыгы Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун Башкармалыгынын кароосуна чыгарылды. Иш 
жыйынтыгы боюнча ички аудиттин тийиштүү материалдары Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 
Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматына өткөрүлүп берилди. Тартип 
бузуларды алдын алуу максатында жана 2005-жылдын 12-январында Пенсияны чектөө жана кайра эсептөө үчүн 
керектүү документтердин тизмегине, “Пенсия чектөө үчүн эмгек стажын башка ченемдик укуктук актылар менен 
ырастоо тартиби жөнүндө” 1995-жылдын 25-июлюнда Жобого өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү 
үчүн Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун Башкармалыгынын тийиштүү токтомунун долбоору 
даярдалды.

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун кызматкерлерин 
аттестациялоонун алдын ала жыйынтыгы

2014-жылдын март айынан июнь айына чейин Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун 
кызматкерлеринин кесиптик деңгээлине жана квалификациясына баа берүү максатында аттестация өткөрүлдү.

 Аттестациянын жыйынтыгы боюнча: -1002 кызматкер аттестациядан өтүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп, анын 
ичинен 822 кызматкер аттестацияны жакшы жыйынтык менен,130 киши шарттуу түрдө 3 айдан кийин кайра 
аттестация берүү мүмкүнчүлүгү менен өттү жана 50 киши аттестациядан өткөн жок.

Түзүмдөр Кызматкерлердин 
жалпы саны

Аттестация
-дан өткөндөр

жыйынтыгы менен:

Эң жакшы Жакшы Шарттуу Канааттандырар
-лык эмес

Баары 1002 822 120 702 130 50
Борбордук 

аппарат 
жана Окуу 

борбору

117 106 50 56 8 3

Бишкек 
шаары 130 108 10 98 17 5

Чүй 
областы 122 112 6 106 9 1

Ысык-Көл 
областы 96 82 10 72 12 2

Нарын 
областы 76 70 3 67 5 1

Талас 
областы 54 50 15 35 2 2

Ош областы 172 123 7 116 28 21
Баткен 

областы 70 48 3 45 17 5

Жалал-Абад 
областы 165 123 16 107 32 10
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Чет өлкөдө иштегендер эмне кылышы 
керек? Аларга чегерүүлөр кандай 
жүргүзүлөт жана алар үчүн чет өлкөлүк иш 
берүүчү жүргүзүшү керекпи? 

Республикабыздын чегинен сырткары иштеп 
жаткан жарандарыбыз үчүн пенсиялык камсыздоо 
маселеси азыркы учурда элди өтө кызыктырган маселе. 
Пенсиялык фондго чегерүүлөрдү жүргүзбөгөндүктөн, 
алар мекенине кайтып келгенде пенсиясыз калышы 
толук ыктымал. Жарандарыбыздын – эмгек 
мигранттарынын көпчүлүк агымы баарыңыздарга 
маалым болгондой Россия Федерациясына жана 
Казакстан Республикасына кетип жатат. Азыркы учурда 
мүмкүнчүлүктөрүбүзгө жараша бул маселени чечүүгө 
аталган өлкөлөр менен иштеп жатабыз. Жакында эле 
бизге Россия Федерациясынын делегациясы келип 
кетти, алар менен жарандарыбыз ата мекенине кайтып 
келгенде Россияда иштеген мезгили үчүн аларга 
пенсия дайындалышы үчүн Россия Федерациясында 
иштеп жаткан жарандарыбызды пенсиялык камсыздоо 
жөнүндө келишим түзүүнү белгилеп жатабыз.  
Пенсиялык системанын түзүмүндөгү принципиалдуу 
айырмачылыктардан улам, Казакстан Республикасы 
менен мындай сүйлөшүүлөрдө бир топ кыйынчылык 
жаралууда. Бирок баары бир биздин пенсиялык 
мыйзамдарыбыз пенсиялык фондго камсыздандыруу 
төгүмдөрүн ыктыярдуу чегерүүгө мүмкүндүк берет 
жана келечеги жөнүндө кам көргүсү келген эмгек 
мигранттары мындай укук менен пайдалана алышат. 

Ал эми чет өлкөлүк иш берүүчүлөр болсо, 
башка мамлекеттин субьектилери болуп саналат 
жана биз аларга таасир эте албайбыз. Ошондуктан, 
азыркы учурда пенсиялык камсыздоо жаатында 
мамлекеттер аралык макулдашуулар азырынча жок, 
ар бир жаран өздөрү үчүн республика боюнча орточо 
эмгек акынын 8 % кем эмес өлчөмүндө ай сайын 
Кыргыз Республикасынын Социалдык фондуна 
камсыздандыруу төгүмдөрүн чегере алышат. 

Биз азыркы учурда төлөө жол жобосу эмгек 
мигранттары үчүн кыйын болбошу жана болушунча 
жеткиликтүү болушу үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүн 
төлөө механизмин бир кыйла жөнөкөйлөтүүнүн ар 
кандай варианттарынын үстүндө иштеп жатабыз.   

 
Пенсиялык куракка жетип калган 

жарандыгын алмаштырып жаткандар 
жана пенсия алып жаткандар көчкөндө 
камсыздандыруу төлөмдөрсүз калбашы 
үчүн эмне кылышы керек?   

Биринчиден КМШ өлкөлөрүнүн ортосунда 
1992-жылдын 13-мартындагы пенсия менен камсыз 

ОРЧУНДУУ МАСЕЛЕЛЕР

кылуу жаатында КМШга катышкан-мамлекеттердин 
жарандарынын укуктарынын кепилдиктери жөнүндө 
макулдашуу түзүлгөн. Бул макулдашууга ылайык 
пенсиялык камсыздоону мамлекет жүзөгө ашырат, ал 
эми эки тараптуу макулдашууларда башкасы каралбаса, 
өз ара эсептешүүлөр жүргүзүлбөйт. Өз кезегинде бул 
Макулдашууга Армения, Казакстан, Кыргызстан, 
Россия, Тажикстан, Түркмөнстан, Өзбекстан жана 
Украина сыяктуу КМШ өлкөлөрү кол койгон. Башкача 
айтканда, бул өлкөлөрдүн бардыгында пенсиялык 
камсыздоо укуктарыңыз 1992-жылга чейинки иштеген 
мезгилиңиз жана стажыңыз таанылат, Кыргыз 
Республикасында иштеген андан кийинки жылдарыңыз 
эсепке кирбейт. Бул азыркы пенсионерлерге  ошондой 
эле пенсиялык куракка келип калган жарандарга 
тийиштүү.  

 Соцфондго чегерүүлөр жүргүзүлүшү 
үчүн ишке орношуп жатканда колдо кандай 
документтер болушу керек? Иш берүүчү 
чегерүүлөрдү жүргүзүп жатканын жана 
дүмүрчөктөр берилиши керектигин кантип 
текшерсе болот? 

Азыр республикабыздын жарандарына 
инсандыгын тастыктаган күбөлүктөр (ID карт) жана 
14 сандуу жеке идентификациялык номерлүү (ПИН) 
паспорт берилет. Ошентип, колунда ушундай үлгүдөгү 
документи бар адамдар КР Социалдык фондунун 
жекече эсепке алуу системасында каттоодо турат. 

Ишке орношуп жатканда ишканаңыздын 
бухгалтериясы тийиштүү отчеттуулукту өз убагында 
берип Сиздин ПИНге окшош жеке эсебиңизге 
социалдык чегерүүлөрдү которууга милдеттүү. 

Социалдык фонддун райондук башкармалыгынын 
жекече эсепке алуу бөлүмүнө кайрылып, чегерүүлөр 
мөөнөтүндө жана толук көлөмдө түшүп жатканын 
текшере аласыз. Сизге жылына бир жолу акысыз жеке 
камсыздандыруу эсебиңизден көчүрмөлөрдү берүүгө 
милдеттүү. 

  
Социалдык фондго чегерүүлөрдөн баш 

тартып, банкта пенсиялык депозит ачууга 
мүмкүнбү? 

Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу 
милдеттүү болуп саналат жана бардык иштеп жаткан 
жарандар Соцфондго төгүмдөрдү төгүшү керек. 
Чегерүүлөрдү төлөөдөн баш тарткан бардык жеке жана 
юридикалык жактар үчүн ар кандай айып санкциялары 
каралган. Банктагы пенсиялык депозиттерди негизги 
эмес, карыгандан кошумча булак катары пайдаланса 
жакшы болот. 

Адистер жооп беришет
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Анткени банкка чегерилген каражаттар – кошумча 
шарттары бар жөнөкөй депозиттер. Ал эми Социалдык 
фондго төгүмдөр сизге бир катар кепилдиктерди 
берет, мисалы, инфляциянын деңгээлине карабастан 
которулуп жаткан каражаттардын сатып алуу 
жөндөмдүүлүгү кармалып турат.  

Бардык чегерилген пенсияны бир жолу 
алса болобу?

Жок, бардык дайындалган пенсияны бир 
жолу алууга мүмкүн эмес, анткени пенсия 

деген курагына же мүмкүнчүлүгүн жоготкондугунан 
улам, тиричиликке өз алдынча каражат таба албай 
калган адамга өмүр бою мезгил мезгил менен (биздин 
учурда ай сайын) берилүүчү төлөм. 

Ошондуктан, мындай төлөмдөр пенсия деп 
аталат жана курагы же майыптыгы боюнча пенсия 
дайындалган учурда адамга өмүр бою төлөнөт, ал 
эми баккан адамынан айрылгандыгы боюнча пенсия 
алуучу балдарга эмгекке жарактуу куракка жеткенге 
чейин пенсия төлөнөт. 

 
Пенсияга чейин каза болгон адамдардын 

чегерүүлөрү эмне болот? 

Азыркы учурда топтолгон бардык 
чегерүүлөр азыркы пенсияларды төлөөгө кетет.  

Пенсиялык система каражаттарды эмес, 
мамлекеттин жаранга болгон милдеттерин топтойт. 

Пенсияга жетпей же пенсияга чыккандан кийин 
бир эки жылдан кийин каза болгондордун төгүмдөрү 
пенсияда жашоо узактыгынын өткөн орточо 74-76 
жаш жарандардын категорияларына төлөнө турган 
чыгымдарды жабат. Бул тилектештик деп аталат. 
Бүгүнкү күндө 580 миңдей пенсионер бар, жана 
алардын 30 миңден ашыгы сексен жаштан ашкан 
адамдар. 

  
Эмне үчүн жарандарыбыз 

камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөгүсү 
келбейт?

Мотивдер ар кандай. Негизинен бул  
“эртеңкини ойлонбогондук”. Жарандарыбыздын 
көпчүлүгү бүгүнкү күн менен жашайт жана келечеги 
жөнүндө көп ойлонбойт. Негизинен, адам пенсияга 
5-10 жыл калганда гана пенсия жөнүндө ойлоно 
баштайт. Жарандарыбыздын көпчүлүгү пенсияга 
чыгаарына 1-2 жыл калганда пенсия менен кызыга 
башташат. Бул фактыларды жакында өткөрүлгөн 
социологиялык изилдөө ырастайт, пенсиялык 
камсыздандыруу шарттарына бардык курактардан 
жаштар эң аз кызыгышат. Ошол эле маалда бул 
изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча камсыздандыруу 
төгүмдөрүн төлөөнү каалабаган негизги себеп катары 
малыматтуулуктун жетишсиздиги, мамлекетке 

ишенбөөчүлүк жана азыркы пенсиялардын өлчөмүнүн 
аздыгы көрсөтүлгөн. 

 
Бирок, өз кезегинде аларга суроо 

бергибиз келет: эгерде азыркы 
жаштар бардык күч аракеттери менен 
камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөдөн 
четтеп жатса, пенсиялар кантип чоң болот?   

Ар бирибиз камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөп 
жатып, келечекте пенсия менен камсыз болуусун 
гана камсыз кылбастан төгүмдөрү менен бүгүнкү 
пенсионерлерди, чоң-энелерин, чоң-аталарын, ата-
энелерин, туугандарын жана башкаларды колдой алат.  

 
 Пенсиянын өлчөмү нормалдуу болушу 

үчүн канча жыл иштеп жана эмгек акы 
кандай болушу керек? 

1996-жылдан бери бизде иштеп жаткан 
системада, башкача айтканда шарттуу-топтолуучу 
системада иш стажынын узактыгы анчалык маанилүү 
эмес, ага караганда камсыздандыруу төгүмдөрүнүн 
төлөнүшү жана көлөмү маанилүү. Стажы бирдей 
бирок чегерүүлөрүнүн деңгээли ар кандай эки адам 
пенсиялык чегерүүлөрүнө ылайык ар кандай өлчөмдөгү 
пенсияларды алышат. Негизинен ар бир адам келечекте 
ала турган пенсиясын  болжолдоп өзү эсептей алат: 
отуз жыл үзгүлтүксүз иштесе камсыздандыруу 
төгүмдөрүн  канча төлөйт жана топтолгон сумманы 
пенсиядагы жашоо узактыгына бөлөт, орточо ал 17 
жылды же 200 айды түзөт. Бул албетте так эсеп эмес, 
бирок пенсиянын болжолдуу өлчөмү тууралуу билсе 
болот. Келечектеги пенсиянын так эсебин чыгаруу бир 
кыйла оор, анткени анда бардык иштеген мезгили, 
эмгек акысынын жана төлөгөн камсыздандыруу 
төгүмдөрүнүн өлчөмү, инфляциянын деңгээли ж.б. 
милдеттүү түрдө эске алынат. 

Пенсиянын өлчөмү кандай бөлүктөрдөн 
түзүлөт?

 
Эгерде кыскача айтсак, пенсиянын өлчөмү 

ушу тапта үч бөлүктөн турат, биринчиси пенсиянын 
базалык бөлүгү, ал аялдар үчүн 20 жыл жана эркектер 
үчүн 25 жыл стажы болсо, республикалык бюджеттин 
каражаттарынын эсебинен толук өлчөмдө (1500 сом) 
бардык пенсионерлерге төлөнөт жана стажы жетпеген 
учурларда пропорциялуу азаят.   

Пенсиянын башка эки бөлүгү пенсиянын 
камсыздандыруу бөлүктөрү деп аталат, социалдык 
камсыздандыруу каражаттарынын эсебинен төлөнөт 
жана төмөнкүлөргө байланыштуу: пенсиянын 
биринчи камсыздандыруу бөлүгү (СП1) 1996-жылга 
чейинки мезгилдеги орточо эмгек акынын өлчөмүнөн, 
пенсиянын экинчи камсыздандыруу бөлүгү (СП2) 
1996-жылдан баштап жеке камсыздандыруу эсептерде 
топтолгон төгүмдөрдүн суммасынан.

ОРЧУНДУУ МАСЕЛЕЛЕР
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“Билгенге асмандагы Жылдыз өлдү,
Билбеген пенделерге 

Жердеги бир Кыз өлдү!”

Сахна ханшасы, театр жана кино жылдызы, 
айтылуу Сөң-Көл Чүрөгү Таттыбүбү Турсунбаева 
тирүү болгондо быйыл 70 жашка чыкмак.

Таттыбүбү 1944-жылдын 12-июлунда Тянь-Шань 
областынын Жумгал районунун Чаек селосунда 
айылдык интеллигенциянын үй-бүлөсүндө төрөлгөн. 
Таттыбүбү 5 бир туугандын ортосундагы жалгыз кыз 
болгон.Чыгармачылыкка болгон шыгы ата тегинен 
бери келе жаткан, себеби, чоң атасы Турсунбай 
чоң ырчы, комузчу, дастанчы, куудул адам болгон. 
Атасы Мырсаалы айтылуу Токтогул Сатылгановдун 
эң кенже окуучусу,чоң комузчу, дастанчы, обончу-
композитор,1939-жылы Москва шаарында өткөн 
Кыргыздын алгачкы декадасында Атай Огонбаев, 
Шекербек Шеркуловдор менен бирге Кремлде комузда 
кол ойнотуп, искусствобузду бащка элдерге тааныткан 
чыгармачыл инсан болгон. Энеси Калыйбүбү колунан 
көөрү төгүлгөн уз, ишмер адам болгон. 

Мындан тышкары Таттыбүбүнүн 
чыгармачылыгына даңгыр жол салган, Таттыбүбүнү 
өзү менен кошо ээрчитип, ырдатып, тарбиялаган агасы 
Нуркан болгон. Нуркан агасы да элге кенири таанымал 
көп кырдуу талант. Жалпы үй-бүлөсү чыгармачылык 
үй-бүлө болгон. Агалары Жумгалбек мыкты журналист, 
сатирик-акын, СССР журналисттер союзунун мүчөсү, 
Социалбек-чоң комузчу, иниси Иманмады-сүрөтчү, 
скульптор союзунун мүчөсү болушкан. Кичине кезинен 
зирек болуп  6 жашынан мектептин босогосун аттап, 
1950-1960-жылдары Чаек орто мектебин ийгиликтүү 
аяктаган. Мектепте окуп жүргөн жылдары мукам 
үнү менен элге тааныла баштаган да, өздүк-көркөм 
чыгармачылык ийриминин активдүү катышуучусу 

жана көптөгөн Республикалык кароо-конкурстардын 
жеңүүчүсү болгон. Таттыбүбү өзүн спорт чөйрөсүндө 
дагы чоң ийгиликтер менен көрсөтө алган-мыкты 
чабандес, мыкты волейболчу, баскетболчу, жеңил 
атлетика боюнча Республикалык мектептер аралык 
мелдештерге катышып, чоң ийгиликтерге жетишкен.

Таттыбүбүнүн чыгармчылыктагы чоң 
чыйыры 1960-жылы 16 жаш курагында башталат- 
Республикалык кароодо Кытайдагы кыргыздардын 
“Гукайр” аттуу ырын ырдап чыгып 1-орунду алып, 
лауреаттык наамга ээ болуп, ошол мезгилдин чоң 
сыйлыктары менен сыйланган. Ошол кароо-сынактан 
кийин “Кыргыз фильм” киностудиясы Таттыбүбу үчүн 
“Салиманын ыры” аттуу фильмдин сценарийин жазып, 
Кыргыздын эң алгачкы кыска метраждуу көркөм 
фильминде башкы каарман Салиманын образын 
эң жогорку деңгээлде аткарып, бул фильм союздук 
масштабдагы кинофестивалда 1-орунга  татыктуу 
болуп, Таттыбүбүнүн жараткан Салимасы Союздук 
аренага чыгат.

Таттыбүбүнүн чыгармачылыкта канатташ болгон 
бир тууган агасы Нуркан Турсунбаев менен 1960-
жылы Орто Азиянын борбору болгон Ташкентеги 
А.Н. Островский атындагы театралдык көркөм 
жогорку окуу жайына өтүп, 1966-жылы ийгиликтүү 
аяктаган. Студент кезинде эле эл оозуна көп кырдуу 
таланттуу адам катары таанылып калат, себеби 
студент кезинде ташкенттеги Улуттук филармонияда 
Дүйнөлүк бийчи Тамара–ханумдун окуучусу болуп 
бийлеп, чоң концерттерде таң калтыра бийлеген жана 
дүйнөгө таанымал “Соловей” атту тебри татаал ырды 
мукам, ийине жеткире аткарып, көптөгөн өкмөттүк 
денгээлде өткөн концерттерде көрүүчүлөрдүн 
алкышына ээ болгон. Кыргыз көрүүчүлөрүнө актриса 
катары студент кезинде Таттыбүбү дипломдук  “Кар 
Ханышасы” спектаклинде башкы каарман Кар 
Ханышасын, дүйнөлүк жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 
“Кызыл жоолук жалжалым” спектаклинде башкы 
каарман Аселдин ролу менен жети дубанга гастролдоп 
келип таанылат. Ал эми дагы бир дипломдук спектакль 
Казактын “Бали-Бали кыздар ай” комедиясында башкы 
каарман Айсулуунун образын жогорку денгээлде 
аткарып Каракалпакстанда Союздук масштабда өткөн 
студенттер аралык фестивальда 1-орунга татыктуу 
болуп чоң сыйлыктар менен сыйланат. Таттыбүбү 
студент кезинде “Кыргызфильм” киностудиясы 
тарткан “Түштүк кыз” көркөм фильмине Башкы 
каарман Түштүк кызынын ролуна атайын чакыруу 
алып тартылып, киножаатында чоң ийгилике жетишет.

Таттыбүбүнүн кайталангыс мукамдуу үнүн 
Кыргыздын булбулу атыккан Сайра Кийизбаева 
да жогору баалап, драмалык актрисалыктан опера 
ырчылыгына өтүүсүн көптөн-көп суранып кайрылган.  
Ошол кишинин сунушу менен Таттыбүбү  Ташкенттен 
келгенден кийин көптөгөн  мамлекеттик деңгээлдеги 

ОКУЯЛАР

Сахна ханшасы, театр жана кино жылдызы 
Таттыбүбү Турсунбаева



23

өткөн концерттерде ырчылык өнөрүн  тартуулап 
келген. Таттыбүбүнүн аткаруусунда агасы Нуркандын 
белгилүү акын Абдылда Белековдун сөзүнө жазылган 
“Ай баратат” ыры Таттыбүбүнүн гимни болуп калды. 
Кыргыз радиосунун алтын фондусунда Таттыбүбүнүн 
жогорку чеберчилик менен аткарган ырлары сакталып 
калды.

Таттыбүбү жогорку билим алып келгенден кийин 
агасы Нуркан экөө Кыргыз Улуттук  Академиялык 
драма театрында алгачкы эмгек жолун башташат. 
Кыргыз театр сахнасында 30дан ашуун спектаклдерде 
Кыргыз Улуттук классикасынан Дүйнөлүк классикага 
чейинки чыгармаларда башкы каармандардын образын 
эң жогорку деңгээлде аткарып, элдин жүрөгүнөн 
түнөк табат. Катардагы көрүүчүлөр атайын Таттыбүбү 
катышкан спектаклдерге агылып келчү. Анткени, 
талантына айкалышкан айчырайлуу жүзү, улуу 
адамкерчилиги, наристедей таза, бае дүйнөсү, жумшак 
мүнөзү көрүүчүлөрдү арбап 
алаар эле. Ошол учурдагы 
бюрократиялык системанын, 
замандаш-кесиптештеринин 
тоскоолдугуна карабастан 
1972-жылы Кыргыз 
Республикасынын Эмгек 
сиңирген артисти наамына 
жана Кыргыз Республикасынын 
Жогорку Советинин Ардак 
Грамотасына татыктуу болот.

Таттыбүбү кыргыз кино 
сересинде ийгиликтерди 
жаратуу менен анын  “Кыргыз 
Керемети” деп аталышына 
кошкон салымы чоң. Учурунда 15тен ашуун 
кинофильмдерде башкы каармандардын образын 
жогорку деңгээлде аткарып көптөгөн дүйнөлүк, 
эл аралык кинофестивальдарда 1-даражадагы 
“Аялдардын образын эң мыкты аткаргандыгы үчүн”     
сыйлыгы менен бир нече ирет катары менен сыйланган. 
Таттыбүбү Кыргыз театр жана кино сахнасында бар 
болгону 15 гана жыл эмгектенип жашады, бирок 
жараткан каармандары менен өзүнө өлбөс-өчпөс 
эстелик тургузуп, Кыргыз элибиздин кичинесинен 
чоңуна чейин сүймөнчүк болуп, армандуу тагдырдын 
эгедери болуп талантынын гүлдөп турган учурунда 
көрөалбастык менен ичитардыктын курмандыгы, 
киши колду болуп арабыздан 37 жаш курагында 
1981-жылдын 21-декабрында тирүүчүлүк менен кош 
айтышып кете берди. Ал эле эмес көзү өткөндөн 
кийин бар болгону титулу боюнча “Эмгек сиңирген” 
гана деп борбор калаабызда жайгашкан Ала-Арча 
көрүстөнүнөн 2 чарчы метр орун бербей коюшуп, 
Чоң-Арык көрүстөнүндөгү адырга коюлуп калган. 
Таттыбүбүнүн кыргыз маданиятынын тарыхындагы 
татыктуу ордун мезгил өзү эле айгинелеп олтурат.

Таттыбүбүнүн айчырайына шайкеш келген 
талантына кесиптештери тарабынан бут тосуулар өтө 
көп болгон. Биринчи мисал: “Уркуя” кинофильминдеги 
жараткан Уркуянын образы эмне деген керемет 

образ? Дүйнөлүк фестивалдарда Таттыбүбүнү 
дүйнөлүк аренадагы актриса катары таааныткан 
каарман. Уркуянын образын жогорку чеберчиликте 
аткаргандыгы үчүн Токтогул атындагы Мамлекеттик 
сыйлыкка көрсөтүлөт, бирок Таттыбүбүгө бербей 
коюшат. 

Экинчи бир мисал: “Акмөөр” кинофильминде 
феодалдык доордун айчырайлуу кыргыз кызы 
Акмөөрдүн образын эң жогорку деңгээлде аткарып, бир 
канча мамлекеттерге барып баш сыйлыктарга татыктуу 
болуп келгенден кийин Ленин комсомолу сыйлыгынын 
лауреаттыгына көрсөтүшүп, дагы бербей коюшат. 
Ошентип, Таттыбүбүгө карата мындай бут тосуулар 
көнүмүшкө айланат. Кыргыз Республикасынын Эл 
Артиси наамына көрсөтүп аны беришпейт, ал эле эмес 
“жараксыз актриса” деген формулировка менен 32 
жашында, талантынын гүлдөп, баралына жетип турган 
мезгилинде, өзү иштеп турган театрдан чыгарып 
салууга аракет кылган учурлар болгон. 

Таттыбүбү турмушунда да 
чоң катаалдыкка туш болот, 
жолдошу белгилүү актер Имаш 
Эшимбеков менен 2 балалуу 
болгондо, ажырашып кетет. Кызы 
Асель энесинин жолун жолдоп 16 
жашында Ч.Айтматовдун “Махабат 
дастаны” кинотасмасында башкы 
каарман Бегимайдын образын 
такшалган актрисалардай эң 
жогорку денгээлде аткарып, эл 
оозуна алына баштап, кийин 
таякеси Нуркандын колдоосу 
менен Ленинграддагы Черкасов 
атындагы көркөм-театралдык 
жогорку окуу жайын аяктап келип, 

жаштар театрында эмгек жолун баштап, Кыргыз-
Таджик киностудиялары биргелешип чыгарган “Сүйүү 
закымы” кинотасмасында башкы каарман Алтынайдын 
образын жаратып, чыгармачылыктын чоң жолуна 
аттанганда, турмуш шартына байланыштуу энесинин 
жолун улабай калганы өтө өкүнүчтүү. Уулу Канат 
врач-стоматолог.

Жакшысын жакшы деп эскерип, муундан муунга 
жеткирүү бул биз-тирүүлөрдүн ыйык адамдык парзы 
экен.  Таттыбүбүнүн өлбөс-өчпөс таланты кыргыз 
деген улут барда ар дайым эстелип турат

Таттыбүбүнүн ысымын түбөлүккө калтыруу 
боюнча жасалган иштердин дээрлик басымдуу бөлүгү 
агасы Нурканга таандык. Ушундан улам “Бир тууган 
болоор, бирок Нуркандай бир тууган болбос”- деп 
бекеринен эл оозунда аныз болуп айтылбаган чыгаар.   
Жакында ушул жылдын 30-апрель күнү Таттыбүбүнү 
эскерүү күнү белгиленип, Т.Абдымомунов атындагы 
Улуттук Академиялык драма театрынын жанында 
жайгашкан тарыхый “Таттыбүбү” гүлбакчасынын 
жана ошол гулбакчанын дал ортосуна коюлган айкел-
эстелигинин ачылышы аземи чоң уюшкандык менен 
өттү.

Ошентип, баардыгбыз дагы бир жолу Таттыбүбү 
өлбөс ысым экенине күбө болдук.

Жыпаркул Аман кызы

ОКУЯЛАР
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Пенсионная система как живой организм, 
зависит от множества факторов, характеризующих 
современное развитие общества в целом. В этой 
связи пенсионная система часто вынуждена 
реагировать соответствующим образом на различные 
изменения, как в демографической, так и в социально-
экономической ситуациях, складывающихся на данном 
отрезке истории государства.

С момента первых этапов пенсионной реформы 
в системе пенсионного обеспечения Кыргызской 
Республики прошло уже немало лет, и за эти годы 
взамен перераспределительной пенсионной модели 
с установленными выплатами была введена система 
с условно-накопительными индивидуальными 
пенсионными счетами граждан. 

В рамках первого этапа реформы в 1997 год в 
пенсионное  законодательство  Кыргызской Республики 
был внесен ряд существенных изменений:

• постепенное повышение пенсионного возраста с 
60 до 63 лет для мужчин и с 55 до 58 лет для женщин

• аннулирование ряда льгот, в частности, раннего 
выхода на пенсию для представителей некоторых 
профессий и групп населения;

•трехкомпонентная пенсионная система: 
гарантированная базовая пенсия каждому пенсионеру 
с достаточным стажем; пенсионное обеспечение 
в соответствии с трудовым вкладом работника, 
исчисляемое как процент от средней заработной 
платы до введения персонифицированного учета (до 
1996 года) и индивидуальные пенсионные взносы, 
накопленные на счету пенсионера после введения 
персонифицированного учета (после 1996 года).

В ходе следующего этапа пенсионной реформы 

Пенсионная система как живой организм
с 1 января 2010 года в Кыргызской Республике в 
действующую систему с условно-накопительными 
пенсионными счетами был введен накопительный 
компонент в размере 2% от взноса самого работника. 

После внедрения накопительного компонента 
пенсионная система Кыргызской Республики состоит 
из трех компонентов:

1.  государственная обязательная солидарная 
пенсионная система;

2.  обязательный накопительный компонент;
3.  добровольная индивидуальная накопительная 

система. 

В результате первых этапов пенсионной реформы 
появились позитивные сдвиги в работе действующей 
пенсионной системы. Была введена система 
персонифицированного учета граждан, положено 
начало работе накопительного элемента в пенсионной 
системе. В результате предпринятых ранее реформ все 
эти годы удалось сохранить финансовую устойчивость 
пенсионной системы при стабильном росте размеров 
пенсий.

Вместе с тем существуют и некоторые аспекты 
экономического развития современного Кыргызстана, 
которые негативным образом сказываются на 
полноценной и эффективной работе действующей 

Пол Возраст
Общий 

страховой 
стаж

Дополни-
тельное 
условие

Общеустано-
вленный 

пенсионный 
возраст

мужчины 63 года 25 лет*

женщины 58 лет 20 лет*

Ранний 
выход на 
пенсию

мужчины 60 лет 40 лет*

женщины 55 лет 35 лет*

Досрочный 
выход на 
пенсию

мужчины 60 лет -

пенсия будет 
начислена с 

уменьшением 
на 1,5% за 

каждый месяц, 
недостающий 
до достижения 
общеустано-

вленного 
пенсионного 

возраста

женщины 55 лет -

*- стаж необходимый для начисления базовой 
части пенсии в полном размере

ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА

Обязательства государства

Республиканский бюджет
текущий размер- 
1500 сомов

• НПФы
• Добровольные
взносы работников
• Инвестиционный
доход

• Страховая
солидарная часть
пенсии (СП1, СП2)
• Средства
соцстрахования

• ГНПФ
• Страховые взносы
работников
• Инвестиционный
доход

1. Базовая
часть

пенсии
4. 

ДПС

2. УНС

3. НК

Социальная 
поддержка 
государства

Добровольное 
участие

Обязательное 
участие

Средний 
размер 
пенсии,
в сомах

Средний размер 
пенсии к величине 

прожиточного 
минимума 

пенсионера, в%

ИПЦ, 
в %

2008 г. 1426 45,7 124,5
2009 г. 2111 72,1 106,8
2010 г. 2800 89,0 108,0
2011 г. 3760 95,6 116,6
2012 г. 4270 104,9 103,5
2013 г. 4432 108,2 106,6
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пенсионной системы в республике. 
В структуре экономики Кыргызской Республики в 

настоящее время значительна доля сельского хозяйства, 
обширный неформальный сектор, массовая трудовая 
эмиграция. Все это в свою очередь  соответствующим 
образом сказывается на работе пенсионной системы, 
и несет угрозы для ее финансовой устойчивости в 
будущем. 

В настоящее время число работающих, с учетом 
оттока рабочей силы в другие страны, и уплачивающих 
страховые взносы - не многим больше числа 
пенсионеров. Эта проблема еще более усугубляется 
тем обстоятельством, что ставки тарифов страховых 
взносов установленные для неорганизованного 
сектора в разы ниже взносов поступающих в систему 
от организованного сектора экономики. 

В этой связи перед Кыргызской Республикой на 
сегодняшний день стоит весьма актуальная задача 
повышения справедливости и эффективности системы 
пенсионного страхования через усиление в ней 
страховых принципов формирования пенсии, путем 
обеспечения равных прав на нее для всех участвующих 
в системе граждан.  

Предусматриваются дальнейшие шаги по 
реформированию пенсионной системы Кыргызской 
Республики, разработан и выставлен на публичное 
обсуждение проект Концепции развития системы 
пенсионного обеспечения Кыргызской Республики. 
Согласно данному проекту, предусматривается, что 
в качестве основной (доминирующей) системы будет 
сохраняться условно-накопительная система (УНС), 
доля которой будет преобладать в общем размере 
пенсии, и будет носить всеобщий и обязательный 
характер для всех граждан Кыргызской Республики. 
Накопительный же компонент, как обязательный, так 
и добровольный, будут играть роль дополнительной 
пенсии к основному размеру пенсии. Если же размер 
страховой пенсии не достигнет определенного 
минимума, то таким пенсионерам будет выплачиваться 
базовая часть пенсии из государственного бюджета. 
При этом произойдет четкое разграничение уровней 
пенсионной системы, а также четкое разделение 
источников для их финансирования. 

ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА
Таким образом, будет достигнута 

многокомпонентность пенсионной системы, которая 
должна обеспечить как адекватное и достаточное 
пенсионное обеспечение, так и право выбора и 
повышения стимулов для участия граждан в ней. 

Для реализации поставленных задач по 
реформированию пенсионной системы данным 
проектом Концепции предусматриваются мероприятия 
по следующим направлениям: 

Совершенствование тарифной политики 
государственного социального страхования

Повышение эффективности расходов РБ на 
пенсионное обеспечение 

Совершенствование политики пенсионного 
страхования

Совершенствование работы накопительного 
компонента пенсионной системы

Развитие рынка негосударственных пенсионных 
услуг

Развитие инфраструктуры системы пенсионного 
страхования

Повышение уровня пенсионной грамотности 
населения

В рамках реализации идеи усиления страхового 
принципа, изменениям подвергнуться как сама система 
индексации взносов на условно-накопительных 
счетах, так и формула ежегодной индексации пенсии. 
Средства государственного бюджета должны пойти 
только на обеспечение определенного минимума 
со стороны государства, чтобы защитить пожилых 
граждан от крайней черты бедности, но при этом, не 
снижая стимулов к труду. Средства государственного 
социального страхования должны направляться 
только на выплаты по страховым обязательствам 
перед гражданами. В результате принятия всех 
предусматриваемых проектом Концепции мер 
Кыргызская Республика стремится достичь, прежде 
всего соблюдения основных принципов социального 
страхования – справедливости и сбалансированности, 
и как следствие повышение эффективности и 
привлекательности системы пенсионного страхования 
для населения.

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
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Тарифная политика
ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА

В современной системе государственного 
социального страхования есть большой пласт проблем, 
и одна из них это адекватный охват социальным 
страхованием неорганизованный сектор экономики, 
то есть сельских товаропроизводителей и лиц, занятые 
ИТД. Составляя около 40% от всего работающего 
населения республики, сегодня они платят всего лишь 
3% от всех поступающих страховых взносов. 

Это обусловлено, прежде всего, установленными 
низкими ставками тарифов страховых взносов для 
них. Отсюда и перекосы в пенсионной системе, когда 
тот же учитель средней школы, чтобы заработать год 
страхового стажа платит в среднем 25 000 сомов в год, 
а сельский товаропроизводитель за тот же период в 
среднем всего 350 сомов, а в южных областях страны, 
где земли распределялись на каждого члена хозяйства 
в меньшем объеме и вовсе по 30 сомов за год. 

При этом категория сельских товаропро-
изводителей, внося вклад в пенсионную систему 
всего в объеме около 1% от общего поступления 
страховых взносов, получает средства около 36% от 
всех пенсионных выплат из системы.

Не намного лучше картина и с самозанятыми 
гражданами, так к примеру работающий на рынке 
гражданин в среднем платит от 960 до 2400 сомов в 
год, и если откровенно даже эту сумму он платит 
нерегулярно. А как вы знаете, на наших рынках есть и 
откровенные миллионеры, которые при наших беседах 
с ними заявляют, что им наши пенсии ни к чему. И 
тут же заявляют, что не правильно их сравнивать с 
теми же учителями и врачами, так как они не сидят 

на зарплате у государства и в любой момент рискуют 
обанкротиться. Вот именно, они в любой момент 
могут обанкротиться и что тогда делать в старости? 
Именно потому, что они не сидят на зарплате и имеют 
нестабильный доход мы и не предлагаем для них такие 
же высокие ставки тарифов страховых взносов как 
у организованного сектора. Мы высчитали сколько 
нужно отчислять страховых взносов, чтобы в будущем 
получить пенсию хотя бы на уровне прожиточного 
минимума пенсионера и предлагаем им застраховаться 
именно на случай, если в старости пенсия им все-
таки понадобиться. К тому же, несмотря на наличие 
богатых людей в стране, никто из них от пенсии пока 
не отказывается.

По результатам инициированного Социальным 
фондом Кыргызской Республики социологического 
исследования среди сельских товаропроизводителей 
и торговцев на рынках на вопрос о регулярной 
уплате пенсионных взносов только 62% сельских 
товаропроизводителей и 46% торговцев ответили 
утвердительно.

В тоже время среди фермеров, которые не платят 
пенсионные взносы, более половины (52,5%) все 

же рассчитывают на получение пенсий в будущем, 
44,8% не уверены, что будут получать пенсию, но 
высказывают свое такое желание, и только 2,7% 
сознательно отказываются от уплаты страховых 
взносов, рассчитывая на собственные силы и помощь 
младшего поколения родственников.

Что касается размера уплаченных страховых 
взносов наибольший процент фермеров (35,9%) 
оплатили менее 500 сом пенсионных взносов за 
последний год. 

1% 2%

36%

61%

хозсубъекты

бюджетные организации

сельхозпроизводители

ИТД

36%

64%

пенсии другим категориям

пенсии сельским 
товаропроизводителям

Платите ли Вы пенсионные 
взносы? Фермеры Торговцы

Да, регулярно 62,2% 46,2%
Да, но не регулярно 14,3% 23,6%
Нет, потому что не знаю для чего и 
куда платить 14,2% 16,6%

Нет, потому что не желаю платить 2,1% 9,3%
Нет, потому что нет возможности 
платить 6,4% 3,3%

Оплата пенсионных взносов фермерами за
последний год

26,1%

11,4%

6,5%

4,0%

2,0%

14,1%

35,9%менее 500 сом

500-1000 сом

1000-1500 сом

1500-2000 сом

2000-2500 сом

2500-3000 сом

больше 3000 сом
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ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА
Среди фермеров, которые регулярно платят 

пенсионные выплаты, средняя сумма взносов за 
последний год составила 4483 сома. Средняя сумма 
выплат за последний год для фермеров, которые 
нерегулярно делают пенсионные взносы, равна 2370 
сома.

При этом фермерские домохозяйства, члены 
которых участвовали в опросе, имеют в среднем доход 
от 5,000 до 10,000 сом (44,2%),  28,6% фермеров имеют 
ежемесячный доход менее 5,000 сом.

По результатам аналогичного опроса среди 
торговцев 23,5% из них сообщили, что за последний 
год оплатили пенсионных взносов на сумму от 1,000 до 
1,500 сом, 22,4% - сумму в интервале от 2,000 до 2,500 
сом. Для 75 % торговцев, регулярно оплачивающие 
пенсионные взносы, за последний год сумма взносов 
варьируется от 2,000 до 4,000 сом.

В тоже время большинство торговцев (44,2%) свой 
месячный доход определили в интервале от 5,000 до 
10,000 сом, и только 13,8% указали менее 5000 сомов 
в месяц.

Таким образом, мы предлагаем нашим гражданам, 
работающим в неорганизованном секторе все-таки 
попытаться самостоятельно застраховать себя на случай 

утери трудоспособности вследствие наступления 
старости, так как в новой послереформенной 
пенсионной системе перераспределения от 
организованного сектора в пользу неорганизованного 
сектора, как это делается сейчас, уже не будет.

Пенсионная политика
Суть предлагаемых реформ в пенсионной политике 

заключается в том, что мы предлагаем четко разделить 
как сами понятия социальное страхование и социальное 
обеспечение, так и источники их финансирования.

Во- первых социальное страхование это гарантия 
для работающего и отчисляющего страховые взносы 
человека, что когда он выйдет на пенсию он получит 
адекватную своим страховых взносам пенсию, то есть 
сколько он отчислил в свое время в свою пенсионную 
копилку столько он и получит пенсию. В данном 
случае изменениям подвергнуться, как сама система 
индексации взносов на условно накопительных 
счетах, так и формула ежегодной индексации пенсии, 
то есть пока гражданин не вышел на пенсию вся его 
страховая часть будет ежегодно индексироваться на 
уровень инфляции, а после выхода на пенсию будет 
индексироваться по формуле, зависящей только от 
роста средней заработной платы и роста инфляции, 
то есть всем на одинаковый процент. Таким образом 
в соответствии с данной формулой если у человека 
большая пенсия то соответственно она вырастет у него 
на большую сумму чем у человека, заработавшего 
меньшую пенсию. Это к вопросу о повышении 
справедливости пенсионной системы. 

А что же будет с теми, кто не смог заработать себе 
пенсию или же заработал маленькую пенсию? Ведь в 
соответствии с новой формулой их пенсии ежегодно 
будут увеличиваться относительно маленькими 
темпами. Вот тут то и должна уже работать система 
социальной защиты населения, то есть источник уже 
другой – республиканский бюджет. 

Здесь мы переходим к другому большому 
направлению пенсионной реформы – к повышению 
эффективности расходов республиканского бюджета 
на пенсионное обеспечение. Эти расходы растут из 
года в год, но своей прямой цели защита и поддержка 

Доход фермерского домохозяйства в месяц

44,2%

20,6%

4,4%

1,6%

0,6%

28,6%До 5000 сом

5000-10000 сом

10001-20000 сом

20001-30000 сом

30001-40000 сом

Свыше 40000 сом

Оплата пенсионных взносов торговцами за
последний год

12,0%

23,5%

15,3%

22,4%

8,7%

13,1%

4,9%менее 500 сом

500-1000 сом

1000-1500 сом

1500-2000 сом

2000-2500 сом

2500-3000 сом

больше 3000 сом

Доход торговцев в месяц

44,2%

33,0%

7,2%

1,4%

0,4%

13,8%До 5000 сом

5000-10000 сом

10001-20000 сом

20001-30000 сом

30001-40000 сом

Свыше 40000 сом
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уязвимых и бедных пожилых граждан она зачастую 
не достигает. Каждый из нас свидетель, что и без 
того скудные средства республиканского бюджета 
могут получать и граждане весьма состоятельные и не 
нуждающиеся в этой самой социальной поддержке. В 
этой связи мы подготовили ряд мер по оптимизации 
таких видов выплат, как базовая часть пенсии, 
компенсации за электроэнергию, некоторые виды 
льгот и надбавок по пенсионному обеспечению. Эти 
средства должны пойти на обеспечение определенного 
минимума со стороны государства, чтобы защитить 
пожилых граждан от крайней черты бедности, но при 
этом, не снижая стимулов для того, чтобы человек все-
таки был заинтересован самостоятельно заработать 
себе пенсию. 

Развитие накопительного компонента 
пенсионной системы

Дальнейшее увеличение ставки тарифов в 
накопительный компонент пенсионной системы в 
среднесрочной перспективе не предусматривается в 
связи с недостаточностью развития инвестиционного 
и финансового рынков в Кыргызской Республике. 

В рамках дальнейшей реформы накопительного 
компонента предусматривается возможность 
предоставления права выбора для граждан республики, 
когда каждый гражданин по заявлению сможет 
подтвердить свое желание продолжать участвовать 
в формировании накопительной части своей пенсии, 
либо отказаться от участия в накопительном компоненте 
в счет соответствующего увеличения страховой части 
отчислений в Пенсионный фонд.

При этом уже поступившие и инвестируемые 
средства накопительной части пенсии тех, кто пожелал 
отказаться от участия в накопительном компоненте, 
будут инвестироваться и далее, вплоть до момента 
достижения ими пенсионного возраста, и будут 
выплачиваться вместе со страховой пенсией.

Вследствие недостаточной развитости 
инвестиционного рынка в Кыргызской Республике 
для дальнейшей работы накопительного компонента 
пенсионной системы потребуется поддержка спроса 
на инвестиционные ресурсы пенсионного компонента 

со стороны государства в целях обеспечения 
всех необходимых гарантий по сохранности и 
гарантированной доходности пенсионных накоплений. 

В дальнейшем же при достаточном развитии 
рынка инвестиций в республике, а также соблюдения 
условий гарантированной сохранности и достаточной 
доходности пенсионных накоплений доля 
государственных инструментов в инвестиционном 
портфеле для размещения пенсионных активов должна 
и будет существенно сокращаться.

 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 
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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.).

  

Развитие негосударственных 
пенсионных фондов

В мерах по реформированию пенсионной системы 
предусматриваются также и меры по стимулированию 

развития негосударственного рынка пенсионных услуг. 
Полноценная и надежная работа негосударственных 
пенсионных фондов (НПФ) поможет в будущем 
не только повысить общий уровень пенсионного 
обеспечения в стране, но и будет способствовать 
развитию внутреннего инвестиционного рынка и 
повышению финансовой грамотности населения. 
Такие меры в совокупности с обязательным 
пенсионным страхованием  помогут обеспечить в 
будущем весь спектр возможных пенсионных услуг, 
как через государственный, так и негосударственные 
пенсионные институты при реализации идеи 
многокомпонентности пенсионной системы, в целях 
повышения уровня пенсионного обеспечения в целом.

Повышение уровня 
пенсионной грамотности 

населения

Крайне важно повысить 
ответственность самих наших 
граждан за свое пенсионное 

будущее. Для этого необходимо массово повышать 
уровень информированности населения в вопросах 
пенсионного страхования за счет проведения 
широкомасштабной информационной работы.

Также необходимо масштабно повышать 
информированность общества о ходе 
предпринимаемых мер по изменению пенсионной 
системы и их результатах через проведение политики 
открытости и прозрачности всех этапов формирования 
и распределения финансовых средств пенсионной 
системы. Таким образом, гражданин от вечно 
пытающегося уклониться от непонятных ему по своей 
природе выплат может превратиться в собственника 
своих пенсионных накоплений, заинтересованного в 
их формировании и приумножении.

Необходимо убеждать население, и в 
первую очередь самозанятых граждан, сельских 
товаропроизводителей и частных предпринимателей, 
в преимуществах полноценного участия в пенсионной 
системе, а не уклонения от него, как это происходит 
в настоящее время. В этих целях предусматривается 
проведение широкомасштабных публичных дискуссий 
и слушаний по вопросам пенсионного страхования в 
средствах СМИ, публикации отчетных материалов по 
доходам накопительной части пенсии и т.д.. 

Важной задачей при работе накопительной 
составляющей системы является повышение 
финансовой грамотности населения. Следует особо 
подчеркнуть, что речь здесь не может идти о разовых 
акциях. Потребуется регулярная информационно-
пропагандистская кампания.
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В этой связи Социальным фондом уже 
разрабатывается комплекс мер по улучшению ситуации 
с пенсионной грамотностью населения. Совместно с 
Министерством образования планируется разработка 
методики преподавания и введения в образовательную 
программу для средних школ, для средне-
профессиональных и средне-специальных учебных 
заведений, а также в высших учебных заведениях 
(ВУЗах) часов по пенсионному страхованию. 

Развитие инфраструктуры системы 
пенсионного страхования

Для целей обязательного государственного 
социального страхования с 1996 года был введен 
персонифицированный учет граждан. Социальный 
фонд создает единую информационную 
персонифицированную базу данных, где под каждым 
персональным индивидуальным номером (ПИН) 
открывается личный страховой счет, в котором 
накапливается информация о заработной плате, 
начисленных и уплаченных страховых взносах с 
1996 года. Личный страховой счет используется при 
централизованном назначении и перерасчете пенсий, 
индексации пенсий. 

В настоящее время население Кыргызской 
Республики охвачено персонифицированным учетом 
на 90%. 4,917 млн. человек идентифицированы на 
основе 14-ти значного ПИН, который не изменяется 
в течение всей жизни гражданина. Технология 
формирования ПИН обеспечивает уникальность 
номера. Составные части 14-ти значного ПИН 
позволяют с помощью простых алгоритмов 
сформировать абсолютно уникальный вычисляемый 
и неизменяемый персональный номер с вычислением 
контрольной цифры. 

С 2004 года ПИН присваивается с момента 
рождения ребенка. Контингент поставленных на 
персонифицированный учет граждан разный - 
это трудоспособные граждане, дети дошкольного 
и школьного возраста, студенты, официально 
зарегистрированные безработные граждане, 
военнослужащие, пенсионеры и др. 

Также, ПИН на сегодняшний день проставляется 
в документах государственного значения, таких как 
общегражданский паспорт, ID-кард, свидетельство о 
неполном образовании, аттестат. 

ПИН стал ключевым номером для многих 
министерств и ведомств, и используется в создании 
внутриведомственных баз данных: 

- Государственная регистрационная служба при 
ПКР (ГРС КР) для идентификации граждан при 
изготовлении паспортов; 

- Фонд обязательного медицинского страхования 

при ПКР (ФОМС КР) для идентификации пациентов 
и определения статуса застрахованности при 
предоставлении льгот на медицинские услуги; 

- Государственная налоговая служба  при ПКР 
(ГНС) при создании базы данных налогоплательщиков; 

- Центральная избирательная комиссия по выборам 
и проведению референдумов Кыргызской Республики 
(ЦИК КР) при создании базы данных избирателей; 

- Министерство иностранных дел Кыргызской 
Республики при оформлении визы; 

- Министерство образования Кыргызской 
Республики при выдаче аттестатов, свидетельств о 
неполном образовании; 

- Министерство социального развития Кыргызской 
Республики при выдаче социальных пособий; 

- Министерство молодежи, труда и миграции 
Кыргызской Республики при назначении пособий; 

Таким образом на сегодняшний день база данных 
персонифицированного учета Социального фонда 
является не только базой данных по индивидуальным 
пенсионным счетам, но и используется практически 
всеми ключевыми министерствами и ведомствами 
страны.

В этой связи предусматривается усиление значения 
и работы базы данных персонифицированного учета 
через облегчение доступа к ней по сети для граждан 
с целью самостоятельного контролирования состояния 
своих индивидуальных страховых и накопительных 
счетов. 

Кроме того, в рамках совершенствования работы 
пенсионной системы предусматривается целый 
комплекс мер по совершенствованию информационно-
технического обеспечения работы органов Социального 
фонда в целях максимального облегчения и ускорения 
процессов сдачи отчетов для плательщиков страховых 
взносов и назначения пенсий для пенсионеров. 
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Ниязалиева Дамира Абаскановна,  
депутат Жогорку Кеңеша Кыргызской 

Республики

Проведение пенсионной реформы является одной 
из важнейших задач, стоящих на данный момент 
перед нашим государством. Пенсионная реформа в 
нашей стране должна решать первостепенные задачи 
обеспечения достойными пенсиями пенсионеров с 
одной стороны,  а с другой стороны должна обеспечить 
финансовую стабильность пенсионной системы и 
создание предпосылок для устойчивого развития 
пенсионного обеспечения на основе государственного 
пенсионного страхования и бюджетного 
финансирования. 

Пенсионная реформа предназначается не для 
нынешнего поколения пенсионеров, а в интересах–
будущих пенсионеров. Поэтому она должна быть 
доступна и экономически привлекательна для молодых 
работников, чтобы у них не болела голова в будущем, 
как у нынешних пенсионеров, как необходимо 
прожить на 3000-4000 сомов, при этом удовлетворив 
свои  жизненные потребности, и уплатить счета за 
коммунальные услуги.

Пенсионная реформа может иметь гораздо 
более широкое воздействие на жизнь страны, и 
важной задачей государства является эффективное 
использование пенсионных накоплений, во-первых они 
должны принести приличные дивиденды будущему 
пенсионеру, во-вторых, эти средства должны быть 
рационально использованы, и работать на экономику 
республики.

Для увеличения поля деятельности пенсионной 
накопительной системы в плане инвестиционной 
политики необходимо существование расширенной 
сети негосударственных пенсионных фондов, которые 
могли быть кроме партнеров и конкурентами в области 
частного пенсионного страхования. Основными 
причинами слабого развития частного пенсионного 
страхования является несовершенство правовой 
базы, недоверие населения к частным финансовым 
организациям.

Также, слабым звеном в пенсионной системе 
являются индивидуальные предприниматели и члены 
крестьянско-фермерских хозяйств. Лица, работающие 
в швейном производстве в основном молодые, и они 
не задумываются о будущем, и страховые взносы 
платят от случая к случаю, например для получения 
медицинской страховки. И здесь большую роль должна 
играть разъяснительная работа со стороны органов 
Социального фонда.

Большой проблемой является охват системой 
государственного пенсионного страхования трудовых 
мигрантов. Часть мигрантов получили гражданство 
страны пребывания и естественно, их страховые 
взносы не будут возвращены, часть работает 
нелегально, формально на экономику этой страны, они 
трудно выявляемы и предлагать им в добровольном 
порядке уплачивать дополнительно  страховые взносы 
в Социальный фонд Кыргызской Республики, думаю 
не реально. Поэтому в межгосударственных договорах 
по найму рабочей силы по организованному набору 
или выделяемым трудовым квотам необходимо 
предусмотреть перечисление страховых взносов в 
Пенсионный фонд страны, откуда прибыл трудовой 
мигрант.

Я категорически против политики установления 
надбавок для привилегированных категорий, не имеет 
значения каких профессий. Все граждане Кыргызстана 
должны жить по единым законам и должны быть 
уравнены в правах на пенсионное обеспечение в 
рамках действующего социального пенсионного 
законодательства.

Надеюсь, выше высказанное найдет понимание 
среди нашего общества, и вместе наметим пути по 
улучшению пенсионного страхования для обеспечения 
достойными пенсиями наших ветеранов и поднятия 
экономики страны.

   Генеральный директор консалтинговой 
компании «Социум Консалт», кандидат 
экономических наук Роза Мавлетовна 

Учкемпирова

Объективно о пенсионной системе
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В настоящее время Концепция развития системы 
пенсионного обеспечения граждан Кыргызской 
Республики проходит широкое обсуждение 
общественности. На мой взгляд, в Концепции, 
подготовленной Социальным фондом, даны верные 
направления, как по доходной, так и по расходной 
политики Социального фонда. 

Единственно, в качестве замечаний, считаю, что 
правильнее было бы слово “обеспечение” заменить 
словом “страхование”. Почему? 

Законом «О государственном пенсионном 
социальном страховании» заложены страховые 
принципы приобретения права на пенсию, сама 
пенсионная формула включает две страховые части 
и одну базовую, предусмотренную на переходный 
период как форму социальной поддержки. Различия 
между понятиями «обеспечение» и «страхование» 
принципиальные. В первом случае государство 
гарантирует всем  гражданам охват пенсионной 
системой, хотя бы в минимальных размерах. Во 
втором случае размер пенсии напрямую привязан к 
сумме внесенных страховых взносов на пенсионный 
счет граждан-плательщиков взносов.

Верное направление выбрал Социальный фонд 
в отношении реформирования тарифной политики, 
которая заключается в отказе от сложившейся 
практики привязки тарифа страховых взносов к 
размеру уплачиваемых налогов (сумма налога по 
патенту, земельный налог), либо установления 
тарифа в размере фиксированной ставки. Сегодня 
имеем громоздкую, дробную тарифную политику 
по обязательному государственному пенсионному 
страхованию, построенную на 24 видах ставок взносов 
для различных категорий работающего населения 
Кыргызстана.

Учитывая, что сельское население и занятые на 
рынках фактически относятся к предпринимательским 
категориям работников, ведущих деятельность 
индивидуально, целесообразно установить для 
них единый размер тарифа страхового взноса по 
фиксированной ставке от средней заработной платы в 
регионе проживания и работы. В этом случае размер 
страховых взносов будет изменяться соответственно 
росту заработной платы и величине минимального 
потребительского бюджета пенсионера.

Это позволит, с одной стороны, увеличить 
поступление страховых взносов для текущих 
пенсионных выплат, с другой - обеспечит 
автоматическое ежегодное повышение размера 
страховых взносов от заработной платы, а также 
позволит поддерживать эффективное соотношение 
пенсии и средней заработной платы.

В связи с тем, что изменение тарифов связано с 
многократным увеличением номинального размера 
взноса, необходима поэтапность увеличения 
ставки тарифа. Переход должен сопровождаться 
большой разъяснительной работой с населением, 
представителями местных сообществ, профсоюзов, 
широко освещен в СМИ и озвучен на политическом 
уровне. 

Совершенно верно поднимается вопрос пересмотра 
льгот по возрасту назначения пенсий 45 - летним 
женщинам, имеющим 5 и более детей в условиях 
высокогорья. В то время как все остальные женщины 
получают право для назначения пенсии в 58 лет, или 
на 13 лет позже. Аналогично требует пересмотра 
политика пенсионного обеспечения судей. Совершенно 
безосновательно выплачиваются надбавки к их 
пенсиям, в несколько раз превышающие сам размер 
заработанной пенсии по труду. Система надбавок 
к пенсиям судьям не справедлива по отношению к 
другим участникам системы пенсионного страхования 
и не отражает их реального участия взносами.

 
Бекматов Абдыжапар Гапырович, 

депутат Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики

Необходимо признать, что в сложившихся в наших 
реалиях условиях рыночной экономики сегодня никто 
не хочет платить страховые взносы. Кроме того, 
имеют место решения, принятые и поддержанные под 
влиянием эмоций или давления, предусматривающие 
увеличение каких либо видов льгот или категорий 
получателей досрочных льготных пенсий и надбавок. 
Такими темпами очень скоро Кыргызстан может 
превратиться в страну пенсионеров. Поэтому мы 
должны в ходе обсуждений совместно найти выход 
их сложившейся сложной ситуации. В существующей 
ситуации в стране, как законодательная, так и 
исполнительная ветви власти должны вместе искать 
решения, потому что завтра уже будет поздно что либо 
предпринимать, и мы окажемся в положении, когда не 
сможем выплачивать пенсии и пособия. Необходимо 
разработать соответствующие эффективные 
механизмы и действенные рычаги для улучшения 
положения со страховыми взносами и недостаточным 
уровнем пенсий. Формы взаимодействия при этом 
могут быть разными, но направление должно быть 
одно, к достижению эффективной и справедливой 
системы пенсионного обеспечения.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
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   Соломатина Екатерина Тихоновна, ОО 
«Союз добрых сил»

Необходимо снять ограничения при начислении 
первой страховой части пенсии СП1 и пересмотреть 
поправочные коэффициенты.

Обеспечить адекватный охват пенсионным 
страхованием самозанятых граждан и сельских 
товаропроизводителей, путем тесного взаимодействия 
и сотрудничества с Социальным фондом в этом 
вопросе Жогорку Кенеша Кыргызской Республики и 
Государственной налоговой службы.

Необходима широкая разъяснительная работа 
среди всех категорий граждан республики и особенно 
среди сельских жителей. В этих целях необходима 
вовлеченность представителей МСУ.

Важно повысить адресность пенсий и пособий в 
зависимости от реального располагаемого дохода и 
нуждаемости.

Необходимо пересмотреть механизм повышения 
пенсий в пользу усиления в нем страховых принципов.

Разработать такую тарифную политику, которая 
бы снижала стимулы уклонения от уплаты страховых 
взносов.

Бакыт Сатыбеков, эксперт-аналитик

Ситуация с текущей пенсионной системой 
следующая:

В организованном секторе отчисления в Соцфонд 
составляют 27,25% от фонда заработной платы 
работников, из них 10% оплачивает сам работник, а 
17,25% работодатель. При этом, работник выходит 
на пенсию в 58 (женщины) лет и 63 (мужчины) года, 
получает пенсию в зависимости от своих страховых 
отчислений и страхового стажа. 

Однако, есть исключения из правил. К 
примеру, самозанятые граждане (индивидуальные 
предприниматели и сельские товаропроизводители) 
которые отчисляют значительно меньшие суммы, при 
этом их пенсия с учетом ежегодного увеличения будет 
не сильно отличаться от тех, кто отчислял больше. 
Кроме того, определенные категории получателей 
пенсий выходят на пенсию намного раньше;  
военнослужащие не отчисляют в Соцфонд, но выходят 
на пенсию раньше и получают больше тех, кто всю 
жизнь работал и отчислял; у судей надбавки к пенсии 
намного больше, чем сама пенсия; персональные 
пенсионеры также получают существенные надбавки 
к пенсии.

Исходя из этого, можно сказать, что основной 
проблемой текущей пенсионной системы является его 
несправедливость. Пенсионное обеспечение должно 
основываться на принципах страхования, то есть, 
все должны отчислять одинаково и соответственно 
получать одинаковые пенсии. Тот, кто хочет получать 
больше должен отчислять больше. И всякие исключения 
из правил рождают недоверие к пенсионной системе 
со стороны населения.

Если государство не может обеспечить 
минимальные пенсии на уровне прожиточного 
минимума, как это заложено в Конституции, то нет 
необходимости назначать высокие пенсии и надбавки, 
если человек не делал соответствующих страховых 
отчислений.

Кроме того, пенсионная система должна быть 
максимально прозрачной, привлекательной для 
трудоспособного населения, а механизм отчислений 
страховых взносов для неорганизованного сектора 
должен быть также максимально удобным.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
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ГНПФ

После принятия Закона Кыргызской Республики «Об инвестировании средств для финансирования 
накопительной части пенсии по государственному социальному страхованию в Кыргызской Республике», 
утверждены постановлением Правительства Кыргызской Республики утверждены следующие нормативно-
правовые акты:

«Временные правила инвестирования средств пенсионных накоплений Социальным фондом Кыргызской 
Республики»;

«Положение о порядке проведения Социальным фондом Кыргызской Республики депозитных аукционов»;
«Инвестиционная декларация Социального фонда Кыргызской Республики»

Инвестирование средств ГНПФ

Поступление страховых взносов в ГНПФ за 2011 г. (млн. сом) 1 150,1
2011 год

Наименование активов
Сумма 
вклада 

(млн. сом)

Полученный 
доход (млн. 

сом)

Средневзвешен-ная 
доходность

ГКВ, ГКО и ноты 1 343,1 0,5
15,37 %

Облигации мэрии города Бишкек 150,0 -
Депозитные вклады в коммерческие банки 350,0 9,6 13,04 %
Доход на ежедневные остатки средств ГНПФ за 
2011 год (млн. сом) 56,3

Итого: 1 843,1 66,4

 Средства ГНПФ с августа 2011 года инвестированы в следующие активы

Итого получен доход в 2011 год  на средства ГНПФ   66,4 млн. сомов

Поступление страховых взносов в ГНПФ на 2012 г. (млн. сом) 928,9

2012 год

Наименование активов

Сумма 
вклада в 
2012 году 
(млн. сом) 

Полученный 
доход (млн. 

сом)

ГКВ, ГКО, ноты НБКР 1 486,1 230,8
Облигации мэрии города Бишкек - 17,8
Депозитные вклады в коммерческие банки 850,0 81,7
Доход на ежедневные остатки средств ГНПФ за 2012 год 14,0
Итого: 2 336,1 344,3

Итого получен доход в 2012 году на средства ГНПФ   344,3 млн. сомов

Поступление страховых взносов в ГНПФ на 2013 год (млн. сом) 963,12

2013 год

Поступление страховых взносов в ГНПФ за 2010 год (млн. сом) 809,37

Доход на ежедневные остатки средств ГНПФ за 2010 год (млн. сом) 8,67

2010 год
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Наименование активов

Сумма 
вклада в 
2013 году 
(млн. сом)  

Сумма дохода 
в 2013 году 
(млн. сом) 

ГКО, ГКВ и ноты НБКР 1 149,8 371,7
Облигации мэрии г. Бишкек 110,0 17,5
Депозитные вклады в коммерческие банки 1368,9 105,0
Доход на ежедневные остатки средств ГНПФ за 2013 год. 34,1
Итого: 2 628,7 528,3

 параметры депозитного аукциона на средства ГНПФ на 2011 год 
В государственные ценные бумаги, по результатам аукционов, проводимых Национальным банком 

Кыргызской Республики размещены 1 149,8 млн. сомов, в том числе:
- в ГКО сроком обращения 730 дней, на сумму 979, 5 млн. сомов с доходностью от   13,45-15,78% годовых
- в ГКВ сроком обращения 365 дня на сумму 170,3 млн. сомов с доходностью 9,00-9,51% годовых;
В прошедшем году были приобретены облигации мэрии города  Бишкек на сумму 110,0 млн. сомов 

доходностью 12,0% годовых, с  ежемесячной выплатой процентного дохода.
По результатам депозитных аукционов, проводимых Социальным фондом Кыргызской Республики за 

период прошлого года в коммерческих банках размещены средства пенсионных накоплений   на сумму 1 368,9 
млн. сомов. Срок размещения депозитных вкладов составляет 1 год, доходность от 12,0 до 15,5 %. 

По итогам 2013 года на инвестирование было направлено всего средств пенсионных накоплений на сумму 
2 628,7 млн. сомов.

В 2013 года по средствам ранее размещенным в государственные ценные бумаги был получен доход в 
сумме 389,2 млн. сом в том числе:

от средств размещенных в государственные казначейские облигации Министерства финансов Кыргызской 
Республики 352,0 млн. сомов;

от размещений в государственные казначейские векселя Министерва финансов Кыргызской Республики 
19,7 млн. сомов

от муниципальных облигаций город Бишкек получил доход в 17,5 млн. сомов.
От  депозитных вкладов Социального фонда Кыргызской Республики в которых были размещены средства 

пенсионных накоплений получен сумарный доход в размере 105,0 млн. сом.
Также в обслуживающих коммерческих банках ведется начисление процентного дохода на ежедневные 

остатки средств ГНПФ в период с января по сентябрь прошлого года по 7% годовых и 8,5 % за оставшийся 
период, что в итоге  составило сумму в 34,1 млн. сом.

Таким образом в 2013 года доход от размещения средств пенсионных накоплений  составил 528,3 млн. 
сомов.

ГНПФ
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В нашей республике завершился учебный 
год повышения пенсионной грамотности среди 
студентов средне-специальных и высших учебных 
заведений. Лекции проводились на государственном и 
официальном языках.

Целью таких занятий является формирование 
у молодежи новой пенсионной культуры, 
информирование  о возможностях увеличения будущей 
пенсии.

 Занятия у нас проходили под лозунгом «Твоя 
будущая пенсия зависит от тебя. Сделай ее достойной!» 
Сотрудники Учебного центра на встрече со студентами 

и учащимися рассказали им о деятельности 
Социального  фонда, правах и обязанностях участников 
системы государственного пенсионного страхования. 
Студенты узнали, каким образом они становятся 
застрахованными лицами, что необходимо сделать, 
чтобы заработать для себя достойную пенсию,  и много 
чего другого. 

У нас ведь как обычно говорят: до пенсии, мол, 
еще дожить надо. Думаю, что такая позиция в корне 
неверна: о будущем, как известно, нужно заботиться 
сегодня. Мы живем в 21 веке, когда пенсия формируется 
по иным правилам, чем у наших бабушек и дедушек; 

ПЕНСИОННАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Повышение пенсионной грамотности населения

и современное кыргызское законодательство 
предоставляет множество возможностей увеличить 
свою будущую пенсию. Поэтому очень важно 
задуматься об этом уже сейчас, формировать свои 
пенсионные накопления смолоду, как это делают 
миллионы наших современников во всех экономически 
развитых странах мира. Те знания, которые студенты 
получат на уроках пенсионной грамотности, должны 
помочь им правильно сориентироваться в начале своей 
трудовой деятельности.

Отметим, что учебный 2013-2014 год по 
повышению пенсионной грамотности за свою 
актуальность и социальную значимость уже получила 
хорошую оценку со стороны руководства учебных 
заведений, которое тоже внимательно слушало лекции, 
и принимала активное участие, задавая очень много 
актуальных вопросов сотрудникам Социального 
фонда. 

Напомним, что лекции по повышению пенсионной 
грамотности проводятся совместно сотрудниками 
учебного центра Социального фонда с Министерством 
образования Кыргызской Республики уже  второй год 
с сентября по май месяцы.

А также, по приглашению руководителей 
министерств и ведомств Правительства Кыргызской 
Республики были организованы выездные семинары-
тренинги. При проведении тренингов сотрудниками 
Учебного центра в рамках повышения пенсионной 
грамотности  были затронуты в основном вопросы 
касающиеся оформление и назначения пенсий, 
добровольный вклад для будущих накоплений 
и реформы действующей пенсионной системы 
Кыргызской Республики.

Для информации: за учебный 2013-2014 год по 
городу Бишкек прочитано лекций в более 100 учебных 
заведениях, количество студентов – 5600 слушателей.
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О работе с обращениями граждан за 5 месяцев 
2014 года рассказала заведующая сектором по 
взаимодействию с населением, государственными 
органами и средствами массовой информации 
Турсунайым Сарыкбаева.

В соответствии с Законом Кыргызской Республики 
«О внесении изменений и дополнений в Закон 
Кыргызской Республики «О порядке рассмотрения 
обращения граждан», с 1 января 2014 года введена 
норма, предусматривающая электронное обращение 
граждан в органы государственной власти или в орган 
местного самоуправления, то есть гражданам дано 
дополнительное право обращения и на электронный 
адрес, что намного облегчает гражданам процедуру 
обращения. 

С 1 января по 29 мая 2014 года в Социальный фонд 
Кыргызской Республики поступило 207 письменных 
обращений. Из поступивших письменных обращений: 
от вышестоящих органов – 100, в том  числе из 
Аппарата Президента Кыргызской Республики – 25, из 
других органов – 22, от заявителей – 107. 

Так, за 1 квартал 2014 года количество электронных 
обращений, поступивших на официальный сайт  
Социального фонда, а также поступивших через сайты 
вышестоящих органов составило 20, на которые в 
соответствии с законодательством в установленные 
сроки направлены ответы.

При этом,  следует отметить, что сокращение 
установленного срока рассмотрения обращений 
до 14 дней создает дополнительные трудности и 
часто приходиться продлевать сроки рассмотрения, 
поскольку по специфике работы с обращениями 
пенсионеров, для подготовки всестороннего и 
объективного ответов специалисты сектора по работе 
с населением, госорганами и обращениями граждан 
Социального фонда зачастую вынуждены запрашивать 
пенсионные дела с территориальных управлений 
для тщательного изучения, а их пересылка занимает 
определенное время. 

По причинам обращения поступившие заявления 
имеют следующую структуру:

- об увеличении размеров пенсий - 44 заявления;
- о правильности исчисления пенсии - 35 заявления;

РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ

Оставить письменное обращение 
по интернету - просто и удобно!

-о правильности перерасчета пенсии –11 заявлений;
- о перерасчете пенсий по стажу - 5 заявлений;
- о перерасчете пенсий из заработка - 7 заявлений;
- о перерасчете пенсий по второй страховой части 

- 3 заявления;
- о надбавках к пенсии - 3 заявление;
- другие вопросы - 38 заявлений;
- об уплате страховых взносов –3 заявления;
- о праве на пенсию - 32 заявления;
- о выплате пенсий - 25 заявления;
- об удержании из пенсии - 1 заявление.

Если рассмотреть поступившие заявления по 
регионам, то:

по городу Бишкек – всего за период с 1 января по 
29 мая 2014 года поступило – 80 заявления;

по Чүйской области – всего поступило 25 
заявлений; 

по Ошской области – всего поступило 9 заявлений;
по городу Ош – всего поступило 6 заявлений;
по Джалал-Абадской области – всего поступило 21 

заявлений;
по Иссык-Кульской области – всего поступило 28 

заявлений;
по Нарынской области – всего поступило 14 

заявлений;
по Таласской области – всего поступило 7 

заявлений; 
по Баткенской области – всего поступило 6 

заявлений;
из зарубежья -  всего поступило 11 заявлений.

На устном приеме за период с 1 января по 29 
мая 2014 года руководством Социального фонда 
Кыргызской Республики было принято 186 человек.

По «телефону доверия» Социального фонда 
постоянно специалистами Управления даются 
соответствующие разъяснения по поставленным 
вопросам, рекомендации по вопросам назначения 
и перерасчета пенсии, уплаты страховых взносов, 
о порядке выплаты пенсии. Проводимая работа 
по телефону доверия дает возможность многим 
гражданам быстро получить разъяснения или 
экстренную помощь, не прибегая к переписке.
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Результаты внутреннего аудита 
Социального фонда Кыргызской Республики 

за 2013 год
Согласно плану работ Управлением внутреннего аудита 

Социального фонда Кыргызской Республики за 2013 года проведено 
20 аудитов правильности исполнения бюджета, назначения и выплаты 
пенсий и иных социальных выплат в Алайском, Кара-Суйском и Чон-
Алайском РУСФ Ошской области, Тюпском, Иссык-Кульском, Жети-
Огузском, Тонском, Ак-Суйском РУСФ, Каракольском,   Балыкчинском 
ГУСФ Ыссык-Кульской области, Ноокенском, Сузакском, Аксыйском, 
Базар-Коргонском РУСФ, Майлуу-Суйском ГУСФ, Жалал-Абадской 
области, Кара-Бууринском, Бакай-Атинском, Таласском, Манасском 
РУСФ Таласской области, Сокулукском РУСФ Чуйской области.  

Итоги аудита исполнения бюджета, правильности назначения 
и выплаты пенсий вынесены на рассмотрение Правления 
Социального фонда Кыргызской Республики. По результатам работы 

соответствующие материалы внутреннего аудита переданы в МВД КР и ГСБЭП КР. В целях предупреждения 
нарушений и для внесения изменений и дополнений в Перечень документов, необходимых для назначения и 
перерасчета пенсий от 12.01.2005 года, Положение «О порядке подтверждения трудового стажа для назначения 
пенсий и другими нормативно-правовыми актами» от 25.07.1995 года и подготовлен соответствующий проект 
постановления Социального фонда Кыргызской Республики.   

Предварительные результаты аттестации сотрудников 
Социального фонда Кыргызской Республики  

С марта по июнь 2014 года в Социальном фонде Кыргызской Республики проходила аттестация сотрудников 
Социального фонда с целью выявления их квалификации и профессионального уровня. По результатам 
аттестации: - к аттестации было допущено 1002 работника, из них с хорошим результатом аттестованы 822 
человека, условно, с возможностью повторного прохождения аттестации через 3 месяца - 130 человек,  и не 
аттестованы 50 человек.

Подразделения
Всего 

численность 
работников

Прошли 
аттестацию

с результатом:

отлично хорошо условно неудовл.

Всего 1002 822 120 702 130 50

Центральный 
аппарат и 

Учебный центр
117 106 50 56 8 3

г. Бишкек 130 108 10 98 17 5

Чүйская область 122 112 6 106 9 1

Иссык-Кульская 
область 96 82 10 72 12 2

Нарынская 
область 76 70 3 67 5 1

Таласская область 54 50 15 35 2 2

Ошская область 172 123 7 116 28 21
Баткенская 

область 70 48 3 45 17 5

Джалал-Абадская 
область 165 123 16 107 32 10

ВОПРОСЫ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Отвечают специалисты Социального фонда
 Как быть людям, которые работают за 

рубежом? Каким образом им производить 
отчисления, и должен ли это делать за них 
их иностранный работодатель?

Для наших граждан, которые в данное время 
трудятся за пределами нашей республики вопрос 
пенсионного обеспечения на сегодняшний день один 
из самых злободневных. Потому как, вполне реально, 
что при их возвращении на родину они останутся без 
пенсий, так как не делали отчислений в Пенсионный 
фонд. Больший отток наших граждан – трудовых 
мигрантов происходит, как вы все знаете в Российскую 
Федерацию и Республику Казахстан. В настоящее 
время мы в меру своих возможностей прорабатываем 
этот вопрос с данными странами. Недавно у нас 
была делегация из Российской Федерации, с которой 
мы планируем заключить договор о пенсионном 
обеспечении наших граждан, работающих в Российской 
Федерации,  чтобы в будущем при их возвращении на 
родину за проработанное время в России им также 
была назначена пенсия. С Республикой Казахстан 
такие переговоры несколько затруднены вследствие 
принципиальной разности структур пенсионных 
систем в наших странах. Но в любом случае наше 
пенсионное законодательство позволяет добровольно 
отчислять страховые взносы в пенсионный фонд, и 
этим правом могут воспользоваться также трудовые 
мигранты, которые озабочены своим будущим. Что 
касается иностранных работодателей, то они являются 
субъектами другого государства, и мы не в силах на 
них повлиять. Поэтому на данном этапе, пока еще 
нет межгосударственных соглашений в области 
пенсионного обеспечения, каждый наш гражданин 
может только лично сам за себя отчислять страховые 
взносы в Социальный фонд Кыргызской Республики 
ежемесячно в размере не менее 8% от среднемесячной 
заработной платы по республике. Мы в данное время 
работаем над различными вариантами наибольшего 
упрощения самого механизма уплаты страховых 
взносов, чтобы сама процедура уплаты не была 
сложной для трудовых мигрантов и была максимально 
доступна. 

Что нужно делать тем, кто меняет 
гражданство, уже почти достигнув пенсион-
ного возраста и тем, кто уже получает 
пенсию, чтобы при переезде не остаться без 
страховых выплат?

Во-первых, между странами СНГ существует 
Соглашение о гарантиях прав граждан государств-
участников СНГ в области пенсионного обеспечения 
от 13 марта 1992 года. В соответствии с данным 

соглашением предусмотрено, что осуществление 
пенсионного обеспечения, несет государство, 
предоставляющее данное обеспечение, а взаимные 
расчеты не производятся, если иное не предусмотрено 
двусторонними соглашениями. Данное Соглашение в 
свое время подписали такие страны СНГ, как Армения, 
Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, 
Туркменистан, Узбекистан и Украина. То есть в любой 
из этих стран ваше право на пенсионное обеспечение 
признается периодом и вашим стажем работы до 
1992 года, последующие годы, проработанные в 
Кыргызской Республике увы уже в расчет не берутся. 
Это касается как действующих пенсионеров, так и 
граждан предпенсионного возраста. 

 Какие документы необходимо иметь 
на руках при устройстве на работу, чтобы 
шли отчисления в Соцфонд? Как проверить 
проводит ли отчисления работодатель, и 

должны ли выдаваться квитанции?

Сейчас гражданам нашей республики выдаются 
удостоверения личности (ID карт) и паспорта с 
14-значным персональным идентификационным 
номером (ПИНом). Таким образом каждый, у кого 
на руках есть документы данного образца уже имеет 
регистрацию в системе персонифицированного учета 
Социального фонда КР.  При устройстве на работу 
бухгалтерия вашего предприятия обязана перечислять 
социальные отчисления на ваш индивидуальный 
счет сходный с вашим ПИНом, сдавая своевременно 
соответствующую отчетность.

Проверить все ли отчисления поступают в срок 
и в полном объеме, Вы можете, обратившись в Ваше 
районное отделение Социального фонда в отдел 
персонифицированного учета, где Вам один раз в год 
обязаны бесплатно предоставить выписку из Вашего 
личного страхового счета.

 Возможно ли, отказаться от отчислений 
в Социальный фонд, а вместо этого, 
например, открыть пенсионный депозит в 
банке?

Нет, нельзя. Государственное социальное страхо-
вание является обязательным, и все работающие 
граждане должны делать взносы в Соцфонд. Для всех 
физических и юридических лиц, которые уклоняются 
от выплаты отчислений, предусмотрены различные 
штрафные санкции.

По поводу банковских пенсионных депозитов их 
лучше использовать, как дополнительный источник 
средств в старости, а не основной. Поскольку средства 
отчисляемые в банки – это обычные депозиты с 
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дополнительными условиями. В то время как взносы 
в Социальный фонд дают вам ряд гарантий, в том 
числе поддержание покупательской способности 
перечисляемых средств не зависимо от уровня 
инфляции.   

 Можно ли забрать всю начисленную 
пенсию разом?

Нет, забрать всю назначенную пенсию 
разом не получится, так как само значение пенсии в этом 
и заключается, что это пожизненный периодичный (в 
нашем случае ежемесячный) платеж человеку, который 
в силу возраста или потери способности уже не может 
самостоятельно заработать средства к существованию. 
Поэтому такие выплаты и называются пенсией и 
выплачиваются человеку в течение всей жизни в 
случае выплат пенсий по возрасту или инвалидности, 
и до достижения трудоспособного возраста в случае 
получателей-детей пенсий по потере кормильца. 

 Что будет с отчислениями человека, не 
дожившего до пенсии?

Все отчисления собранные сейчас, идут 
на оплату нынешних пенсий. Пенсионная система 
накапливает не средства, а обязательства государства 
перед гражданином. Тем более, что взносы тех, кто 
не дожил или умер через пару лет после выхода не 
пенсию, покрывают расходы на выплаты той категории 
граждан, которые миновали рубеж продолжительности 
жизни на пенсии, в среднем это 74-76 лет. Это 
называется солидарностью. На сегодня у нас около 580 
тысяч пенсионеров, и более 30 тысяч из них пережили 
восьмидесятилетний возраст. 

 Почему наши граждане не хотят платить 
страховые взносы?

Мотивы разные. В основном это конечно 
так называемая возрастная «близорукость». Многие 
наши граждане живут сегодняшним днем и не всегда 
задумываются о будущем. Как правило, о пенсии 
человек начинает задумываться в лучшем случае, где то 
за 5-10 лет до пенсии.  Большинство же наших граждан 
начинают интересоваться пенсией за 1-2 года до 
выхода на пенсию. Эти факты подтверждают и недавно 
проведенное нами социологическое исследование, 
где меньше всех возрастов условиями пенсионного 
страхования интересуется молодежь. В тоже время по 
итогам этого же исследования, в качестве основных 
причин нежелания платить страховые взносы были 
указаны недостаточная информированность, недоверие 
государству и маленькие размеры текущих пенсий.  

Но в свою очередь, хочется им задать вопрос: 

Каким образом пенсии будут большими, 
если текущее молодое поколение всеми 
силами уклоняется от уплаты страховых 
взносов? 

Каждый из нас уплачивая страховые взносы за 
себя должен четко осознавать, что он тем самым 
обеспечивает не только свое пенсионное обеспечение 
в будущем, но и своими взносами поддерживает 
сегодняшних пенсионеров, своих бабушек, дедушек, 
родителей, родственников и так далее.

 Сколько лет нужно проработать, и 
какой должна быть зарплата, чтобы размер 
пенсии был нормальным?

При той системе, которая у нас работает с 1996 года, 
то есть условно-накопительной системе, не столь важна 
сама продолжительность стажа работы, сколько сам 
факт уплаты и величина уплаченной суммы страховых 
взносов. Так как два человека с одинаковым стажем, но 
с разным уровнем произведенных отчислений получат 
разные размеры пенсий в соответствии со своими 
пенсионными отчислениями.  В принципе каждый 
человек сможет достаточно грубо и усредненно 
подсчитать размер будущей своей пенсии: сколько он 
уплатит страховых взносов в среднем за тридцать лет 
непрерывной работы и поделить накопленную сумму 
на продолжительность жизни на пенсии, в среднем 
это около 17 лет или 200 месяцев. Это, конечно же, не 
является точным расчетом, но по крайней мере будет 
представление о примерном размере пенсии. Точный 
расчет будущего размера пенсии немного сложнее, так 
как там обязательно будут учитываться все периоды 
работы, размер заработной платы и уплаченных 
страховых взносов, уровень инфляции и т.д.

 Из каких частей складывается размер 
пенсии?

Если вкратце, то размер пенсии в данный 
момент состоит из  трех частей, первая это базовая часть 
пенсии, которая выплачивается всем пенсионерам за 
счет средств республиканского бюджета при наличии 
стажа 20 лет для женщин, и 25 лет для мужчин в 
полном размере (1500 сомов), и пропорционально 
уменьшается в случаях, когда стаж не дотягивает до 
указанного уровня.  

Две другие части пенсии называются страховыми 
частями пенсий, выплачиваются за счет средств 
социального страхования  и зависят:  первая страховая 
часть пенсии (СП1) от размера средней заработной 
платы за период до 1996 года, вторая страховая часть 
пенсии (СП2) от суммы накопленных взносов на 
индивидуальных страховых счетах за период начиная 
с 1996 года. 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
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 “Не стала Звезды на небе для почитающих!
Ушла из жизни просто девушка,

Для незнающих”

Королеве сцены, звезде кыргызского кино и 
театра, красавице знаменитого Сон-Куль, Таттыбубу 
Турсунбаевой в этом году исполнилось бы 70 лет. 

Таттыбүбү родилась 12 июля 1944 года в селе Чаек, 
Жумгальского района, Тянь-Шаньской области в семье 
сельской интеллигенции. Она была единственной 
девочкой из 5 детей в семье. Её способность к искусству 
передавались от предков, её дедушка – Турсунбай был 
великолепным ырчы, комузчу, дастанчы и незаурядным 
человеком. А её отец – Мырсаалы – младшим из 
учеников прославленного Токтогула Сатылганова, был 
большим комузчу, дастанчы, мелодистом. На первой 
декаде Кыргызстана в городе Москве, в 1939 году, 
Мырсаалы вместе с Атаем Огонбаевым и Шекербеком 
Шеркуловым в Кремле играли на комузе, тем самым 
представляя наше искусство другим народам. Мать 
Таттыбубу Калыйбүбү-апа была искусной мастерицей 
и творческим человеком. 

Кроме них, открывшим Таттыбүбү дорогу в 
творчество, был ее брат Нуркан, который постоянно 
водил её с собой, воспитывал, давал уроки пения. 
Нуркан тоже известный народу человек, обладающих 
многоранным талантом. Её братья - Жумгалбек 
выдающийся журналист, сатирик-акын, был членом 
Союза журналистов СССР, Социалбек – большой 
виртуоз-комузист, младший брат Иманмады 
-художник, состоял членом союза скульпторов. С  6 
лет Таттыбубу переступила порог школы и,  1950-1960 
годы проучившись в средней школе Чаек, успешно её 
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закончила. Тогда, ещё в школе, проявились её таланты 
как искуссной певицы, своим нежным голосом она 
становилась известной среди местного населения, 
участвовала в художественной самодеятельности 
и была победительницей многих республиканских 
конкурсов. Таттыбүбү достигла больших успехов 
и в спортивной сфере, отличная волейболистка, 
баскетболистка, легкоатлетка, становилась призером 
ряда республиканских межшкольных состязаний.

Вхождение в большое искусство у Таттыбүбү 
начинается в 1960 году, в 16 летнем возрасте –исполнив 
песню китайских кыргызов “Гулкайр” занимает 1 место 
в Республиканском конкурсе, становится лауреатом, 
награждается почетными наградами тех времен. 
После этого, Таттыбубу приглашают на киностудию 
“Кыргыз фильм”, где она на высоком художественном 
уровне исполняет главную роль Салимы в первом 
короткометражном фильме Кыргызстана “Салиманын 
ыры”. Этому фильму присуждается 1-ое место на 
союзном кинофестивале, а соэданный Таттыбүбү образ 
Салимы выходит на киноарены Советского Союза.

Таттыбүбү со своим родным братом Нурканом 
Турсунбаевым в 1960 году поступает в театральный 
художественный институт имени А.Н. Островского в 
городе Ташкенте, и 1966 году успешно его оканчивает. 
Уже со студенческих лет она становится известной 
публике, становится танцовщицей в мирового имени 
Ташкентской национальной филармонии Тамары–
ханум, покоряет танцами на больших концертах. Её 
сольный номер в известной миру тебри “Соловей” 
на многих правительственных приемах и концертах  
заслуживает больших оваций. Кыргызскому зрителю, 
как актриса Таттыбүбү явила себя ещё в студенческие 
годы, во время защиты дипломного проекта, в спектакле  
“Кар Ханышасы”, где она играет главную роль Кар 
Ханышы. Со спектаклем по повести знаменитого 
писателя Чыңгыза Айтматова “Тополек мой в красной 
косынке”, где она сыграла главную роль Асель, она 
гастролирует по семи областям республики. А за 
великолепную главную роль Айсулуу в дипломном 
спектакле казахской комедии “Бали-Бали кыздар ай” 
ей присуждают первое место на межстуденческом 
фестивале всесоюзного масштаба в Каракалпакстане. 
Таттыбүбү будучи еще студенткой приглашается 
для исполнения главной роли южной девушки в 
художественном фильме “Түштүк кыз” на киностудию 
“Кыргызфильм”. 

Непревзойденный и неповторимый голос 
Таттыбүбү высоко ценила Сайра Кийизбаева, которая 

Королева сцены, звезда кыргызского кино и театра 
Таттыбубу Турсунбаева
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предлагала ей перейти от драматической сцены на 
оперную.  По её рекомендации после окончания 
Ташкентского института Таттыбүбү  своими 
исполнительскими качествами как певица выступала 
на многих мероприятиях высокого уровня. Песня её 
родного брата Нуркана “Ай баратат”, написанная на 
слова Абдылды Белекова в исполнении Таттыбубу 
стала поистине “Гимном Таттыбубу”. Исполненные 
Таттыбубу на высоком творческом уровне песни 
сохранились в Золотом фонде кыргызского радио. 

Таттыбубу со своим братом Нурканом после 
института начинает свою трудовую деятельность 
в Кыргызском Национальном Академическом 
драматическом театре. На сцене Кыргызского театра, 
исполняя главные роли в более чем 30 спектаклях 
в жанре от кыргызских национальных до мировых 
классиков, она завоевывает 
сердца многих зрителей.  
Поклонники специально 
посещали спектакли ради того, 
чтобы увидеть Таттыбүбү, 
потому что, её талант был 
соизмерим её красоте, её 
простоте, её чистоте как дитя, 
с богатым мировоззрением и 
мягким характером. Несмотря 
на бюрократическую систему 
тех времен и препятствия 
соотечественников в 1972 
году ей присуждается звание 
Заслуженной артистки 
Кыргызской Республики и вручается Почетная грамота 
Верховного Совета Кыргызской Республики.

Своими ролями в кино Таттыбүбү внесла 
неоценимый вклад в так называемое “Кыргызской 
чудо”, расцвет эпохи кыргызского кинематографа. 
Играя в главных ролях и ярко раскрывая образы 
жанров в более чем в 15 кинофильмах она была 
высоко оценена на многих мировых, международных 
кинофестивалях, где ей неоднократно присуждали 
приз “За ярко сыгранную женскую роль” 1-ой 
степени. Таттыбүбү удалось проработать и жить 
на сцене кыргызского театра и кино всего 15 лет, 
но благодаря созданным ей ролям она воздвигнула 
себе бессмертный памятник, стала любимицей 
кыргызского народа от мала до велика, став жертвой 
ненависти и зависти в свои цветущие годы,  21 декабря 
1981 года в свои 37 лет ушла из жизни. Отметив 
только ее титул “Заслуженный” власти того времени 
не дали разрешение на ее захоронение на столичном 
Ала-Арчинском кладбище и она была похоронена на 
кладбище в Чон-Арыке. Почетное место Таттыбүбү в 
истории кыргызской культуры показало время.

За яркий талант и несоизмеримую красоту 
Таттыбүбү всегда испытывала неприязнь коллег. Всего 
лишь один пример: чего стоит созданный ею образ 
Уркуи в кинофильме “Уркуя”!  На международных 
фестивалях именно она отмечала Таттыбубу, как 
актрису мирового масштаба. За творчески сыгранную 
роль Уркуи она была представлена на государственную 
премию имени Токтогула, но ей ее так и не присудили. 

Другой пример: кинофильм “Акмөөр”, 
великолепно сыгранная роль красивой кыргызской 
девушки феодальной эпохи Акмөөр, который был 
удостоен главных призов в ряде стран, она выдвигается 
на лауреата премии Ленинского комсомола, опять 
не пропускают. Такая тенденция против Таттыбубу 
превращается в постоянное явление. Номинируют 
на народную артистку Кыргызской Республики – не 
дают, а в 32-х летнем возрасте, в расцвете таланта, 

с формулировкой “недостойная 
актриса” даже были попытки 
исключения её из родного театра. 
Не вполне счастливо складывалась 
и личная жизнь с известным 
актером Имашем Эшимбековым, с 
которым они разводятся имея двух 
детей. 

Дочь Таттыбубу, Асель в 
16 лет сыграв главную роль 
Бегимай в художественной ленте 
“Махабат дастаны”, заслуживает 
уважение у публики. Затем при 
поддержке родного дяди Нуркана, 
окончив Ленинградское высшее 

художественно-театральной учебное заведение 
имени Черкасова, она начинает свой трудовой путь в 
молодежном театре,  создает образ главной героини 
Алтынай в кыргызско-таджикской ленте “Миражи 
любви”. Однако, затем в связи с жизненными 
обстоятельствами так и не смогла продолжить путь 
своей мамы. Сын Канат стал врачом-стоматологом.

Отмечать и вспоминать хорошее наследие, 
передавая его из поколения в поколение – это 
высокая честь для здравствующих. Воспоминания о 
неиссякаемом таланте Таттыбүбү всегда будут  жить с 
кыргызским народом.

Родному брату Нуркану принадлежат все усилия 
по увековечению личности Таттыбүбү. 30-апреля 
текущего года прошло поминание по Таттыбүбү 
у Национального академического театра имени 
Т.Абдымомунова на высоком организаторском уровне, 
посреди цветочного сада “Таттыбүбү” был открыт ее 
памятник. 

Таким образом, мы все еще раз стали свидетелями 
бессмертия Таттыбүбү.

Жыпаркул Аман кызы
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