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Кыргызстанда күз алды менен, тагыраак 
айтканда сентябрь айынан баштап пенсияларды 
жогорулатуу салтка айланып баратканы маалым. 
Андыктан  1-сентябрдан тарта пенсионерлердин 
жашоо деӊгээлин жакшыртуу максатында 
пенсиянын камсыздандыруу бөлүктөрүн 250-500 сомго 
жогорулатуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын 
өкмөтүнүн токтому кабыл алынганы белгилүү. Бул 
саамалык туурасында Кыргыз Республикасынын 
Социалдык фондунун 2015-жылдын биринчи жарым 
жылдыгында аткарган иш жыйынтыктары 
каралган  башкарманын кеңейтилген отурумунда 
да айтылды. Аталган иш чара Кыргыз 
Республикасынын вице-премьер-министри Дамира 
Ниязалиеванын жана Социалдык фонддун аймактык 
башкармалыктарынын катышуусунда өттү.

Күн тартибиндеги биринчи маселе 
боюнча маалымат берген Социалдык 
фонддун төрагасынын биринчи орун басары 
Теңизбек Абжапаровдун баяндамасында 
“Кыргыз Республикасынын Социалдык 
фо          н  ду   нун Башкармасы 2015-жылдын 
1-жарым жылдыгында аткарылган иштер 
жөнүндө маалыматты карап чыгып, 
Кыргыз Республикасынын Социалдык фон-
ду  мамлекеттик пенсиялык социалдык 
кам     сыздандыруу боюнча тапшырмаларды 
аткарууда бир катар иштер жүргүзүлгөндүгүн 
белгилейт” - деп айтылат.

Пенсияларды жогорулатуу

Социалдык фонддун жана республикалык 
бюджеттин финансылык мүмкүнчүлүктөрүн 
эске алуу менен пенсиялык камсыз кылуу 
деңгээлин жогорулатуу Социалдык фонддун 
негизги милдети болуп саналат. 

Учурда  Кыргызстанда  590,4 миң 
пенсионер бар, пенсиянын орточо өлчөмү 
4562 сомду түзөт (бул пенсионердин жашоо 
минимумуна карата 103,0 %ды билдирет).

Кыргыз Республикасы Бажы  бирим-
дигине  жана Евразия экономикалык бир-
лигине (ЕАЭБ) кирип жаткан шарттарда 
пенсионерлердин жашоо деңгээлин андан ары 
колдоо максатында Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнүн 2015-жылдын 25-июнундагы 

№ 411 токтомуна ылайык 2015-жылдын 
1-сентябрынан пенсиялардын өлчөмү 
төмөнкүдөй механизм менен жогорулатылат:

1. Кайра эсептөө жүргүзүлгөн мезгилге 
карата жалпы камсыздандыруу стажы: 
эркектер үчүн - 40 жыл жана андан 
жогору, аялдар үчүн - 35 жыл жана андан 
жогору болгон адамдарга пенсиянын 
камсыздандыруу бөлүктөрү 500 сомго 
жогорулатылат (215,4 миң пенсионерге 
430,8 млн сом кошумча керектелет). 

2. 1-топтогу майыптардын пенсия-
ларынын камсыздандыруу бөлүктөрү 500 
сомго жогорулатылат (9,1 миң пенсионерге 
18, 2 млн. сом кошумча керектелет). 

3. Калган пенсионерлерге - пенсиянын 
камсыздандыруу бөлүктөрү 250 сомго 
жогорулатылат. 391,5 миң пенсионердин 
төлөмдөрүнө 371,9 млн. сомдун тегерегинде 
кошумча каражат керектелет. 

Мыйзам боюнча 3-топтогу майыптар 
125 сомдон, багаар-көрөөрүн жоготкондор 
(багуусундагы адамдардын санына жара-
ша).125 сомдон 375 сомго чейин жана андан 
жогору өлчөмдө пенсия  алышат .

Мындан сырткары, 2015-жылдын 
1-сентябрынан пенсиянын биринчи кам-
сыздандыруу бөлүктөрүн (ЖЭ1) эсептөө үчүн 
эмгек акы боюнча чектөөлөрдү алып салуу 
белгиленүүдө. Чектөөлөрдү алып салуунун 
натыйжасында 8,8 миңдей адам 200 сомдон 

 СОЦИАЛДЫК КАМСЫЗДАНДЫРУУ - СОЦИАЛДЫК ФОНДДУН 
БАШКЫ БАГЫТЫ
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1800 сомго чейин кошумча алышат, стажы 
35 жыл жана андан жогору болсо андан да 
көбүрөөк кошулат. Бул үчүн 24,0 млн. сом 
каражат кошумча талап кылынат.

Кайра эсептөөлөрдүн жыйынтыгы боюнча 
пенсиянын орточо өлчөмү 4817 сомду же 
жыл башына салыштырганда өсүш 105,8%ды 
түзөт.

Пенсияларды жогорулатууга Пенсиялык 
фонддун каражаттарынан жалпысынан 845,0 
млн. сом кошумча керектелет. 

Күн тартибиндеги олуттуу маселе

Айылдык товар өндүрүүчүлөрдү жана 
жеке ишкердик жүргүзгөн жеке жактарды 
пенсиялык камсыздоо Социалдык фонддун 
учурдагы ишмердүулүгүнун башкы багыт-
тарына айланууда.

«Мамлекеттик социалдык камсыздан-
дыруу боюнча камсыздандыруу 
төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө» 
Кыргыз Республикасынын Мыйзамына 
өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду 
киргизүү тууралуу» Кыргыз Республи-
касынын 2015-жылдын 19-мартындагы 
№60 Мыйзамынын 2-статьясы боюнча 
жеке ишкердик жүргүзгөн айылдык 
товар өндүрүүчүлөр жана жеке жактар 
камсыздандыруу төгүмдөрүн туруктуу 
өлчөмдө эмес, орточо эмгек акыдан 
төлөшөт. 

Кыргыз Республикасына сиңирген 
өзгөчө эмгеги үчүн пенсияларды төлөөгө 
чыгымдарды оптималдаштыруу

2014-жылдан баштап Социалдык 
фонд тарабынан Кыргыз Республикасына 
сиңирген өзгөчө эмгеги   үчүн пенсияларды, 
судьялык стаж үчүн үстөк акыларды төлөөгө 
республикалык бюджеттин чыгымдарын 
оптималдаштыруу каралууда. Алар 
төмөнкүлөр:

• «Кыргыз Республикасына сиңирген 
өзгөчө эмгеги үчүн пенсиялар жөнүндө жобону 
бекитүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнүн 2015-жылдын 26-мартындагы № 
162 токтому;

• «Кыргыз Республикасынын судьяла-
ры нын статусу жөнүндө» Кыргыз 
Республикасынын конституциялык Мыйза-
мына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» 
мыйзам долбоор. Ал Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнүн 2014-жылдын 29-декабрындагы 
№751 токтому менен жактырылды. Кыргыз 
Республикасынын Жогорку Кеңешинин 
парламентинин  2015-жылдын 9-апрелиндеги 
жыйынында добуш берүүнүн жыйынтыгы 
боюнча мыйзам долбоор четке кагылды 
(Кыргыз Республикасынын Жогорку 
Кеңешинин 2015-ж.09.04. №4972- токтому);

• «Айрым мыйзам актыларына өзгөртү-
үлөрдү киргизүү жөнүндө» мыйзам долбоор 
(«Мамлекеттик пенсиялык социалдык 
камсыздандыруу жөнүндө», «Аскер 
кызматкерлерин пенсия менен камсыз 
кылуу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамдарына),   ал Кыргыз Республика сы нын 
Өкмөтүнүн 2014-жылдын 26-декабрындагы 
№740 токтому менен жактырылды жана  
парламенттин 29-июндагы жыйынында 
кабыл алынды.

Камсыздандыруу төгүмдөрүн жыйноо

2015-жылдын 1-жарым жылдыгында 
Социалдык фонд 11269,0 млн. сом суммасына 
камсыздандыруу төгүмдөрүн жыйнады же 
план 103,9%га аткарылды. 2014-жылдын 
ушул эле мезгилине салыштырмалуу камсыз-
дандыруу төгүмдөрү 743,9 млн. сомго көп 
чогултулду.

Камсыздандыруу төгүмдөрүн жыйноо 
боюнча план Социалдык фонддун Панфилов, 
Чүй-Токмок, Ак-Талаа, Кочкор, Жети-
Өгүз, Ысык-Көл, Түп, Кара-Буура, Лейлек, 
Ноокен райондук жана Кара-Көл шаардык 
башкармалыктары тарабынан аткарылган 
жок. 

Социалдык фонддун райондук жана 
шаардык башкармалыктары тарабынан 
2015-жылдын 1-жарым жылдыгында жеке 
ишкерлерден 144,4 млн. сом камсыздандыруу 
төгүмдөрү жыйналды, бул өткөн жылга 
салыштырмалуу 14,2 млн. сомго көп. Дыйкан 
(фермердик) чарбалары боюнча 101,3 млн. 
сом камсыздандыруу төгүмдөрү жыйналды, 
13,4 млн. сомго төмөндөдү. 

Өткөн жылга салыштырмалуу камсыз-
дандыруу төгүмдөрү жеке ишкерлер боюнча 
Свердлов, Кемин, Сокулук, Кара-Суу, Аксы 
райондук башкармалыктарында, дыйкан 
(фермердик) чарбалар боюнча Аламүдүн, 
Жайыл, Кемин, Москва, Панфилов, Сокулук, 
Кочкор, Ак-Суу, Ысык-Көл, Тоң, Түп, Бакай-Ата, 
Кара-Буура, Манас, Ноокат, Сузак райондук 
башкармалыктарында төмөндөгөн.
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Белгилей кетүүчү нерсе: 2015-жылдын 
1-жарым жылдыгында  камсыздандыруу 
төгүмдөрүн өндүрүүнүн жаңы меха-
низмдерин киргизүү, карыздарды жоюуга 
төлөөчүлөрдү кызыктыруу, төлөөчүлөр 
арасында түшүндүрүү иштери колго 
алынды.

2010-жылдын июнь окуяларынын 
натыйжасында жабыр тарткан жана “Ош 
шаарындагы, Ош жана Жалал-Абад 
областтарындагы баш аламандыкта 
жабыр тарткан        жеке  жана юридикалык 
жактар үчүн фискалдык преференциялар, 
жеңилдиктер жана мөөнөтүн узартуулар 
жана регионду турукташтыруу менен 
калыбына келтирүү боюнча чаралар 
жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 
Убактылуу Өкмөтүнүн Декретинин 
алкагында мамлекеттик колдоо алган 
ишкердик субъекттердин кызматкерлеринин 
пенсиялык укуктарын сактоо максатында 
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  
буйругуна  ылайык Жабыр тарткан 
ишкердик субъекттердин камсыздандыруу 
төгүмдөрүнүн шарттуу төлөө суммалары 
Социалдык фонддун Резервдик фондунан 
калыбына келтирилет. Бул буйрукка ылайык 
Социалдык фонд 174,8 млн. сом өлчөмүндө 
камсыздандыруу төгүмдөрүнүн шарттуу 
төлөө суммаларын калыбына келтире алды.

Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу 
боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүн 
төлөөчүлөрдүн финансылык-экономикалык 
абалын турукташтыруу жана аларды колдоо, 
өткөн жылдардын камсыздандыруу төгүмдөрү 
боюнча карыздарын  жоюуга  кызыктыруу, 
утурумдук төлөмдөрдү өз убагында 
төлөө, ошондой эле Социалдык фонддун 
дебитордук карыздарын азайтуу максатында 
«Камсыздандыруу төгүмдөрүн кечиктирип 
жана (же) толук эмес төлөгөндүгү үчүн деп 
эсептелген финансылык санкцияларды жана 
туумдарды эсептен чыгаруу жөнүндө» Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамы кабыл алынды.

Аталган Мыйзамды ишке ашыруу үчүн 
Камсыздандыруу төгүмдөрүн кечиктирип 
жана (же) толук эмес төлөгөндүгү үчүн 
эсептелген финансылык санкцияларды жана 
туумдарды эсептен чыгаруунун тартиби 
иштелип чыгып, ал министрликтерден жана 
ведомстволордон макулдашуудан өтүүдө.

Камсыздандыруу төгүмдөрүн жыйноо 
боюнча бирдиктүү стратегияны жана 
тактиканы түзүп, аны киргизүү маселеси да 

Социалдык фонддун негизги милдеттеринен 
болуп саналат. 

Социалдык фонд тарабынан камсыз-
дандыруу төгүмдөрү жана финансылык 
санкциялар боюнча карыздарды өндүрүүнүн 
бирдиктүү тартибин бекитүү үчүн  «Кыргыз 
Республикасынын Социалдык фонду 
тарабынан камсыздандыруу төгүмдөрү 
жана финансылык санкциялар боюнча 
карыздарды өндүрүүнүн бирдиктүү 
тартиби жөнүндө» жобо иштелип 
чыкты. Камсыздандыруу полистерин 
жана юридикалык жакты түзбөстөн 
дыйкан (фермер) чарбалар тарабынан 
камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөгөндүгү 
тууралуу квитанцияларды эсепке алуу 
боюнча Социалдык фонддун региондук 
башкармалыктарынын ишин тартипке 
келтирүү максатында «Камсыздандыруу 
полистеринин жана юридикалык жакты 
түзбөгөн дыйкан (фермер) чарбалар 
тарабынан камсыздандыруу төгүмдөрүн 
төлөгөндүгү тууралуу квитанциялардын 
бланктарын эсепке алуунун, сактоонун, 
инвентарлаштыруунун жана жок кылуунун 
тартиби жөнүндө» жобо да күчүнө кирди. 

«Мамлекеттик социалдык камсыздан-
дыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдө-
рүнүн тарифтери жөнүндө» Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү 
жана толуктоолорду киргизүү тууралуу» 
Кыргыз Республикасынын Мыйзамы кабыл 
алынгандыгына байланыштуу жеке ишкерлер 
жана дыйкан (фермердик) чарбалары 
тарабынан камсыздандыруу төгүмдөрүн 
төлөөнүн механизмдерин аныктоо боюнча 
иштер жүргүзүлдү, ошондой эле Мыйзамдын 
жаңы ченемдерин түшүндүрүү боюнча 
райондук жана шаардык башкармалыктарда 
көчмө семинарлар өткөрүлдү.

Мыйзам долбоорлоо  

Социалдык фонддун мыйзам долбо-
орлоо иши мамлекеттик социалдык 
камсыздандыруу субъекттеринин укук 
мамилелерин жөнгө салууга, пенсиялык 
системаны реформалоого, жакшыртууга, 
кемчиликтерди жок кылууга, кайчы 
окууларды болтурбоого, мамлекеттик 
социалдык камсыздандыруу боюнча 
укуктук базаны жаңыдан кабыл алынып 
жаткан мыйзамдарга ылайык келтирүүгө 
жана пенсиялык жана тарифтик 
саясатты өзгөртүүгө багытталат.  
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2015-жылдын 1-жарым жылдыгында 
Социалдык фонд тарабынан 11 ченемдик 
укуктук актынын долбоору иштелип чыкты, 
алардын ичинен 12 ченемдик укуктук акт 
кабыл алынды.

2015-жылга мыйзам долбоорлоо иши-
нин планына Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамынын 2 долбоору киргизилди,  аларды 
Кыргыз Республикасынын Аппаратына 
киргизүү мөөнөтү IV квартал, Кыргыз 
Республикасынын Жогорку Кеңешине 
киргизүү мөөнөтү IV квартал.

2015-жылдын 1-жарым жылдыгында 
кабыл алынган ченемдик укуктук актылар

 
1. Кыргыз Республикасынын Социал-

дык фондунун чектелген штаттык 
саны жана башкаруу схемасы боюнча 
«Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 
2012-жылдын 20-февралындагы № 137 
«Кыргыз Республикасынын Социалдык 
фондунун маселелери жөнүндө» токтомуна 
өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз 
Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 
9-январындагы № 1 токтому.

Долбоор «Кыргыз Республикасында 
мамлекеттик социалдык камсыздандыруу 
боюнча пенсиянын топтоо бөлүгүн каржылоо 
үчүн каражаттарды инвестициялоо жөнүндө» 
Кыргыз Республикасынын Мыйзамын, 
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 
2012-жылдын 15-февралындагы № 98 токтому 
менен бекитилген Кыргыз Республикасында 
топтолмо пенсиялык системаны өнүктүрүү 
боюнча Иш-чаралардын планын ишке ашыруу 
максатында иштелип чыкты жана кабыл 
алынды. 

2. «Иш берүүчү жоюлганда (банкрот 
болгондо) пенсияларды төлөөгө, кызмат-
керлерине келтирилген зыяндын ордун 
толтуруу суммаларына арналган кара-
жаттарды капиталдаштыруунун тартиби 
жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» Кыргыз 
Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 
6-апрелиндеги № 195  токтому.

Долбоор Кыргыз Республикасынын Эмгек 
кодексин, «Банкроттуулук (кудуретсиздик) 
жөнүндө», «Мамлекеттик пенсиялык 
социалдык камсыздандыруу жөнүндө» 
мыйзамдарын ишке ашыруу максатында 
жана кесиптик милдеттерин аткарып жатып  
мертинген, кесиптик ооруга чалдыккан 
же болбосо ден-соолугу жабыр тарткан 
адамдарды же ушул себептер боюнча баккан 

адамынан ажырагандыгы боюнча пенсия 
жана зыяндын ордун толтуруу суммаларын 
алышкан үй-бүлө мүчөлөрүн, № 2 тизме 
боюнча же иш берүүчү укук мураскорсуз 
банкрот болгондо текстиль өндүрүшүнүн 
кызматкери катары пенсия алган жана пенсия 
алууга укугу бар адамдарды социалдык колдоо 
максатында иштелип чыкты. 

3. «Мамлекеттик социалдык камсыз-
дандыруу боюнча камсыздандыруу төгүм-
дөрүнүн тарифтери жөнүндө» Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү 
жана толуктоолорду киргизүү тууралуу» 
Кыргыз Республикасынын Мыйзамы. 

Долбоор айылдык товар өндүрүүчүлөрдү 
жана жеке ишкердик жүргүзгөн жеке 
адамдарды мамлекеттик социалдык 
камсыздандыруу боюнча пенсиялык 
системаны реформалоо сунуштарын 
иштеп чыгуу боюнча ведомстволор аралык 
комиссиянын ишинин алкагында иштелип 
чыгып, кабыл алынган. Мыйзамда аталган 
категорияларга камсыздандыруу төгүмдөрү 
белгиленген өлчөмдөрдө эмес, орточо айлык 
эмгек акыдан төлөнө турган ченемдер 
белгиленет. 

4. «Кыргыз Республикасынын Социалдык 
фондунун 2014-жылга бюджети жана 
2015-2016-жылдарга божомолу жөнүндө» 
Кыргыз Республикасынын Мыйзамына 
өзгөртүүлөрдү жана толуктоо киргизүү 
тууралуу» Кыргыз Республикасынын 
2015-жылдын  20-мартындагы № 64 Мыйзамы.

5. «Кыргыз Республикасынын Социалдык 
фондунун 2015-жылга бюджети жана 
2016-2017-жылдарга божомолу жөнүндө» 
Кыргыз Республикасынын 2015-жылдын 
3-апрелиндеги № 71  Мыйзамы.

Мыйзам менен Кыргыз 
Республикасы    нын Социалдык фондунун  
2015-жылга бюджети жана 2016-2017- 
жылдарга божомолу белгиленет. 

6. «Кыргыз Республикасына сиңирген 
өзгөчө эмгеги үчүн пенсиялар жөнүндө жобону 
бекитүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнүн 2015-жылдын 26-мартындагы                  
№ 162 токтому.

Долбоор Кыргыз Республикасына 
сиңирген өзгөчө эмгеги үчүн пенсия 
төлөп берүүгө республикалык бюджеттин 
чыгымдарын оптималдаштыруу максатында 
даярдалып,  кабыл алынды. 

7. «2015-жылдын 1-сентябрынан тар-
тып пенсиялардын камсыздандыруу 
бөлүктөрүн жогорулатуу жөнүндө» Кыргыз 
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Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 
25-июнундагы № 411 токтому.

Долбоор «Мамлекеттик пенсиялык 
социалдык камсыздандыруу жөнүндө» 
Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 
7-статьясын ишке ашыруу максатында жана 
электр энергиясы үчүн компенсацияларды 
төлөөгө республикалык бюджеттин 
чыгымдарын оптималдаштырган ченемдик 
укуктук актыларды иштеп чыгуу боюнча  
Концепцияны ишке ашыруу боюнча иш-
чаралардын планынын 8-пунктун аткаруу 
үчүн иштелип чыкты жана кабыл алынды.  

8. «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 
2012-жылдын 13-мартындагы №169 
«Жалал-Абад облусунун Базар-Коргон 
районунун тургундарынын 2010-жылдын 
июнь окуяларында өрттүн натыйжасында 
жок болуп кеткен эмгек акысы (кирешеси) 
жөнүндө маалыматтарын калыбына келтирүү 
тартиби, ошондой эле аларга пенсия чектөө 
тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» 
токтомуна толуктоолорду жана өзгөртүү 
киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнүн 2015-жылдын 3-апрелиндеги                  
№ 193 токтому Жалал-Абад облусунун Базар-
Коргон районунун тургундарынын пенсиялык 
укуктарын өз убагында камсыз кылуу жана 
коргоо максатында кабыл алынды. 

9. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 
2015-жылдын 27-февралдагы №64 буйругу 
(Ош шаарындагы, Ош жана Жалал-Абад 
облустарындагы тартипсиздик убагында жа-
быр тарткан жана  Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнүн токтомдору менен бекитилген 
реестрлерге киргизилген жеке жана 
юридикалык жактардын камсыздандыруу 
төгүмдөрү боюнча карыздарын каржылоо 
үчүн Социалдык фонддун Резервдик фондунун 
каражаттарын пайдалануу маселесин кароо 
жөнүндө) 2010-жылдын июнь окуяларынан  
жабыр тарткан жана «2010-жылдын 
19-июнундагы №77 «Ош шаарындагы, 
Ош жана Жалал-Абад областарындагы 
тартипсиздиктердин убагында жабыр 
тарткан жеке жана юридикалык жактар үчүн 
фискалдык преференциялар, жеңилдиктер 
жана мөөнөтүн узартуулар жана регионду 
турукташтыруу менен калыбына келтирүү 
боюнча чаралар жөнүндө» Кыргыз 
Республикасынын Убак тылуу Өкмөтүнүн  
Декретинин алкагында мамлекеттик 
колдоо алган ишкердик субъекттердин 
кызматкерлеринин пенсиялык укуктарын 
сактоо максатында иштелип чыкты. Бул 

буйрукка ылайык Социалдык фонд 174,4 
млн. сом өлчөмүндө камсыздандыруу 
төгүмдөрүнүн шарттуу төлөө суммаларын 
калыбына келтире алды. 

10. «Камсыздандыруу төгүмдөрүн кечи-
ктирип жана (же) толук эмес төлөгөндүгү 
үчүн эсептелген финансылык санкцияларды 
жана туумдарды эсептен чыгаруу жөнүндө» 
Кыргыз Республикасынын 2015-жылдын 
26-июнундагы № 138 Мыйзамы мамлекеттик 
социалдык камсыздандыруу боюнча 
камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөчүлөрдүн 
финансылык-экономикалык абалын 
турукташтыруу жана аларды колдоо, өткөн 
жылдардын камсыздандыруу төгүмдөрү 
боюнча карыздарын толук жоюуга аларды 
кызыктыруу, утурумдук төлөмдөрдү өз 
убагында төлөө, ошондой эле Социалдык 
фонддун дебитордук карыздарын азайтуу 
максатында иштелип чыкты. 

11. «Кыргыз Республикасынын айрым 
мыйзам актыларына толуктоолорду киргизүү 
жөнүндө» (Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнүн 2015-жылдын 3-мартындагы №95 
токтому менен жактырылган КР Граждандык 
кодекси, «Мамлекеттик социалдык кам-
сыз   дандыруу жөнүндө», «Кыргыз 
Республикасында банкттар жана банктык 
иш жөнүндө», «Юридикалык жактарды, 
филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик 
каттоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамдары пенсияларды төлөө боюнча 
милдет тенмелерди өз убагында аткаруу жана 
мамлекеттик социалдык камсыздандыруу 
боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнөн 
карыз болтурбоо максатында иштелип чыкты 
жана таанылган карыздары бар карызкор-
төлөөчүлөрдүн эсебине төлөм талаптарын 
коюуну белгилейт. Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнүн токтому менен жактырылып, 
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңе-
шинин биринчи окулушунда кабыл алынды

12. «Айрым мыйзам актыларына 
өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» мыйзам 
долбоор («Мамлекеттик пенсиялык соци-
алдык камсыздандыруу жөнүндө», «Аскер 
кызматкерлерин пенсия менен камсыз кылуу 
жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мый-
замдарына), ал Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнүн 2014-жылдын 26-декабрдагы 
№740 токтому менен жактырылды. 

Сиңирген өзгөчө эмгеги үчүн 
пенсияларга үстөк акыларды алып салуу 
максатында иштелип чыкты жана Кыргыз 
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Республикасынын Жогорку Кеңешинин 
биринчи окулушунда кабыл алынды.

13. «Кыргыз Республикасынын судья-
ларынын статусу жөнүндө» Кыргыз 
Республикасынын конституциялык Мыйза-
мына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» 
Кыргыз Республикасынын конституциялык 
Мыйзамынын долбоору. Ал Кыргыз 
Республикасынын Өкмөтүнүн  №751 токтому 
менен жактырылды. 

Пенсияларды чектөө жана кайра 
эсептөө

2015-жылдын 1-жарым жылдыгында 
пенсия чектөө жана кайра эсептөө үчүн 
Социалдык фондго 59007 пенсиялык иш 
түштү:

Бардыгы болуп 2015-жылдын 1-жарым 
жылдыгында 49840 пенсиялык иш каралды 
(2014-жылдын 1-жарым жылдыгында 52091 
пенсиялык иш каралган),  алардын ичинен:

2015-жылдын 1-жарым жылдыгында 
кайтарылган пенсиялык иштердин саны 
2014-жылдын 1-жарым жылдыгында 
салыштырмалуу 24 пенсиялык ишке көбөйдү.  

Пенсия чектөө үчүн документтерди 
туура тариздөө боюнча берилген бир нече 
эскертүүлөргө карабастан, Социалдык 
фонддун райондук жана шаардык 
башкармалыктары тарабынан пенсия чектөө 
үчүн документтер белгиленген тартипте  
таризделбейт, пенсия алуу укугуна таасир 
эткен керектүү документтер жок, кайрылган 
учурга карата пенсияга чыгууга укугу жок 
адамдардан пенсия чектөө үчүн документтер 
кабыл алына берет, «Мамлекеттик пенсиялык 
социалдык камсыздандыруу жөнүндө» 
Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын, 
Пенсия чектөө жана кайра эсептөө, пенсиянын 
бир түрүнөн экинчи түрүнө өтүү үчүн 
кайрылуунун тартиби жөнүндө жобонун жана 
Пенсия чектөө жана кайра эсептөө, пенсиянын 
бир түрүнөн экинчи түрүнө өтүү үчүн зарыл 
болгон документтердин тизмегинин жана 
Пенсияны борборлоштуруп чектөө жана кайра 
эсептөө жөнүндө нускамасынын талаптары 
сакталбайт.

Мисалы, Алай районунан кайтарылган 
бир пенсиялык иш боюнча төмөнкүлөр 
аныкталды.

1959-жылы 20-апрелде төрөлгөн  
А.Жолдошованын пенсиялык иши боюнча: 
арыз берүүчүнүн документтери «Мамлекеттик 

пенсиялык социалдык камсыздандыруу 
жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамынын 9-статьясынын 6-пунктун бузуу 
менен кабыл алынган, анда алыскы жана 
барууга кыйын аймактарда 20 календардык 
жыл иштеген жана жашаган аялдар 
жеңилдетилген шарттарда пенсияга чыгууга 
укуктуу деп белгиленген. 

Бирок, арыз ээси кайрылган учурда 
жеңилдик берилген камсыздандыруу стажы 
20 жылдын ордуна жалпысынан 19 жыл 14 
күндү түзгөн, ушундан улам пенсия алууга 
анын укугу жок.  

Тогуз-Торо району боюнча: 1959-жылы 
15-ноябрда. төрөлгөн К.Сарыкулованын  
кайтарылган пенсиялык иши боюнча 
да арыз берүүчүнүн жеңилдик берилген 
камсыздандыруу стажы болгону 17 жыл 11 
күндү түзгөн, ушундан улам пенсия алууга 
укугу жок. Тилекке каршы мындай мисалдар  
толтура.

Мындан сырткары, «Мамлекеттик 
пенсиялык социалдык камсыздандыруу 
жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамынын 25-1-статьясынын жана 
«Пенсияны борборлоштуруп чектөө жана 
кайра эсептөө тартиби жөнүндө» нускаманын 
талаптарын бузуу менен пенсия чектөө үчүн 
документтердин мөөнөтү 3 айга жана андан 
ашык мезгилге кечиктирилүүдө.

2014-жылдын 1-жарым жылдыгында 26 
пенсиялык иштин мөөнөтү кечиктирилсе, 
2015-жылдын 1-жарым жылдыгында алардын 
саны 61 документке жеткен, башкача айтканда 
35 пенсиялык ишке  көбөйгөн.

Белгилей кетүүчү нерсе: жогоруда 
аталган пенсиялык иштер негизинен Бишкек 
шаарынын  Свердлов РСФБ, Чүй облусунун 
Ысык-Ата, Кемин, Аламүдүн РСФБ, Ош 
облусунун Өзгөн РСФБ, Жалал-Абад облусунун 
Сузак, Токтогул РСФБ, Баткен облусунун 
Кадамжай, Лейлек РСФБ жана Кызыл-Кыя 
ШСФБ, Нарын облусунун Кочкор РСФБ, Талас 
облусунун Талас РСФБ  кечиктирилген. 

Жогоруда баяндалгандардын негизинде 
пенсия чектөө жана кайра эсептөө үчүн 
документтерди өз убагында жана туура 
тариздөөгө жетиштүү чаралар көрүлбөйт, 
калк арасында пенсиялык мыйзамдар боюнча 
түшүндүрүү иштери жүргүзүлбөйт,  пенсия 
чектөө жана кайра эсептөө үчүн  керектүү 
документтерди суратып алууда жардам 
берилбейт, мамлекеттик пенсиялык 
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социалдык камсыздандыруу маселелери боюнча 
пенсия чектөө бөлүмдөрүндө техникалык 
окуулар өткөрүлбөйт деген тыянак чыгарса 
болот.

Жекече эсепке алуу

2015-жылдын 1-июлуна карата 
жекече эсепке алуу тутумунда катталган 
адамдардын саны 5118,4 миңди түзсө 
булардын ичинен жаңыдан катталган 
жарандардын саны 24733 адамга 
жетти, анын ичинде жаңы ПИН кодко ээ 
болгондордун жоон тобун Чүй облусунун 
тургундары (6861) түзөт. Соңунан Бишкек 
шаары ( 4268 ), Жалал-Абад облусу 4262 
адамга, андан кийин Ош облусу  3249 адамга 
ыйгарган. 

«Милдеттүү мамлекеттик социалдык 
камсыздандыруу максатында Кыргыз  
Республикасынын жарандарын жекече эсепке 
алуу жөнүндө»  Мыйзамынын 10-статьясына 
ылайык, балдарды төрөлгөндөн баштап 
жекече эсепке алуу тутумунда каттоо 
боюнча ЗАГСтар менен биргелешкен иштер 
жүргүзүлүүдө. Алсак, 2015-жылдын 1-жарым 
жылдыгына карата жаңы төрөлгөн балдардын 
саны 11118, анын ичинде облустар боюнча: 

Бишкек шаары боюнча – 298
Чүй облусу боюнча – 1 205
Ош облусу боюнча – 2 191
Жалал- Абад облусу боюнча – 2 458
Ысык-Көл облусу боюнча – 1 685
Нарын облусу боюнча – 594
Талас облусу боюнча – 1 703
Баткен облусу боюнча – 1 054

2013-2014-жылдары кош ПИН 
ыйгаруу учурлары төмөнкү райондук 
башкармалыктарда кездешти:

Свердлов РСФБ - 25,
Сокулук РСФБ – 33,
Ноокат РСФБ - 27, 
Өзгөн РСФБ - 17, 
Ош  ШСФБ - 44,
Аксы РСФБ - 29,
Жалал-Абад ШСФБ - 58,
Талас  РСФБ - 11.

Аталган маселелер боюнча Социалдык 
фонд Кыргыз Республикасынын Ички иштер 
министрлиги, Кыргыз Республикасынын 

Мамлекеттик  улуттук коопсуздук кызматы 
менен өз ара аракеттешип иш алып барат. 

КРСФ Талас райондук башкармалыгынын 
башчысынын орун басары Э.Исмаиловго 
жана Сокулук райондук башкармалыгынын 
жекече эсепке алуу жана маалыматтарды 
иштеп чыгуу бөлүмүнүн башчысына карата 
кылмыш иштери козголгон. Экөө тең ээлеген 
кызматынан убактылуу четтетилди. 

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын 
аткаруу жана региондук башкармалыктардын 
башчыларынын жана жекече эсепке 
алуу адистеринин ПИНди негизсиз 
ыйгаргандыгы жана өзгөрткөндүгү үчүн 
жекече жоопкерчилигин (анын ичинде 
кылмыш жоопкерчилигин) жана контролду 
күчөтүү максатында Социалдык фонддун 
2015-жылдын 29-январындагы № 24 буйругу 
чыгарылган. Ошентсе да,  Москва райондук 
башкармалыгынын жекече эсепке алуу 
адиси 2015-жылы М.У.Аликориевге жана А.Н. 
Алыгуловага 2 ПИН ыйгарган. Бул фактылар  
КР ИИМ БТБ тарабынан аныкталган.

Райондук башкармалыктардын башчы-
лары тарабынан тийиштүү контролдун 
жоктугунан бул тартип бузуулар орун 
алууда. Иштин жүрүшүндө башчылар келип 
чыккан көйгөйдү иликтеп талдоого албайт 
жана аларды четтетүү боюнча тийиштүү 
чараларды көрүшпөйт. Ошону менен бирге 
жекече эсепке алуу адистери өз милдеттерине 
жоопкерчиликсиз мамиле жасашат. 

Социалдык фонддун аудити

2015-жылдын иш планына ылайык 
үстүдөгү жылдын 1-жарым жылдыгында 
Социалдык фонддун 11 райондук жана 
шаардык башкармалыктарында пенсияларды 
чектөө жана башка социалдык төлөмдөрдүн 
тууралыгына аудит  жургүзүлүп Аудит 
учурунда  –9013,9 миӊ сом жалпы суммада 
каталыктар аныкталып, анын 4349,4 миӊ сому 
өндүрүлдү, калдыгы 4681,1 миӊ сомду түзөт.

Жалпы 530,5 миӊ сом суммасында туумдар, 
финансылык санкциялар, административдик 
айыптар салынды, анын 16,6 миӊ сому 
өндүрүлдү, калдыгы 513,9 миӊ сомду түзөт.

Пенсия чектөө бөлүмү боюнча 4317,2 миӊ 
сом суммасында каталыктар аныкталды, 
анын  346,0,4 миӊ сому өндүрүлдү, калдыгы 
3971,2 миӊ сомду түзөт, анын ичинен:

ПЕНСИЯЛЫК  САЯСАТ
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• Социалдык фонддун адистеринин 
күнөөсү боюнча пенсияны ашыкча төлөө – 
844,4 миң сом; 

• уюмдардын, архивдердин, 
пенсионерлердин күнөөсү боюнча ашыкча 
төлөө -  3205,8 миң сом;

• РСФБ адистеринин күнөөсү боюнча 
пенсияны кем төлөө – 175,1 миң сом;

• уюмдардын, пенсионерлердин күнөөсү 
боюнча пенсияларды кем – 91,9  миң сом;

Пенсия төлөөнү контролдоо бөлүмдөрү 
боюнча 1179,9 миӊ сом суммасында 
каталыктар аныкталды, анын 507,9 миӊ 
сому өндүрүлүп, калдыгы 672,0 миӊ сомду 
түздү, анын ичинен:

• Социалдык фонддун адистеринин 
күнөөсү боюнча пенсияны ашыкча төлөө – 
521,6 миң сом;

• пенсионерлердин, уюмдардын күнөөсү 
боюнча ашыкча төлөө - 658,3 миң сом.

«Кыргызпочтасы» МИ филиалдарында 
туумдарды жана айыптарды кошпогондо 
3516,8 миӊ сом каталыктар аныкталып, 
анын 3478,9 миӊ сому ордуна коюлду, 
калдыгы 551,8  миӊ сомду түздү, анын 
ичинен: 

• мыйзамсыз эсептен чыгаруу  – 88,9 миң 
сом;

• КП тарабынан пенсияны ашыкча төлөө – 
2,3 миң сом;

• максатсыз пайдалануу жана кассадан кем 
чыгуу  – 3425,6 миң сом.

Пенсияларды жана башка социалдык 
төлөмдөрдү төлөө жөнүндө 2010-жылдын 
10-февралдагы келишимдин 5.1.1 
-5.1.7 пункттарын бузгандыгы үчүн 
«Кыргызпочтасы» МИ райондук жана шаардык 
филиалдарына 530,5 миӊ сом туумдар жана 
айыптар салынды (16,6 миӊ сому өндүрүлдү).

Социалдык фонддун 6 райондук 
жана шаардык башкармалыктарында 
пенсияны туура чектөөгө жана төлөөгө 
жүргүзүлгөн аудиттин жыйынтыгы Кыргыз 
Республикасынын Социалдык фондунун 
Башкармасында каралды.

Ички контролду күчөтүү, региондук 
башкармалыктардын пенсия төлөөнү 
контролдоо бөлүмдөрүнүн адистери 
тарабынан жалган төлөм документтерин 
тариздөө мүмкүнчүлүгүн жокко чыгаруу 
максатында, Ички аудит башкармалыгы 

«Кыргыз Республикасынын мамлекеттик 
герби менен мөөрдү жана Социалдык фонддун 
райондук, шаардык башкармалыктарында 
аты (фамилиясы) жазылган штамптарды 
даярдоонун, эсепке алуунун, пайдалануунун, 
сактоонун жана жок кылуунун тартиби 
жөнүндө» нускаманы иштеп чыкты. 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  
№531-б буйругун аткаруу максатында, 
Социалдык фонддун борбордук аппаратында 
коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча 
ыйгарым укуктуу өкүлүнүн өз алдынча 
кызматы түзүлдү. 

Кыргыз Республикасынын Социалдык 
фондунда коррупциялык схемаларды 
демонтаждоо боюнча Иш чаралардын 
деталдаштырылган планын аткаруу 
боюнча маалымат квартал сайын Кыргыз 
Республикасынын Коргоо кеңешине  
жиберилип турат.

Коррупцияга каршы аракеттенүү жана 
өз кызматтык абалын жеке пайдасына 
пайдаланган адистерден тазалануу 
максатында мыйзамсыз эсептен чыгаруу, 
ээлик кылуу, пенсияны мыйзамсыз чектөө 
фактылары боюнча аудиттин 1153,7  миң сом 
суммада, анын ичинде Свердлов РСФБ боюнча 
736,7 миӊ сом суммасында материалдары 
Биринчи май РСФБ  боюнча 417,0 миӊ сом 
суммасында Бишкек шаардык ИИШБдин 
5-башкармалыгына жана КР ИИМдин 5-Башкы 
башкармалыгына  жиберилди.

(Баяндама Социалдык фонддун 
1-жарым жылдыктын жыйынтыгын 
чыгарган башкарманын кеӊейтилген 
отурумунун материалдарынын негизинде 
даярдалды)

ПЕНСИЯЛЫК  САЯСАТ
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ПЕНСИЯЛЫК  САЯСАТ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР-МИНИСТРИ ДАМИРА 
НИЯЗАЛИЕВА: «БИЗ ПЕНСИОНЕРЛЕРДИН 
БАКУБАТ ЖАШАШЫ ҮЧҮН КЫЗМАТ 
КЫЛЫШЫБЫЗ КЕРЕК»

(Социалдык фонддун 1 - жарым жылдыктын 
жыйынтыгын чыгарган башкармада сүйлөгөн сөзү)

Урматтуу, Социалдык фонддун 
кызматкерлери!

Сиздердин негизги милдетиңиздер бул 
мамлекеттик социалдык камсыздандыруу, 
пенсия менен камсыз кылуу, камсыздандыруу 
төгүмдөрүн жыйноо,Социалдык фонддун 
финансылык туруктуулугун камсыз кылуу.

Мында кандай жетишкендиктер болду, 
кандай маселелер чечилбей, иш -чаралар 
аткарылбай жатат, ошондой эле алдыга 
койгон максаттарды ишке ашырууга көмөк 
көрсөтүлүп жатабы сиздер менен ачык 
сүйлөшүп, жыйынтыктап отурабыз.

Белгилеп кетчү нерсе, ушу сиздердин 
иштерди алдыга чыгаруу максатында Өкмөт 
бир топ мыйзам актыларды, пландарды кабыл 
алып берди. Протоколдук тапшырмалар 
дагы берилип жатат. Биз сиздердин чоң эле 
эмес, ички иштериңиздерге чейин жардам 
көрсөтүп жатабыз. Сиздердин жасап жаткан 
иштериңиздердин бардыгын билем, маалымат 
жетиштүү.

Жыл сайын бул тууралуу айтып жатабыз. 
Тартип бузууларды болтурбоо максатында 
үзгүлтүксүз текшерүү иштерин жүргүзүү 
керек. Ошондой эле пенсионерлерди банк 
аркылуу пенсия алуу үчүн түшүндүрүү 
иштери жүргүзүү зарыл. Мындан тышкары 
пенсионерлер үчүн пенсия алуу ыкмасын 
жөнгө салуу иретинде почта аркылуу эмес, 
банк аркылуу алгандай шарт түзүп берүү 
керек.

Камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөчү-
лөрдүн баардыгын каттоого алыш керек. 
Базарларда иштегендердин, жер үлүшү 

барлардын баардыгы толук төлөп жатканына 
мен ишене албаймын.

Көмүскө экономикада жүргөндөр менен иш 
алып барууну күчөтүш керек. Салык кызматы 
менен ар дайым тыгыз мамиледе иштеп, ошол 
эле төлөөчүлөрдүн, мекемелердин санын, 
кирешелерин баардыгын эсепке алуу зарыл.

Дыйкан – фермердик чарбалардан камсыз-
дандыруу төгүмдөрү толук аткарылышы үчүн 
тегиз иш алып барышыңар керек.

«Мамлекеттик социалдык камсыздан-
дыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдө-
рүнүн тарифтери жөнүндө» Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөр 
жана толуктоолор киргизилди. Бул Мыйзам 
ушул жылдын 8-апрелинде күчүнө кирди. Бир 
ай ичинде Кыргыз Республикасынын Өкмөтү 
өзүнүн ченемдик-укуктук актыларын ушул 
Мыйзамга ылайык келтириш керек эле.

Бирок, бүгүнкү күнгө чейин «Мамлекеттик 
социалдык камсыздандыруу боюнча камсыз-
дандыруу төгүмдөрүн эсептөөнүн жана 
төлөөнүн тартиби жөнүндө Нускамага 
тиешелүү толуктоолор киргизилген жок. 
Бул маселе боюнча Өкмөткө жарандардын 
кайрылуулары көп келет. Социалдык фонд 
түшүндүрүү иштерин активдүү жүргүзүш керек.

Эми план, программалар тууралуу. 
Социалдык фонддун негизи пландары бул:

1.Кыргыз Республикасынын пенсиялык 
камсыздоо системасын өнүктүрүү 
концепциясы.

2015-жылга 17 иш-чара бекитилген,анын 
ичинен 2015-жылдын 1-жарым жылдыкта 
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2иш-чара аткарылган жок 4-пункт боюнча 
1-кварталда “Камсыздандыруу полистерин 
сатып алуу жана камсыздандыруу төгүмдөрүн 
төлөгөндүгү жөнүндө квитанциялар аркылуу 
камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөгөн 
жеке жактардын жана юридикалык жакты 
түзбөстөн иш жүргүзгөн дыйкан-фермер 
чарбалардан алынуучу камсыздандыруу 
төгүмдөрүн накталай эмес төлөм (банк 
терминалдар аркылуу) тутумун киргизүү” 
деген чара каралган.

2. 2015-жылга Улуттук экономиканы 
чыңдоо боюнча Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнун иш чаралар планы.

Социалдык фонд тарабынан 2015-жылга 
Улуттук экономиканы чыңдоо боюнча Кыргыз 
Республикасынын Өкмөтүнүн иш чаралар 
планы аткарылып жатат. Бирок, Соцфонддун 
2-кварталда аткара турган иштери көп, 
кечигүү болбосун деп эскертип кетем.

3. 2015-жылга Социалдык фонддун 
төрагасынын иш аракеттер жана 
милдеттенмелер планы.

2015-жылга Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнүн программасынын максаттарына 
жана милдеттерине жетүү боюнча Кыргыз 
Республикасынын социалдык фондунун 
төрагасынын иш аракеттерин аткаруу 
иштери боюнча 2015-жылдын 1- жарым 
жылдыкта 17 иш-чара бекитилген, анын 
ичинен 8,3-пунктундагы “пенсиялык 
билим маселелери боюнча телевидениеде 
социалдык жарнамаларды, ошондой эле 
тышкы жарнамаларды жайгаштыруу 
(баннерлер,такталар) 2015-жылдын 1- июлуна 
чейин аткаруу каралган.

Тилекке каршы, биз пенсияны мурункудай 
жылына эки ирет жогорулата албай жатабыз. 
Ал үчүн мекеме-ишканалардан түшө турган 
камсыздандыруу төгүмдөрүн көбөйтүү 
иштерин күчөтүү зарыл.

Андан соң, көптөгөн мамлекеттик, 
мекемелерден жана ишканалардан 
карыздарын чогултууну колго алуу зарыл. Биз 
элибиздин тынчтыкта бакубат жашашына, 
пенсионерлердин татыктуу жашашына 
жогорку деңгээлде кызмат кылышыбыз керек.

ПЕНСИЯЛЫК  САЯСАТ

ЕВРОАЗИЯЛЫК 
ЭКОНОМИКАЛЫК БИРИМДИКТЕ  
ПЕНСИЯЛЫК КАМСЫЗДОО

Пенсияга чыгуу маселеси, айрыкча анын 
өлчөмү  кыргызстандык мигранттарды жана  
Россия Федерациясынын жарандыгын алган 
кыргызстандыктарды кызыктырып келет.

Белгилөөчү нерсе,  бул маселе 
негизининен  биздин мекендештерибиздин 
ушул таптагы  макамына жараша болот, 
мисалы эмгек мигранты  патент менен иштеп 
жаткан болсо  анын салыгы жана социалдык 
төлөмдөрү жарандык мыйзам актылары 
менен,  ал эми  штаттык кызматкер жана 
эмгек жамаатынын мү   чөсү  болсо анда   Эмгек   
кодекси, профсоюздук комитеттер жана башка 
институттар аркылуу  жөнгө салынат. 

Болочок пенсиянын өлчөмү эмгекчинин  
эмгек акысынын өлчөмү, стажы, сиңирген 
эмгегине жараша болору бышык.

Эгер эмгек мигранты Кыргызстанда 
көп жыл бою иштеп, акыркы 5-6 жылдан 
бери Россия Федерациясынын же Казакстан 
Республикасынын аймагында иштеп жана 
жашап, ал өлкөлөрдүн жарандыгын алган 
болсо, мындай шартта мыйзам актылары 
лоялдуулукту камсыз кылуусу шарт.

Башкача  айтканда топтолгон потен-
циялдуу пенсия мамлекеттер ортосунда чогуу 
аракеттешүү алкагында конверттештирилет. 
Болгону  валюталарды конверттештирүүдө 
гана түйшүк жаралышы ыктымал, себеби 
ЕАЭБдин өлкөлөрүндө өтө чоң болбосо да 
валютардын курсу ар кыл эмеспи.

Беш мамлекеттин тең пенсиялык төлөө 
маселелерин  жөнгө салуучу бирдиктүү 
пенсиялык келишим жарандардын киреше-
леринин ар түрдүүлүгүнө байланыштуу дагы 
өзгөрүлүшү мүмкүн.

Андан сырткары, ЕАЭБдин өлкөлөрүнүн 
төртөөсүндө пенсиялык тейлөө системасы үч 
тепкичтүү, Белорусь Республикасында болсо  
бир тепкичтүү тилектештик схемасы жолго 
коюлган. Пенсияга чыгуу курак боюнча да 5-6 
жашка айрымачылыктар бар. 

Маалымат интернеттен алынып 
кыргызчаланды.

МИГРАЦИЯ
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Улан АСАНОВ:  “КЫРГЫЗСТАН 
МЕНЕН КОРЕЯ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ОРТОСУНДА ПЕНСИЯЛЫК 
КАМСЫЗДООНУН КЕЛЕЧЕГИ БАР”

Өлкөнүн Социалдык фонду соңку мезгилдерде 
чет өлкөлүк  кесиптештери менен тыгыз карым- 
катнашты күчөтүүнүн үстүндө. Ага мисал катары 
кыргызстандык соцфондчулардын жакында 
Корея Республикасына болгон иш сапарын кошууга 
болот. Бул туурасында  Кыргыз Республикасынын 
Социалдык фондунун төрагасынын орун басары 
АСАНОВ Улан Жалалович  баяндайт.

-Улан Жалалович, Социалдык фонддун 
чет өлкөлөрдүн пенсиялык кызматтары 
менен байланышынын ушул күндөрдөгү 
абалы туурасында айтып берсеңиз?

-Албетте, Социалдык фонд мүмкүн 
болушунча көз карандысыз мамлекеттер 
шериктештигиндеги, ошондой эле азия 
өлкөлөрүнүн  пенсиялык камсыздандыруу 
тутумдары менен кызматташууну жолго 
коюну приоритеттүү багыттарынын бири деп 
эсептейт. Мисалы былтыркы жылдын аягында 
Корея Республикасынын  Улуттук пенсиялык 
кызматынын эл аралык борборунун башкы 
директору Кюнгсик Ким жетектеген 
топ биздин Кыргызстанга эки тараптуу 
кызматташууну жандандыруу максатында 
келип кетишкен болчу.

-Жакында кыргыз тараптан да 
(Социалдык фонддун  өкүлдөрү) Корея 
Республикасында болуп келишпедиби. 
Ушул сапар жөнүндө да баян кылсаңыз.

-Биздин Кореяга быйылкы  иш сапарыбыз 
Корея Республикасынын Улуттук пенсиялык 
кызматы менен Кыргыз Республикасынын 
Социалдык фондунун эки тараптуу 
кызматташуунун алкагында болду. Биздин 
Сеулдагы жолугушуубузда Кореянын Улуттук 
пенсиялык фонду менен Кыргызстандын 
Социалдык фондунун ортосунда пенсиялык 
каражаттарды төлөө үчүн  билдирмелерди 
кабыл алуу маселелери боюнча кызматташуу 
жөнүндө Меморандумдун долбоорун 
талкууладык.

Кыргыз тараптан корей кесиптештер 

менен боло турган талкууга топту мен 
жетектеп бардым. Мени менен бирге 
юридикалык башкармалыктын башчысы 
Тамара Ибраимова, Мамлекеттик топтолмо 
пенсиялык фонду боюнча башкармалыктын 
башчысынын орун басары Жамиля.
Тогузбаева, эмгек мигранттарын социалдык 
камсыздандыруу боюнча секторунун башчысы 
Райхан Кенжебаева жогоруда айтылган 
талкууга катышып келишти.

Эки тараптуу талкуу алгач корея 
тараптын пенсиялык тутум, башкарууну 
автоматташтыруу тутуму жана пенсиялык 
каражаттарды инвестициялоо боюнча 
презентациясы менен башталды.Пенсиялык 
кызматтардын айрым бөлүкчөлөрү менен 
жеринде таанышууга мүмкүндүк болду. Андан 
сырткары пенсиялык камсыздоо боюнча 
кеп-кеңештерди берүүчү call- борборун дагы 
көргөзүштү.

Сеулдуктар убакыттын ар бир секундун 
пайдаланып калууга көнүшкөн эмеспи. 
Ошондуктан катышуучулар убакытты 
уттурбоого умтулуп жаттык. Меморандумдун 
долбоорунун айрым учурларын кылдат 
кароого туура келди, ага кошумча тиркеме 
дагы иштеп чыктык. Биз демейде иш 
бөлмөлөрдө иштегенге көнүп калганбыз 
го, а бул ирет биздин кызматкерлер корей 
кесиптештерин эс алуу багында да иштөөгө 
аргасыз кылышты. Себеби Сэулда иш ыргагы 
бир мүнөткө да өзгөрбөшү керек экен. Мисалы 
бизди кызыктырган бир суроону берип калсак 
эле, алардын ыргагы өзгөрүп кетип атты да. 
Ошондуктан эс алуу багындагы столдорго эле 
кагаздарыбызды жая салып, котормочунун 
жанын жай алдырбай койдук.

КЫЗМАТТАШУУ
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КЫЗМАТТАШУУ
-Демек, бул долбоордун кыргыз-

стандыктарга бере турган оң жагы 
кайсылар? 

-Меморандумдун долбоору Кореяда мурда 
иштеп келген  жана Корея Республикасынын 
Улуттук пенсиялык кызматында топтолмо 
каражаты бар  Кыргызстандын жарандарынын 
пенсиялык каражаттарын төлөтүп алуу 
боюнча билдирмелерди кабыл алууну 
ирээтке келтирүүнү көздөйт. Өзүңүздөр 
жакшы билгендей миграция агымы көптөгөн 
кыргыз жарандарын Кореяга да тартпадыбы. 
Корея Республикасы, Россия Федерациясы 
жана Казакстан Республикасынан кийин эле 
мигранттар көп агылган өлкө болуп калды. 
Демек, азыркы эмгек мигранттарынын 
эртеңки пенсиялык курагы жөнүндө азыртан 
ойлонуу керек. Ал үчүн кандайдыр бир 
кадамдарды жасоо зарыл да. Ошондуктан 
биз сөз кылып жаткан Меморандумдун 
долбоору жөн жерден пайда болуп аткан жок. 
Ал келечекке карай кадам болуп саналат. Эми 
түшүндүрүп  берейин:

Кореянын пенсиялык мыйзамдары боюнча 
пенсиялык топтолмолору бар жарандар 
мигрант  мындан ары туруктуу жашай турган 
өлкөсүнө чыгып кетип жатканда топтолгон 
каражатын  чыгарып  алууга укугу бар.
Каражатын чыгарып алуу үчүн  кайрылуу 
мөөнөтү чыгып кеткен учурунан баштап үч 
жылдык убакытты камтыйт. Кийин деле 
кайрылса болот,мисалы пенсиялык куракка 
жеткенде. Кореяда пенсиялык курак – 60 жаш. 
Бирок мында да билдирменин ээсинин үч 
жылдык убактысы болот, башкача айтканда 
60 жашка  толуп, пенсияга чыгып, анан үч 
жылдын ичинде мурдатан топтолуп келе 
аткан пенсиялык каражатын чыгарып ала 
алат.

Мурда Кореяда иштеп келген 
Кыргызстандын жараны ушул убакыттарда 
үлгүрүп калбаса, пенсиялык төлөмдөрүнөн 
кол жууйт.

Кокустан  бир убактарда Кореяда иштеп 
келген кыргыз мигранты көз жума турган 
болсо Меморандумдун долбооруна ылайык 
анын мураскору маркумдун пенсиялык 
топтоосун алуу укугуна ээ болот.Албетте 
кимдер мураскор боло алат, аны Корея 
Республикасынын мыйзамдары аныктайт. 
Маанилүү бир маалыматты айтайын,  
Кореянын Улуттук пенсиялык кызматынын 
маалыматтары боюнча ушул тапта кыргыз 
мигранттарынын пенсиялык топтолмо 
каражаттарынын көлөмү 3 миң АКШ 

долларын түзөт экен.Топтолгон каражаттар 
корея тараптан билдирүүчүнүн банктык 
эсебине аларман өзү тандаган валютада бир 
жолу которулуп берилет.

-Бул меморандум качан ишке кириши 
күтүлүүдө?

Адегенде эки тараптуу меморандумдун 
максаты жөнүндө токтолоюнчу.Эки тарап 
– Кыргызстан менен Корея мамлекеттер 
ортосунда келечектеги мамилелер үчүн  
негиздерди иштеп чыгууда, эки мамлекеттеги 
пенсиялык тутумду олуттуу өркүндөтүүгө 
көмөк көрсөтүү болуп саналат. Максаттарга 
жетишүү үчүн тараптардын мамлекеттеринин 
жарандарын пенсиялык камсыздоо 
маселелеринде өз ара кызматташтыкты 
өнүктүрүү үчүн эки мамлекеттин пенсиялык 
мыйзамдары боюнча маалымат алмашуу, 
кызматташтыкты өркүндөтүүнү жолго 
салуу биринчи кезекте турат. Биздин Сеулга 
болгон сапарыбызды  Бишкектеги өткөн 
жылдагы жолугушуунун экинчи этабы 
катары бааласа болот. Азыркы мезгилде 
Корея Республикасынын Улуттук пенсиялык 
кызматы Меморандумдун долбоорунун 
алкагында бөлүкчөлөрдүн социалдык фонд 
менен иштешүүнү уюштуруу боюнча иш-
чаралар даярдалууда. 

-Албетте, мындай оң жыйынтыктуу 
макулдашуулардын арбын болгону 
жакшы, балким “жеңил барып, оор 
келгендирсиздер?”

-Жогоруда белгиленген мүмкүндүктөрдөн 
жана ыңгайлуулуктардан сырткары дагы 
бир маанилүү макулдашууга  жетиштик. Ал 
макулдашууга ылайык Корея тарап Социалдык 
фондко 120 компьютер кайтарымсыз негизде 
бериле турган болду. Кыргызстандын чегине 
чейинки жеткирүүнү кореялыктар өз мойнуна 
алышты, демек “оор келген болобузбу?”

-Рахмат сизге, кызматташуунун 
келечеги кең болсун!

Сүрөттө: У. Асанов Корея Республикасынын  
Улуттук пенсиялык кызматынын эл аралык 
борборунун башкы директору Кюнгсик Ким 
менен
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КЫЗМАТТАШУУ

КЫРГЫЗСТАН ТБИЛИСИДЕ 
ТАЖРЫЙБА БӨЛҮШТҮ

Социалдык фонд  башка өлкөлөрдун 
пенсиялык системасы менен таанышууну 
жана  кызматташууну  күн тартибиндеги 
маселелердин бири катары карайт. Май 
айында фонддун жетекчи курамынын 
өкүлдөрү Грузияга иш сапары менен 
барып кайтышкан. Редакциянын бул 
иш сапар тууралуу суроолоруна Кыргыз 
Республикасынын Социалдык фондунун  
төр агасынын кеңешчиси Жуматаева 
Гүлнур Муратовна жооп берди.

-Гүлнур Муратовна, сөзүбүздүн башында  
кыргыз соцфондчуларынын Грузияга 
болгон иш сапары эмнеге байланыштуу 
болгонун  айтып берсеңиз? 

-Грузиянын Тбилиси шаарында 
“Социалдык камсыздандыруу системалары-
нын  өнүгүүсүндөгү маалыматтык техно-
логиялардын ролу” аттуу Эл аралык 
конференция болуп өттү. Кыргыз 
Республикасынын Социалдык фонду 
дагы бул конференцияга өз тажрыйбасы 
менен бөлүшүү максатында чакырылган 
эле. Кыргыз Республикасынан тышкары 
эл аралык конференциянын жүрүшүнө 
Россия Федерациясынын, Беларуссиянын, 
Молдованын, Армениянын, Азербайджандын, 
Казахстандын, Таджикистандын жана 
конференция ээлери болгон Грузиянын 
мамлекеттик социалдык камсыздоо жана 
камсыздандыруу институттарынын өкүл-
дөрү өз салымдарын кошушту. Ар бир 
катышкан мамлекеттин өкүлдөрү өздөрүнүн 
пенсиялык саясатындагы жаңылыктары, 
жетишкендиктери менен бөлүшүп, көйгөйлөрү 
тууралуу сөз кылышты. Конференциянын 
жүрүшүндө кызуу талкуулар орун алып, 
пайдалуу жакшы тажрыйбалар жөнүндө 
пикир- алмашуулар болду. 

-Кыргызстандын пенсиялык системасы 
менен Грузин Республикасынын пенсия-
лык системасындагы окшоштуктар, айры-
мачылыктар жана аларда  жүргүзүлгөн 
реформалар туурасында да токтолсоңуз?

-Грузия менен Кыргыз Республикасынын 
пенсиялык системаларын салыштыруу өтө эле  

кыйын. Анткени, өзүнүздөргө жакшы маалым 
болгондой, Грузияда Михаил Саакашвили 
бийликке келген учурда мамлекеттин баардык 
чөйрөлөрүндө өтө ири реформаларды ишке 
ашырган эле. Ошондой реформалардын 
бири социалдык камсыздоо саясатында дагы 
жүргүзүлүп, пенсиялык камсыздандырууну 
толугу менен жокко чыгарып, баардык 
пенсионерлер үчүн иштөө стажына карабай, 
системага кошкон салымына карабай бирдей 
белгиленген өлчөмдө пенсиялык пособие 
төлөөгө өтүшкөн. Учурда реформалардын 
башында турган Каха Бендукидзе бул кадам 
пенсиялык системаны жок кылуу менен 
барабар деп айткан сөзү белгилүү. Ал мындай  
кадамга пенсиялык системанын өзүнүн 
милдеттенмелерин төлөй албай дефолтко 
учурашы менен байланыштырган эле.  
Грузиядагы экономикалык абал өтө кыйын, 
ошондуктан мурункудай система менен пенсия 
төлөп бере албайбыз деп ачык жарыялашкан.  
Бирок болуп өткөн конференцияда Грузия 
кайрадан пенсиялык системаны түптөөгө 
кадамдарды жасап жаткандыгы тууралуу 
билдирди. Алар ыктыярдуу топтоо 
компонентин киргизүү жөнүндө пландары 
менен бөлүшүп, ыктыярдуу болсо дагы 
топтомо пенсиялык системаны түзүүгө багыт 
алып жатышкандыгы жөнүндө айтышты.

-Кызматтык мындай  карым-катнаштар  
дагы  кимдер менен  уланат?

-Негизи мындай эл аралык конференциялар 
жылына бир жолу болуп турат. Былтыр 
мындай конференция сентябрь айында 
бизде өткөн эле. Быйыл мынтип Грузияда, 
ал эми эмдиги жылы Азербайджанда, Баку 
шаарында өткөрүлүүсү пландалып жатат. Бул 
конференциялар Эл аралык пенсиялык жана 
социалдык фонддордун ассоциациясынын 
демилгеси жана колдоосу менен  өткөрүлүп 
турат. Бул уюмга ондогон мамлекеттин ар 
кандай социалдык жана пенсиялык фонддору 
мүчө болуп кирген. Ушул уюмдун жардамы 
менен биз чет өлкөлөрдөгү социалдык 
камсыздоо саясатында жана пенсиялык 
камсыздандыруу жаатында болуп жаткан 
акыркы өзгөрүүлөр тууралуу ар дайым 
кабардар болуп турабыз. Андан тышкары 
уюм мүчөлөрү болгон, башка мамлекеттер 
менен ар кандай эки-тараптуу сүйлөшүүлөрдү  
жүргүзүүгө дагы өбөлгө түзүп келет.

Суроо салган: Клара Тапкеева
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
СОЦИАЛДЫК ФОНДУ ТАРАБЫНАН 
РЕГРЕССТИК ТАЛАПТАРДЫН 
КОЮЛУШУНУН УКУК ЧЕНЕМДҮҮЛҮГҮ 
ЖӨНҮНДӨ 

Акыркы мезгилде Кыргыз 
Республика        сы     нын Социалдык фондуна 
Кыргыз Республикасынын ар кайсы 
министрликтеринен жана ведомстволорунан, 
ошондой эле юридикалык жактардан 
Социалдык фонддун региондук органдары 
тарабынан регресстик талаптардын 
коюлушунун укук ченемдүүлүгү боюнча 
кайрылуулар көп түшүүдө. Ушуга 
байланыштуу алардын коюлушунун укук 
ченемдүүлүгү тууралуу түшүндүрмө берүү 
керек деп эсептейбиз.    

Биринчи кезекте Кыргыз Республи-
касынын Социалдык фонду тарабынан  
эмгектик мертинүүдөн улам майыптыгы 
боюнча же багуучусунан ажырагандыгы 
боюнча иш жүзүндө төлөнүп берилген 
пенсиялардын суммалары боюнча 
кызматкердин ден соолугуна келтирилген 
зыянга күнөөлүү иш берүүчүлөргө регресстик 
талаптар коюларын белгилей кетүү керек. 
Регресстик талап – карызкордун күнөөсү 
бою     нча үчүнчү жакка төлөнгөн акчалай 
суммалардын кайтарылышы жөнүндө 
кайтарым талап. 

Кыргыз Республикасынын Эмгек 
кодексинин 223-беренесине ылайык иш 
берүүчү кызматкерлерге алардын кызматтык 
милдеттерин аткаруу менен байланышкан 
мертинүү, кесиптик ооруга чалдыгуу же 
ден соолугуна келтирилген башка зыян 
үчүн жоопкерчилик тартышы министрлик, 
ведомство же юридикалык жак болбосун 
иш берүүчүлөргө эмгектик мертинүүдөн 

улам майыптыгы боюнча же багуучусунан 
ажырагандыгы боюнча иш жүзүндө төлөнүп 
берилген пенсиялардын суммалардын ордун 
толтуруу жөнүндө регресстик талаптардын 
коюлушунун себеби болуп эсептелет.

Эмгектик мертинүү алган же кесиптик 
ооруга чалдыккан адам «Мамлекеттик 
пенсиялык социалдык камсыздандыруу 
жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамына ылайык майыптыгы боюнча 
пенсия алууга укуктуу. Бирок, аталган 
пенсияны төлөп берүү мезгилсиз мүнөзгө ээ 
жана Кыргыз Республикасынын Социалдык 
фондунун бюджетине олуттуу залал 
келтирет, себеби майып деп таанылган 
камсыздандырылган адамдар майыптыгы 
пайда болгон учурда мыйзамда белгиленген 
камсыздандыруу стажы болсо майыптыгы 
боюнча пенсия алууга укуктуу.  Көпчүлүк 
учурда аталган адамдар эмгектик мертинүү 
алган учурда пенсияга чыгуу үчүн талап 
кылынган андай камсыздандыруу стажын 
иштеген эмес, ошондон улам иш берүүчү 
тарабынан чегерилген каражаттардын 
эсебинен майыптыгы боюнча пенсия 
алууга мүмкүндүк берген камсыздандыруу 
чегерүүлөрүнүн суммасын топтогон эмес. 
Буга карабастан Кыргыз Республикасынын 
Социалдык фонду Мыйзамга ылайык 
майыптыгы боюнча пенсия алууга укугу 
бар жарандарды социалдык камсыздоо 
максатында аталган пенсиялардын төлөп 
жатат.  

Ошону менен бирге Кыргыз 

ПЕНСИЯЛЫК МААЛЫМДУУЛУК
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Республикасынын Граждандык кодексинин 
1009-беренесине ылайык башка жак келтирген 
зыяндын ордун толтурган жак, эгерде мыйзам 
менен башка өлчөм белгиленбесе, ал жакка 
төлөнгөн зыяндын ордунун өлчөмүндө кайра 
талап коюу (регресс) укугуна ээ болот. 

Мисалы «Кыргыз Республикасынын 
Социалдык фонду жөнүндө» Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамынын 2-беренесине 
ылайык кызматкерлердин жана башка 
жарандардын ден соолугуна зыян келтирүүгө 
күнөөлүү иш берүүчүлөрдөн жана жарандардан 
эмгектик мертинүүсүнүн, кесиптик ооруга 
чалдыгуусунун натыйжасында майыптыгы 
боюнча же багуучусунан ажырагандыгы 
боюнча мамлекеттик пенсиялардын 
суммаларын өндүрүү Социалдык фонддун 
функцияларынын бири болуп эсептелет.     

«Кыргыз Республикасынын Социалдык 
фонду жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамынын 4-беренесине ылайык 
Социалдык фонддун каражаттары регресстик 
талаптарды коюунун натыйжасында 
иш берүүчүлөрдөн жана жарандардан 
өндүрүлүүчү каражаттардын эсебинен дагы 
түзүлөт.  

Өндүрүш менен байланышкан эмгектик 
мертинүүдөн, кесиптик ооруга чалдыгуудан 
улам майыптыгы боюнча же багуучусунан 
ажырагандыгы боюнча төлөнгөн 
пенсияларды калыбына келтирүү боюнча 
гана регресстик талап коюларын белгилей 
кетүү зарыл. Мисалга алсак жалпы оорудан 
улам майыптыгы боюнча пенсиялардын 
суммаларын калыбына келтирүү боюнча 
регресстик талап коюлбайт. 

Кыргыз Республикасынын Жогорку 
Кеңешинин социалдык саясат боюнча 
комитети тарабынан регресстик талаптардын 
коюлушунун негиздүүлүгү тууралуу 
корутунду берилген. 

Бирок, зыяндын ордун толтуруу 
боюнча ченемдерди жөнгө салган Кыргыз 
Республикасынын мыйзамдары, ошондой эле 
мамлекеттик социалдык камсыздандырууну 
жана пенсиялык камсыздоону жөнгө салган 
ченемдер Социалдык фонддун региондук ор-
ган   дары тарабынан регрес стик талаптардын            
коюлушунун укук ченемдүүлүгүн жетиштүү 
түрдө толук регламенттерин эске алсак дагы 
иш берүүчүлөр тийиштүү сумманы төлөөдөн 

баш тартууда, буга байланыштуу региондук 
органдар аталган суммаларды соттук тартипте 
өндүрүүгө аргасыз болууда.   

Талаштын бул предмети боюнча 
соттук иштерди кароонун түзүлгөн соттук 
практикасы дагы региондук органдар 
тарабынан регресстик талаптардын 
коюлушунун укук ченемдүүлүгү тууралуу 
ырастайт. Сот укук колдонуучу орган болуп 
эсептелгендиктен бул факт өтө маанилүү, 
ошондуктан чечим чыгарууда сот укук 
мамилелердин бул чөйрөсүн жөнгө салган 
укуктук ченемдерди гана жетекчиликке алат. 
Мындан сырткары, Кыргыз Республикасынын 
жарандык процесстик мыйзамдарына ылайык 
Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун 
соттук актылары токтоосуз мыйзамдуу күчүнө 
кирет, акыркы чечим болуп саналат жана 
ага даттанууга болбойт. Ушуга байланыштуу 
көрсөтүлгөн актылар дагы укук колдонуу 
практикасы болуп эсептелет.  

Ушуга байланыштуу Кыргыз 
Республикасынын Социалдык фонду 
региондук органдар тарабынан эмгектик 
мертинүүдөн, кесиптик ооруга чалдыгуудан 
улам майыптыгы боюнча же багуучусунан 
ажырагандыгы боюнча пенсиялардын 
суммаларын ордун толтуруу жөнүндө 
регресстик талаптардын коюлушу колдонулуп 
жаткан мыйзамдардын жоболоруна ылайык 
келээрин жана укук ченемдүү болуп 
эсептелээрин белгилейт.      

Айнура Акерова,  
Соттук иштер боюнча бөлүмдүн 

башчысы - юридикалык башкармалыктын 
башчысынын орун басары

ПЕНСИЯЛЫК МААЛЫМДУУЛУК
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ЭГЕМБЕРДИ ЭРМАТОВ,  
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНЕ 

КАРАШТУУ МАМЛЕКЕТТИК ТИЛ БОЮНЧА УЛУТТУК 
КОМИССИЯНЫН ТӨРАГАСЫ: 

“КЫРГЫЗ БӨЛҮНГӨНҮН КОЙБОСО, 
МАМЛЕКЕТТИК ТИЛ ДА, УЛУТТУК АҢ-
СЕЗИМ ДА, ЭКОНОМИКА ДА ӨСПӨЙТ...”

- Мамлекеттик тил боюнча мыйзамдын 
кабыл алынгандыгына 26 жыл болду. Ошого 
карабай, кээде дагы эле ал өз өлкөсүндө, өз 
элинде  өз ордун таппай жүргөндөй сезилет.. 
Сиздин баамыңызда мамлекеттик тилдин  
бүгүнкү күндөгү абалы кандай?

- Бүгүнкү күндө мамлекеттик тилдин 
абалы бир топ дурус. Ошол 26 жылдын алгачкы 
5 жылы ичинде мамлекеттик тилдин өсүп-
өнүгүүсү бир топ жакшы жолго коюлган болчу. 
Бирок, мамлекет тарабынан мамлекеттик 
тилди өнүктүрүү максатында иштелип чыккан 
программаларды ишке ашыруу үчүн каражат 
маселеси чечилбегендиктен мамлекеттик 
тилдин өсүп-өнүгүүсү бир топ солгундап 
кеткен. Ал эми азыркы учурда бул жааттагы 
маселелер чечилип, аракеттер көрүлүүдө. 

- Бүгүнкү күндө тил маселеси бир 
топ алдыга жылып, дурус болуп калды 
дегениңиздин жөнүн айтсаңыз?

- Президент Алмазбек Атамбаев атайын 
мамлекеттик тилдин өсүп-өнүгүүсү, тил 
саясаты боюнча атайын токтом кабыл алып, 
жарлык чыгарып,  мамлекеттик тилдин 
өсүп-өнүгүүсү жыйырманчы жылга чейинки 
стратегиясын, планын иштеп чыгып, 
2015-жылга 243 млн сом бөлүп, бекитип 
берген. Мына ушул программанын негизинде 
мамлекеттик тил Кыргыз Республикасында 
этностор аралык тилге айлансын деген 

талап коюлган жана ошого ылайык каржы 
маселелери чечилип берилген. 

- Ушундай да бир суроо туулат: 
Конституциябызда расмий тил турганда, 
мамлекеттик тил мындан ары деле 
оңтойсуз абалда жашай берет окшобойбу?

- Биз келечекте өзүбүздүн гана 
казаныбызда кайнай бербей, мамлекеттик 
тилдин гана маселелеринин аркасында жүрө 
бербей, өнүккөн мамлекет бололу десек, 
келечекте дүйнөнүн башка элдери менен 
алаканы кеңири жүргүзө алабыз десек, 
биздин атуулдар дүйнөнүн кайсы бурчуна 
барса дагы эркин, өзүнүн каалагандай 
жүрүшүнө, иштешине, окуусуна, бизнесине 
мүмкүнчүлүк түзөлү десек, биз ошол үч 
тилди кошо ала кетишибиз керек. Бул 
жогоруда айтылган Кыргыз Республикасында 
2014-2020-жылдары мамлекеттик тилди 
өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүүнүн 
Улуттук программасында абдан кеңири, толук 
жана так жазылып берилди. 

Айрыкча элет жериндеги биздин 
атуулдарга жана уул--кыздарыбызга ушул 
талапты туура коюп, мамлекеттик тил 
менен эле бирге орус тилин, англис тилин 
өздөштүрүп алуусуна шарт түзүп берүү 
үстүндө иштеп жатабыз. Мына азыр эң 
негизги мамлекеттик тил боюнча улуттук 
программанын негизги бир устуну бар, ал – 
Кыргызтест системасын киргизип жатабыз. 
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Бул боюнча  Кыргызстандагы ар бир 
атуул өзүнүн улутуна, жынысына, жашына 
карабастан, мамлекеттик кызматта иштесе, 
алар сөзсүз Кыргызтест системасы боюнча 
мамлекеттик тилден тест тапшырышы 
керек. Ал:  А1, А2; В1, В2; С1, С2 деңгээлинде 
болот. А1 деңгээли – мамлекеттик тилде 
жөнөкөй сүйлөй алуу, көчөдө, дүкөндө, жолдо, 
ресторанда, самолетто, ушундай кырдаалдык 
бир абалда өзүнүн ой-пикирин билдирип 
сүйлөшүү, жөнөкөй деңгээлде сүйлөшүү. 
Ал эми В1 деңгээли – эгер мамлекеттик 
кызматта иштейм десең, ушул мамлекеттик 
кызматтын орто деңгээли, орто кызматкерден 
деңгээлинде билишиң   керек, өзүңдүн 
ишиңди, кызматыңды аткара алыш үчүн мына 
ушундай талаптарды коюп жатабыз. Ал эми 
С1 –  эң жогорку деңгээл. Эгер мамлекеттик 
бир саясий жогорку кызматка барам десе, 
депутат болом десе, министр болом десе, С1, 
С2 деңгээлинде мамлекеттик тилди билиши 
керек. Мына ушул талаптарды койгонбуз. 
Бул талаптар боюнча сынак(пробный) 
тесттери иштелип чыкты, бүгүнкү күндө 
министрликтер, агенттиктер тест тапшырып 
жатышат. Азыр 4-5 агенттик тапшырды, эми 
ушул август айына чейин министрликтерди 
тесттен өткөрөбүз. 

- Бул тесттен өтө албай калган учурда 
кандай болот?

- Бул жерде тест тапшырып жаткан адам, 
биринчи эле коюлган талап бул купуялуулук, 
анын аты-жөнү билинбейт, атайын сыр 
сөз (пароль) берилет, ошону менен гана 
тапшырат, анын өтпөй калгандыгын ал адам 
өзү гана билет, башка эч ким биле албайт. Ал 
адам кайрадан даярданып туруп, кайрадан 
тапшырууга мүмкүнчүлүк алат. Биз быйылкы 
жылы ошол тесттин талаптарын бардык 
мамлекеттик кызматкерлерге жеткиребиз, 
кандай талаптар коюлат, кантип даярдануу 
керек, алардын окуу куралдарын чыгарып 
жатабыз. 

- Кыргыз тилин жана кыргыз адабий 
тилин ушул тест, китептер менен сактап 
кала алабызбы?

- Эми биздин тилибиз бай тил. Бирок ошол 

байлыкты жоготпой сактап кала тургандар 
– биз, кыргыз тилинде сүйлөгөндөр. Биз 
өзүбүздүн тилибизди жерибей, анын канчалык 
байлыгына сүйүнүшүбүз керек жана аны 
ушул өзүбүздүн чөлкөмдөрдө диалектерде 
сүйлөгөн сөздөрдү, керек болсо кыргыз 
тилинин, адабий тилинин айлампасына алып 
келип кошушубуз керек. Мисалы, айталы 
орустар  диалектилик сөздөрдү жерибейт, 
аны орус эли “байлык” деп эсептейт. Мисалы 
Вологодский облустан чыккан Астафьев, Белов 
деген, Сибирден чыккан Распутин, Алтайдан 
чыккан Шукшин деген жазуучулардын 
тилдерин алып орустун, нукура өзүбүздүн 
тил деп эсептейт дагы, ошолорду байлык 
катары көрүшөт, ошолор аркылуу тилдерин 
тынымсыз байытып турат. А бизде болсо, 
мына ушундай мамиле жок. Бир кезде адабий 
тил жаралган, корун жараткан окумуштуулар 
Ысык-Көлдүн тегерегинен чыгып калат да: 
“Ушул жер гана адабий тил, башкалар чала 
тил”, -  деген ой-пикир бүгүнкүгө чейин жашап 
жүрөт. Биз ушундан арылышыбыз керек. 
Биздин Кыргызстанда, маселен, Жээнбай 
Мукамбаев деген окумуштуу адам болгон. Ал 
“Диалектологиялык сөздүк” деген сөздүктү 
жараткан. Көзү тирүүсүндө ушул кишинин 
сөздүгүн чыгарууга жол беришкен эмес, мына, 
көзү өтүп кеткенден кийин чыкты. Карасаң 
бул кишинин түзгөн сөздүгүндө чексиз бир 
байлык жатат. Жерге-Талдын, Нургаптын, 
Баткендин, ичкиликтердин көп сөздөрүн 
алып келген. Азыр бул жерден айтсаң: “Бул 
өзбектин сөзү, бул башканын сөзү”, -  деп 
турушат. Ал өзбектин же башканын сөзү эмес, 
ошол жерде миң жылдан бери жашап келген 
кыргыздардын сөзү.  

Күлүйпа Кошокова
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-Каза болгон багуучунун 
багуусунда турган үй-бүлө 
мүчөлөрүнө кимдер кирет? 

-Каза болгон адамдын багуусунда 
турган же каза болгон күнгө карата 

андан каражат алганга укугу бар жумушсуз 
адамдар деп төмөнкүлөр эсептелишет:

• эресеге жете элек балдар, анын ичинде 
жаңы төрөлгөн эмчектеги ымыркайлар, 
асырап алган балдар, өгөй уул жана өгөй 
кыздар, ошондой эле окутуунун күндүзгү 
формасы боюнча билим берүүнүн бардык 
деңгээлдериндеги билим берүү уюмдарында 
окуган он сегиз жаштагы жана андан өткөн, 
бирок жыйырма үч жаштан ашпаган курактагы 
окуучулар;

• он сегиз жашка чыга элек эже-сиңдилер, 
ага-инилер, неберелер, эгерде алардын 
жумушка жарамдуу ата-энелери жок болсо;

• эгерде адам каза болгон учурда ата-
энеси, күйөөсү, аялы пенсия курагына 
жеткен болсо же ден соолугуна байланыштуу 
мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар болуп 
эсептелишсе.

•эгерде алар анын толук багуусунда 
турушкан болсо (эгерде каза болгон адамдын 
таап берген каражаты бул адамдар үчүн жашап 
туруунун негизги жана туруктуу булагы болуп 
эсептелген болсо) таанылышат.

Жашы жете элек балдардын багууда 
турушу болжолдуу айтылат жана далилди 
талап кылбайт.

-Каза болгон адамдын сөөгүн 
коюуга жөлөкпул алуу үчүн кандай 
документтер зарыл? 

-Каза болгон адамдар 
категорияларынын сөөгүн коюуга 

жөлөкпул төлөө үчүн бериле турган негизги 
документтердин тизмесине төмөнкүлөр 
кирет:

• сөөк коюуга жөлөкпул төлөө жөнүндө 
арыз;

• каза болгондук жөнүндө маалымкат 
же турган аймагына карабастан жарандык 
абалды мамлекеттик каттоо актылары (ЗАГС) 
органы тарабынан берилген каза болгондук 

жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү;
• каза болгон адамдын акыркы жашаган 

жеринен жана анын үй-бүлө курамы жөнүндө 
маалымкат;

• арыз берүүчүнүн (сөөктү койгон 
адамдын) жашаган жерин (каттоосун) 
көрсөтүү менен анын ким экендигин 
тастыктаган документтин көчүрмөсү;

• каза болгон адамдын фамилиясын, 
аты-жөнүн, жашаган жерин жана арыз 
берүүчүнүн фамилиясын, аты-жөнүн көрсөтүү 
менен чындыгында сөөктү койгон фактыны 
тастыктаган расымдык кызмат көрсөтүү 
агенттигинен же жергиликтүү өз алдынча 
башкаруу органдарынан (айыл өкмөтү, 
аймактык коомдук өз алдынча башкаруу, 
аймактык муниципалдык башкаруу, үй жана 
кварталдык комитеттер) маалымкат.

Чет мамлекеттердин тийиштүү органдары, 
анын ичинде КМШ катышуучу-мамлекеттер 
тарабынан берилген каза болгондук жөнүндө 
маалымкаттар Кыргыз Республикасынын 
жарандарынын сөөгүн коюуга жөлөкпул төлөө 
үчүн негиз болуп эсептелбейт.

 Айрым категориядагы каза болгон 
адамдардын сөөгүн коюуга жөлөкпул төлөө 
үчүн жогоруда көрсөтүлгөн тизмеге кошумча 
төмөнкүлөр тиркелет:

• жер участогуна жеке менчик укугу 
тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү жана салык 
(ДФЧнын мүчөлөрүнүн же анын багуусундагы 
үй-бүлө мүчөсүнүн сөөгүн коюу учурунда) 
төлөнүшү жөнүндө маалымкат;

• патенттин көчүрмөсү (патент негизинде 
иштеген жеке ишкердин же анын багуусундагы 
үй-бүлө мүчөсүнүн сөөгүн коюу учурунда);

• Кыргыз Республикасынын Улуттук 
статистика комитетинин күбөлүгүнүн 
көчүрмөсү жана салык төлөнүшү жөнүндө 
салык органдарынан маалымкат (патент 
негизинде иштеген жеке ишкердин же анын 
багуусундагы үй-бүлө мүчөсүнүн сөөгүн коюу 
учурунда);

• каза болгон адамдын эсепте тургандыгы 
жөнүндө ишке орноштуруу кызматы 
тарабынан берилген маалымкат (жумушсуз 
адамдын сөөгүн коюу учурунда);

• каза   болгон адамдын эсепте 
турбагандыгы жөнүндө ишке орноштуруу 
кызматы тарабынан берилген маалымкат 
жана эмгек китепчесинин көчүрмөсү 
(иштебеген адамдын сөөгүн коюу учурунда). 
Эмгек китепчеси жок же жоголгон учурда, 
анын жок экендигинин себеби жөнүндө 
түшүнүк кат берилет.

СУРОО ЖООП

СОЦИАЛДЫК ФОНДДУН 
АДИСТЕРИ ЖООП БЕРЕТ
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ЭЛЕТТЕН КАБАР

РАЙОНДО КАМСЫЗДАНДЫРУУ 
ТӨГҮМДӨРҮН ЖЫЙНОО 
КҮЧӨТҮЛӨТ

Жалал-Абад облусуна караштуу Сузак 
району республикадагы эки эң чоң райондун 
бири болуп саналат. Калкынын саны 
200миңге чаап барып, райондун аймагында 
көп улуттуу эл ынтымакта жашашат. Бир 
убактарда Социалисттик баатырлардын 
далайынын даңкын пахтазарлуу талаалар 
чыгарган болсо, учурда жалпы район рынок  
экономикасынын шартында аймактын  
өнүгүшүн камсыз кылуу үчүн аракеттер 
көрүлүп келет. Алардын катарын райондук 
Социалдык фонд дагы толуктайт. 

Сузак райондук Социалдык  фонддун 
башкармалыгынын  башчысы Бакыт 
Мадумаровдун билдирүүсүндө 2015-жылдын 
биринчи  6 айынын жыйынтыгы боюнча 
120700,0 миң сомго план тапшырма 
жеткирилген болсо, 126356,9 миң сом 
камсыздандыруу төгүмдөрү жыйналып, 
же болбосо 105 пайызга аткарылган. Бул 
көрсөткүч өткөн жылдын ушул эле мезгилине 
салыштырмалуу 103 пайызга жогорулап, 
3350,7 миң сомго көп чогултулганын 
айгинелейт.

- Социалдык фонддун Сузак райондук 
башкармалыгы боюнча утурумдук 
камсыздандыруу төгүмдөрүн жыйноонун 
деңгээли, 2015-жылдын 6 айында жалпы 
127163,4 миң сом камсыздандыруу 
төгүмдөрү эсептелинип, анын 120684,4 
миң сому жыйналып 95 пайызды түзгөнүн 
кошумчалаган райондук жетекчи айыл чарба 
жерлеринен камсыздандыруу төгүмдөрү 100 
пайызга жыйналган же болбосо 2728,0 миң 
сом камсыздандыруу төгүмдөрү эсептелинип, 
анын 2728,0 миң сомун жыйноого 

жетишкенибиз жасалган аракеттерибиздин 
натыйжасы,-болду дейт Бакыт Мадумаров..

Камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча  
карыздарды өндүрүү

Бул маселе көңүлдөн сырт калбаганын  
райондук башкармалыктан төмөнкүдөй 
сандар менен  түшүндүрүшөт. Камсыздандыруу 
төгүмдөрүнүн бардык карызы 2015-жылдын 
1-январына карата 408551,9 миң сом болсо, 
2015-жылдын 1-июлуна карата 35179,4 миң 
сомду түзүп, камсыздандыруу төгүмдөрүнүн 
карызы 5672,5 миң сомго азайган.

Жылдын башында да, тээ мурдатан деле 
камсыздандыруу төгүмдөрүнүн карыздарын 
өндүрүү  үчүн  ар кандай юридикалык жана 
жеке жактарга 1351  билдирүү жөнөтүп, 
түшүндурүү иштерин жолго салып атып 
20215,2 миң сомдун 6870,7 миң сому өндүрүлдү; 
9712,1 миң сом суммасына 32 доо каттары 
жөнөтүлүп, анын 3338,8 миң сому өндүрүлдү; 
9  административдик айып салынган -15,0 
миң сом  толугу  менен өндүрүлдү; укук коргоо 
органдарына 2136,8 миң сом суммасына 30 
материал өткөрүлүп берилип, андан 702,5 миң 
сом өндүрүлдү.

Ишкердик жүргүзгөн жеке жактар менен 
иш алып барууда сузактык соцфондчулар 
2015-жылдын алты айында жалпы суммасы 
1360,4 миң сомдук 2767 даана камсыздандыруу 
полистерин сатып, пландык тапшырманы 
104,4 пайызга аткарышканын белгилешет.

Өткөн жылга салыштырмалуу 
камсыздандыруу полистеринин сатылган 
саны 142,6 пайызга көбөйдү, башкача айтканда 
827 даана көп сатылды. Ошол эле учурда 
2014-жылга салыштырмалуу камсыздандыруу 
полисинин орточо бир айлык баасы 39 сомго 
өскөн.
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БИЗ, СОЦИАЛДЫК ФОНДУН  
ИШИНЕ ЫРААЗЫБЫЗ

Ормокеев Тагай: эмгектин 
ардагери, көп жылдар бойу айыл 
чарбасында, байланыш бөлүмдөрүндө 
жана ар кандай тармактарда үзүрлүү 
эмгектенип келген. 1973-1978-жылдары 
№28 партсъезд орто мектебинде 
директор, 1978-1982-жылдары Сузак 
совхозунун профкомунун төрагасы, 
1993-2012-жылдары Кыз Көл байланыш 
бөлумүнүн башчысы болуп иштеген. 
Ушул жылдарда ак эмгеги үчүн райондук, 
областтык, республикалык жана “Кыргыз 
почтасы” мамлекеттик ишканасынын 
транспорт жана коммуникация 
министрлигинин ардак грамоталары 
менен сыйланган. 2007-жылы Жалал-Абад 
областынын “Акыйкат” газетасынын 
“2007-жылдын мыктысы” деген диплому, 
2008-жылдын 7-майында Кыргыз 
Республикасынын байланышына “Эмгек 
сиңирген кызматкер” деген мамлекеттик 
сыйлыктар менен сыйланган. 2010-
жылы өз каражатынын эсебинен Кыз –
Көл байланыш бөлүмүнө имарат салып 
берген. Бүгүнкү күндө Тагай ата Сузак 
районунундагы Кыз-Көл айыл өкмөтүнүн 
ардактуу атуулу жана жашоочусу.

Аталган район облустун борборуна  
жакын жайгашкандыктан эл негизинен 
керектөөлөрүн  Жалал-Абад шаарынын 
базарларынан алышат.Ал себептен улам 
райондун аймагы жана калкы чөн жана 
көп болгону менен район боюнча 115 соода 
орундары, 1 базары гана бар. 2015-жылдын 
алты айында жалпы суммасы 177,0 
миң сомго 611 даана камсыздандыруу 
полистери сатылган. Базарларда социалдык 
камсыздандыруу боюнча камтуу 89 пайызды 
түздү.

Жарым жылдын жыйынтыгы боюнча 
пенсияларды төлөө үчүн 617518,0 миң сом 
керектелсе, каржылаганы 617518,0 миң 
сом болуп керектөөнүн 100 пайызы камсыз 
болгон, же болбосо, пенсияларды төлөө үчүн 
орто эсеп менен ай сайын керектелүүчү сумма 
102919,7 миң сомду түзгөн.

2015-жылдын 1-июлуна карата пенсияны 
банктан алуучулардын саны 12662 пенсионер 
ай сайын керектелүүчү сумма 50871,2 миң сом. 
Ал эми почта бөлүмдөрүнөн алууучулардын 
саны 11713 пенсионер ай сайын керектелүүчү 
сумма 49359,3 миң сом.

2015-жылдын 6-айынын ичинде жаңыдан 
пенсия чектөөгө 923 пенсионерлерден арыз 
келип түшүп, анын 918и борборго жөнөтүлүп, 
186 пенсионердин пенсиясы чектелип келди. 
Ушул алты айдын ичинде 186 пенсионерге 
жаңыдан пенсия чектелди, анын ичинен:

151 атуул карылыгы боюнча
22 атуул майыптыгы боюнча
13 атуул багуусунан ажырагандыгы 

боюнча.
Ошондой эле, 552 пенсионерге топтолгон 

камсыздандыруу төгүмдөрүнүн эсебинен 
пенсиянын экинчи камсыздандыруу бөлүгүнө 
кайра эсептөөлөр жүргүзүлүп берилди.

2015-жылдын 1- январынан пенсиянын 
орточо өлчомү 4205 сомду түздү.

Бир өңүттөн караганда башка райондук 
башкармалыктардан  өзгөчөлөнөөр саама-
лык тары байкалбашы ырас. Бирок. 
калкка пенсиялык саясатты жайылтууну, 
камсыздандыруу төгүмдөрүн арбын жана 
толугу менен жыйноону, айрыкча айыл чарба 
жерлеринен камсыздандыруу төгүмдөрүн 
чогултууну башкы максат кылып, өлкөнүн 
социалдык саясатын ырааттуу жүзөгө ашыруу 
үчүн көрүлгөн аракеттери айкын экени 
маалым. Анткени түйшүгү жок тармак жок 
эмеспи.

ЭЛЕТТЕН КАБАР
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Сузак районуна караштуу Сузак 
айыл айыл өкмөтүнүн тургуну, пенсияга 
чыкканга чейин "Коммунизм" колхозунда 
колхозчу болуп эмгектенген, эмгектин 
ардагери, 1985-жылы СССР Жогорку 
Советинин Президиумунун указы менен  
«Баатыр Эне» наамын алган Ахматова 
Тотихан:

Кыргызстаныбыз эгемендүүлүгүн 
ал            ган          дан бери башынан ар кандай 
кыйынчылыктарды өткөрүп келди. Пенсия-
ларды өз убагында төлөбөй алты айлап пенсия 
албаган  учурлар  болду.   Пенсия төлөөнү 
кечиктиргендиги  аз  келгенсип, буудай, 
кийим кече   жана  башка ар кандай буюмдар 
менен араң эсептешип калган.  Кудайга шүгүр!                     
Азыркы кезде башкаруучуларыбыздын туура 
жолду тандап иш алып барып жаткандыгынан 
улам мамлекетибиз бутуна туруп, пенсия-
бызды өз убагында, ал гана эмес жаңы 
жаңырган айдын пенсиясын да алуудабыз. 
Айылдын көптөгөн үй-бүлөлөрүндө жаш-
тардын туруктуу жумушу болбогондуктан, 
убагында берилип жаткан пенсионерлердин 
пенсиясын карап калгандыгы да жашыруун 
эмес. Мындан сырткары мамлекетибиз көп 
балалуу баатыр энелерди камкордуккка алып, 
мамлекетибиздин келечеги болгон балдарды 
тарбиялап өстүргөндүгүбүз үчүн пенсиябызга 
кошумча ар ай сайын миң сомдон кошумча 
акча төлөп берүүдө. Башкасын айтпаганда 
да биз, Сузак районунун пенсионерлери 
Социалдык фонддун, Президенттин жана 
Өкмөттүн жүргүзүп жаткан иштерине  өтө 
ыраазыбыз жана мындан аркы иштерине чоң 
ийгиликтерди каалайбыз.

1990-1991-жылдарында он беш Союздук 
Республикаларды бириктирип турган 
Совет өкмөту ыдырап, Кыргыз эли да өз 
алдынча мамлекет курап, бактыга жараша 
мамлекеттүүлүгүн сактап калды. 

Бирок, жаш эгемендүү мамлекетибиздин 
келечеги өтө кооптуу абалда эле. Туура 
эмес же атайын жасалган иш аракеттердин 
натыйжасында көп байлыктарыбыздан 
ажырадык. 

Мисалы, мен Совет доорунда айыл чарба 
тармагында колхоз-совхоздордо жана башка 
ар түрдүү тармактагы кызматтарда иштеген 
мезгилде айыл чарбасында миллиондогон 
кой кара мал, жылкылар, короо сарайлар, 
өндүрүштө завод-фабрикалар болоор эле. 
Өз алдынча мамлекеттүүлүк алгандан 
кийин, ошол мезгилдеги бийлик тоболдору    
батыштын   капиталисттик ыкмасын колдо-
нушуп, «менчиктештирүү» планы менен 
кашыктап топтогон элдин байлыктарын 
чөмүчтөп төгүшүп, башкача айтканда, бир ууч 
байларга жеке менчикке сатып жиберишип, 
натыйжада талап-тоноочулукка жол 
беришкен. 

Ошол туура эмес жүргүзгөн башкарууга 
жалпы эл нараазы болушуп, натыйжасында 
өлкөдө эки революция болуп, эки президентти 
качып чыгууга аргасыз кылышкан.    Завод-
фабрикалар  жойулганы жумушсуздуктарды 
алып келип, эмгек акы, пенсия пособиялар өз 
убагында төлөнбөй, айыл чарба тармаагы да 
булгүнгө учураган. Пенсияны каржылоо үчүн 
төлөнүүчү социалдык төлөмдөр да төлөнбөй 
калган. 

Экинчи революциядан кийин, өлкө бутуна 
тура баштап, азыркы Президентибиздин жана  
өкмөт  башчыларыбыздын, анын ичинде 
Социалдык  фонддун  жүргүзүп  жаткан 
иштери ийгиликтерди жаратууда. 

Пенсия жыл сайын жогорулоонун үстүндө 
жана өз убагында берилүүдө. Ошол себептүү 
жалпы эле Сузак районунун пенсионерлери 
Социалдык фонддун жүргүзүп жаткан 
иштерине ыраазы экендигин айткым келет.

ЭЛЕТТЕН КАБАР
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СОЦФОНДДУН ТУРМУШУНАН

ЭНЕНИН МЭЭРИМИНДЕЙ 
МЭЭРИМ БАРБЫ?!

Быйыл республикалык Социалдык фонддун 
борбордук аппаратынын кызматкерлери  энелер 
күнүн өзгөчө белгилешти. Фондунун жетекчилигинин 
демилгеси менен борбордук аппарат жана ага караштуу 
түзүмдөрдүн кызматкерлери бул Улуу күнү энелерин 
фонддун башкы кеңсесине чогултуп, өздөрү иштеген 
мекеменин эшик-төрүн көрсөтүштү.

Башкы кеңсеге белгиленген убакытта келе  
баштаган энелерди фонддун  кызматкерлери даам  
жайылган дасторкон менен тосуп алышып, андан соң 
энелер уул---кыздары иштеген мекеменин ичи менен 
тааныштырышты.

Албеттте энелердин көңүлүн Улуу жеңиштин 70 
жылдыгынын урматына жасалган Советтер Союзунун 
кыргызстандык баатырларынын кырка илинген 
сүрөттөрү бурду. Себеби энелердин дээрлиги Улуу Ата 
Мекендик согуштун катышуучуларынын урпактары 
эмеспи. 

“Абдан жакшы жасалыптыр, ушул  дубал баян. 
Карачы ар бир баатырдын аты – жөнү, туулган жылы, 
ким кайсы фронтто салгылашканынан бери кыска 
баяны бар экен. Жаштар бул согуштун баатырларын 
билип жүргөнү жакшы болот. Баатырларды минтип  
эстешкени, алардын эрдигине каармандыгына таазим 
кылгандыктын белгиси  да”,-дешти энелер.

Борбордук аппараттын ички көрүнүшү, уул-
кыздарынын иш ордуларын көрүп чыгышкан соң 
энелерди Кыргыз Республикасынын Социалдык 
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фондунун төрагасы Мухамедкалый Абулгазиев 
өз иш бөлмөсүнө чакырып жакындан 
таанышты. Төрага өз кезегинде энелер менен 
ал-акыбал сурашып, аларга  Социалдык 
фондунун негизги  ишмердүүлүгү туурасында 
айтып берип, мейман энелер менен эстеликке  
сүрөткө түштү.

Фонддун кызматкерлери энелери үчүн 
сый дасторконун  шаардагы ресторандардын 
биринде жайып, салтанаттын экинчи бөлүгү 
сый тамак үстүндө улантылды. Мухамедкалый 
Абулгазиев энелердин дарегине  бермет 
сөздөрдү ыроолоп, балага болгон мээримин, 
үй-бүлөдөгү түйшүгүн, ага да кошумча 
коомдун оор жүгүн тең көтөрүшкөн 
күчүн белгиледи. ”Биз жашоодо ар дайым 
сиздердин акыл-насаатыңыздарга, кеп-
кеңешиңиздерге муктажбыз. Андыктан уул-
кыздарыңыздардын сыйын көрүп, алардын 
бактысына күбө болуп, төрүбүздүн көркүн 
чыгарып, көп жашаңыздар," -деген каалоо-
тилегин билдирди төрага. 

Энелердин алдында обон созуу да 
ызааттын белгиси эмеспи, Мухамедкалый 
Дүйшекеевич  улуу муундун өкүлдөрүнүн бир 
кездердеги кумири болгон залкар Рыспай 
Абдыкадыровдун ырларынан аткарып, 
энелердин көңүлүн алды.

Борбордук аппараттын жана ага караштуу 
түзүмдөрүнүн кызматкерлеринин бул күндөгү 
эң ардактуу кадырман конокторунун жашы 
улуусу сексенди ортолоп барса, жашыраак 
энелер элүүдөн эңкейе электер болду.

"Ушунча ызаатыңарга ыраазыбыз, 
айланайындар, өркөнүңөр өссүн! Мурда 
теледен жана өзүңөр чыгарган журналдан гана 
сүрөтүңү көрүп жүрсөк, эми минтип  жакындан 
жүз көрүшүп, сыйыңа күбө болуп отурабыз,-
деди Жалал-Абад облусундагы Сузак 
районунан келген  Зина Абдурасулова апа 
төрагага кайрылып. -Эгемен Кыргызстандын 
тарыхында президент Алмаз Атамбаев 
биринчи жолу энелер күнүн белгилей турган 
кылды эле, менин билишимче ”мен” деген 
жетекчилердин ичинен  эң биринчи  болуп  
энелерди  куттуктап, жакшы жөрөлгөнү 
баштап отурасың. Мен сенин бул жөрөлгөңдү 
бийик маданияттуулукка, бийик адептүүлүккө 
теңеп жатам. Энелердин баары баласынын 
жакшы чыгышын, эл керегине жараган, элге 
кызмат кылган адам болушун тилеп чоңойтот. 
Сенин энең да ушинтип эңсеген чыгар, эненин 
үмүтүн актаган уул болсо сенчелик болот, 
айланайын. Элибиз сендей уулдардан куру 
эместигине кудайга шүгүр. Жоопкерчиликтүү 

СОЦФОНДДУН ТУРМУШУНАН

ишиңерге ийгилик каалайм, Абулгазиев  
балам," - деп бир топко алкады.

“Бейиш эненин таманынын астында” 
дегендей энелерге канчалык ызаат 
көрсөтүлбөсүн, алардын бир жолку 
толгонуусун актабас. Бул жашоодо эненин 
жүрөгүндөй жүрөк, эненин мээриминдей 
мээрим, эненин түйшүгүндөй түйшүк жок 
экени анык. Андыктан энелерден жылуу 
мамилебизди аябайлы, колдо болгон 
сыйыбызды тартуулайлы, бакубат өмүр 
тилейли.

Кыргыздын бир акыны «апаке бактылуулук  
өзүн барда” же казак элинин “апасы бар 
адамдар картаймайды” деп айткандай эненин 
бир бактылуу күну бир өмүргө барабар болот 
турбайбы!

Республиканын социалдык фондунун 
демилгеси балким башка тузүмдөргө да 
жайылаар. Неси болсо да жакшы саамалык 
жаралды,эми аны улантуу гана керек.
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ДҮЙНӨДӨГҮ НОВАТОРДУК 
ПЕНСИЯЛЫК СИСТЕМА

Чили дүйнөдөгү пенсиялык системага 
жаңылык киргизген эң биринчи өлкө 
болуп саналат. Азыр анын тажрыйбасын 
дүйнөнүн көптөгөн мамлекеттери 
колдонууда

Чилинин пенсиялык камсыздандыруу 
системасы толугу менен иштеп жаткан 
жумушчу жарандарга жүктөлүүдөн  куралган. 
Чилиде ар бир жумушчуга жеке пенсиялык 
эсеп ачылган. Иштеп жаткан жумушчулар 
ай сайын пенсиялык эсептерине алган 
айлык акысынын 10 пайызын которуп 
турушат. Которулган төгүмдөр жеке 
башкаруу компанияларында топтолуп  
капиталдаштырылат. Ал компанияларды ар 
ким өзү тандап алуу укугуна ээ.

Чили пенсиялык системаны рефармалоону 
экономикасы өсүп турган шарттарда ишке 
ашыргандыктан, өкмөт пенсионерлерге мол 
каражат бөлүп берүүгө мүмкүндүк алган 

Чили жүргүзгөн реформанын негизги 
артыкчылыгы мурунку кабыл алынган пенсия 
укуктарынын ордуна мамлекет тарабынан 
кепилдик берген камсыздандыруу төлөмдөрү 
менен бирге бири-бирине атаандаштыкты 
жараткан мамлекеттик эмес жеке топтоо 
фонддорун, компанияларын түзгөндүгүндө. 

Жаңы система иштөөгө жалданган 
жактарды милдеттүү түрдө сөзсүз 
камсыздандырууну ишке ашырган. 
Жумушчулар ай сайын иштеп тапкан эмгек 
акысынын 10 пайызын компаниялардын 
бирине төгүп турууга милдеттүү болсо, 
ал компания келип түшкөн төгүмдөрдү 
инвестициялоону камсыздандырууга тийиш 
болгон. 

Камсыздандыруу төгүмдөрүн жумушчулар 
гана төлөшөт жумуш берүүчү камсыздандыруу 
төгүмдөрүн чогултуу менен гана чектелет. 
Ошентип, жумуш берүүчүдө пенсиялык 
камсыздандыруунун эсебинен эмгек акылар 
боюнча кошумча чыгымдар жаралбайт.

Чили пенсиялык системаны ишке 
ашырууда, жеке топтолмолорго камсыз-
дандыруу төгүмдөрүнүн топтолуусунан 
түздөн түз көз каранды болгон келечектеги 
пенсиясы үчүн жумушчуга камсыздандыруу 
төгүмдөрүн төгүүгө демилге туудуруучу 
себептерин жараткан. Мындай учур, жумуш 
берүүчүлөргө жаңы жумуш орундарын түзүүгө 
мүмкүндүк берген.

Чилиде курагы боюнча пенсияга эркектер 

65 жашка толгондо,аялдар 60 жашка 
жеткенде чыгууга укуктуу.Эгерде пенсияга 
жетишээрлик капитал топтолсо мөөнөтүнөн 
мурда пенсияга чыгууга мүмкүн. Өлкөдө 
пенсия алуунун  негизги 2 жолу бар.

1. Пенсияга чыгуунун программаланган 
жолу (камсыздандырылган жак менен 
күн мурунтан сүйлөшүлүп төлөмдөр схема 
боюнча ишке ашырылат)

2. Өмүр бою рента  (камсыздандыруу 
компания камсыздандырылган адамга 
жөлөк пулду өмүр өткөнчө төлөп берет)

Эгерде, жаран жыйырма  жыл ичинде 
каражаттарын инвестициялап, бирок, 
жетишээрлик сумма топтой албай калса, анда  
ага өкмөт тарабынан минималдуу пенсия 
төлөнуп берилет.

Бирок, кемчилдиги жок эч нерсе 
болбойт дегендей, Чилинин пенсиялык 
камсыздандыруу системасында жетишпеген 
жактары да бар. Мисалы,жумушчу менен 
жумуш берүүчү айлык акынын кайсы 
бөлүгүн социалдык камсыздандыруу 
төгүмдөрүнө төгүүнү макулдашып алышат. 
Аларды көзөмөлгө алып турбаса, мындай 
келишимдерди жүзөгө ашыруу пенсиялык 
фонддордун үчтөн ашыгын жакырчылыкка 
алып келиши мүмкүн

Белгилей кетсек, Чили  мамлекети 
пенсиялык реформаны 1980- жылдардын 
башында  өткөргөн. Ошол мезгилден бери 
мамлекеттик эмес топтоо фонддорунун 
кирешеси инфляциянын жылдык орточо 
деңгээлинен жогору. Мындай менчик 
фонддордо 25 миллиард доллар каражаттар 
аккумуляцияланып, өлкөнүн ички дүң 
өндүрүмдүүлүгүнүн чейрек бөлүгүн түзөт. 
Бул деген мамлекеттин ар бир жараны 
иштеп турган кезиндеги айлык акысынын 
80 пайызынын көлөмүндө пенсия алууга 
жетишет дегенди билдирет.

Учурда ийгиликтүү ишке ашырылган 
реформанын аркасынан мамлекет 
миллиондогон карыздарынан кутулуп, 
пенсионерлерге жакшы жардам берип келет.

ЧЕТ ӨЛКӨЛӨРДҮН ТАЖРЫЙБАЛАРЫНАН
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АҢЫЗГА АЙЛАНГАН АЙЫМ ЭНЕ 
БАЯНЫ

УКТУҢУЗ БЕЛЕ?

Фергана чөлкөмүндө Айым айылы бар. Бир 
кезде ал аймак, тактап айтканда   1925-жылдын 
27-майындагы Бүткүл Россиялык Аткаруу 
Комитетинин Президиумунун заседаниесинде 
КАО ревкомунун төрагасы Токбаевдин 
баяндамасы боюнча Кыргыз автономиялык 
облусун райондоштуруу жөнүндө  токтому 
бекитилип,  анын негизинде  “Фергана 
облусунун Анжыян уездиндеги  Айым айылы 
Кыргызстандын аймагына киргизилсин” 
деген чечим кабыл алынган. Тилекке каршы, 
ал чечим ушул күнгө чейин аткарылбай, Айым 
айылы  Өзбек Республикасынын карамагында 
турат. Ал чакан кыштакта негизинен кыргыз 
улутундагылар жашашат. Ал эми “эмне үчүн 
Айым деп аталып калуусуна”  биздин заманга 
чейинки легендага айланган грек аскер 
башчысы Александр Македонскийдин ысмы 
менен байланышкан тарыхый окуя жана 
тарыхый каарман себепкер болот. 

  Айым эне карапайым үй-бүлөдөн чыккан 
кыргыз кызы болгон. Ата-энеси дыйканчылык 
менен шугулданып, Фергана өрөөнүндөгү 
чакан кыштакта  жашоо кечиришкен. Айым 
кыз жаштайынан зирек жана акылдуу 
болгону айтылат. Албетте, бул кыз тууралуу 
тарыхчылар да иликтөө жүргүзүп көрүшө 
элек жана анын толук кандуу таржымалы 
жөнүндө так маалыматтар жокко эсе. Антсе 
да, анын тарыхта калган, эч кимдин колунан 
келбеген, эр жигиттер, а түгүл эл башында 
турган хандыктар, мыкчыгерлер аткара 
албаган эрдикти жасагандыгы тууралуу  күнү 
бүгүн да аңыз катары айтылып келет. 

Дүйнө     алкагында  ысмы тааныш, 
33 жылдык өмүрүндө бүтүндөй чыгыш 
өлкөлөрүнө өз үстөмдүгүн жүргүзүүгө 

жетишкен  Александр  Великий  же Александр 
Македонский деген ат менен таанылган грек 
кол башчысынын   биздин заманга чейинки 
356-323-жылдарга таандык мезгилде жашап 
өткөнү гана так айтылат. Ал эми Александр 
Македонский  Перс империясынын башында 
турган Дария 111 каза болгондон кийин өзүнүн 
чыгыш өлкөлөрүн багынтуу боюнча максатын 
ишке ашыруу үчүн Орто Азия чөлкөмүнө 
аттанат. Бирок, бул аймактын жергиликтүү 
тургундары ага тим гана баш ийип берүүнү 
каалашпайт. Каршылык көрсөтүшөт жана  
бүтүндөй Фергана жайыгында аскердик эмес,  
граждандык согуш күч алат. Жер жайнаган 
аскерлерине таянган кол башчы Согдианага 
келгенде скифтер менен бет келишип, 
кармашуу күчөйт. Ушул жерде артка чегинип, 
Яксарт дарыясын кечип өтүүгө туура келет. 
Андан кийинки сапары жалаң ээн талаа, 
эрме чөлгө туш келет. Аба ырайынын ысыгы, 
азык оокаттын жетишпестигинин айынан 
Македонскийдин аскерлери ич өткөк дартына 
кабылышат. Аларды согушка алып чыгуу 
мүмкүн болбой калат. Өзүнүн үстөмдүгүн 
орнотуу максатына жетпей, Македонскийдин 
айласы кетет, аскерлер болсо четинен кырыла  
башташат. Жергиликтүү калктын мынчалык 
жер жайнаган аскерлерге туруштук бере турган 
куралы да чектелүү болуучу, андыктан алар    
тоо-ташка качып, жашырынышат.  Ошондо  
кол башчы жергиликтүү калкка  “кимде 
ким менин аскерлеримди өлүмдөн сактай  
алса, ага  сыйлыгым бар” деген кайрылуу 
жиберет. Ошол жылдарда Айым кыз үй-бүлө 
күткөн, аймактагы барктуу зайыптардын 
катарын толуктап турган убагы болуучу. 
Ошол эле мезгилде анын акылмандыгы, 
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даанышмандыгы тууралуу эл арасында 
айтылып да жүргөн. Мындай кабарды уккан  
Айым жергиликтүү элге кайрылып, Арстанбап 
тараптан жаңак жыйнатып, төөлөргө жүктөп, 
Македонский  убактылуу байыр алган жайыкка 
жөнөйт. Ондогон төөлөр каз-катар тизилип 
тээ алыстан көрүнгөндө эле, жоокерлерин 
каптаган дарттын дабасын таппай, айласы 
куруп турган кол башчы, дүрбү салып, чабарман 
жиберет. Топту баштаган төөнүн үстүндө 
турган   Айым  келген чабарманга “мени кол 
башчыңарга алып баргыла,  жоокерлериңерди 
айыктыра турган даары алып келе жатамын” 
дейт.  Мындай тайманбас  кыргыз зайыбынын 
бул сөзүнө бир алды тан берген чабарман, түз 
эле кол башчыга келет, укканын, көргөнүн 
айтат. Македонский ал зайыпты кабыл алууга 
макулдук берип, күтүп турат.  Анын жайгашкан  
ордосуна жакындаганда, төөдөн түшүп, башын 
өйдө көтөрүп,  нарктуу кийинген  зайып 
аялдык назы менен, чачпактарын шагыратып,  
түз басып, кол башчынын алдына келет. 
“Мен сиздин жоокерлериңизди даарылайм, 
бирок, менин бир талабым бар, эгер аны 
аткарсаңыз гана  өзүңүз да, жоокерлериңиз 
да тирүү калышат” дейт тайманбай. Айрым 
айтылган  уламыштарга караганда   ал басып 
келе жатканда Македонский ордунан тура 
калган дешет. Эч бир аялзатынын алдында  
өзүн төмөн сезбеген кол башчы, бул ирет 
негедир  алсыздай сезген экен. “Эмне талабың 
бар, айта бер, аткарам” деп, шашыла убада да 
берип жиберет. “Мага бир нече күн бул жерде 
болууга уруксат эт жана жоокерлериңдин 
баары менин айтканым менен болушсун. 
Анан бардыгы  айыккандан кийин, сен артыңа 
кайтып кет. Бул жердеги карапайым элди 
кыйнаба”-дейт.  Алдын ала убаданы карк 
берген кол башчы, Айымдын айтканы менен 
болот.  Төөлөргө жүктөп келген жаңак менен 
жоокерлерди даарылай баштайт. Ырасында да  
бардыгы карк айыгышат. Каптарга салынган 
жаңактан кыйла ашып да калат. Ошондо   
жаш болсо да, кол башчы атанган, айтылуу 
Аргеаддардын династиясынын улантуучусу  
Александр Македонский  биздин заманга 
чейинки 329-жылы биротоло  Орто Азия 
чөлкөмүн таштап, өз журтуна кайтат.  Андан 
кийинки сапары Индия тарапка бурулат. 33 
жашка киргенде  жугуштуу инфекциялык 
дарттан 356-жылы кайтыш болгондугу 
тууралуу маалымат тарых барактарында 
жазылуу. Жаш болсо да бүтүндөй ааламды 
алаканына салып, башкарам деген  кол башчы 
өз максатына жетпей, каза болот. Ал кыргыз 

УКТУҢУЗ БЕЛЕ?

кызы Айым тууралуу , анын тайманбастыгы 
жөнүндө , ошол эле мезгилде  Фергана 
өрөөнүнүн кыздары акылман гана болбостон, 
алар назик, сулуу да экендигине кыйла 
жолу тан берген экен. Ал негиздеп кайткан 
шаарлар Ооганстан, Тажикстан, Өзбекстанда 
азыр да бар. Ал эми кыргыз кызы Айымдын 
качан дүйнөдөн кайткандыгы боюнча так 
маалымат жок, бирок, анын ысмында айыл 
бар. Тилекке каршы  ал айыл Кыргызстан 
менен Өзбекстандын чектешкен жеринде 
жайгашкан. Андагы жергиликтүү калктын 
басымдуусун кыргыз улутундагылар түзүшөт. 
Союз мезгилиндеги чек аранын ачыктыгы 
андагылар менен карым-катышты, куда-сөөк 
күтүүгө жол ачса, азыркы абал андай эмес. Анан 
да кыргыз кызынын кылымдар бою айтылып 
келген эрдиги, элинин амандыгын, жериндеги 
тынчтыкты сактап калуудагы кайталангыс 
баатырдыгы  ал аймакта анча деле эске алына 
бербегендей. “Эмне үчүн айылдын аты Айым 
деп аталып калган?”- деген суроого түз жана 
так жооп айта албагандар да бар. Эгер ушул 
айыл бир кездеги бөлүштүрүүнүн негизинде 
Кыргызстандын аймагында калганда, 
биздеги жагдай башкача болмокпу деген ой 
да жаралбай койбойт.  Себеби, биз Курманжан 
энебизди, Уркуя кызыбызды кандай даңазалап 
жатсак, Айымды да ошондой эле таризде  
кадырлап, барктап алууга кудуретибиз 
жетмек, себеби, анын эрдиги ошого тете 
эмеспи. Баса, ошондо ашып калган кап-кап 
жаңактарды Македонский Грецияга жүктөп 
кеткен экен. Ошентип биздин жаңактарды 
ал жакта өстүрүшүп, грек жаңагын пайда 
кылышкан тура. Анын үстүнө азыркыга чейин 
кыргыз жаңагы делбей, грек жаңагы делип 
айтылышы да ушундан болсо керек.

Бактыкан Ажымаматова,  
журналист
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О ПРАВОМЕРНОСТИ 
ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕГРЕССНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ СОЦИАЛЬНЫМ ФОНДОМ 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В последнее время увеличилось количество 
обращений, поступающих в Социальный 
фонд Кыргызской Республики от различных 
министерств и ведомств Кыргызской 
Республики, а также от юридических лиц 
по вопросу правомерности предъявления 
региональными органами Социального 
фонда регрессных требований. В связи с чем, 
считаем необходимым разъяснить вопрос о 
правомерности их предъявления.

В первую очередь, необходимо отметить, 
что Социальным фондом Кыргызской 
Республики предъявляются регрессные 
требования к работодателям - виновным в 
причинении вреда здоровью работника по 
фактически выплаченным суммам пенсий 
по инвалидности вследствие трудового 
увечья или по случаю потери кормильца. 
Так регрессное требование – это обратное 
требование о возврате денежных сумм, 
которые были уплачены третьему лицу по 
вине должника.

Причина предъявления регрессных 
требований о возмещении фактически 
выплаченных сумм пенсий по инвалидности 
вследствие трудового увечья или по случаю 
потери кормильца именно к работодателям 
– будь то министерство, ведомство или 
юридическое лицо, заключается в том, что в 
соответствии со статьей 225 Трудового кодекса 
Кыргызской Республики работодатель несет 
ответственность за вред, причиненный 
работникам увечьем, профессиональным 
заболеванием либо иным повреждением 
здоровья, связанным с исполнением ими 
трудовых обязанностей.

Лицо, получившее трудовое увечье 

или профессиональное заболевание, в 
соответствии с Законом Кыргызской 
Республики «О государственном пенсионном 
социальном страховании», имеет право на 
пенсию по инвалидности. Однако, выплата 
указанной пенсии носит преждевременный 
характер и наносит значительный 
ущерб бюджету Социального фонда 
Кыргызской Республики, поскольку право 
на получение пенсии по инвалидности 
имеют застрахованные лица, признанные 
инвалидами, при наличии установленного 
законодательством страхового стажа ко 
времени наступления инвалидности. В 
большинстве случаев, указанные лица к 
моменту получения трудового увечья не 
выработали такого страхового стажа, который, 
к примеру, требуется для выхода на пенсию, 
соответственно не накопили такую сумму 
страховых отчислений, которая позволила 
бы им получать пенсию по инвалидности за 
счет средств, отчисляемых работодателем. 
Тем не менее, Социальный фонд Кыргызской 
Республики, в целях социального обеспечения 
граждан, имеющих право на пенсию по 
инвалидности в силу Закона, осуществляет 
выплату данных пенсий.

При этом, согласно статьи 1009 
Гражданского кодекса Кыргызской 
Республики лицо, возместившее вред, 
причиненный другим лицом, имеет право 
обратного требования (регресса) к этому лицу 
в размере выплаченного возмещения, если 
иной размер не установлен законом. 

Трудовое увечье считается наступившим 
по вине работодателя, если оно произошло:
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• вследствие необеспечения им здоровых и 
безопасных условий труда;

• из-за невыполнения требования законо-
дательств и правил по охране труда;

• если вред причинен источником повы-
шенной опасности при исполнении трудовых 
обязанностей.

Доказательством ответственности 
работо дателя за причиненный вред, а в 
случаях, изложенных выше, и доказательством 
его вины могут служить:

• документы и показания свидетелей, 
в частности акт о несчастном случае на 
производстве;

• приговор, решение суда, постановление 
прокурора, органа дознания или пред-
варительного следствия;

• заключение технического инспектора 
труда либо других должностных лиц 
(органов), осуществляющих контроль и надзор 
за состоянием охраны труда и соблюдением 
законодательства о труде, о причинах 
повреждения здоровья;

• медицинское заключение о профес-
сиональном заболевании;

•  решение о наложении административного 
или дисциплинарного взыскания на должно-
стных лиц;

• постановление профсоюзного комитета 
о возмещении работодателем в бюджет 
государственного социального страхования 
расходов на выплату работнику пособия по 
временной нетрудоспособности в связи с 
трудовым увечьем.

Так, в соответствии со статьей 2 Закона 
Кыргызской Республики «О Социальном фонде 
Кыргызской Республики» одной из функций 
Социального фонда является взыскание 
с работодателей и граждан, виновных в 
причинении вреда здоровью работников и 
других граждан, сумм государственных пенсий 
по инвалидности вследствие трудового 
увечья, профессионального заболевания или 
по случаю потери кормильца. 

В соответствии со статьей 4 Закона 
Кыргызской Республики «О Социальном 
фонде Кыргызской Республики» средства 
Социального фонда формируются также за 
счет средств, взыскиваемых с работодателей 
и граждан в результате предъявления 
регрессных требований.

Необходимо отметить, что регрессное 
требование предъявляется только по 
восстановлению выплаченных пенсий по 

инвалидности вследствие трудового увечья, 
профессионального заболевания или по 
случаю потери кормильца, связанных с 
производством. Так, к примеру, регрессное 
требование по возмещению сумм пенсии по 
инвалидности вследствие общего заболевания 
не выставляется.

Комитетом Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики по социальной политике также 
было дано заключение об обоснованности 
предъявления регрессных требований.

Однако, даже учитывая тот факт, что 
законодательство Кыргызской Республики, 
регулирующее нормы по возмещению 
вреда, а также нормы, регулирующие 
государственное социальное страхование 
и пенсионное обеспечение, достаточно 
полно регламентируют правомерность 
предъявления региональными органами 
Социального фонда регрессных требований, 
работодатели отказываются выплачивать 
причитающиеся суммы, в связи с чем, 
региональные органы вынуждены взыскивать 
данные суммы в судебном порядке. 

Сложившаяся судебная практика 
рассмотрения судебных дел по данному 
предмету спора, также свидетельствует 
о правомерности предъявления регио-
нальными органами регрессных требований. 
Данный факт является очень важным, 
в связи с тем, что суд является органом 
правоприменительным, соответственно, при 
вынесении решения суд руководствуется 
только теми правовыми нормами, которые 
регулируют данную сферу правоотношений. 
Кроме того, в соответствии с гражданским 
процессуальным законодательством 
Кыргызской Республики судебные акты 
Верховного суда Кыргызской Республики 
вступают в законную силу немедленно, 
являются окончательными и обжалованию не 
подлежат. В связи с чем, указанные акты также 
являются правоприменительной практикой.

В связи с чем, Социальный фонд Кыргызкой 
Республики отмечает, что предъявление 
региональными органами регрессных 
требований о возмещении сумм пенсии по 
инвалидности вследствие трудового увечья, 
профессионального заболевания или по 
случаю потери кормильца соответствует 
положениям действующего законодательства 
и является правомерным.

Айнура Акерова,
начальник отдела по судебным 

делам-заместитель начальника 
юридического управления
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заработной платы, сложившейся в районах 
и городах республики за предыдущий 
календарный год, с поэтапным доведением 
ставки тарифа к 2019 году до уровня 4 
процентов:

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

- с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 
года - 1,5 процента от размера среднемесячной 
заработной платы;

- с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 
года - 2 процента от размера среднемесячной 
заработной платы;

- с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 
года - 3 процента от размера среднемесячной 
заработной платы;

- с 1 января 2019 года и далее - 4 процента 
от размера среднемесячной заработной платы;

в) владеющих земельной долей от 10 га 
и выше, - ежемесячно в размере 2 процентов, 
исчисленных от размера среднемесячной 
заработной платы, сложившейся в районах 
и городах республики за предыдущий 
календарный год, с поэтапным доведением 
ставки тарифа к 2017 году до уровня 4 
процентов:

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

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

- с 1 января 2017 года и далее - 4 процента 
от размера среднемесячной заработной платы.

Распределение сумм страховых взносов по 
фондам производится в следующих размерах:

в Пенсионный фонд - 90 процентов;
в Фонд обязательного медицинского 

страхования - 10 процентов.
Уплата страховых взносов главами 

и членами крестьянских (фермерских) 
хозяйств без образования юридического лица 
осуществляется в порядке, устанавливаемом 

Статья 1.
Внести в Закон Кыргызской Республики 

"О тарифах страховых взносов по 
государственному социальному страхованию" 
(Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики, 2004 года № 5, статья 229) 
следующие изменения и дополнения:

1. В статье 5:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Тарифы страховых взносов уста-

навливаются для глав и членов крестьянских 
(фермерских) хозяйств без образования 
юридического лица:

а) владеющих земельной долей до 2 
га, - ежемесячно в размере 0,5 процента, 
исчисленного от размера среднемесячной 
заработной платы, сложившейся в районах 
и городах республики за предыдущий 
календарный год, с поэтапным доведением 
ставки тарифа к 2024 году до уровня 4 
процентов:

- с 1 января 2015 года по 31 декабря 2016 
года - 0,5 процента от размера среднемесячной 
заработной платы;

- с 1 января 2017 года по 31 декабря 2018 
года - 1 процент от размера среднемесячной 
заработной платы;

- с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 
года - 1,5 процента от размера среднемесячной 
заработной платы;

- с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 
года - 2 процента от размера среднемесячной 
заработной платы;

- с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 
года - 2,5 процента от размера среднемесячной 
заработной платы;

- с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 
года - 3 процента от размера среднемесячной 
заработной платы;

- с 1 января 2024 года и далее - 4 процента 
от размера среднемесячной заработной платы;

б) владеющих земельной долей от 2 до 
10 га, - ежемесячно в размере 1 процента, 
исчисленного от размера среднемесячной 

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "О ТАРИФАХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ПО 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ"

город Бишкек, от 19 марта 2015 года № 60
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Правительством Кыргызской Республики.";
пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. При передаче крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами своей земли в 
аренду страховые взносы по государственному 
социальному страхованию уплачиваются 
арендодателем земли в размерах и порядке, 
установленных пунктом 2 настоящей статьи.";

пункт 5 признать утратившим силу.
2. Пункт 1 статьи 5-1 дополнить 

подпунктом "в" следующего содержания:
"в) для работников-инвалидов I и II групп 

(кроме инвалидов Великой Отечественной 
войны и приравненных к ним лиц) ежемесячно 
от всех видов выплат, начисленных в их пользу 
независимо от источников финансирования, - 
в размере 2 процентов в Пенсионный фонд.".

3. В статье 6:
пункты 1 и 2 изложить в следующей 

редакции:
"1. Тарифы страховых взносов для 

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

Распределение сумм страховых взносов по 
фондам производится в следующих размерах:

в Пенсионный фонд - 9 процентов;
в Фонд обязательного медицинского 

страхования - 1 процент.
2. Тарифы страховых взносов для 

индивидуальных предпринимателей, уплачи-
вающих налоги на основе специального 
налогового режима путем приобретения 
добровольного патента (за исключением 
индивидуальных предпринимателей, полу-
чаю  щих доход от сдачи в аренду движимого 
и недвижимого имущества), а также 
осуществляющих деятельность на рынках 
путем реализации товара с контейнера, в 
павильонах, в киосках, устанавливаются 
ежемесячно в размере 4 процентов, 
исчисленных от размера среднемесячной 
заработной платы, сложившейся в районах 
и городах республики за предыдущий 
календарный год, с поэтапным доведением 

ставки тарифа к 2018 году до уровня 10 
процентов от размера среднемесячной 
заработной платы:

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

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

- с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 
года - 8 процентов от размера среднемесячной 
заработной платы;

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

Уплата страховых взносов осуществляется 
путем приобретения страховых полисов.

Распределение сумм страховых взносов по 
фондам производится в следующих размерах:

в Пенсионный фонд - 90 процентов;
в Фонд обязательного медицинского 

страхования - 10 процентов.";
статью дополнить пунктом 2-1 следующего 

содержания:
"2-1. Тарифы страховых взносов для 

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

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

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

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

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

Уплата страховых взносов осуществляется 
путем приобретения страховых полисов.

Распределение сумм страховых взносов по 
фондам производится в следующих размерах:

в Пенсионный фонд - 90 процентов;
в Фонд обязательного медицинского 

страхования - 10 процентов.";
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в пункте 3:
в абзацах первом и втором слова 

"индивидуальных предпринимателей и их" 
исключить;

абзац первый подпункта "б" после слов 
"работников-пенсионеров" дополнить сло-
вами "и работников-инвалидов I и II групп";

подпункт "б-1" дополнить абзацем вторым 
следующего содержания:

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

статью дополнить пунктом 4 следующего 
содержания:

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

4. В статье 7:
в пункте 1:
в абзаце первом слова "9,25 процента 

от полученного дохода за вычетом 
произведенных затрат на содержание этого 
имущества, но не менее чем от размера 
среднемесячной заработной платы" 
заменить словами "10 процентов от размера 
среднемесячной заработной платы";

в абзаце третьем цифру "8" заменить 
цифрой "9";

абзац пятый признать утратившим силу;
пункты 2 и 3 изложить в следующей 

редакции:
"2. Тарифы страховых взносов для 

физических лиц, владеющих земельной долей 
или ее частью, но не являющихся членами 
крестьянского (фермерского) хозяйства, 
или получающих доход за сдачу в аренду 
своей земельной доли или ее части, а также 
для физических лиц-арендаторов земель 
крестьянского (фермерского) хозяйства 
устанавливаются в соответствии с пунктам 2 
статьи 5 настоящего Закона.

3. При передаче в аренду физи-
ческим и юридическим лицам (за 
исключением сельскохозяйственных 
кооперативов по производству сельско           -

хозяйственной продукции (растение-
водства и животноводства) земли 
из земель Государственного фонда 
сельскохозяйственных угодий (за 
исключением пастбищ), участков лесного 
фонда страховые взносы уплачиваются 
арендатором земли, участка в размерах и 
порядке, установленных пунктом 2 статьи 5 
настоящего Закона.

При предоставлении физическим и 
юридическим лицам права на использование 
пастбищ страховые взносы уплачиваются 
пастбищепользователем в размерах и 
порядке, установленных пунктом 2 статьи 5 
настоящего Закона.";

в абзаце первом пункта 4 слова "9,25 
процента от полученного гонорара 
(вознаграждения)" заменить словами "10 
процентов от размера среднемесячной 
заработной платы".

5. Статью 7-1 дополнить частью 5 
следующего содержания:

"Работники-инвалиды I и II групп (кроме 
инвалидов Великой Отечественной войны 
и приравненных к ним лиц) уплачивают 
страховые взносы ежемесячно от всех видов 
выплат, начисленных в их пользу, независимо 
от источников финансирования, в размере 2 
процентов в Пенсионный фонд.".

6. В статье 8:
пункты 1 и 2 изложить в следующей 

редакции:
"1) для работодателей и заказчиков работ/

услуг:
а) ежемесячно от всех видов оплаты 

труда, оплаты работ/услуг, начисленных в 
пользу работников и исполнителей работ/
услуг - граждан Кыргызской Республики, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, 
постоянно проживающих в Кыргызской 
Республике, - в размере 17,25 процента, 
если международными соглашениями не 
предусмотрены иные правила начисления и 
уплаты страховых взносов.

Распределение сумм страховых взносов по 
фондам производится в следующих размерах:

в Пенсионный фонд - 15 процентов;
в Фонд обязательного медицинского 

страхования - 2 процента;
в Фонд оздоровления трудящихся - 0,25 

процента;
б) ежемесячно от всех видов выплат, 

начисленных в пользу работников-инвалидов 
I и II групп, - в размере 15,25 процента.

ПЕНСИОННАЯ ГРАМОТНОСТЬ
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Распределение сумм страховых взносов по 
фондам производится в следующих размерах:

в Пенсионный фонд - 15 процентов;
в Фонд оздоровления трудящихся - 0,25 

процента;
2) для работников и исполнителей работ/

услуг:
а) граждан Кыргызской Республики, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, 
постоянно проживающих в Кыргызской 
Республике, за исключением работников-
пенсионеров и исполнителей работ/услуг 
пенсионеров, - от всех видов оплаты труда, 
оплаты работ/услуг, начисленных в их пользу, 
- в размере 10 процентов.

Распределение сумм страховых взносов по 
фондам производится в следующих размерах:

в Пенсионный фонд - 8 процентов;
в Государственный накопительный 

пенсионный фонд - 2 процента;
б) для работников-пенсионеров - от 

всех видов оплаты труда, оплаты работ/
услуг, начисленных в их пользу, - в размере 8 
процентов в Пенсионный фонд;

в) для нанятых работников и исполнителей 
работ/услуг, указанных в пункте "а" статьи 
11-1 настоящего Закона, - в размере 10 
процентов в Пенсионный фонд;

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

7. В статье 9:
в подпункте "в" пункта 1:
в абзаце втором цифры "2,75" заменить 

цифрами "3,75";
в абзаце третьем слова "2 процента" 

заменить словами "1 процент";
пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. От глав и членов крестьянского 

(фермерского) хозяйства, от физических 
лиц, уплачивающих страховые взносы в 
соответствии с пунктом 2 статьи 5;

- на личный страховой счет застрахованного 
лица - 90 процентов от начисленных страховых 
взносов.";

подпункт "б" пункта 6 изложить в 
следующей редакции:

"б) уплачивающего страховые взносы в 
соответствии с пунктами 2 и 2-1 статьи 6:

- на личный страховой счет застрахованного 
лица - 90 процентов от начисленных страховых 
взносов.";

в абзаце втором пункта 7 слова "92,6 
процента" заменить словами "92,6 процента 
от начисленных страховых взносов".

8. Пункт 2 статьи 10 изложить в следующей 
редакции:

"2. Главы и члены крестьянских 
(фермерских) хозяйств, осуществляющие 
деятельность без образования юридического 
лица, физические лица, владеющие земельной 
долей или ее частью, но не являющиеся членами 
крестьянского (фермерского) хозяйства, 
или получающие доход за сдачу в аренду 
своей земельной доли или ее части, а также 
члены сельскохозяйственных кооперативов 
по производству сельскохозяйственной 
продукции (растениеводства и 
животноводства), сдающие в аренду свои 
земельные участки (доли), добровольную 
уплату страховых взносов могут осуществлять 
в любом размере, но не ниже установленных 
ставок тарифов страховых взносов на 
текущий год для соответствующей категории 
плательщика, путем приобретения страхового 
полиса.

Тарифы страховых взносов, порядок 
уплаты и распределение сумм страховых 
взносов по фондам устанавливаются:

- для глав и членов крестьянских 
(фермерских) хозяйств, осуществляющих 
деятельность без образования юридического 
лица, и физических лиц, владеющих земельной 
долей или ее частью, но не являющихся 
членами крестьянского (фермерского) 
хозяйства, или получающих доход за сдачу в 
аренду своей земельной доли или ее части, - в 
соответствии с пунктом 2 статьи 5;

- для членов сельскохозяйственных 
кооперативов по производству сельско-
хозяйственной продукции (растениеводства 
и животноводства), сдающих в аренду свои 
земельные участки (доли), - в соответствии с 
пунктом 2 статьи 5-1 настоящего Закона.".

Статья 2.
Настоящий Закон вступает в силу по 

истечении 15 дней со дня официального 
опубликования.

Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 24 
марта 2015 года N 24

Правительству Кыргызской Республики 
привести свои нормативные правовые акты в 
соответствие с настоящим Законом.

ПЕНСИОННАЯ ГРАМОТНОСТЬ
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО 
ФОНДА

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

Социальный фонд Кыргызской 
Республики как и любой другой 
государственный орган предпринимает 
усилия создания и укрепления системного 
подхода для борьбы с подобным злом, 
который будет нацелен на развитие 
конституционной обязанности государ-
ства защищать права и свободы 
гражданина, поддерживать конкуренцию, 
стабильность финансовых институтов и 
свободу экономической деятельности. 

Национальные документы в сфере 
противодействия  коррупции

Госстратегия антикоррупционной поли-
тики  Кыргызской Республики (02.02.12 года 
№ 26)

Указ Президента Кыргызской Республики 
«О мерах по устранению причин политической 
и системной коррупции в органах власти» 

НУСР (21.01.13 года №11) 
Программы и Плана по переходу к 

устойчивому развитию Кыргызской 
Республики на 2013-2017 гг.

Программа и План мероприятий ПКР по 
противодействию коррупции на 2012-2014 
годы (от 30.08.12 года №596), 

Антикоррупционные меры заложенные 
в постановлениях и распоряжениях 
Правительства Кыргызской Республики

Итоги проведенных опросов и 
исследований

Одобренные документы Секретариатом 
Совета Обороны Кыргызской Республики

Известные механизмы и инструменты 
противодействию коррупции 

Конвенция ООН против коррупции (часть 3 
статья №5)

«Каждое государство-участник стре-
мится периодически проводить оценку 
соответствующих правовых документов 
и административных мер с целью 
определения их адекватности с точки зрения 
предупреждения коррупции и борьбы с ней»

Риски коррупции в нашем обществе по-
прежнему чрезвычайно высоки. Кыргызская 
Республика, согласно Индексу Восприятия 
Коррупции Трансперенси Интернешнл 
занимает 136-е место в мире (среди 176), 
и находится в группе стран с высоким 
уровнем коррупции. Мы остаемся одной 
из самых коррумпированных стран в мире. 
Этот показатель служит сдерживающим 
фактором для компаний, рассматривающих 
возможность инвестирования в различные 
сектора экономики нашей страны.

Коррупция затрудняет экономическое 
развитие и угрожает основам рыночной 
экономики. Борьба с коррупцией и 
гражданский контроль составляют основу 
проводимых реформ по повышению 
деловой активности и экономического роста 
нашего государства, в том числе в области 
государственного социального страхования.

В соответствии с Указом Президента 
Кыргызской Республики «О мерах по 
устранению причин политической и системной 
коррупции в органах власти» от 12 ноября 2013 
года № 215, Советом обороны Кыргызской 
Республики одобрен детализированный 
план мероприятий по демонтажу возможных 
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коррупционных схем  в системе Социального 
фонда Кыргызской Республики.

Анализ нормативно-правовой базы и 
деятельности Социального фонда выявил 7 
возможных коррупционных зон риска:

Назначение и перерасчет пенсий;
Выплата пенсий;
ГП «Кыргыз почтасы»;
Управление доходами;
Сектор по работе с просроченной 

задолженностью;
Управление активами;
Персонифицированный учет.
Детализированный план состоит всего из 

51 пункта, из них:
- 27 пунктов (краткосрочных) со сроком 

исполнения октябрь 2014 года - апрель 2015 
года. 

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

Планом предусмотрено в 1-м и 2-м квартале 
и в июле 2015 года всего к исполнению 37 
пунктов.

Значимые события:
В одном из пунктов детализированного 

плана мероприятий по демонтажу 
возможных коррупционных схем в системе 
Социального фонда Кыргызской Республики  
предусмотрено “Размещение на официальном 
сайте СФ Кыргызской Республики:

автоматизированного калькулятора для 
расчета гражданами размера начисленной 
пенсии;

перечня необходимых документов для 
оформления пенсии;

правил и порядка назначения и 
перерасчета пенсий” 

Данный пункт исполнен. 
Калькулятор пенсии с примерным 

расчетным показателем расположен на 
официальном сайте СФ www.sf.kg или www.
pensia.sf.kg. с декабря 2014 года и постоянно 
проводится мониторинг.

- перечень необходимых документов 
для оформления пенсии  утвержденный 
постановлением ПКР 12.01.2005 года № 10, 
вывешен на официальном сайте СФ КР в 2014 
году, последнее обновление было в январе 
2015 года. 

- правила и порядок назначения 
и перерасчета пенсий утвержденные 
постановлением ПКР 12.01.2005 года № 10, 
вывешены на официальный сайт Социальный 
Фонд Кыргызской Республики  в 2014 году, 

последнее обновление было в январе 2015 
года.

С помощью “Калькулятора пенсии” 
граждане могут предварительно посчитать 
свою будущую пенсию не выходя из дома, по 
средством Интернета зайти на официальный 
сайт Социального фонда Кыргызской 
Республики, по шагово заполнить графы и 
пункты и соответственно получить результат. 
Необходимо отметить, что результат 
предворительный и не отражает фактический 
размер пенсий.

Бакыт Калмуратов 
уполномоченный по вопросам 

предупреждения корупции

Коррупция (от. лат. corrup-
tio - подкуп) -общественно опасное 
явление, выражающееся в умышленном 
использовании представителями 
власти своего служебного статуса 
для противоправного получения 
имущественных и неимущественных благ 
и преимуществ в любой форме, а равно 
подкуп этих лиц. 

Вред от коррупции:
-неэффективное распределение и 

расходование государственных средств и 
ресурсов;

-неэффективность коррупционных 
финансовых потоков с точки зрения 
экономики страны;

-потери налогов, когда налоговые 
органы присваивают себе часть налогов;

-потери времени из-за чинимых 
препятствий, снижение эффективности 
работы государственного аппарата в 
целом;

-разорение частных 
предпринимателей;

-отток квалифицированных кадров в 
другие страны;

-снижение инвестиций в 
производство, замедление экономического 
роста;

-понижение качества общественного 
сервиса;

-неэффективное использование 
способностей индивидов: вместо 
производства материальных благ люди 
тратят время на непродуктивный поиск 
ренты;

-рост социального неравенства;
-усиление организованной 

преступности;
-снижение общественной морали.
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ПОДПИСАН МЕМОРАНДУМ 
МЕЖДУ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПЕНСИОННОЙ СЛУЖБОЙ 

РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ И СФ КР

30 июня 2015 года подписан Меморандум 
о сотрудничестве по вопросам приема 
заявок по выплате пенсионных средств 
между Национальной пенсионной службой 
Республики Корея и Социальным фондом 
Кыргызской Республики. Меморандум 
предполагает упорядочить прием заявлений 
от граждан Кыргызстана на единовременную 
выплату пенсионных средств Национальной 
пенсионной службой Республики Корея. 
Единовременной выплате подлежат 
пенсионные накопления (страховые взносы 
и доход, полученный по результатам 
их инвестирования), сформированные 
гражданами Кыргызской Республики в период 
работы на территории Республики Корея 
и не востребованные ими на территории 
Кореи. Уплата страховых взносов согласно 
законодательству Республики Корея 
производится ежемесячно в размере 9% от 
размера заработной платы работника (4,5 % 
от работника+4,5% от работодателя). Право 
на получение пенсионных накоплений имеют 
также наследники, умершего гражданина 
Кыргызстана, имеющего пенсионные 
накопления в Республике Корея. Перечень 
наследников определен законодательством 
Республики Корея. По данным Национальной 
пенсионной службы Республики Корея 
средний размер накоплений трудовых 
мигрантов составляет 3 тысяч долларов США. 

Задачами Социального фонда Кыргызской 
Республики в рамках реализации Меморандума 
является:

- прием заявлений на единовременную 
пенсионную выплату Формы 1 и 2;

- проверка полноты необходимых 
документов;

- подтверждение личных данных 
заявителей;

- пересылка заявлений на единовременную 
пенсионную выплату и пакета документов 
в Национальную пенсионную службу 
Республики Корея;

- обмен необходимой информацией 
с Национальной пенсионной службой 
Республики Корея.

Кыргызстан  стал полноправным 
участником Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС) и получила не только единый 
таможенный тариф и единую товарную 
номенклатуру, но и требования к своей 
продукции.

Для  - трудовых мигрантов - наступают 
новые возможности: мигрантам не придется 
регистрироваться в течении месяца после 
приезда, сдавать экзамены на патент для 
работы. Да и сам патент мигрантам уже не 
нужен.

Им будет достаточно заключить с 
работодателем трудовой договор, который 
позволит им получать все преференции, 
что ранее обрели при вступлении в ЕАЭС 
граждане Армении, - говорят в Федеральной 
миграционной службе России.

Как стало известно, мигранты получили 
право не только устраиваться на работу в 
России по национальным документам, но и 
требовать от работодателей делать записи о 
приеме на работу в трудовую книжку. Работа 
в России будет засчитываться им в общий 
трудовой стаж, а члены их семей получат 
возможность рассчитывать на все социальные 
гарантии: лечение, места в детских садах, 
школах и вузах России.

Кстати, работодателям на заметку: 
киргизские документы об образовании теперь 
признаются одинаково в Армении, Белоруссии, 
Казахстане и России.

Напомним, договор о вступлении 
Кыргызстана в ЕАЭС был подписан в 
декабре прошлого года на заседании 
Высшего евразийского экономического 
совета в Москве. 22 мая Алмазбек Атамбаев 
подписал законопроект о ратификации 
международных договоров по присоединению 
республики к Союзу. В ЕАЭС заявили, что все 
внутренние ратификационные процедуры 
по присоединению Кыргызской  Республики 
завершены во всех странах-участницах 
объединения.

По материалам интернета

ДЛЯ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ 
НАСТУПАЮТ НОВЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ
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НОВАЯ ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА 
В РОССИИ

В последние годы российские 
законодатели практически все время 
говорили о необходимости серьезных 
реформ в пенсионной сфере, и вот как 
говорится дождались, в декабре 2013 
года депутатами были приняты законы 
о накопительной и страховых пенсиях, и 
именно на данных законах и основываться 
так называемая новая пенсионная 
реформа 2015 года в России, которая 
начала действовать с 1 января 2015 года. 
А до этого времени граждане Российской 
Федерации должны были определиться, 
как поступить с накопительной частью 
пенсии – оставить и инвестировать 
ее посредством негосударственных 
пенсионных фондов, либо же перевести 
эти 6% в страховую часть.

И все же, что нового принесет 
пенсионная реформа 2015 года гражданам 
России и какие существуют на этот счет 
последние новости и изменения?

Во-первых, введен новый порядок учета 
пенсионного вклада, то есть пенсионные 
права россиян будут накапливаться не в 
деньгах, а в так называемых коэффициентах 
(баллах). И для того чтобы заработать 
право на пенсию по старости необходимо 
будет набрать за всю свою трудовую жизнь 
не менее 30-ти пенсионных баллов. При 
этом, пенсионная реформа 2015 начался со 
стандартной для всех величины личного 
пенсионного  коэффициента в размере 6,6 и 
далее за каждый проработанный год его будут 
увеличивать на 2,4 балла до достижения 30-ти 
пенсионных  баллов.

Страховой стаж с 2015 года
Во-вторых, в страховой стаж с 2015 

года будут включаться те периоды рабочей 
деятельности, за которые уплачивались, 
начислялись в Пенсионный фонд страховые 

взносы. Кроме этого, согласно новых правил, 
начисление и расчет страхового стажа 
будет включать в себя и так называемые 
“нестраховые периоды”. Эти временные 
промежутки, к примеру, включают в себя 
– служба в армии, так за 1 год срочной 
службы человек получит особые годовые 
коэффициенты в размере 1,8 балла.

Также в страховой стаж 2015 для пенсии 
станут засчитываться периоды ухода за 
инвалидом 1-й группы, ребенком-инвалидом, 
а также за лицами в возрасте старше 80-ти лет, 
которые нуждаются в уходе. В этом случае, 
гражданину который не работал и ухаживал за 
выше  перечисленными категориями граждан 
будет также за год начислено 1,8 балла.

Также будут включаться в страховой 
трудовой стаж с 2015 года периоды ухода 
за детьми – так мама по уходу за 1-ым 
ребенком получит   те    же самые 1,8 бaлла, 
а за вторым – уже 3,6 балла, за третьим и 
четвертым соответственно по 5,4 балла (см. 
сумма материнского капитала в 2015 года.). 
Таким образом, мама 4-ых детей получит 24,3 
балла, если конечно же в отпуске по уходу за 
ребенком она провела по полтора года.

Новая пенсионная реформа 
В России 2015 года предусматривает 

увеличение минимального. трудового стажа 
с 5-ти до 15-ти лет. Но нужно отметить, 
что данные изменения вступят в силу не 
сразу, а постепенно до 2025 года, при этом 
предусмотрено, что начиная с 2015 года 
минимальный трудовой стаж будет приравнен 
к 6-ти годам.

Таким образом, пенсионная реформа 
2015 года приведет к тому, что трудовую 
пенсию теперь будет получить сложнее, да 
и произвести расчет пенсии с учетом всех 
повышающих коэффициентов получится не у 
каждого.
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ПЕНСИОННЫЕ СИСТЕМЫ МИРА

Наш журнал продолжает изучать и 
публиковать пенсионные системы разных 
стран мира. Мы уже писали о передовых 
пенсионных системах Европы и США Многие 
читатели спрашивали: “Есть ли пенсия в 
Китае?” Отвечаем да. 

В Китае пенсионная система только 
начинает появляться

Изначально право получать выплаты по 
старости в Китае имели только чиновники и 
работники государственных компаний. В 2007 
году пенсии получали только 30% китайцев, 
остальных граждан по традиции кормили 
дети. В 2009 году власти Китайской Народной 
Республики ввели пенсии для жителей 
сельской местности, в 2012 году пенсионная 
система охватывала всего 55% населения.

В Китае как таковой пенсионной системы 
не существует. Там система совершенно 
другая, там дети заботятся о родителях, 
причем в принудительном порядке. У них есть 
пенсионная система, но исключительно для 
госслужащих.

Все о пенсии
Система начисления пенсии в стране 

зависит от того, живет человек в городе или 
сельской местности, а также работал ли 
он на государство или частную компанию. 
Государственная пенсия в Китае составляет 
около 20% от средней заработной платы, в 
сельской местности – 10% от среднемесячного 
дохода. Что касается частного сектора: 
сотрудники направляют в фонды 8% от 
зарплаты, еще 3% добавляет работодатель, а 
индексация проводится только в зависимости 
от инфляции.

Пенсионный возраст в Китае

 Мужчины получают право выйти на 
пенсию в 60 лет, женщины - в 55 лет, если они 
занимались физическим трудом – в 50 лет. 
Необходимый трудовой стаж для выхода на 
пенсию составляет 15 лет. 

Серьезная проблема пенсионной системы 
Китая – старения населения. В 2014 году доля 
населения в возрасте старше 60 лет составляла 
14%, или 194 миллиона человек. Согласно 
прогнозам, к середине века она вырастет на 
348 миллионов человек до 36%. В Китае этот 
показатель – самый высокий в мире. В связи с 
этим к 2020 году власти государства намерены 
повысить пенсионный возраст на пять лет.

Новая формула страховой пенсии 
Инфографика

Пенсионные системы в Китае разные для 
городского и сельского населения. Работники 
предприятий и государственные служащие 
для получения пенсии должны: иметь не 
менее 15 лет трудового стажа; осуществлять 
взносы в пенсионный фонд. Жители сельской 
местности не платят пенсионные взносы от 
доходов, в связи с этим не получают трудовую 
пенсию. Однако части сельского населения 
назначены социальные пенсии. 

Средняя пенсия в Китае составляет 900-
1300 юаней (145-210 долларов). 24% жителей 
старше 60 лет имеют доход ниже прожиточного 
минимума.

Из источников интернета
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№   
п/п

наименование ГЦБ срок обра-
щения

дата вло-
жения

дохо-
дность 

в %
сумма сделки/

вклада
до-
ход

дата пога-
шения

1.
муниципальные 

облигации мэрии г. 
Бишкек

2 года 03.09.2013 12,00 55 000 000,00 19 800 000,00 03.09.15

2. ГКВ

364 дн. 20.10.2014 11,20 126 660 300,00 14 339 700,00 20.10.15
364 дн. 03.11.2014 11,30 139 112 500,00 15 887 500,00 03.11.15
364 дн. 17.11.2014 11,30 138 215 000,00 15 785 000,00 16.11.15
364 дн. 01.12.2014 11,30 76 202 865,75 8 702 834,25 30.11.15
364 дн. 15.12.2014 11,30 26 992 312,50 3 082 687,50 14.12.15
364 дн. 15.12.2014 11,22 54 397 378,14 6 172 021,86 14.12.15
182 дн. 02.03.2015 11,70 47 210 000,00 2 790 000,00 31.08.15
364дн. 23.03.2015 12,70 20 382 600,00 2 617 400,00 21.03.16
364 дн. 23.03.2015 13,00 20 327 400,00 2 672 600,00 21.03.16
364дн. 13.04.2015 13,00 53 028 000,00 6 972 000,00 11.04.16
182дн. 20.04.2015 12,00 44 311 600,00 2 688 400,00 19.10.15
364 дн. 27.04.2015 13,00 77 774 400,00 10 225 600,00 26.04.16
364 дн. 27.04.2015 13,20 47 268 276,00 6 311 724,00 26.04.16
364 дн. 25.05.2015 13,30 21 821 179,90 2 933 420,01 24.05.16
182 дн. 01.06.2015 12,00 16 396 611,92 994 788,08 30.11.15
182 дн. 01.06.2015 11,80 31 992 845,55 1 908 654,45 30.11.15
182дн. 10.08.2015 12,00 35 122 505,52 2 130 894,48 10.02.16
364 дн. 08.06.2015 13,20 57 343 000,00 7 657 000,00 06.06.16
364 дн. 22.06.2015 13,20 67 047 200,00 8 952 800,00 20.06.16
364 дн. 06.07.2015 13,20 41 904 500,00 5 595 500,00 04.07.16

средний взвешенный %, 
итого ГКВ: 12,02 1 143 510 475,28 148 220 524,63

730 дн. 16.10.13 14,45 76 696 000,00 22 504 000,00 16.10.15
730 дн. 16.10.13 14,50 77 449 376,07 22 808 715,93 16.10.15
730 дн. 23.12.13 13,4 63 446 500,00 17 153 500,00 23.12.15
730 дн. 23.12.13 13,45 63 394 500,00 17 205 500,00 23.12.15
730 дн. 20.01.14 12,85 60 062 494,96 15 518 481,04 20.01.16
730 дн. 17.02.14 12,60 28 277 114,58 7 151 421,42 17.02.16
730 дн. 17.03.14 12,85 382 493 947,94 98 825 816,06 17.03.16
730 дн. 17.03.14 13,00 38 234 810,00 10 001 190,00 17.03.16
730 дн. 24.04.14 12,90 113 229 000,00 29 371 000,00 24.04.16
730дн. 24.04.14 13,00 110 806 543,47 28 983 988,53 24.04.16
730дн. 12.05.14 13,50 11 394 243,80 3 104 332,20 12.05.16
730дн. 12.05.14 13,00 78 632 000,00 20 568 000,00 12.05.16
730дн. 26.05.14 13,50 52 623 000,00 14 337 000,00 26.05.16
730дн. 26.05.14 14,00 52 362 620,00 14 845 380,00 26.05.16
730дн. 16.06.14 14,20 73 172 800,00 21 067 200,00 16.06.16
730 дн. 30.06.14 14,30 134 568 000,00 39 032 000,00 30.06.16
730 дн. 14.07.14 15,00 18 046 200,00 5 513 800,00 14.07.16
730 дн. 11.08.14 14,80 73 876 369,40 22 248 182,60 11.08.16
730 дн. 25.08.14 14,80 95 300 000,00 28 700 000,00 24.08.16
730 дн. 25.08.14 15,00 24 338 625,00 7 436 375,00 24.08.16
730 дн. 15.09.14 14,70 86 391 300,00 25 828 700,00 15.09.16
730 дн. 15.09.14 14,70 46 313 952,74 13 897 099,26 15.09.16
730 дн. 29.09.14 14,70 113 379 273,90 33 897 386,10 29.09.16
730 дн. 27.10.14 14,50 164 900 569,20 48 592 950,80 27.10.16
730 дн. 24.11.14 14,50 103 836 360,00 32 183 960,00 24.11.16
730 дн. 19.01.15 14,50 133 431 063,66 39 295 232,34 19.01.17
730 дн. 26.01.15 14,50 17 529 570,00 5 162 430,00 26.01.17
730 дн. 09.02.15 14,60 94 195 550,00 27 944 450,00 09.02.17
299 дн. 27.02.15 13,31 52 603 200,00 5 636 800,00 23.12.15
730 дн. 10.03.15 15,00 69 335 400,00 22 265 000,00 10.03.17
730 дн. 10.03.15 15,30 70 867 500,00 23 242 500,00 10.03.17
175 дн. 24.03.15 14,00 30 090 879,00 2 030 301,00 16.09.15
205 дн. 24.03.15 14,00 4 840 932,06 363 371,94 16.10.15
730 дн. 30.03.15 15,30 38 740 900,00 12 705 900,00 30.03.17
730 дн. 04.05.15 15,50 75 336 000,00 23 864 000,00 04.05.17
730 дн. 18.05.15 15,80 112 428 000,00 36 372 000,00 18.05.17
730 дн. 12.06.15 15,80 140 535 000,00 47 685 000,00 12.06.17

ИНФОРМАЦИЯ ПО РАЗМЕЩЕННЫМ СРЕДСТВАМ ГНПФ  
СОЦИАЛЬНОГО ФОНДА КР ПО СОСТОЯНИЮ НА 25.08.2015
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730 дн. 06.07.15 15,70 122 005 000,00 39 195 000,00 06.07.17
730 дн. 06.07.15 15,80 111 238 137,00 35 987 063,00 06.07.17

средневзвешенный %, итого 
ГКО 2 года: 14,28 3 216 402 732,78 922 525 027,22

4. ГКО (3 лет) 1095 дн 30.03.15 17,50 52 951 750,00 32 269 000,00 30.03.18

средневзвешенный %, итого 
ГКО 3 лет: 17,50 52 951 750,00 32 269 000,00

5.

1825дн 14.04.14 20,00 73 413 000,00 79 587 000,00 14.04.19
1825дн 28.04.14 19,92 204 450 000,00 220 550 000,00 28.04.19
1825дн 21.08.15 18,00 44 297 762,60 53 628 957,40 21.08.20
1825дн 24.08.15 17,81 225 565 751,88 269 897 187,12 24.08.20
1825 дн 17.11.14 19,50 19 135 448,40 25 313 161,30 17.11.19

средневзвешенный %, итого 
ГКО 5 лет: 18,93 566 861 962,88 648 976 305,82

Всего в ГЦБ 5 034 726 920,94
0 наименование Банка срок 

размещения
дата 

вложения
доходность 

в % сумма вклада доход дата 
погашения

БанкА

360 28.08.2014 16,55 13 708 130,07 2 268 695,53 28.08.2015
360 24.09.2014 17,11 22 000 000,00 3 764 200,00 24.09.2015
360 13.10.2014 17,30 20 000 000,00 3 460 000,00 12.10.2015
365 23.12.2014 20,10 15 000 000,00 2 998 479,45 22.12.2015
365 31.12.2014 16,50 44 500 000,00 7 302 267,12 30.12.2015
365 10.08.2015 18,60 30 000 000,00 5 549 424,66 09.08.2016
365 24.08.2015 18,80 20 000 000,00 3 760 000,00 23.08.2016
365 31.12.2014 18,60 40 000 000,00 7 399 232,88 30.12.2015

Банк Б

360 03.11.2014 17,51 40 000 000,00 6 965 621,92 03.11.2015
365 12.12.2014 18,80 165 000 000,00 30 850 027,40 11.12.2015
365 31.12.2014 18,10 205 500 000,00 36 991 689,04 30.12.2015
365 11.08.2015 18,50 60 000 000,00 11 039 178,08 11.08.2016
365 11.08.2015 19,00 54 750 000,00 10 345 500,00 11.08.2016
365 21.07.2015 19,01 60 000 000,00 11 374 750,68 20.07.2016

Банк В

360 27.08.2014 16,61 31 291 869,93 5 197 579,60 27.08.2015
360 30.09.2014 16,87 98 916 666,67 16 687 241,67 30.09.2015
365 14.11.2014 16,50 6 875 000,00 1 128 159,25 13.11.2015
365 04.12.2014 18,08 39 666 463,40 7 132 399,62 03.12.2015
365 11.08.2015 18,50 45 250 000,00 8 325 380,14 10.08.2016
365 24.08.2015 18,10 31 000 000,00 5 611 000,00 23.09.2016
365 22.06.2015 18,60 150 000 000,00 27 900 000,00 21.06.2016

Банк Г 365 16.07.2015 19,10 40 000 000,00 7 619 068,49 19.07.2016
365 03.08.2015 19,10 31 400 000,00 5 964 537,53 01.08.2016

Банк Д

360 27.08.2014 16,70 15 000 000,00 2 505 000,00 26.08.2015
360 30.09.2014 17,30 18 083 333,33 3 128 416,67 30.09.2015
365 14.11.2014 17,60 8 125 000,00 1 422 164,38 13.11.2015
365 31.12.2014 18,00 165 000 000,00 29 537 260,27 30.12.2015
365 31.12.2014 17,00 40 000 000,00 6 762 739,73 30.12.2015

Банк Е 360 24.10.2014 17,10 20 000 000,00 3 420 000,00 24.10.2015
Банк Ж 365 31.12.2014 18,20 40 000 000,00 7 240 109,59 30.12.2015

Банк З

365 24.08.2015 18,70 17 000 000,00 3 179 000,00 21.08.2016
365 31.12.2014 18,21 30 000 000,00 5 433 065,75 30.12.2015
360 09.09.2014 17,01 130 000 000,00 21 593 000,00 09.09.2015
365 21.11.2014 17,80 75 000 000,00 13 276 849,32 20.11.2015
365 04.12.2014 17,90 120 333 536,60 21 421 677,28 03.12.2015

Банк К 365 04.08.2015 18,50 125 600 000,00 23 108 679,45 02.08.2016
365 10.08.2015 18,50 60 000 000,00 11 039 178,08 09.08.2016
365 24.06.2015 18,60 100 000 000,00 18 498 082,19 22.06.2016

средневзвешенный %, итого 
депозит:

18,09 2 229 000 000,00 401 199 655,75

средний %, всего средств в ГЦБ и 
депозитах: 16,16 7 263 726 920,94

7 тек.счет по НПФ РСК 
Банк

10,60 47 587 865,57 93 396 830,63  265 401,99    

8 тек.счет в НБКР 50 137 585,38
итого на текущ.счетах 191 387 683,57

ВСЕГО активов: 7 455 114 604,51

2,57%

29,90%

67,53%

Примечание: Социальный фонд КР управляет средствами ГНПФ с момента  подписания Закона КР 
"Об инвестировании средств для финансирования накопительной части пенсии по государственному 
социальному страхованию в Кыргызской Республике" и Утверждения Постановления Правительством 
КР от 23.08.2011 г. № 490 "О реализации Закона Кыргызской Республики "Об инвестировании средств 
для финансирования накопительной части пенсии по государственному социальному страхованию в 
Кыргызской Республике "
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Личный страховой 
счет-основа вашей 

пенсии 
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Урматтуу окурмандар!

«Пенсия» журналынан пенсияга байланыштуу жана социалдык-
экономикалык  маалыматтар менен кеңири 

кабардар боло аласыздар. «Пенсия» журналы Сиздин журнал.

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

Журнал акысыз таратылат


