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МАЗМУНУ
20 жылдык мааракеңиздер кут болсун!

Куттуктоо!

Асылбек Тукбашев: ”Туруктуу өнүгө турган 
пенсиялык системаны түптөп, өз алдынча иш 
жүргүзгөн Социалдык фондду түзүүгө жетиштим”

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун 
1990-2010-жылдардагы жетекчилери

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун
жетекчилери
 
Кыргыз Республикасынын Социалдык фондуна 
20 жыл

Карыларга камкордуктар көрүлө берет  

Пенсия системасында көптөгөн ийгиликтер 
жаралууда 

Ардагерлер Социалдык фондго 
абдан ыраазы  

Пенсия төлөөнүн тартиптери 
жана эрежелери  

Кыргыз Республикасынын Социалдык 
фондунун адистери жооп берет  

Узчулукту аркалаган Бурул апа

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун 
эмгек жамааты

Байланышыбыз чыңдала берет

Биздин максатыбыз Кыргызстандын атуулдарын 
татыктуу пенсия менен камсыз кылуу

Список работников Социального фонда Кыргыз-
ской Республики награжденных Государственны-
ми наградами Кыргызской Республики

Комментарий
Закона Кыргызской Республики «О внесении 
дополнений и изменений в некоторые законода-
тельные акты Кыргызской Республики» 
от 3 августа 2013 года №186

"О внесении дополнений и изменений в некото-
рые законодательные акты Кыргызской Респу-
блики"

Проблемы пенсионного обеспечения трудовых 
мигрантов

Пенсия за особые заслуги перед
Кыргызской Республикой

Инвестированные средства Государственного 
накопительного пенсионного фонда (ГНПФ)
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Баарыбыз аруу тилектер менен күткөн 
2014- жаңы Жылкы жылы менен 

куттуктайм.
Келе жаткан жаңы жыл улуттук ынты-
мактын, жакшылыктын, ырыскы жылоо-
логон бейпилдиктин, тынчтыктын, албан-
албан ийгиликтердин, молчулуктун, токчу-
луктун, боорукерликтин, мээримдүүлүктүн, 
терең ишенимдердин, кут-берекенин жылы 

болушун каалайм. 
Кыргыз элинин ак сакал карыяларын, ак 
элечек энелерди, эже-карындаштарды, 
ага-инилерибизди, жалпыңыздарды чын ди-
лимден жаңы жылыңыздар менен куттук-
тайм.Сиздерге чын ден соолук,узун өмүр, 
береке, бак-таалай жана амандык каалайм.
Жаңырган жылда калкыбыз бакубат тур-
мушта жашап,ынтымагыбыз артып, мам-

лекетибиз өнүгүп-өссүн!
Жаңы жылыңыздар менен!

Кыргыз Республикасынын
Социалдык фондунун төрагасы                                           

М.Абулгазиев

Урматтуу ардагерлер, ата-энелер!Урматтуу кыргызстандыктар!
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2013-жылдын 25-ноябрында Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду,  Кыргыз Республикасынын пенсиялык 
системасын өнүктүрүү Концепциясынын долбоорун иштеп чыгуунун алкагында “Жеке эмгек ишмердигин  (ЖЭИ) 
жүргүзгөн жарандарды пенсиялык камсыздандыруу системасы менен камтуу маселелери жана аны чечүүнүн жолдору” 
аталыштагы тегерек столун өткөрдү.

Аталган иш чарага Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн өкүлдөрү, 
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары, эксперттер, кызыкдар министрликтер менен ведомство-
лордун, Бишкек шаарынын ири базарларынын жана базар комплекстеринин, түрдүү өкмөттүк эмес уюмдардын, жаран-
дык сектордун, ошондой эле ЖМКнын  өкүлдөрү катышты.

Иш чарада төмөнкү маселелер ка-
ралды:

-Жеке эмгек ишмердигин  (ЖЭИ) жүргүзгөн жарандар 
үчүн пенсиялык камсыздандыруу системасынын азыркы 
абалы жана көйгөйлөрү;

-бул категориядагы жарандар үчүн социалдык камсыз-
дандыруунун тарифтик саясатын өзгөртүү мүмкүнчүлүгү 
боюнча сунуштар;

- республиканын ири базарларында соода жүргүзгөн 
жарандардын социалдык камсыздандыруунун тарифтик 
саясатын өзгөртүүгө карата ой-пикирлерин сурамжылоо 
боюнча жүргүзүлгөн социологиялык изилдөөнүн жыйын-
тыктары.

Азыркы кезде айылдык товар өндүрүүчүлөрдү соци-
алдык камсыздандыруу менен камтуунун жетишсизди-
ги менен бирге өз алдынча иштеген жарандарды мамле-
кеттик пенсиялык системасы менен камтуу чөйрөсүндө 
да көйгөйлөр бар. Өз алдынча иштеген жарандардын 
көпчүлүгү азыркы күнгө белгиленген тариф миниму-

мун да үзгүлтүккө учуратуу менен төлөшүүдө же тапта-
кыр эле Социалдык фондго камсыздандыруу төгүмдөрүн 
төлөөдөн качышууда.

Жеке ишкердик жүргүзгөн жарандардын камсыздан-
дыруу төгүмдөрү боюнча төлөмдөрүн салык патентинин 
наркына байлоо саясаты азыркы учурда камсызданды-
руу төгүмдөрүнүн болбогон өлчөмүндөрүнө алып келди. 
2012-жылы жеке ишкердик жүргүзгөн 1 кызматкерге 321 
сом. Базарларда патент менен иштегендердики мындан 
да төмөн - айына 80-200 сомдон. Базарлардан сырткары 
патенттин негизинде иш жүргүзгөн жана камсызданды-
руу полиси үчүн патенттин наркынын 25 % өлчөмүндө 
төлөгөн адамдардын көбүндө ушундай эле кырдаал бай-
калууда. Салыштыра турган болсок, бюджеттик тармак-
тын кызматкери айына орточо 2000-2500 сомдон же 7-10 
эсеге көп камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөшөт. Ал эми 
пенсия чектөөдө пенсиясынын өлчөмдөрү болгону 1,5-2 
эсеге гана айырмаланат.

Жеке Ишкерлер кАМсыЗдАНдырУУ 
төгүМдөрүН төлөөгө кыЗыкдАр

ПеНсИялык сАясАт



6
ПЕНСИЯ

№6 (13) Ноябрь-Декабрь 2014-жыл

Концепцияны жер-жерлерде талкуулоо
2013-жылдын 23-октябрында Каракол шаарында пенсия система-
сындагы тариф чендери боюнча жаңы Концепциянын долбоору арда-
герлердин  жана башка инсандардын катышуусунда кызуу талкууга 
алынды. Пенсиянын жаңы Концепциясы тууралуу келип түшкөн ой-
пикирлер, сунуштар менен бөлүшөбүз.

Жакында Ысык-Көл областынын Каракол шаарынын областык жыйындар залында пенси-
ялык системанын жаңы Концепциясынын долбоору талкууланды. Көтөрүлгөн маселе абдан туура 
жана актуалдуу. Негизинен бул Концепция пенсионерлердин жашоо турмушунун деңгээлин жого-
рулатууга, өзгөртүүгө багытталган экен. Эгерде ишке ашып калса бир топ социалдык көйгөйлөр 
чечилмек. Менин оюмча тариф саясатында бир нече мүчүлүштөр байкалат. Азыркы учурда дыйкан 
жана фермер чарбаларынан алынып жаткан тарифтик ставка, төлөнүп жаткан пенсия менен шай-
кеш келбейт. Мисалы; 1996-жылдан бүгүнкү күнгө чейин орто эсеп менен 6000ден 8000ге чейин же 
тактап айтканда, жогорудагы сумма 17 жылга төлөнөт.Ал эми айына 3000ден 5000ге чейинки пен-
сия алат. Бул Социалдык фондду 2020-жылга жетпей банкроттукка алып келет. Жаңы Концепцияны 
кабыл алууда ушул сунушту эске алууңуздарды суранам.

М.Исаев,
                                                                                          СССРдин соода 

тармагынын отличниги.

Концепциянын негизи пенсиялык системаны жакшыртуу жана 
пенсионерлердин жашоо тиричилигине камкордук көрүү болгондуктан, 
менимче, пенсиянын көлөмү иштеген ишине жараша чектелиши зарыл. 
Анткени, кимдир бирөө оор кызматтарда үзгүлтүксүз иштеп жүрүп, эптеп-
септеп иштеп-иштебей жүргөн Ташматов менен бирдей өлчөмдөгү пенсияга 
чыгып жаткандыгы калыстыкка жатпайт. Ошондуктан, жаңы пенсиянын 
Концепциясына биз көтөргөн маселелер эске алынат деп ишенебиз.  

Жакшылык Шарапов,  
                                                              Кыргыз Республикасынын айыл чарбасына 

                                                             эмгек сиңирген кызматкер.

Бүгүнкү пенсиялык системага өзгөртүүлөрдү киргизүүгө убакыт келип 
жетти. Бул мезгилдин талабы. Бирок, орчундуу маселени тез аранын ичинде 
киргизүү көп көйгөйлөрдү жаратат. Пенсиялык системага өзгөртүүнү кадам-
кадам менен киргизүү керек. Анткени карапайым  элдин жашоо турмушунун 
деңгээли төмөн. Айрыкча дыйкан чарбалар боюнча көп кеп болду. 1400 сомдон 
гектарына  камсыздандыруу төгүмдөрүн төгүп жатышат. Анын ичинен топтоо 
бөлүгүнө 30 эле сом кирет, 25 жылдын ичинде 74 сом болот. Камсыздандыруу 
төгүмдөрдү 1200 сомго көбөйткөн күндө деле базалык ставкасы 25 жылда 250 
сом болот экен. Азыркы учурда мамлекет дыйкандарга зарыл болгон шарттарды 

түзүп бере албай жаткандан кийин, дыйкан жер үлүштөрүнөн каалагандай түшүм, каражат таба 
албай жатса, бул системаны жакшылап көп ойлонбой, тез ишке киргизүүгө эрте деп ойлойм.

М.А.Ибраимов,
Бурана айыл өкмөтүнүн башчысы

ПеНсИялык сАясАт
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Алдын ала ма-
алыматтар боюн-
ча 2013-жылдын 
январь - сентябрь 
айларында Кыр-
гыз Республика-
сынын Социалдык 
фонду тарабынан 
пландагы 14 318,0 

млн. сомдун ордуна 14 441,8 млн. сом суммасында кам-
сыздандыруу төгүмдөрү жыйналган, пландын аткары-
лышы 109,9 пайызды түзөт, жалпы жонунан 123,8 млн. 
сомго көбүрөөк жыйналган. 2012-жылга салыштырмалуу 
камсыздандыруу төгүмдөрүнүн жыйналышы 1 066,2 млн. 
сомго же 108,0 пайызга көбөйгөн. 

Аскер кызматчыларына пенсия төлөп берүүгө респу-
бликалык бюджеттен милдеттүү бөлүнө турган каражат-
тар, жеңилдетилген пенсиялар, пенсияларга үстөк акылар 
жана электр энергиясы үчүн компенсациялык төлөмдөр 
2013-жылдын 9 айында9 676,7 млн. сом суммасында 
түштү.  

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун бош 
акча каражаттарын Кыргыз Республикасынын коммер-
циялык банктарынын мөөнөттүү депозиттик эсептерине, 
мамлекеттик казына векселдерге, ошондой эле Кыргыз 
Республикасынын Улуттук банкы чыгарган баалуу кагаз-
дарга жайгаштыруудан жана башка булактардан алган ки-
решеси 2013-жылдын  9 айында144,6 млн. сомду түздү.

2013-жылдын 9 айында Социалдык фонддун жалпы 
кирешеси 24 263,1 млн. сомду түздү, бул өткөн жылга са-
лыштырмалуу 112,2 пайызга көп.

Үстүдөгү жылдын январь-сентябрь айларында 
21 513,7 млн. сом көлөмүндө пенсия жана жөлөк пулдар-
ды төлөөгө керектелген сумма толук көлөмдө каржылан-
ган. 2013-жылдын 1-октябрына пенсия төлөп берүү боюн-
ча карыздар жок. 2013-жылдын 9 айындамилдеттүү ме-
дициналык камсыздандыруу фонду895,6 млн. сом сумма-
сында, Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фонду144,4 

млн. сом суммасында каржыланган.
Пенсиялык саясат

Акыркы беш жыл ичинде пенсиянын орточо өлчөмү 
2008-жылдагы 1426 сомдон 2013-жылдын 1-октябрында-
гы жогорулатуудан кийин 4478 сомго чейин жогорулады 
(болжолдуу эсептөөлөр боюнча). 

- «2013-жылдын 1-октябрынан баштап пенсиянын кам-
сыздандыруу бөлүктөрүн жогорулатуу жөнүндө” Кыргыз 
Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-ж. 06.09. № 482 токто-
му, анда 2013-жылдын 1-октябрына чейин “Мамлекеттик 
пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө” Кыр-
гыз Республикасынын Мыйзамына ылайык дайындалган 
пенсиялардын камсыздандыруу бөлүктөрүн (ЖЭ1+ЖЭ2) 
400 сомго жогорулатуу каралган.

- “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыла-
рына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Респу-
бликасынын Мыйзам долбоорун жактыруу жөнүндө” 
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-ж. 06.09. № 
483 токтому, анда “Мамлекеттик пенсиялык социалдык 
камсыздандыруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамына жана “Эмгек акыга түзөтүү коэффициент-
тери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына 
пенсияларды эсептөө үчүн 8000 сом эмгек акынын жаңы 
“чектелген” деңгээлин белгилөө бөлүгүнө өзгөртүүлөрдү 
киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун жактыруу каралган.

Азыркы учурда Социалдык фонддун аймактык орган-
дары тарабынан пенсиялар кайра эсептелип чыкты жана 
2013-жылдын 1-октябрынан баштап пенсионерлер жого-
рулатылган өлчөмдө пенсиясын алып жатышат. 

Кайра эсептөөнүн жыйынтыгы боюнча пенсиянын ор-
точо өлчөмү 4478 сомду түзөт, анын ичинде, чектөөлөрдү 
алып салуунун эсебинен – 58,5 сомго жана камсыздан-
дыруу бөлүктөрдү бирдиктүү жогорулатуунун эсебинен 
– 400 сомго жогорулайт. Отчеттук маалыматтарга ылайык 
пенсионердин жашоо минимумунан Улутстаткомдун ма-
алыматы боюнча - 4027,8 сом төмөн пенсия алган адам-
дардын саны кайра эсептөөлөрдүн жыйынтыгы боюнча 
азайып, 292,0 миң адамды түзөт, жалпы санынын 50,7 %.

КыРгыз РеСПуБлИКАСынын СоцИАлдыК фондунун 
2013-Жылдын янвАРь-СентяБРь АйлАРынын  ИШ Жый-

ынтыКтАРы Жөнүндө МААлыМАт

БюдЖет

Областтар
Январь-сентябрь айларында 

керектелинген сумма
Январь-сентябрь айларында 

каржылоо
1 октябрга карата ка-

рызы
Баардыгы 21 513 681,0 21 513 681,0 0
 Бишкек шаары 3 614 696,0 3 614 696,0 0
Чүй 3 448 905,0 3 448 905,0 0
Нарын 1 782 622,0 1 782 622,0 0
Иссык-Кул 1 973 277,0 1 973 277,0 0
Таласс 882 327,0 882 327,0 0
Ош шаары 769 805,0 769 805,0 0
Ош 3 906 357,0 3 906 357,0 0
Баткен 1 668 241,0 1 668 241,0 0
Жалал-Абад 3 467 451,0 3 467 451,0        0

Област аралыгында пенсияны каржылоо.
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ПеНсия ДайыНДоо ЖаНа кайРа эсеПтөө,ПеНсияНыН 
БиР түРүНөН экиНчи түРүНө өтүү үчүН заРыл БолгоН 

ДокумеНттеРДиН тизмеси

Пенсия дайындоо үчүн зарыл болгон документтер

Пенсия дайындоо жана кайра эсептөө, пенсиянын 
бир түрүнөн экинчи түрүнө өтүү үчүн зарыл болгон 
документтердин тизмеси (мындан ары - Тизме) 
"Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу 
жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына 
жана Кыргыз Республикасынын башка нормативдик 
укуктук актыларына ылайык иштелип чыккан жана 
мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча 
пенсия (мындан ары - пенсия) дайындоо жана кайра 
эсептөө, пенсиянын бир түрүнөн экинчи түрүнө 
өтүү үчүн зарыл болгон документтерди аныктап, 
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2005-жылдын 
2-январындагы N 10 токтому менен бекитилген.

Камсыздандырылган адамдар жана пенсионерлер 
"Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу 

жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына 
ылайык пенсия дайындоо жана кайра эсептөө, 
пенсиянын бир түрүнөн экинчи түрүнө өтүү үчүн 
пенсия дайындоочу органга документтерди берет.

Камсыздандыруу стажы (эмгек китепчесинен 
башка) жана эмгек акы жөнүндө ушул Тизмеде 
каралган, компетенттүү органдар жана кызмат 
адамдары тарабынан берилген документтер түп 
нускасында, калган документтер көчүрмөсү боюнча 
кабыл алынат.

Бул Тизмеге ылайык документтердин бардык 
берилген көчүрмөлөрү милдеттүү тартипте алардын 
түп нускалары менен салыштырылат жана пенсия 
дайындоочу органдар тарабынан күбөлөндүрүлөт.

1.Курагы боюнча жалпы негиздерде пенсия дайын-
доо жөнүндө арыз менен кошо төмөндөгү документтер 
берилүүгө тийиш:

а) камсыздандырылган адамдын ким экендигин, 
анын курагын жана жашаган жерин ырастоочу:

- Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн - па-
спорт же айыл өкмөтү же Кыргыз Республикасы-
нын ички иштер органы тарабынан паспорттун 
ордуна берилген маалымкат;

- качкындын расмий статусуна ээ болгон жаран-
дар үчүн - качкындын күбөлүгү;

- Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу 
жашаган чет өлкөлүк жарандар үчүн - Кыргыз Ре-
спубликасынын ички иштер органдары тарабынан 
берилген жашоо укугуна берилген уруксат.

16 жашка толо элек балдардын курагын, ким 
экендигин жана жарандыгын аныктай турган до-
кумент туулгандыгы тууралуу күбөлүк болуп эсеп-
телет;

б) 1996-жылга чейин иштеген мезгили үчүн эм-
гек стажы жөнүндө жана "Пенсия дайындоо үчүн 
эмгек стажын ырастоо тартиби жөнүндө жобо-
ну бекитүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнүн 1995-жылдын 25-июлундагы N 310 ток-
тому менен бекитилген Эмгек стажын ырастоонун 
тартиби жөнүндө Жобого ылайык белгиленүүчү 
камсыздандыруу стажына теңештирилген (окуу, 
армияда кызмат өтөө, балдарды багуу) иш мезгил-
дери жөнүндө;

в) 1992-жылдын 1-январынан 1995-жылдын 
31-декабрына чейин жеке менчик ишканаларда иш-
теген же жеке өз алдынча иш жүргүзгөн адамдар 

үчүн - Социалдык фонддун органдары тарабынан 
ушул мезгил үчүн ичинде камсыздандыруу взносто-
рунун төлөнгөндүгү жөнүндө берилген маалымкат-
тар;

г) 1996-жылдын 1-январына чейин пенсия алуу 
үчүн кайрылган камсыздандырылган адамдын каало-
осу боюнча каалаган 60 айдагы үзгүлтүксүз иш үчүн 
эмгек акы (киреше) жөнүндө жумуш берүүчүлөр, же 
болбосо мамлекеттик органдар тарабынан баш-
тапкы бухгалтердик документтердин негизинде бе-
рилген маалымкаттар.

Жумуш берүүчүнүн иши токтотулган учурда, 
аталган маалымкаттар алардын укук улантуучула-
ры, жогору турган орган же зарыл маалыматтарга 
ээ болгон мамлекеттик архив мекемелери тарабы-
нан берилет;

д) 1996-жылдын 1-январынан тартып иштеген-
диги жана эмгек акысы жөнүндө бухгалтердик баш-
тапкы документтердин негизинде жумуш берүүчү 
тарабынан берилген маалымат;

ж) никени каттоо же ажырашуу жөнүндө 
күбөлүк, ал башка фамилияга берилген документ-
тер болгон учурда берилет;

з) "Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыз-
дандыруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мый-
замынын 13-статьясына ылайык пенсияга үстөк 
алуу укугун ырастаган документтер:

- Улуу Ата мекендик согуштун катышуучусунун 
же Улуу Ата мекендик согуштун майыбынын же 
аларга теңештирилген адамдардын күбөлүгү;

- "Чернобыль АЭСиндеги кыйроонун кесепетте-
рин жоюунун катышуучусу" күбөлүгү;
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- "Кыргыз Республикасынын ардактуу донору", 
"Кыргыз ССРинин ардактуу донору", "СССРдин ар-
дактуу донору" күбөлүгү;

- сот же башка мамлекеттик органдар (проку-
ратура же улуттук коопсуздук органдары) тарабы-
нан берилген реабилитациялоо жөнүндө маалым-
кат;

- II топтогу жалгыз бой майыптын башка 
бирөөнүн багуусуна муктаж экендиги жөнүндө да-
рылоо мекемесинин маалымкаты; мында жалгыз 
жашагандыгынын фактысы жашаган жеринен бе-
рилген маалымкат жана текшерүү актысы менен 
ырасталат;

- СССРдин "Мать-героиня" жана Кыргыз Ре-
спубликасынын "Баатыр эне" ордендери менен 
энелердин сыйлангандыгын тастыктай турган до-
кументтер;

и) пенсиялык күбөлүк алуу үчүн 3x4 см 
өлчөмүндөгү эки сүрөт.

2.Жеңилдик берилген шартта курагы боюнча 
пенсия дайындоо үчүн ушул Тизмедеги  1-пунктун-
да көрсөтүлгөн документтерге кошумча иретинде 
төмөндөгү документтер берилүүгө тийиш:

а) N 1 жана N 2 тизмелер боюнча - эмгектин 
жеңилдик берүүчү мүнөзүн ырастоочу маалымкат-
тар.

Маалымкатта: атайын стажга эсептеле тур-
ган иштин мезгили, кесиби же кызматы, аткарыл-
ган ишинин мүнөзү, иштин ушул мезгили тизме-
лердин кайсыл бөлүмүнө, бөлүмчөсүнө, пунктуна, 
аталышына киргизиле тургандыгы жана алардын 
номери, анын негизинде аталган маалымкаттар 
берилген баштапкы документтер көрсөтүлүүгө 
тийиш. Зарыл учурда жумуш орундарын аттеста-
циялоонун натыйжалары менен эмгектин өзгөчө 
шарттарында иштөөнүн далилдери берилет.

N 2 тизме боюнча пенсиянын экинчи камсыздан-
дыруучу бөлүгүн дайындоо максатында эмгектин 
өзгөчө шарттары үчүн жана ишканадан пенсия 
алуучу текстиль өндүрүшүндө иштегендерге-эм-
гектин жеңилдик берүүчү мүнөзүн ырастаган ма-
алымкат, ишканада жеңилдик берилген шартта 
пенсия дайындалгандыгынын фактысы жөнүндө 
маалымкат, пенсия дайындалган датаны көрсөтүү 
менен;

в) бийик тоолуу шарттарда жашаган адамдар-
га пенсия дайындоо үчүн эмгектенген ишканасы, 
уюму жайгашкан жер жөнүндө жергиликтүү мам-
лекеттик администрациянын же айыл өкмөтүнүн 
маалымкатты, ал эми аялдарга кошумча - үч бала-
сынын туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрү жана 
аларды сегиз жашка чейин тарбиялагандыгын 
ырастаган документтер (балдардын паспорттору, 
жашаган жеринен айыл өкмөтү, үй башкармалары 
тарабынан берилген маалымкаттар);

г) көп балалуу энеге жеңилдик берүүчү пенсия 
дайындоо үчүн - беш баласынын туулгандыгы ту-
уралуу күбөлүктөрү жана аларды сегиз жашка 
чейин тарбиялагандыгын ырастаган документтер 

(балдардын паспорттору, жашаган жеринен айыл 
өкмөтү, үй башкармалары тарабынан берилген ма-
алымкаттар);

д) бала чагынан майып баланын энесине 
жеңилдик берүүчү пенсия дайындоо үчүн - Кыр-
гыз Республикасынын Саламаттык сактоо ми-
нистрлигинин дарылоо-алдын алуу мекемелеринин 
врачтык-консультациялык комиссиясынын маа-
лымкаты же Медициналык-социалдык эксперттик 
комиссиянын (МСЭК) майыптуулугун аныктаган-
дыгы жөнүндө маалымкаты, ошондой эле аны сегиз 
жашка чейин тарбиялагандыгын ырастаган доку-
менттер (балдардын паспорттору, жашаган же-
ринен айыл өкмөтү, үй башкармалары тарабынан 
берилген маалымкаттар);

е) ишканалардын кайра уюштурулушуна, жою-
улушуна, штаттык сандын кыскарышына байла-
ныштуу алардан бошотулган адамдар үчүн - Соци-
алдык фондго кызматкер пенсияга чыгуунун жалпы 
белгиленген курагына жеткенге чейин мөөнөтүнөн 
мурда пенсия төлөө үчүн акчалай каражаттардын 
которулгандыгы жөнүндө төлөм тапшырмасынын 
көчүрмөсү;

ж) гипофизардык нанизм дартына чалдыккан 
адамдар (эргежелдер) жана диспропорциялык кодо-
лор үчүн - Кыргыз Республикасынын Саламаттык 
сактоо министрлигинин дарылоо-алдын алуу меке-
мелеринин врачтык-консультациялык комиссиясы-
нын маалымкаты;

з) учкучтарга жана сыноочу учкучтардын ку-
рамына пенсия дайындоо үчүн - аба транспортун 
пайдалануучунун учуу сааттары жөнүндө жана 
пенсия төлөөгө кетүүчү чыгашаларды жабууга 
каражаттардын чегерилгендигин ырастаган доку-
менттер берилет.

3.Майыптыгы боюнча пенсия алуу, ошондой эле 
Улуу Ата мекендик согуштун майыптарына жана 
аларга теңештирилген адамдарга үстөктөрдү чегерүү 
үчүн Социалдык фонддун аймактык бөлүмүнө ушул 
Тизменин 1-пунктунда көрсөтүлгөн документтерге 
кошумча Кыргыз Республикасынын Эмгек жана со-
циалдык жактан коргоо министрлигинин алдындагы 
Медициналык-социалдык эксперттик комиссиянын 
майыптыгын белгилөө жөнүндө корутундусу берилет.

Майып адам аракетке жөндөмсүз деп табылган 
учурда, камкорчунун арызына камкордук кылуу орга-
нынын камкорчуну дайындоо жөнүндө чечими тирке-
лет.

4.Баккан адамынан айрылгандыгы боюнча пенсия 
алуу үчүн Социалдык фонддун аймактык бөлүмүнө 
ушул Тизменин 1-пунктунда көрсөтүлгөн баккан 
адамдын документтерине кошумча катары:

- жарандык абал актыларын жазуу органынын 
баккан адамынын өлгөндүгү жөнүндө (же анын 
дайынсыз жок болгондугун ырастаган документ) 
күбөлүктүн нотариатта күбөлөндүргө көчүрмөсү;

- эмгекке жараксыз багууда болгондордун туул-
гандыгы тууралуу күбөлүктөрү;

- бала чагынан майыпка пенсия дайындалган 
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Пенсияларды кайра эсөптөө үчүн зарыл болгон 
документтер

Кыргыз Республикасынын кабыл алынган норма-
тивдик укуктук актыларына ылайык пенсияларды кайра 
эсептөө пенсиялык иште болгон документтердин негизин-
де жүргүзүлөт.

Пенсиянын өлчөмүн башка негиздер боюнча кайра 
эсептөө үчүн төмөндөгү документтер берилиши мүмкүн:

а) пенсияны кайра эсептөөнүн себеби, социалдык 
коргоо күбөлүгүнүн жекече идентификациялык номери 
жана пенсия алуучунун пенсиялык күбөлүгүнүн номери 
көрсөтүлгөн белгиленген формадагы арыз;

б) СП2 пенсиясынын жеке камсыздандыруу эсебинде 
пенсия дайындалгандан кийинки мезгилде же СП2ни 
акыркы жолу кайра эсептөөдө топтолгон камсыздан-
дыруу взносторунун суммасынан эсептөлүүчү камсыз-
дандыруучу бөлүгүн кайра эсептөө учурунда - пенсияны 
кайра эсептөөгө укук берген тиешелүү мезгилдеги иш-
тегендиги жана эмгек акысы жөнүндө билдирүү;

в) пенсия дайындалганга чейин иштелип чыккан 
жана аны дайындоодо эсепке алынбаган камсызданды-
руу стажы жөнүндө документтер;

г) пенсия эсептешүү көрсөткүчүнөн эсептелгенде 
же болбосо эмгек акы жөнүндө маалыматтар жетиш-
сиз болгондо - 1996-жылдын 1-январына чейин 60 ай 
бою иштегендиги үчүн эмгек акысы жөнүндө маалым-
кат;

д) майыптыгынын тобу өзгөргөн учурда - Кырпыз 
Республикасынын Эмгек жана социалдык коргоо минис-
трлигинин алдындагы Медициналык-социалдык экс-
перттик комиссиянын майыптуулуктун башка тобун 
белгилөө жөнүндө корутундусу;

е) багууда болгондордун саны өзгөргөн учурда - багуу-
да болгон адамдын туулгандыгы же өлгөндүгү жөнүндө 
күбөлүк;

ж) Мыйзамдын 13-статьясында каралган тиешелүү 
үстөктөрдү эсептөө үчүн ушул Тизменин 2.1-пункту-
нун "з" пунктчасында каралган документтер;

з) пенсионер кары-картаңдар же майыптар үчүн 
жатак үйгө жайгаштырылган учурда - мамлекет-
тик камсыздоого которулгандыгы жөнүндө буйруктун 
көчүрмөсү.

Пенсиянын бир түрүнөн экинчи түрүнө өтүү үчүн 
зарыл болгон документтер

Пенсиянын бир түрүнөн экинчи түрүнө өтүү Социал-
дык фонддун аймактык органы тарабынан пенсионердин 
арызы боюнча пенсиялык иште болгон документтердин 

негизинде жүргүзүлөт. Зарыл учурларда пенсиянын бир 
түрүнөн башкасына өтүү үчүн ушул Тизменин Пенси-
яларды кайра эсөптөө үчүн зарыл болгон документтер 
бөлүмүнө ылайык пенсиянын жаңы түрүнө укук берүүчү 
кошумча документтер тиркелет.

урматтуу окурман! Эгерде Сизде пенсия жөнүндө 
кандайдыр бир түшүнүксүз суроолор болсо,  аларга 
туура жооп жана түшүндүрмө (консультация) алуу 
үчүн Социалдык фонддун борбордук аппаратына (тел. 
0312 543 316, 0312 576 661) же анын жер-жерлердеги 
регионалдык органдарына, болбосо биздин редакци-
яга  (редакциянын телефондору журналда берилген), 
кайрылсаңыздар болот – ред.

учурда - майыптыгынын тобун белгилөө жөнүндө 
МСЭКтин маалымкаты;

- үй-бүлөнүн эмгекке жараксыз мүчөсүнүн каза бол-
гон баккан адамдын багуусунда болгондугун ырастаган 
документтер;

- камкорчунун арызына аны камкорчу кылып дай-
ындоо жөнүндө камкорчулук органынын чечиминин 
көчүрмөсү тиркелет;

- өгөй баланын өлгөн адамдын тарбиясында жана 
багуусунда болгондугунун фактысын ырастаган доку-
менттер;

- багууда болгон балдар кесиптик, орто жана атай-
ын орто окуу жайларынын окуучулары же жогорку 
окуу жайларынын студенттери экендигин ырастаган 
документтер берилет.
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- Салык төлөө формасы милдеттүү патент формасына өткөрүлгөндүгүнө 
байланыштуу камсыздандыруу төлөмдөрүн кантип төлөшүм керек же мен 
үчүн жумуш берүүчү төлөйбү?

Эралиева тоту ош шаары

-Биз жол куруучулар күндө эмес, смен менен иш-
тейбиз, айлык акыны иштеген ишибиз үчүн 
гана алабыз. Ошондуктан менин эмгек стажым 
үзгүлтүксүз жүрүп жатканын жана жеке эсеп-
теги акчамды кантип билсем болот?

Адылбек жол куруучу Бишкек шаары

-Бий топторунда бийлеген балдардан ар түрдүү 
иш чаралардан кийин алган акчасынан келечек-
теги пенсия үчүн камсыздандыруу төлөмдөрү 
төлөнөбү?

Таалайбекова Тазагүл Бишкек шаары

-Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу 
төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө” мыйзамынын 6-беренесиндеги 2-пунктунун негизинде уюмду 
түзбөгөн,патенттин негизде атайын салык режими колдонулган жеке ишкерлер камсыздандыруу 
төгүмдөрүн камсыздандыруу полистерин сатып алуу жолу менен төлөшөт (паттенттин баасынан 
25% пайыз өлчөмдө). Ал эми жалданган кызматкерлер үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүн эсептөөнү 
аталган мыйзамдын 2- статьясына ылайык, иш берүүчүлөр үчүн- жалданган кызматкерлердин пай-
дасына чегерилген төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнөн ай сайын - 17,25 пайыз өлчөмүндө, кызматкер-
лер үчүн каржылоо булактарына карабастан алардын пайдасына чегерилген бардык төлөмдөрдүн 
түрлөрүнөн ай сайын - 10 пайыз өлчөмүндө жалпысы 27,25% өлчөмдө жүргүзүлөт

-Иш берүүчүлөр өздөрүндө иштеген, өздөрү алар үчүн 
мамлекеттик социалдык камсыздандыруунун камсыздан-
дыруу акыларын төлөгөн адамдар жөнүндө маалымат берет. 

Маалыматтар Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун бул жалдоочулар камсыздандыруу 
акыларын төлөөчү катары катталган аймактык органдарына дайыма берилип турат.

Камсыздандырылган адам жашаган же иштеген жери боюнча Кыргыз Республикасынын Социал-
дык фондунун органдарынан өзүнүн жекече камсыздандыруу эсебинде камтылган маалыматтарды 
арыз менен кайрылып, алууга укуктуу.

-Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексине  ылайык 
жумушка кабыл алынган 16 жашка чейинки өспүрүм - 
кызматкерлердин пайдасына чегерилген төлөмдөрдүн 
бардык түрлөрү толук көлөмдө камсыздандыруу төгүмдөрүн 
чегерүүдөн жана төлөөдөн бошотулат.
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Р.А. Мавлянов, 
 Аксы райондук  Социалдык фонд 

 башкармалыгынын  башчысы  

А.Саипов,                                                                                               
                                                                                    Сүлүктү шаардык Социалдык фонд 
                                                                          башкармалыгынын  башчысы 

Урматтуу мекендештер жана кесиптештер!

Каракол шаардык Социалдык фонд башкармалыгы

Бай тарыхы, кереметтүү Сары-Челек көлү, касиеттүү 
Падыша-Ата жайы сыяктуу табияты кооз ыйык жер-
лерди мекендеген, жаратылыш байлыктары мол, дый-
канчылык жана чарбачылыгы өнүккөн Аксы жерге-
синде эмгектенип жатышкан Аксы райондук Соци-
алдык фонд башкармалыгынын  эмгекчил жамааты 
өздөрүнө бекитилген милдеттерин терең жоопкерчи-
ликти сезүү менен аткарып, элдин ишенимине ээ бо-
луп, мыкты ийгиликтерди жаратып келет. 

 Аксы райондук Социалдык фонд башкармалыгынын  жалпы жамааты Социалдык фонд тар-
магында иштеп жаткан кызматкерлерди 19-октябрда белгиленген 20 жылдык кесиптик май-
рамы жана келе жаткан 2014- Жаңы жылы менен чын жүрөктөн куттуктайт! Баарыңыздарга 
чын ден соолук, узак өмүр, ардактуу карыларыбызды татыктуу пенсия менен камсыз кылуу-
дагы ак эмгегиңиздерге албан-албан ийгиликтерди каалайт!  

Сүлүктү  шаардык Социалдык башкармалыгынын  жа-
маатынын жана жеке өзүмдүн атымдан Сиздерди кирип 
келген 2014-Жаңы жылыңыздар менен кызуу куттук-
тайм! Сиздер, мамлекетибиздин пенсиялык системасын 
өнүктүрүүдөгү түйшүктүү ишиңиздерде изденүү менен 
ийгиликтерди жаратып жатасыздар.Ушул мартабалуу 
кызматыңыздарга кажыбас кайрат, кең пейил, кетпес 
дөөлөт, жарык маанай каалайм. Жаңы жылыбыз жакшы-
лыктардын, жаңы жеңиштердин, жетишкендиктердин, 
гүлдөп өнүгүүнүн жылы болсун! Жергебизге токчулук, 
молчулук, бейпилдик орносун!

Каракол шаардык Социалдык фонд башкармалыгы 2013-жылда жакшы жетишкендиктерге 
жетишти десек болот. Кыргыз  Өкмөтүнүн 2013-жылдын 6-сентябрындагы №482 токтому-
нун негизинде пенсиянын камсыздандыруу бөлүгүн жогорулатуу боюнча, 6909 пенсионер-
дин пенсияларына кайра эсептөө жүргүзүп, кошулганга чейин жалпы пенсиянын суммасы 
30367000 сомду түзсө, кошулгандан кийин 33172000 сомду түзүп, кошумча 2805000 сом бол-
ду. Киреше бөлүмү берилген план тапшырманы 101,0 пайызга аткары алды. Бул жетишкен-
диктерге өздөрүнүн чоң салымдарын кошкон кызматкерлердин атын атап кетким келет. Алар- 
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киреше бөлүмүнүн башкы адиси Бектуров 
Тынчтык, жеке эсепке алуу бөлүмүнүн 
башкы адиси Тилекматова Дарика, пенсия 
чектөө жана көзөмөлдөө бөлүмүнүн баш-
чысы Койчуманова Анара жана башкалар.
2013-жылдын 12-сентябрында Кыргыз 
Республикасынын Социалдык фондунун 
түзүлгөндүгүнүн 20 жылдык маарекеси-
не арналган спартакиада болуп, жалпы 
командалар арасында Ысык-Көл областы 
экинчи орунду жеңип алды. Бул ийгиликке 
жетишүүдө Каракол шаардык Социалдык 
фонд башкармалыгынын жеке эсепке алуу 
бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Токторбаева 

Аида жана Түп Социалдык фонд башкармалыгынын техникалык тейлөө боюнча башкы адиси Са-
рыбаев Акылбектин салымы чоң.Экөө тең столдо теннис ойноо боюнча биринчи орунга татыктуу 
болушту.

урматтуу кесиптештер!
Учурдан пайдаланып, «Пенсия» журнал-басылмасы аркылуу Сиздерди жаркырап кирип кел-
ген  Жаңы 2014-жылыңыздар менен чын дилимден куттуктайм! Эл жүгүн аркалаган жооптуу 
ишиңиздерди ийгиликтер коштоп, ойлогон ой-максаттарыңыздар орундалып, үмүт тилектериңиздер 
кабыл болуп, башыңыздарга кут консун!!

Нарын райондук Социалдык фонд башкармасынын кыз-
маткерлери район жана шаар боюнча пенсионерлерге уба-
гында пенсия чектөө жана пенсия менен камсыз кылуу, со-
циалдык камсыздандыруу төгүмдөрүн чогултууда үзүрлүү 
эмгектенип келишүүдө. Ушул жыл ичинде 15285 пенсио-
нерге 620790951 сом каржыланып, Нарын «Кыргызпочта» 
ишканасы аркылуу 9020 пенсионерге 374723499 сом пен-
сия таратылды. Банк боюнча 6265 пенсинерге 246067452 
сом каржыланды. Пенсия ар бир айдын башында 15не чей-
ин так нак акчалай түрүндө толук таркалууда.

Бардык буйрук тапшырмаларды өз убагында аткаргандыгы үчүн «Кыргыз Республикасынын От-
личниги» деген төш белги менен Жаныбек Дордоев, Жумаш Орозобаев, Гүлбайрам Иманкулова, 
Динара Кенжетаева, Күлүйпа Мамбетова, Асек кызы Динара, Бейшеев Алмаз сыйланышты. Кыргыз 
Республикасынын Социалдык фондунун Ардак Грамотасына Кендирбаева Элмира, Шаршенбиева 
Гульнара, Бейшеев Алмаз, Сопубекова Айнагүл, Токонова Бермет, Үмүтбаева Жеңишгүл, Сатыбал-
диева Акылай татыктуу болушту. Нарын райондук Социалдык фонд башкармасынын кызматкерле-
ри дагы да калкты сапаттуу тейлөөгө өз аракеттерин жумшай бермекчи.
Акырында айтарыбыз алдыда келип калган Жаңы жыл өлкөбүзгө түгөнбөс бейкутчулукту, элдин 
ынтымак биримдигин бекемдеген ырыскы, береке жылоологон жылдардан болуп, калк кызыкчылы-
гын көздөгөн жооптуу кызматыбызда бийик жетишкендиктер жаралышына тилектешмин. Дайыма 
чалыкпай, чарчабай күч-кубатта болуңуздар!

М.Абдылдаев, Каракол шаардык
Социалдык фонд башкармасынын башчысы

К. А. Абдрахманов, 
Нарын райондук

СФ башкармылыгынын башчысы
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ПеНсИоНерлер кУттУктАйт

Токтосун Амираев, персоналдык пенсионер, эмгек сиңирген врач.
Арап Токтосунова, Баатыр Эне, Кара-Кулжа району

Үлпат Эркебаева, билим берүүнүн 
отличниги, ардактуу пенсионер

Бишкек шаары

зина Абдурасулова,
Сузак району

С.доолотбаев,
Ак талаа району

урматтуу Мухаммедкалый дүйшөкеевич
жана Социалдык фонддун кызматкерлери!

Кымбаттуу улуу журтубуздун  жүгүн көтөрүп, элге кызмат өтөп 
жаткан Социалдык фонддун кызматкерлери!

урматтуу Социалдык фонддун эмгек жамааты!

Сиздерди кирип келе жаткан 2014-Жаңы жылыңыздар менен үй-бүлөбүздүн атынан 
кызуу куттуктайбыз. Сиздердин кызматыңыздарсыз биздин бактылуу карылыкты элестетүү 
кыйын. Биз үчүн көрүп жаткан камкордугуңуздарга абдан ыраазыбыз. Жаңы жыл тынчтык-
тын, жакшылыктын,токчулуктун жана гүлдөп өнүгүүнүн жылы болушун каалайбыз.

Өтүп кеткен кесиптик майрамыңыздар жана келе жаткан Жаңы жылыңыздар менен 
чын жүрөгүмдөн сүйүнүч чачып, мээрим төгүп куттуктаймын! Сиздердин кесип түйшүктүү 
жана ардактуу. Анткени, көп жылдар бою өндүрүштө, соодада, фабрика-заводдордо   
эмгектенип, аздыр-көптүр элине кызмат кылып, эмгекти туу тутуп келген улуу муундун 
өкүлдөрүнө алдан-күчтөн тайган кезинде кам көрүп, жакшы аракетиңиздер, урмат-
сыйыңыздар, жылуу мээримиңиздер менен  пенсиясын өз багында төлөп берип, алкышын 
алып жатасыздар.Сиздер ар дайым жакшылыктын жарчысы болуп, ак элечек апалардын, 
ак сакалдуу аталардын алкышын, ак батасын алып өсүп, ак тилектериңиздер орундала 
беришине тилектешмин. Жаңы жыл жалпыбызга  тынчтыкты, молчулукту, токчулукту, 
ынтымакты алып  келсин! 

Өзүмдүн жана үй-бүлөмдүн атынан Сиздерди кирип келе жаткан жаңы 
жылыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм! 

Узап бара жаткан 2013- жыл Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду үчүн 
бурулуш жылдардан болду  десем жаңылышпайм. Анткени, Кыргыз Республика-
сынын пенсиялык камсыздоо системасынын 2020-жылга чейинки өнүктүрүү Кон-
цепциясы ишке кирди.Ушул жылы пенсиябызга 400 сомдон кошулду. Биз пенси-
ябызды өз убагында алып жаткандыгыбызга өтө ыраазыбыз.Социалдык фонддун 
иш аракеттери кийинки жылы да ийгиликтүү болооруна ишенебиз. Баарыңыздарга 
бейпилдикти, боорукерликти каалайм!

Мен Доолотбаев Сүйүн жана байбичем Ырыскадырова Жаңыл экөөбүз баш 
кошуп өмүр сүргөнүбүзгө быйыл 60 жыл толуп, каухар тоюубузду белгиледик. 
Өмүр бою мугалимдик кесипти ардактап, иштеп жүрүп пенсияга чыкканбыз.Ал-
ган пенсиябыз жакшы. Мен 7800, байбичем 7200 сом пенсия ай сайын алып тура-
быз. 11 баланы тарбиялап өстүрдүк. Азыр 11 баланын ата-энеси,33 неберенин,11 
чөбүрөнүн чоң ата, чоң энеси, таята, таенесибиз.

Алдыда кирип келе жаткан 2014-жаңы Жылкы жыл элибизге жакшылык 
алып келсин. Ар бир кыргызстандыктын алдыга койгон ой-максаты ишке ашсын. 
Анткени, ар бир үй-бүлөнүн бакубат турмушу - мамлекеттин ийгилиги. Жыл то-
гошкон мезгилде Сиздерге бакыт-таалай, бекем ден-соолук, тынчтык, амандык ти-
лейбиз. Биз, 80 жашка келген карыя катары айрыкча жаштарга ак жол тилейбиз. 
Жашоонун кыйынчылыктарын, сыноолорун татыктуу жеңип, өз эл жерин, тилин, 
дилин, салт-санаасын сатпаган, сактаган азаматтар болушуна тилектеш экендиги-
бизди билдиребиз.  Сиздерди терең урматтоо менен!
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окУУ БорБорУ

урматтуу Мухаммедкалый дүйшөкеевич
жана Социалдык фонддун кызматкерлери!

Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду жана Кыр-
гыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрли-
ги тарабынан «Жаштар арасында пенсиялык сабаттуулукту 
жоюу» боюнча биргелешип чыгарган 2012-жылдын 16-май-
ындагы №108-буйругун ишке ашыруу максатында Кыргыз 
Республикасынын Социалдык фондунун Окуу  борбору ме-
кемеси 2012-2013-окуу жылында жогорку жана атайын орто 
окуу жайларынын студенттеринин пенсиялык жана социал-
дык маалыматтуулугун жогорулатуу боюнча окутуунун эта-
бынын иш-чараларын иштеп чыккан.

Ушул иш-чаралардын негизинде Кыргыз Республикасы-
нын Социалдык фондунун Окуу борбору мекемеси тарабы-
нан 2012-жылдын октябрь айынан тартып орто мектептерде, 
атайын орто жана жогорку окуу жайларда окуган жаштар-
дын пенсиялык, социалдык маалыматттулугун жогорулатуу, 
келечектеги пенсиянын калыптанышы үчүн мамлекетттик 
социалдык камсыздандыруу жана пенсия менен камсыз кы-
лууга болгон алардын кызыкчылыктарын, ишенимин артты-
руу боюнча маалыматтык түшүндүрүү иштери толук кандуу 
өткөрүлдү.

Атап айтканда Кыргыз Республикасынын Социалдык 
фонду тарабынан даярдалган «Кыргыз Республикасынын 

окуучу жаштарынын пенсиялык жана социалдык маалымат-
туулугун жогорулатуу» жөнүндө усулдук сунуштарынын жо-
болорун түшүндүрүү максатында  жогорку жана атайын орто 
окуу жайлардын жетекчилери, педагогикалык эмгек жамааты 
менен биргеликте семинарлар, жолугушуулар болуп өттү.

Жогорку жана атайын орто окуу жайлардын студенттери-
нин арасында пенсиялык жана социалдык маалымат боюнча 
лекцияларды өтүү боюнча графиктер бекитилген. Студент-
тердин жана окуучулардын арасында окуулардын бирдей 
тартипте, талаптагыдай өткөрүү боюнча, Кыргыз Республи-
касынын Социалдык Фондунун борбордук аппаратынын  
кызматкерлеринен, регионалдык бөлүмдөрүнөн лекторлор-
дун саны такталып, алар методикалык жактан даярдалды.

Окуу борбору тарабынан даярдалган усулдук-методика-
лык көрсөтмөлөр, буклеттер, плакаттар региондорго жетки-
рилип камсыз кылынды.Кыргыз Республикасынын окуучу 
жаштарынын социалдык жана пенсиялык маалыматтуу-
лугун жогорулатуу боюнча окутууну өткөрүүнүн мааниси 
тууралуу  массалык маалымат каражаттары аркылуу пресс-
конференциялар өткөрүлдү.

  Окуу борбору мекемесинин кызматкерлеринин 
демилгеси, катышуусу, уюштуруусу менен Бишкек 
шаарындагы жогорку жана атайын орто окуу жайларында 
лекциялар окутулуп жатат. Билим берүү жана илим 
министрлигинин маалыматы боюнча Бишкек шаарында 27 
жогорку жана 37 атайын орто окуу жайлары катталган Анын 
ичинен 19 жогорку окуу жайынын 2657 студенттерине Окуу 
борборунун директору К.Ч.Нусупбеков, директордун орун 
басары Б.Т.Калмуратов, бөлүм башчысы Э.А.Оморова жана 
башкы адистер С.К.Касымов, Ж.Т.Жолоевалар лекцияларды 
окушту.

Быйылкы окуу жылынын сентябрь айынан баштап 
республикабыздын бардык билим берүү мекемелеринде 
окууларды өткөрүү улантылууда. Республикадагы окуучу 
жаштарды социалдык камсыздандыруу жана пенсия 
менен камсыздоо боюнча темаларды камтыган окутуулар, 
Кыргызстандын бардык билим берүү мекемелеринде башкача 
айтканда орто мектептердин, лицейлердин бүтүрүүчү 
класстарында кесиптик, атайын орто жана жогорку окуу 
жайларында өткөрүлүп жатат. Өтүлгөн окуулар ага катышкан 
жаштардын пенсиялык саясат боюнча кызыгууларын 
жаратып, мындай окууларды өткөрүү бүгүнкү күндүн талабы 
экендигин белгилешүүдө.

Жалпысынан алганда маалыматтык түшүндүрүү 
иштери окуу борбору тарабынан толук кандуу жана 
канааттандырарлык өткөрүлүүдө. Мындай жыйынтыкты 
жогорку жана орто окуу жайлардан келген ыраазычылык 
каттар тастыктап турат.

даярдаган
Э.А.оморова

оКуулАР толуК КАндуу, уюШКАндыКтА 
өтКөРүлүүдө
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- таштанбек аба, эң оболу Кыргыз Республика-
сынын Баатыры ардактуу наамыңыз, 75 жаш кутман 
курагыңыз менен чын дилибизден куттуктайбыз.

- Рахмат. Кыргыз элиме, мамлекет башчысына бый-
ылкы “Иштерман жылында” биринчи эң жогорку даража-
дагы сыйлыгы менен сыйлап жаткандыгына жана Кыргыз 
Өкмөтү, Жогорку Кеңеш 75 жаш маарекемди өткөрүү бо-
юнча сунушумду колдошконуна миң мертебе ыраазымын. 
Элдин колдоосуна ээ болгондон артык бакыт, ырыскы эч 
жерде жаралбайт экен. Ошондуктан мен Кудайга ыраазы-
мын.

- “Ак эмгек астыңа ат, үстүңө тон” деп кыргыз 
элинин макалында айтылгандай, эмгегиңиздин акы-
бетин абдан сезип жатсаңыз керек...

- Албетте. Себеби, бул жогорку сыйлыкты менин 
ак эмгегимди баалап, иштерман жылында бергендиги мен 
үчүн дагы бир жолу дем-күч жана чоң сыймык болду. Со-
вет мезгилинде да эмгегимдин акыбети кайтып, Өкмөт 
менен партия, эл баалап көптөгөн жогорку мамлекеттик 

сыйлыктар менен сыйлап, менин 
ишиме чоң колдоо көрсөтүп, эки 
эселенген дем күч менен иштөөгө 
шыктандырып турду. Ошол мезгил-
де жана азыр да мындай чоң ийги-
ликке Кудайдын жардамы, талбаган 
эмгектин аркасында гана жеттим.

- таштанбек аба, Сиз-
дин чабандык кесипти тандап 
алышыңызга эмне себеп болду?

- Менин чоң атам, 
өзүмдүн атам чабан болгон үчүн, 
биздин чабандык династиябызды 
улантып, ата жолун жолдоп, чабан-
дык кесиптин өтөөсүнө чыгып, элге 
ак эмгек өтөөнү максат кылып кой-
гом. Мен атамдын жалгыз баласы 
болгондуктан атамды таштап башка 
кесипке ээ болуу оюмда да болгон 
эмес. Чабандык кесип биздин каны-

бызга сиңген. 1955-жылы орто мектепти бүткөндөн кий-
ин ата жолун жолдоп, чабан болууга бел байлап, бүгүнкү 
күнгө чейин мал багып, бактымды Ала-Тоонун бийик тоо-
лорунда чабандык кесипти аркалап, ак эмгегим менен тап-
тым. Сенин сурооңдүн түйүнү мына ошол.

- тагдыр буйруп Сиз жогорку мамлекеттик 
жооптуу кызматта иштеп калдыңыз. Парламенттин 
төрагасы болуп иштеген мезгилде кандай орчундуу 
иштер аткарылды?

- 1987-жылы Кыргыз ССРнин Жогорку Советинин 
Президиумунун төрагасы болдум. Ал мезгилде баардык 
маселелер адегенде Борбордук Комитеттин бюросунда 
каралып, анан Жогорку Кеңештин Президиумуна күн тар-
тибине киргизилгенден кийин депутаттардын жалпы до-
бушу менен чечилчү.

- ошол учурда “Мамлекеттик тил жөнүндө” 
мыйзамдын кабыл алынышында Сиз зор эмгек 
жумшагандыгыңызды билебиз ошону тагыраак ай-
тып берсеңиз.

- Совет мезгилинде кыргыз тили үчүн күйгөн адам 

Социалисттик Эмгектин эки жолку Баатыры, Кыргыз Республикасынын Баатыры 
таштанбек Акматов үстүбүздөгү жылы 75 жашка чыкты. “Иштерман жылында” мал 
чарбасында чалыкпай үзүрлүү эмгектенген мамлекеттик жана коомдук ишмер таш-
танбек Акматовго көп жылдык күжүрмөн эмгеги жана Кыргыз Республикасынын 
өнүгүшүнө зор салым кошкондугу үчүн Президент А.Атамбаев “Иштерман жылында” 
биринчи жогорку даражадагы сыйлыгын “Кыргыз Республикасынын Баатыры” жана 
“Ак-Шумкар” өзгөчө белгисин тапшырды.

Бул белгилүү инсан жөнүндө легенданы акын-жазуучулар китепке айландырып, ре-
жиссерлор тасмага түшүрүп келет. Кыргыз элинин улуу-кичүүсү да анын өмүр таржы-
малы менен жакындан тааныш деп ойлойбуз. ошондой болсо дагы тоң районуна ка-
раштуу борбордон 324 км. алыстыкта жайгашкан, жайы салкын, кышы кардуу, белес-
белеске бөлүнүп чалкып жаткан айтылуу “Карасаз” жайлоосунда болуп, 13 жылдан бери 
жайы-кышы ушул кооз жайлоону мекендеген, таштанбек абабыздын 75 жаш курактагы 
өткөрүп жаткан жашоосу тууралуу чакан маекти сиздерге тартуулайбыз.
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чанда болчу. Анткени, өз эне тилин көтөрүп чыккандар-
га “улутчул” деген жарлык коюшчу. “Мамлекеттик тил 
жөнүндө” мыйзамды кабыл алууда Гусевге (менин бирин-
чи орун басарым болчу) окшогон туугандар БКнын бюро-
сунда каралган эмес деп каршы чыккандар да болду. Ошон-
до М. Шеримкулов Кыргызстан КП БКнын тил боюнча 
комиссиянын төрагасы болуп турган. Мен андан Президи-
умдагы маселелер каралып бүткөндөн кийин тил боюнча 
маселени көтөрүп чыгууну алдын ала сүйлөшүп койгом. 
Конституцияда жазылган укуктарга ылайык, Жогорку 
Кеңештин Президиумундагы күн тартибиндеги маселе-
лер каралып бүткөндөн кийин, “Дагы кимде кандай масе-
ле бар?”- деп суроо салып калдым. М.Шеримкулов “Тил 
боюнча маселе даяр болуп калды эле, карап койбойлубу”-
деген сунушун киргизди. Гусев дароо эле “Бул маселе бю-
родо каралган эмес” деп каршы болду. Ошол кезде депу-
таттардын арасында Сатина Кулматова деген “баатыр кыз” 
бар эле.”Булар маселе көтөрсө биз 
эки колдоп колдойбуз, биздин масе-
леге булар эмне үчүн каршы чыгат?” 
деп эле эстен танып, приступ болуп 
калды. Мен танапис жарыяладым. 
Танапистен кийин Гусевден башкасы 
кош колдоп кол көтөрүшүп “Мам-
лекеттик тил жөнүндө” мыйзамды 
кабыл алып коюшту. Ошондо Гу-
сев Кыргыстан КП БКнын биринчи 
катчысы А.Масалиевге чейин арыз 
жазып, даттанганына карабастан Жо-
горку Кеңештин депутаттары кабыл 
алган мыйзамды күчүнө киргизиш 
үчүн саясий чечкиндүү чечимди чы-
гарып, мыйзамга кол коюп, өз учу-
рунда расмий газетага үч күндө жа-
рыкка чыгыш керек болгондуктан, 
мыйзамдын толук текстин жарыялап 
жибердим. Ошондо мага өзүн-өзүн 
билген “улутчул” деген кине коюп, 
жарлык тагып, мени үч күндө беш-
алты киллограмга арыктатып да жиберишти. Ошол учур-
да кыргыз тили чоң маселелердин бири болгон. Ошентип, 
1989-жылдын 23-сентябры “Мамлекеттик тил жөнүндө” 
мыйзам расмий кабыл алынган күн болуп калган. Бул мен 
үчүн чоң иш болду. Ал түгүл элибиз жакшы иш жасадыңыз 
деп колдоп, айтып ыраазы болуп жүрүштү.

Мындан сырткары фамилияны  “ович, ивичтерден” 
өзүнүн  атасына мисалы Асан уулу Үсөн деп атоону, 
ошондой эле Ысык-Көл биосфералык аймакты түзүү бо-
юнча жана Ысык-Көлдүн жарандарына көл аймагына 
чыгып-киргенде акы төлөбөөнү Жогорку Кеңештин күн 
тартибиндеги кароосуна киргизип, кабыл алынган болучу.

- Айыл чарбасы  боюнча да эмгектериңиз бар-
дыр?

- Айыл чарбасы боюнча көп эле маселелер козго-
луп, чечкиндүү чечимдер кабыл алынган. Мал чарбасын 
өнүктүрүүнүн алдыңкы ыкмаларын киргизүү боюнча 
демилге көтөрүп, айыл чарба тармагында көп пробле-
малар чечилген болчу. Ошондо А.Масалиев Кыргыз-
стандагы 12 миллион койду жакын арада 15 миллионго 

чейин көбөйтүүдө КП БКнын бюросунда айыл чарба-
сын, анын ичинде кой чарбасын карап бериңиз деген 
өтүнүчүн эске алып, эт жүн багытындагы асыл тукумдуу 
койлорду өстүрүүгө айрыкча басым жасагам. Ошентип 
1987-1990-жылдарда республика боюнча 6 миллион тубар 
койдон башма-баш козу алып, бир да кой кысыр калып же 
чыгашага учураган жок. Бул эмне деген чоң эмгек?. Азыр-
кы учурда алты койдон алты козу алалбай калышты.

- таштанбек аба, Сиз айыл чарба институтун 
артыкчылык диплому менен аяктап, жатканда жо-
горку мамлекеттик кызматта иштесем деген ой болду 
беле?

- Жок. Андай ойлоп мамлекеттик майлуу кызмат-
та чалкалап жүрсөм деген кыялдар менде эч качан болгон 
эмес. Ушул жерден бир кызыктуу окуяны кыстара кетей-
ин. Мен жогорку окуу жайын аяктап, дипломдук ишимди 
жактап жатканда Лущихин: “Институтту бүткөндө эмне 

кызматта иштейсиң?” - деп суроо узатып калды. Мен эч 
ойлонбостон: “33 жыл чабан болуп иштегем, дагы деле ча-
бан болуп иштей берем” деп жооп узатсам, баардыгы таң 
калып карап калышкан.

- Эми кайрадан өлкөнүн агрардык секторун 
кантип өнүктүрсөк болот?

- Азыр Совет доорундагыдай койдун саны 12 мил-
лион болбогону менен бодо малдын саны уй, жылкы беш 
эсе көбөйдү. Эми андан көрө асыл тукумдуу, көп продук-
ту берген малдын санын көбөйтүп, паспорту менен чет 
өлкөгө сатканга жетишсек жакшы чоң иш болоор эле. 
Быйыл белгилүү окумуштуу Лущихиндин кызы менин 
айылдагы балама Германиядан меринос эт багытындагы 
койдун уругун окумуштуулар менен чогуу алып келип, 
мен дагы иш тажрыйбамды көрсөтүп, жасалма уруктан-
дыруу иштерин жүргүзүп жатабыз.

Биздин малды чет өлкөгө алып чыгыш үчүн асылдан-
дыруу ишине жалпы киришип, атасы-энеси кайсы экен-
диги паспортто жазылып, илимий негизде жүргүзүлбөсө 
алыскы жана жакынкы өлкөлөргө өзүнчө сатылбайт. Ка-
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закстан паспортсуз сүттү сатып албай койгондой эле этти, 
жүндү паспортсуз башка өлкөлөр бизден сатып албай 
шылтоо кыла беришет. Кыскача айтканда өзүбүздүн айыл 
чарба продукциясын экспортко чыгарыш үчүн эл аралык 
стандартка туура келген документибиз болушу керек.

- демек, этти, сүттү, жүндү, айыл чарба продук-
цияларын ала турган сервистерди борбордо уюшту-
руш керек турбайбы?

- Албетте. Мен адегенде “Фермер-фермерге” деген 
программа менен иштеп калып, Америкага барганда алар 
биздин жүндү алып кетип лабораториядан анализдерин 
өткөргөндө сапаты жагынан бүткүл дүйнөлүк стандарт-
ка ээ болгон. Бирок, жүндүн тартымы, жибектүүлүгү, 
бекемдүүлүгү, ичкелиги боюнча биздин жүнгө эч бир 
өлкөнүкү жетпейт. Буга Ыссык-Көл, Нарын өрөөнүндөгү 
табигый климатыбыз чоң таасир этет экен. СССР жоюл-
гандан кийин меринос жүндөн продукция даярдаган чоң 
ишканаларыбыздан ажырап калбадыкпы. Эми ошону кай-
ра калыбына келтирсе жакшы болоор эле. Жок дегенде об-
лус борборлорунда айыл чарба азыктарын даярдоо, кабыл 
алуу боюнча бирлен сервиз ачса, анан ал жерден топтолгон 
азыктарды; эт, сүт, май жана башкаларды Республиканын 
бардык керектөөчүлөрүнө же балдар бакчаларынан, аскер-
лерге чейин жеткирип турса, азыктардын баасы төмөндөп, 
дыйкан өндүргөн баа менен жетмек.

- Менин айтайын дегеним мал чарбачылыгын 
өстүрүү боюнча Сиздин иш тажрыйбаңызды республи-
кага кеңири жайылтсак, эл өзүнөн-өзү айыл чарбасын 
өнүктүрүп алат беле?

- Мен буга чейин өзүмдүн иш тажрыйбаларымды, 
мал багуунун алдыңкы ыкмаларын республикадагы фер-
мерлерге кеңири жайылтуу, өндүргөн продукцияны сатуу 
боюнча сунушумду Суусамырдагы жыйында К.Бакиев 
баш болгон экс-президентке айтып билдиргем. Ошондо 
жок дегенде тоодо өстүргөн топоздун этин мамлекеттин 
кароосунда турган аскер бөлүктөрүнө, ооруканаларга, ба-
ла-бакчаларга саттырып бербейсиңерби дегем, бирок ме-
нин сунушумду аткарышкан жок. Азыр, борбор шаарда 
дары менен семиртилген, семиз деп агарган этти алып жеп 
жатышат. Ал эми тоонун дары чөбүн жеп семирген топоз-
дун этин кызыл, кара деп албай жатышпайбы? Эгерде, биз 
айыл чарбасын өнүктүрөлү десек, анда балансага, тең сал-
макка салып Өкмөткө да, өзүнө да пайда алып келе тур-
гандай кылбасак айыл чарбасында эч качан өсүш болбойт.

- Жайытка киргизилген салык боюнча сиздин 
оюңуз кандай?

- Жайытка салык киргизерден мурда анын туура 
механизимдерин иштеп чыгып, ишин ийге келтирсе бол-
бойт беле. Эгерде, бир уйдун салмагы 350 кг. болсо, ал бир 
суткада канча тоют бирдигин керектейт, ал тоют бирдиги 
канча аянтты ээлейт. Мисалы, бир уйга бир гектар жердин 
салыгын төлөйт. Эми бир гектар жайытка бир уйду 12 ай 
жайса чөбү жетеби деген суроо туулат. Бул жерде жайло-
ого салык салардан мурда жерге лимит киргизүүнү карап, 
туура эсептеп көрүшсө болмок. Жөн эле жайлоого деп са-
лык чогулта бергенде мал чарбачылыгы өнүкпөйт.

- .Мал багуунун кандай купуя сырлары бар?
- Ар бир малдын өзүнүн сыры бар, касиети болот. 

Жаныбарлар менен жаратылыштын жакындыгы бар. Жа-

ратылыштын кубулушуна жараша малга мамиле жасай 
билиш керек. Жөн эле мал бага бергенде ал мал болбойт. 
“Мал тапкандыкы эмес, баккандыкы” деп коюшат элибиз. 
Жердин шартына ылайык, зооветеринардык эрежелер-
дин негизинде малды жакшы бакканда гана өзүнөн-өзү 
көбөйүп, мал-жандуу болосуң. Негизинен мал багуунун 
сырлары абдан көп. Малдын түрүнө, жынысына, арык-то-
ругуна карата ар кандай ыкмалар колдонулат.

- Азыр персоналдык пенсия алыш үчүн наам 
алууга умтулгандарга пикириңиз кандай?

- Учурда мамлекеттик сыйлык комиссиясындагы-
лар наамдарды сатып, көпчүлүк адамдар акча берип коюп 
жогорку наамдарды алып мамлекеттин атын булгап жа-
тышпайбы. Анан персоналдык пенсионер болгонго ашы-
гып, жогорку мамлекеттик сыйлыктар, наамдар жең ичи-
нен соодаланып сатылып жатышы кантип болсун.Эгерде 
элге эмгеги сиңсе бир жөн. Буга чейин адамдын ак эмгеги 
жогорку ардактуу наамдар менен бааланып, чен өлчөмү 
бычылып келген. Мамлекеттик сыйлыктар эмгектин 
күжүрмөн эмгекчил адамдарын жакшы иштөөгө шыктан-
дырып, чоң стимул берген. Ошондуктан, муну токтотуп 
койгондо болбойт. Жогорку мамлекеттик наамдарды эл 
баалап, элдин пикири эске алынып, анан берилиши керек.

- Сиз пенсияны кайдан аласыз?
- Пенсиямды банктан керек болгон учурда аламын. 

Банкта чогулуп калган пенсиямды неберелеримдин контр-
агын төлөгөнгө жакшы экен. Анткени, кайсыл жерден кай-
сы убакта болбосун банктан алган өтө ыңгайлуу.

- Сиздин алган сыйлыктарыңыздын баары ба-
алуу. ошолордун ичинен кайсынысы жүрөгүңүзгө жа-
кын...

- Мен үчүн 1956-жылы чабан болгондон бир жыл 
өткөндөн кийин жакшы көрсөткүчтөрдү камсыз кылган-
дыгым үчүн райком комсомолдон алган биринчи Ардак 
грамота “Баатырдык ардактуу наамга” тете чоң баалуу 
сыйлык болгон.

- таштанбек аба, Жаңы жылда элге айтаар каа-
лоо тилегиңиз...

- Өтүп бараткан жыл тогонок болуп жакшы жыл-
дардан болду. Элибизге токчулукту, молчулукту жаратты.
Эң негизгиси өлкөбүздө тынччылык болуп, элдин ой-
пикирин бузган пикеттер токтосо, эл бат эле оңолобуз, 
бизде дагы көп мүмкүнчүлүктөр бар. Илгерки кыргыздын 
наркын, салтын, кең пейилдигин, айкөлдүгүн кайра жара-
тышыбыз керек. Ар кимибиз ар жерге бөлүнбөй бирим-
дик менен өз кызыкчылыгыбыздан мамлекеттин кызык-
чылыгын алдыга коюп ак эмгектенсек, биздин мамлекет 
күчтүү болот. Биздин жергебизде бардыгы бар, бир гана 
ынтымакты бекем сакташыбыз керек. Келе жаткан Жыл-
кы жылы элибизге биримдикти, бейпилдикти тартуулап, 
ынтымакта табигаттын алааматтарынан сырткары болуп 
жыргалчылыкта жашашын Алла Тааладан тилеймин.

- ыракмат.тилегиңиз кабыл болсун!
- Реакциядан: “Пенсия” журналынын эмгек 

жамааты кыргыз элинин сыймыгы, эки кылымдын 
ардактуу адамы, чыныгы мекенчил, талыкпаган эм-
гекчил, ак эмгегинен зор бакыт тапкан таштанбек 
абабызды үстүбүздөгү жылы 75 жашка толушу жана 
“Кыргыз Республикасынын Баатыры” ардактуу на-
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амы менен чын ыкластан куттуктап, жаш кезинде 
кылган мээнетинин жыргалын көрүп, бактылуу ка-
рылыкта кыргыз элинин ырыскысына карылык-
тын символун жаратып, чын ден соолукта узак өмүр 
сүрүүсүн каалайт.

ыйгарылган наамдары, сыйлыктары жана 
өмүр жолуна байланышкан негизги жылдар.

1955 – жылдан баштап XXII  партсъезд атында-
гы колхоздо баш чабандык кесипке өмүрүнүн 33 
жылын арнаган.
1969 – Ысык-Көл совхоз-техникумун бүтүргөн.
1970 – Тоң райондук жана Ысык-Көл областтык 
партия комитеттеринин партконференциялары-
нын делегаты.
1974 – СССР Жогорку Советине депутат (IX 
чакырылышы).
1976 – жылдан баштап Кыргызстан 
Компартиясынын (XVI, XVII, XVIII, XIX) сьезд-
деринин делегаты.
1977 – Кыргыз айыл чарба институтунун зооин-
женердик факультетин бүтүргөн.
1979 – СССР Жогорку Советине депутат (X 
чакырылышы)
1981 – КПССтин XXVI съездинин делегаты.
1984 - СССР Жогорку Советине депутат 
1986 – Советтик профсоюдардын атынан Кыргыз 
ССР боюнча Социалисттик Эмгектин эки жолку 
Баатыры Таштанбек Акматов атындагы сыйлык 
уюштурулуп, эмгектин мыкты 5 адамына 
ыйгарылган.
1987 – ВЦСПСтин XVII съездинин делегаты.
1987 – Кыргыз ССРинин Жогорку Советинин 
депутаты (XI чакырылышы)
1987 - Кыргыз ССРинин Жогорку Советинин 
Президиумунун төрагасы.
1988 – Бүткүл союздук колхозчулардын 
съездинин делегаты.
1989 – СССР Жогорку Советинин Эл депутаты.

1989 – Кыргыстан КП БКсынын мүчөсү.
1990 - Кыргыз ССРинин Жогорку Советинин Эл 
депутаты.
1990 - Кыргыз ССРинин Министрлер Советинин 
төрагасынын мал чарбасы боюнча кеңешчиси.
1991 - СССР Жогорку Советинин “Азык-
түлүк жана агрардык саясат боюнча туруктуу 
комитетинин” мүчөсү.
1992 – Тоң районундагы “Ак-Булуң” дыйкан 
чарбасынын башчысы.
1995 – Республикалык “Дыйкан Ордо” 
ассоцияциясынын төрагасы.

1961 - Кыргыз ССРинин Жогорку Советинин 
Грамотасы.
1966 – Эмгек Кызыл Туу ордени.
1970 – В.И. Лениндин туулгандыгынын 100 
жылдыгына арналган юбилейлик медаль.
1970 – жылдан баштап СССРдин ВДНХсынын 
“За успехи в народном хозяйстве СССР” 1 коло, 
2 күмүш, 3 алтын медалдары.
1971 – Эмгек Кызыл Туу ордени.
1973 – Ленин ордени.
1974 – Кыргыз ССринин “Мал чарбасынын 
устаты”
1976 – Социалисттик Эмгектин Баатыры 
(Ленин ордени менен “Орок жана Балка” алтын 
жылдызы).
1976 – ВЦСПСтин жана ЦК ВЛКСМ “Жаштар 
насаатчысы” деген эстелик медалы.
1982 – СССРдин Мамлекеттик сыйлыгынын 
лауреаты.
1984 – Тынчтыкты коргоо боюнча Советтик 
комитетинин мүчөсү жана анын “За вклад в дело 
дружбы” деген Ардак белгиси.
1986 – Экинчи жолу Социалисттик Эмгектин 
Баатыры (Ленин ордени менен “Орок жана 
Балка” алтын жылдызы).
1995 – Кыргыз Республикасынын “Манас” 
эпосуна – 1000 жыл” аттуу эстелик медалы.
1997- Кыргыз Республикасынын “Данк” медалы.
2013- “ Кыргыз Республикасынын Баатыры” 
(“Ак-Шумкар” өзгөчө белгиси)

Маектешкен 
К.Ч.нусупбеков,

окуу борбору
мекемесинин директору
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Журналдын редакциялык кеңешине 
суроо-сынак

1.-Жаңырган жылдан эмнени күтөсүз 
2.-Эсте калган жаңы жылыныз 

К.Ч.нусупбеков-реакциялык кеңештин төрагасынын орун басары
1.Ар бир жылдын өзүнчө өзгөчөлүгү бар. Жыл жаңыраарда эле 

адамдар жакшы тилектерди тилешип, алардын аткарылышын жылдан 
күтүшөт. Кейбири аткарылса, кээси аткарылбай калат. Бирок, анда жылды 
күнөөлөш болбойт. Адамдар биз өзүбүзчө ылайыктуу жашоону, керектүү 
нерсени өзүбүз гана жаратабыз. Ал эми жаңыра турган жыл мезгилинен 
мен жазынын жамгырлуу болушун, жайынын салкын, күзүнүн  узакты-
гын жана кыштын карлуу, кыска, мээлүүн болушун тилейт элем.

2.Негизинен жаңы жыл майрамы үй-бүлөлүк майрам деп эсептелет.
Бардык жаңы жыл майрамын үй-бүлөм жана кээ бир жылдары достор 
менен чогуу биздин үйдө тосконубуз эсте калат. Алардын ичинен өзгөчө 
эсте калганы 2003-жылы саат жебеси 12  болуп калганда  Аяз  ата менен 
Аяз кыздын үйгө кирип келгени абдан кубандырган.

Ж.Чаначева- редакциялык кеңештин мүчөсү
1-Жаңырган  жылдан көп жакшылыктарды күтөм.
2-2010-жылы Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду пенсия си-

стемасын жакшыртууда пенсияны көбөйтүүнүн сапаттуу механизмин иш-
теп чыгып, эмгектеги зор  ийгиликтерге жетишкендиги менен эсте калды.  

Ж.Мукамбетов- редакциялык кеңештин мүчөсү
1-Жаңырган жылдан мамлекетибизге стабилдүүлүктү, сабырдуу-

лукту, тынчтыкты, гүлдөп өсүүнү күтөм. Элиме ыймандуулукту, өз ара 
түшүнүшүүнү, сый-урматты, ишеним, кубанычтардын арбын  жана 
көйгөйлөрдүн аз болуусун каалайм. Социалдык фонд баштаган концеп-
ция ийгиликтүү ишке ашышын күтөм.

2-“Бул же тигил жыл өзгөчө эсимде калды”-деп айта албайм. Ар бир 
жаңырган жылда жаңы үмүттөр, ак тилектер, алдыга койгон ой-максаттар 
орундалсын.Баарыңыздарды жаңы жылыңыздар менен куттуктайм!

Р.Пирматов- редакциялык кеңештин мүчөсү  
1-Жаңы 2014-жылкы жылы ак эмгектин, мамлекетибиздин өсүшүнө 

тоскоол болуп жаткан кемчилдиктерди, кыйынчылыктарды жеңген ийги-
ликтин, кененчиликтин, элдин аруу тилектерин актаган жемиштүү жыл 
болооруна ишенем. 

Жеке турмушумда болсо, бул дүйнөдөн өтүп кеткен атамды эскерип, 
куран окутуп, элдин батасын, ыраазычылыгын алсам деген ниетим бар.

2-Көбүнчө  жаш кездеги окуялар эске келет. Анда 25 жаштабыз. Күлүк 
аттай тапталган ысык кезибиз. Жаңы жылга достор чогулуп стол жасап 
даярданып жатып, бир дос балабыз командировкада болуп калгандыктан, 
анын аялы менен балдарын алып келебиз деп көчөдөн тосуп калганбыз.
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Б.Эрматов- редакциялык кеңештин мүчөсү
1 -Анатай Өмүрканов ырдагандай, ушул жылы ар кимдин ойлогону 

ишке ашсын, турмушунан бакыт тапсын, оорулуулар сакайсын, сокурлар 
көрсүн, дүлөйлөр уксун, алсыздар күчтүү, баласыздар балалуу, жаштар 
жарлуу, элимдин жашоосу таттуу болуусун күтөм.

2 -2011-жылы 31-январь күнү үй шартыма байланыштуу жолдо жүрүп 
сааттын жебеси 12ге бир мүнөт калганда үйгө кирип, үй-бүлөм менен 
чогуу тосконго жетишип калганмын.

г.джуматаева- редакциялык кеңештин мүчөсү
1-Келе жаткан жылдан биринчиден өлкөбүз үчүн эң бир жакшы 

жаңылануунулардын жылы болушун тилейт элем. Өлкөбүз өнүксө анын 
жарандары болгон биздин дагы жашообуз өнүгүп, көптөгөн жакшы же-
тишкендиктерге жетишет элек. Андан тышкары албетте өзүмдүн  үй-
бүлөмдө баары жакшы болуп, жолдошторум, кесиптештерим тынчтыкта, 
бейпилдикте,токчулукта өмүр сүрүшсө дейм.

2-Эң бир эсте калган жаңы-жыл тосуулардын бири студент кезимде 
болгон. Анда жыйырма чакты студент жаңы жылды тосуп, фейерверк 
менен бири-бирибиздин кийимдерибизди күйгүзүп алганыбызга карабай 
өтө көңүлдүү, кызык, шаңдуу тосконбуз.

М.Капарова- редакциялык кеңештин мүчөсү
1-Илгери майрам сайын бири-бирибизге открытканын артына узун өмүр, бакыт таалай,чың ден 

соолук жана башка сөздөрдүн анык маңызына түшүнбөстөн эле жаза берчүүбүз. Анткени жаш 
кезиңде анын баары сенде бар бактылуу экенсиң. Бул жөнөкөй сөздөр ар бир адамдын бактылуу 
болушу үчүн кислород, аба сыяктуу зарыл экен. Ошондуктан, жаңырган жылда жерибизге, элибизге 
жаркыраган жаңы бакыт-таалайды, кажыбас-кайратты, бакубат жашоону, бекем биримдикти, ыры-
стуу ынтымакты күтөм.

Жеке үй-бүлөмө жолдошумдун аты Бакыт, мен Майрам, уулубуздун аты Аман болгондуктан  чоң 
бакытты, майрамды жана амандыкты каалайм.

2-Кайсы жыл экендигин так билбейм,бирок орозо айт майрамы менен жаңы жыл бир келип, кош 
майрам болгон. Көпчүлүк орозо кармагандыктан арак-шарап ичилбей, жаңы жылдык тост, каалоо-
тилектер  ширелер менен коштолгон.

Ж. дүйшембиева редакциялык кеңештин мүчөсү            
1-Жаңы жылда баардык адам заты жакшылыкты күтөт. Ошолор менен 

бирге эле мен дагы жаңы жыл  жакшылыктын, барчылыктын, тынччы-
лыктын жылы болот деп күтөм. Мамлекетибизде саясий жактан болобу, 
экономикалык жагынанбы стабилдүу жана туруктуу болот деп күтөм. 
Калкыбыз үчун ушул 2014 жыл бакыттын жана ийгиликтин жылы болот 
деп үмүттөнөм. Бул жылы ишке ашпай калган каалоо тилегибиз келе жат-
кан жылда ишке ашат деп тилейм.

2-Мен үчүн ар бир жыл өзүнүн өзгөчөлүктөрү менен айырмаланат. 
Өзгөчө бала кезде Аяз ата чын эле “Аязата” экенине ишенип, берген бе-
лектерине кубанган кездеги мезгил кызыктуу экен.  
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тАрых БАрАктАры

Жусуп 1018-ж. Баласагын шаарында туулган. Окумуштуулардын болжомунда «Кут алчу би-
лим» поэмасын  жазып бүткөн мезгилде Жусуп 54 жашта болгон. Ал поэманы Баласагын шаа-
рында баштап, 1067-1070-жылдары Кашкарда аяктап, баш аягы 18 айда бүтүргөн. Баласагын-
дык Жусуптун «Кутадгу билиг» поэмасы биздин ата-бабаларыбыздын рухий турмушунда кы-
лымдардан бирдиктүү, өз ара байланыштуу эки маданияттын — отурукташкан жана көчмөн 
маданияттарыбыздын түпкү башатын ырастаган элдик кенч. Бул чыгармадан Кыргызстандын 
орто кылымдардагы тарыхы боюнча маалыматтарды алууга болот. Чыгарма чыгыш мадания-
тында ысанат-насыят маанисиндеги кеңири тараган этикалык-дидактикалык эмгек.

ЖАКШы ИШтеРдИн ПАйдАСы 
Жөнүндө

Жаштык өтөт, өмүр бүтөт элирген,
Бу дүйнө-түш, сен да өтөсүң өмүрдөн.
Өмүрүңдү Ата Журтка арнасаң,
Жыргап-куунап, кор болбойсуң эч качан
Бек болсоң да, кул болсоң да бүт баары,
Өлөт бир күн, артта калат аттары.
Эми келди сенин дагы кезегиң,
Моюн сунуп, жакшы ишиңди өтөгүн.
Тирүү өлөт кара жерди төшөнүп,
Аты жашайт, калса дагы өзү өлүп.
Өлгөнүңдө эки собол сураган:
“Жакшы беле, жаман беле бул адам?”
Жакшы болсоң-мактап сени узатат,
Жаман болсоң-энчиң каргыш, жаман ат.
Жакшыны алкап, жаманды каргашат,
Кайсынысы сага ылайык өзүң айт?
Тандагын бул экөөнөн жаккан бирин,
Артынан аттиң ай деп өкүнбөгүн.
Жакшы адам тирүүсүндө алкыш алат,
Жамандар – өлсө дагы каргыш табат!

өзүҢө Аялды КАнтИП тАндАП
 Алуу КеРеКтИгИ Жөнүндө

Сулууну эңсегендер, шашылбагын,
Кызыл жүзү саргаят акыр анын!
Аласыңбы аялды билгин анда,
Төрт түрүн эске тутуп анан карма.
Бири жүрөт бай кызга үйлөнсөм деп,
Да биринин – сулуудан көзү өтөт.
Үчүнчүсү тектүүнү самап келет,
Кекирейме адаты болуп себеп!
Төртүнчүсү эстүүнү издеп жүрөт,
Таптыбы – түбөлүккө кошот тилек.
Булардын кимиси артык – кеңеш берем,
Аял алсаң, эгерде, уккунуң сен.
Кулак сал, бай аялды көксөгөнүң,
Кул болуп байлык-мүлккө калба өзүң!
Андайлар ач көз болот, алкымы ачык,
Тойгузуу кыйын болор байлык ташып!
А, бирөөң, азгырылган сулууларга,
Элге күлкү, шакаба болуп калба!
Тектүү кызды самаган кекиреймем,
Тек астына тепселип калбагын сен!
Акылдуу кызды тапсаң карап турба,
Төрт сапаттын бардыгы болот анда!
А эгер акылдуунун тапсаң бирин,
Эч токтобой, кутманым, үйлөнгүнүң! 

    Ж.Баласагын
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ИМАнКулов АРтуР РАКИМовИЧ 
Ысык-Көл райондук башкармасынын киреше 
бөлүмүнүн башкы адиси

ИБРАИМовА тАМАРА фИллИПовнА 
Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун 
юридикалык башкармалыгынын башчысы

уРуСтАМовА нуРЖАн РАИМовнА 
Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун 
киреше башкармалыгынын башчысы

КАПАРовА МАйРАМгуль МуРзАевнА
Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун мам-
лекеттик тилди өнүктүрүү жана котормо секторунун 
башчысы

Калкты социалдык жактан коргоо тармагындагы көп          
жылдык үзүрлүү эмгектери үчүн Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнүн сыйлыгына ээ болгон кесиптештерибизди кут-
туктайбыз жана сыймыктанабыз!

Калкты социалдык жактан коргоо тармагындагы көп          
жылдык үзүрлүү эмгектери үчүн Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнүн сыйлыгына ээ болгон кесиптештерибизди кут-
туктайбыз жана сыймыктанабыз!
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 2014-Жылкы жылында кимди эмне күтөт?

Чыгыштын жыл сүрүүсү боюнча келээрки жыл - Жылкы жылы. Бул кандай жыл? 
2014-жылдын кожоюну болгон жылкыга кандай сапаттар жагат, ал эми кандай сапаттарга 
кошкуруп коюшу мүмкүн? Келээрки жылкы жылынан эмнелерди күтүүгө болот?

Жылкы күжүрмөн, чыдамкай, кээде сабырсыз. Ал  мээнеткеч адамдарды урматтап, эр-
киндикти  жактырат. Эпчилин таап, эки ууртап же тымызын ор казган сапаттар жылкыга 
жат. Андыктан ага кара ниеттик менен адилетсиздик такыр жакпайт. Туура, жылкыны ал-
дап коюуга мүмкүн, бирок  жылкы өтө сезимтал жаныбар экендигин эстен чыгарбаңыз, 
көз будамайлоону сезип калса, анда эле иштин бүткөнү–амалкөйдүн айласын курутат.  
Жалпысынан, 2014-жыл  окуяларга бай келип, эригигүүгө убакыт тар. Шар таскакта-
ган жана жигердүү, ошол эле маалда сыпайы жана ынак Жылкы ар бир адамга жардам 
берүүгө жана аларды колдоого дайым даяр. Бирок, колдоого татыктуу деп санаса гана, 
Жылкы  аларга колун сунат.

Чычкан  (1960.1972.1984.2996.2008).
Жылкы Чычканды ашкере акыл калчаган жан катары эсептейт. Жылкынын алдыга карай умтулуусу ме-
нен сезимталдыгы Чычкандын үнөмдүүлүгү, этияттыгы жана айрым учурдагы көңүл коштуулугу менен 
анчейин дал келе бербейт. Бирок, Чычкан бут тосууларга кабылса, же махабатка чалдыкса, ал Жылкыга 
окшошо баштайт. Бул учурда Чычкандын тырышчаактыгы менен көшөргөндүгү (кээде агрессивдүүлүгү 
менен да) күчөйт. Билишибизче, бул жыл алар үчүн оңой жылдардан болбосо да, жагымдуу учурлардан 
да куру жалак эмес. 

Коен (1963.1975.1987.1999.2011)
Өзүнүн жакшы сапаттарына карата Коендун суктануусу Жылкыга абдан жагат. Жылкы да Коенго көп 
жыргалчылык тартуулашы мүмкүн. Бирок, Жылкынын көңүлү тез өзгөрүлмө, бирок, коен да акылсыз 
эмес, бүйүрү кызыган жана туягын таскактаткан Жылкы кошкурунуп, алып учканда,  ал чыдамкайлык 
менен өз учурун күтүүгө даяр. Айланып кайра казыгын тапкан Жылкы Коендун туруктуулугун баалап, 
ага кубанат.

уй (1961.1973. 1985.1997.2009.) 
Жылкы Уйду оңолбос өзүмчүл жан катары көрөт. Андан сырткары Уйдун олдоксондугу, кашаңдыгы 
жана шамдагай эместиги Жылкынын кыжырына тийип коюшу мүмкүн. Бирок,  Уй өзүнүн чыдамкай-
луулугу жана эрктүүлүгү менен асыл жана абаийирдүү Жылкыны өзүнө тартып алат. Уй бул жылы 
көбүрөөк ак ниеттүү жана ачык айрымдуу болушу шарт, анткени ашкере сабырдуулукту Жылкы 
тоңдук, көңүл коштуулук катары кабылдашы мүмкүн, анда эле жылдын кожоюну болгон Жылкыдан 
кайрымдуулукту күтүүнүн кереги жок.

Жолборс (1963.1975.1987.1999.2011)
Кытай пантеонунда Жолборс абдан күчтүү жана ар тараптуу символ болуп эсептелет. Ошондуктан, 
Жылкынын Жолборско болгон мамилеси гана эмес, Жолборстун жыл кожоюнуна болгон мамилеси да 
башкы планга чыгат. 
Жылкы Жолборско бир топ эле тилектеш мамиле жасайт.   Айрыкча, Жолборс эмгекчил жана терең 
ойчул болсо. Ал эми Жолборс Жылкынын кулк-мүнөзүнө бир топ таң калуу менен карайт. Ошондой 
болсо да, Жолборско Жылкынын ой пикири менен эсептешүүгө туура келет, анткени ал жыл кожоюну 
эмеспи.

Жыл сүрүү



27
ПЕНСИЯ

№6 (13) Ноябрь-Декабрь 2014-жыл

Ажыдаар (1964.1976.1988.2000.2012.)
Жылкы Ажыдаарды жакшы түшүнөт. Ал ага кулк-мүнөзү менен жакын, Ажыдаардын кыймыл араке-
ти менен каалоолорунун баарын туура көрөт. Ажыдаар өз эркиндигин чанда чектейт, ал эми Жылкы 
бул сапатты абдан маанилүү деп эсептейт, муктаж болгон адамдарга карата Ажыдаардын берген жар-
дамын көрүп, ага баш ийип, таазим кылат... Ажыдаар бул жылы Жылкынын колдоосуна ээ болот.

Жыл сүрүү

Жылкы (1966.1978.1999.2002)
Жылкы өз жылын абдан жигердүү өткөрөт, бир жумушту бүтүрөөрү менен экинчисине өтүп, баарына 
жетишүүгө умтулат. Бул жылы Жылкыга абдан чоң жоопкерчилик жүктөлгөн. Мунун баарын түшүнгөн 
Жылкы колунан келишинче жанын аябай  иштейт. Ошону менен бирге көпчүлүк Жылкылар алдыңкы 
планга чыгып, өз жетишкендиктери менен дүйнөнү таң калтырышат.

Кой (1967.1979.1991.2003)
Кой өз иштери үчүн жоопкерчиликти Жылкыга жүктөй салгысы келип кымыңдап отурат. Жылкы деле 
баарына макул болуп, Койдун маселелерин биринин артынан бирин чечүүгө даяр. Бирок, эринчээк 
Койдун иштерин аткара берип тажаган Жылкынын да чыдамы кетет. Жылкынын жардамы менен иш-
тери бирде алдыга жылат, ал эми колдоосуз калганда өз алдынча бирдемелерди жасамыш этет.Кант-
кенде да бул жыл кой үчүн жемиштүү болот.

Жылан (1965.1977.1989.2001.)
Жылан айлакер жана акылдуу жан. Көпчүлүк учурда ал Жылкынын колдоосуна ээ болот Айрым учур-
да Жыландын айлакерлигин Жылкы анчейин түшүнө бербей, анын кыймыл аракетин туруксуздук деп 
эсептеши мүмкүн. Ошондо, максатына жетүү үчүн эч кимди көзүнө албаган бул “уят-сыйытсыз” жан-
дыкты Жыл кожоюну туягы менен каттуураак тээп коюшу мүмкүн. Акылдуу жылан өз максаттарына 
жетүүгө толук мүмкүнчүлүк болот. Ким билет, көрө 

тоок (1969.1981.1993.2005)
Тоок менен Жылкынын бири-бирине бир топ эле окшоштуктары бар. Экөө тең чечкиндүү, ак сүйлөгөн, 
алдыга койгон максатка умтулган жандар. Бирок, Тоок өзүнө ашкере ишенет жана текеберденет. Жыл-
кы, албетте, моюн сунбаган Тооктун жазасын бергиси келет. Эгерде Тоок терс сапаттарын өзүнө ба-
гынтып, Жылкынын талаптарын адилеттүү деп эсептесе, жыл кожоюну ага жардамга келип, кол сунат. 
Эгерде андай болбосо, ким билет...

тоок (1969.1981.1993.2005)
Тоок менен Жылкынын бири-бирине бир топ эле окшоштуктары бар. Экөө тең чечкиндүү, ак сүйлөгөн, 
алдыга койгон максатка умтулган жандар. Бирок, Тоок өзүнө ашкере ишенет жана текеберденет. Жыл-
кы, албетте, моюн сунбаган Тооктун жазасын бергиси келет. Эгерде Тоок терс сапаттарын өзүнө ба-
гынтып, Жылкынын талаптарын адилеттүү деп эсептесе, жыл кожоюну ага жардамга келип, кол сунат. 
Эгерде андай болбосо, ким билет...

доңуз (1959.1971.1983.1995.2007.)
Жылкыга Доңуз жагат. Жыл кожоюну анын кызы кандуулугун да, өзүмчүлдүгүн да, куулук-шумду-
гу жоктугун да кечиримдүүлүк менен кабыл алат. Анткени Жылкыда да бул мүнөздөр кездеше калат. 
Доңузга ашыкча  басым жасалса, мөңкүп жибериши мүмкүн. Бирок, туягы менен жер чапчуу  адаты 
Жылкыда да бар эмеспи, ошондуктан ал Доңуздун ачуусун тез эле басып коет.
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Сводный отЧет
о проделанной работе по организации встреч с населением 

Кыргызской Республики в рамках мероприятий по 
разработке проекта Концепции развития пенсионной 

системы  Кыргызской Республики

джалал-Абадская область 

В соответствии с приказом Социального фонда КР от 
30.09.2013, №83, группа сотрудников Социального 
фонда Кыргызской Республики, во главе с Первым за-
местителем председателя Социального фонда КР, Абжа-
паровым Т.Ж. посетила районы и города Джалал-абад-
ской области с целью проведения семинаров во всех 
территориальных подразделениях Социального Фонда  
Кыргызской Республики для сотрудников по вопросам 
пенсионной реформы, а также организации обсуждений 
по вопросам планирующихся изменений в пенсионной 
политике среди сельских товаропроизводителей и лиц, 
занятых индивидуальной трудовой деятельностью, с ак-
тивным участием представителей МСУ, в соответствии 
с пунктами 2,3,4 утвержденного Плана мероприятий по 
работе с населением в рамках разработки проекта Кон-
цепции развития пенсионной системы Кыргызской Ре-
спублики.
В процессе встреч с населением были озвучены текущие 
проблемы пенсионной системы республики, существую-
щие предпосылки для реформирования, а также предло-
жения по возможным путям решения проблем действу-
ющей пенсионной системы.
В каждом районе, где проводились встречи, наблюда-
лась хорошая явка активных представителей населения, 
представителей местных кенешей, а также молодежи. 
Органы МСУ принимали активное и непосредственное 
участие во всех встречах сотрудников Социального фон-
да с населением, на уровне заместителя акима района 
или вице-мэров городов, курирующих социальную сфе-
ру. Акимы Аксыйского, Ала-Букинского районов,  а так-

же Мэр города Майлуу-Суу приняли личное участие и 
оказали большую поддержку в информационной работе 
Социального фонда. 
По результатам встреч, были сделаны выводы, что в 
целом население области понимает необходимость и 
важность системы государственного пенсионного стра-
хования, достаточно сведуще в вопросах пенсионного 
законодательства за исключением отдельных моментов. 
Представители местного населения понимают и под-
держивают необходимость предлагаемых реформ, не-
которые активные представители гражданского обще-
ства даже выразили свое мнение о запаздывании таких 
реформ по времени. Выразили свои замечания по пово-
ду уравнительных и перераспределительных моментов в 
действующей пенсионной системе. 
Также с пониманием были восприняты предложения по 
изменениям в тарифной политике для сельских товаро-
производителей и лиц, занятых индивидуальной трудо-
вой деятельностью. Пришедшая на встречи часть насе-
ления заверила, что в целом была бы не против повы-
шения тарифов страховых взносов, если будут решены 
проблемы с занятостью населения. Так как большинство 
населения зачастую просто не имеет источников дохода 
для выплаты страховых взносов. В сельской местности 
по свидетельствам пенсионеров пенсии являются основ-
ным стабильным источником доходов для целых семей. 
На пенсии родителей вследствие большой безработицы 
в южных регионах живут не только дети, но уже и их 
внуки. Выделенные земельные наделы настолько малы, 
что в соответствии с действующим законодательством 
по тарифам страховых взносов они платят по 3 сома в 
месяц за одного застрахованного.
Таким образом, по результатам проведенной информа-
ционной работы по Джалал-Абадской области рабочая 
группа пришла к следующим выводам:
1. Население Джалал-Абадской области в целом под-

держивает вносимые изменения в действующую 
пенсионную систему.

2. Предложения по повышению тарифов страховых 
взносов для сельских товаропроизводителей и лиц, 
занятых индивидуальной трудовой деятельностью 
поддержаны с оговоркой, если будет улучшена си-
туация и решены вопросы с повышением занятости 
населения на местах.

3. Необходимо усилить работу по уплате страховых 
взносов от трудовых мигрантов через разработку 
действенных механизмов сбора страховых взносов.
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обобщенные замечания и предложения, 
поступившие от населения джалал-
Абадской области в ходе проведенных 
встреч.

1. Ликвидировать привилегированные пенсии, персо-
нальные надбавки к пенсиям, надбавки к пенсиям 
судей, пенсии за звание «Народный», заслуженным 
артистам и  т.д. Начисление пенсий должно происхо-
дить по одинаковым и равным для всего населения 
принципам.

2. Предусмотреть в концепции механизм начисления 
пенсии, при котором будет стимулироваться боль-
ший стаж работы, чем больше стаж тем больше сти-
мул.

3. Взять под контроль деятельность органов МСЭК, 
так как по свидетельствам жителей инвалидность 
часто получают люди, не имеющие для этого до-
статочных оснований. Что в свою очередь ведет к 
значительному росту необоснованных расходов на 
выплату пенсий по инвалидности.

4. Рассмотреть возможность снижения возраста для 
получения льготного приобретения лекарств для по-
жилых граждан, хотя бы с 60 лет ( на данный момент 
с 65 лет).

5. Рассмотреть возможность заключения межгосудар-
ственных договоров с Республикой Узбекистан по 
взаимному признанию пенсионных прав и порядке 
перечисления уплаченных страховых взносов.

6. Разработать механизм удержания страховых взносов 
с денежных переводов трудовых мигрантов.

7. Пересмотреть предоставление льгот, монетизация 
льгот вызывает разочарование, необходимо пере-
смотреть систему предоставления льгот.

8. Необходимы реформы в области начисления и меха-
низма повышения пенсий.

9. Назначение персональных пенсий вызывает подо-
зрения вследствие непрозрачности процесса предо-
ставления правительственных и государственных 
наград.

10. В тарифной политике социального страхования не-
обходимо применение разных подходов для сель-
ских товаропроизводителей и организованного сек-
тора. 

11. Необходима гласность всех проводимых реформ и 
соответствующая работа с населением.

12. При разработке концепции предусмотреть такие 
ситуации, когда кыргызские граждане работают на 
объектах других государств на территории КР, полу-
чают заработную плату, но при этом не отчисляют 
страховые взносы, тем самым происходит выпаде-
ние страхового стажа. Предлагается ввести меха-
низм, регулирующий такие хозяйственные взаимо-
отношения между государствами. 

13. Рассмотреть вопрос досрочного выхода на пенсию 

гидростроителей, бетонщиков и т.д.
14. Объединить функции назначения и выплаты пенсий 

военнослужащих и гражданских лиц.
15. Разработать действенный механизм для повышения 

охвата социальным страхованием наемных работни-
ков общепита, строительства и т.д., работающих без 
регистрации.

16. Предусмотреть в действующем законодательстве 
право на льготу по раннему выходу на пенсию, пред-
усматривающую уход за ребенком – инвалидом для 
отца в случае смерти матери.

17. Рассмотреть вопрос по порядку начисления пенсии 
для граждан чьи документы сгорели при пожаре Го-
сархива г. Джалал-абад (2010 год).

18. Пересмотреть порядок назначения пенсий судьям.
Также поступали многочисленные вопросы и заме-
чания по текущей деятельности Социального фонда, 
ответы на которые были даны незамедлительно.

ошская и Иссык-Кульская области 

В соответствии с Приказом Социального фонда Кыргыз-
ской Республики от 30.09.2013 г. № 85к, рабочая группа 
под руководством заместителя Председателя Социаль-
ного фонда Кыргызской Республики- Асанова У.Ж. про-
вела встречи с жителями регионов Ошской области. В 
данных регионах во встречах принимали участие пред-
ставители местного самоуправления,  руководители и 
специалисты региональных управлений Социального 
фонда Кыргызской Республики. Руководителем рабочей 
группы, Асановым У. были даны разъяснения о причи-
нах необходимости реформирования пенсионной систе-
мы в области пенсионного обеспечения сельхозпроизво-
дителей и индивидуальных предпринимателей, о сути 
планируемой реформы и вариантах ее реализации.
Слушателями встреч являлись в большей степени сель-
хозпроизводители, учителя и представители молодежи 
регионов. Слушатели активно участвовали в обсужде-
нии представленной концепции реформирования пен-
сионной системы, благодарили за поднятие важных во-
просов и предварительное обсуждение их на местах.  В 
целом, политика зависимости размера пенсии от стажа 
работы и суммы уплаченных взносов нашла активную 
поддержку со стороны населения. Однако было отме-
чено, что для возможности уплаты соответствующей 
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суммы страховых взносов необходимо обеспечить на-
селение работой, увеличить размеры земельных наделов 
для получения прибыли. Отмечено, что на имеющихся 
участках у многих крестьян расходы на обработку зе-
мель превышают сумму полученного дохода по резуль-
татам сезонной работы. Были озвучены предложения по 
учету специфики отдельных регионов, где условия жиз-
ни, уровень занятости, количество и качество выделен-
ных земель позволяют лишь покрывать минимальные 
потребности семей. Жители готовы уплачивать взносы 
в случае уменьшения их размеров при  распределении 
доли на каждого члена семьи, либо  предлагают повы-
шать сумму страхового взноса постепенно.
В ходе встреч рабочей группой были даны разъяснения 
по действующим нормам пенсионного законодательства 
Кыргызской Республики. Особое недовольство у населе-
ния вызывает уравнивание размеров пенсий при ежегод-
ных перерасчетах пенсии. Данный подход противоречит 
страховым принципам пенсионного обеспечения и не 
стимулирует граждан к  добросовестной уплате страхо-
вых взносов. 
Предложения рабочей группы по результатам проведен-
ных встреч:
1. Поэтапное повышение суммы страховых взносов 

для сельхозпроизводителей.
2. Для индивидуальных предпринимателей увеличить 

тариф страховых взносов с расчётом размера взноса 
от показателя средней заработной платы по соответ-
ствующему региону.

3. Добровольная уплата страховых взносов нашла под-
держку, как дополнительный механизм формирова-
ния будущей пенсии.

обобщенные замечания и предложения, 
поступившие от населения ошской и 
Иссык-Кульской областей в ходе прове-
денных встреч.

1. От многодетной матери поступило предложение 
внести изменение в законодательство, лишающее 
право на надбавку к пенсии за звание «мать-героиня» 
в случае, когда один из детей получил судимость. 
Мать-героиня отметила, что она родила и воспитала 
всех детей до совершеннолетнего возраста и не 
может отвечать за дальнейшее их поведение и 
проступки. За проступки совершеннолетних детей 
должны отвечать сами уже ставшие взрослыми дети, 
а не их матеря. 

2.  Жители отметили, что на скотных рынках 
перекупщики зарабатывают хорошие деньги, однако 
с них взносы в Соцфонд не взимаются. Прозвучало 
предложение усилить работу Соцфонда в отношении 
подобных предпринимателей. 

3. Во многих регионах было озвучено предложение о 
передачи доли земельных участков пенсионеров на 
их детей или внуков. Так как ранее земельные доли 

были закреплены за взрослыми членами семьи, 
рожденными ранее 1994 года, часть из которых 
в настоящее время уже являются получателями 
пенсии, но продолжают уплачивать страховые 
взносы. При этом в семьях подросли дети, которые  
уже должны начинать формировать будущую 
пенсию, но из-за отсутствия их в составе дольщиков, 
уплата страховых взносов за них хозяйственниками 
земель не производится.  Так же обстоит дело и с 
умершими членами крестьянского хозяйства, когда 
доля умершего не перераспределяется на членов 
хозяйства или на детей, ранее не включенных в 
число дольщиков. 

4. Задан вопрос о судьбе трудовых мигрантов, будут 
ли они иметь право на пенсию при возвращении 
их на историческую родину при наступлении 
пенсионного возраста. Что необходимо предпринять 
сейчас трудовым мигрантам или их родным для 
обеспечения в будущем пенсионным обеспечением  

5. Прекратить практику уравнивания размеров пенсий 
лиц, имеющим 40-летний стаж с лицами, имеющими 
5-летний стаж и менее. 

6. Производить перерасчёты пенсий с учетом стажа 
и фактического вклада каждого в формирование 
будущей пенсии.

7. Рассмотреть вопрос о перераспределении доли 
земельных участков с учетом изменений в составе 
семей.  

8. Недовольство со стороны населения вызывают 
также необоснованно завышенные размеры пенсий  
персональных пенсионеров.

В целом слушатели благодарили за проведенное 
мероприятие, просили чаще проводить подобные 
встречи, особенно среди молодого поколения.

нарынская область

В соответствии с приказом Социального фонда Кыргыз-
ской Республики, группа сотрудников Социального фон-
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да, во главе с заместителем председателя Социального 
фонда Кыргызской Республики, Ибраевым Н.Т. посети-
ла районы и города Нарынской области с целью прове-
дения семинаров во всех территориальных подразделе-
ниях Социального Фонда Кыргызской Республики для 
сотрудников по вопросам пенсионной реформы, а также 
организации обсуждений по вопросам планирующихся 
изменений в пенсионной политике среди сельских това-
ропроизводителей и лиц, занятых индивидуальной тру-
довой деятельностью.
В процессе встреч с населением были озвучены текущие 
проблемы пенсионной системы республики, существую-
щие предпосылки для реформирования, а также предло-
жения по возможным путям решения проблем действу-
ющей пенсионной системы.
В каждом районе, где проводились встречи, наблюда-
лась активная явка представителей населения (150-200 
чел.), представителей местных администрации. Органы 
МСУ принимали активное и непосредственное участие 
во всех встречах с населением, на уровне заместителя 
губернатора области и заместителей акима района, кури-
рующих социальную сферу. 
Приняли личное участие и оказали большую поддерж-
ку в организационной работе зам. губернартора На-
рынской области, заместители акимов Нарынского, Ат-
Башинского, Ак-Талинского, Жумгалского и Кочкорско-
го районов,  

В целом население области понимает необходимость и 
важность системы государственного пенсионного стра-
хования, достаточно сведуще в вопросах пенсионного 
законодательства за исключением отдельных моментов. 
Выразили свои замечания по поводу уравнительных и 
перераспределительных моментов в действующей пен-
сионной системе. 
Также с пониманием были восприняты предложения по 
изменениям в тарифной политике для сельских товаро-
производителей и лиц, занятых индивидуальной трудо-
вой деятельностью. Пришедшая на встречи часть насе-
ления заверила, что в целом была бы не против повы-
шения тарифов страховых взносов, если будут решены 
проблемы с занятостью населения. Так как большинство 
населения зачастую просто не имеет источников дохода 
для выплаты страховых взносов. В сельской местности 
по свидетельствам пенсионеров пенсии являются основ-
ным стабильным источником доходов для целых семей. 
На пенсии родителей вследствие большой безработицы 
в отдаленных регионах живет вся семья. Выделенные 
земельные наделы настолько малы, что в соответствии с 
действующим законодательством по тарифам страховых 
взносов они платят мизерную сумму за одного члена хо-
зяйства.

замечания и предложения, поступившие 
от населения нарынской  области в ходе 
проведенных встреч.

1. Целесообразность персональных пенсии, т.е. персо-
нальные надбавки к пенсиям, надбавки к пенсиям 
судей, пенсии заслуженным артистам и т.д. Начис-
ление пенсий должно происходить по одинаковым и 
равным для всего населения принципам.

2. Предусмотреть в концепции механизм начисления 
пенсии, по страховому принципу т.е. в зависимости 
от вклада.

3. Ужесточить требования установления группы инва-
лидности (МСЭК) для исключения значительного 
роста необоснованных расходов на выплату пенсий 
по инвалидности.По мнению жителей инвалидность 
часто получают люди, не имеющие для этого доста-
точных оснований.

4. Совершенствование механизма повышения пенсий.
5. В тарифной политике социального страхования не-

обходимо применение разных подходов для сельских 
товаропроизводителей и организованного сектора, а  
также применение полугодового или годового перио-
дов уплаты страховых взносов. 

6. Пересмотреть вопроса восстановления страхового 
стажа с 1996 года для льготной пенсии, т.е. в действу-
ющих законодательствах социального страхования 
существует противоречие по данной части пенсии.

7. Согласованная политика с Министерством социаль-
ного развития КР, по вопросу включения пенсии в 
доход семьи, при определении размера пособия.

8. Прозрачность и гласность всех проводимых реформ 
и соответствующая работа с населением. 

9. Оптимизировать процесс предоставления правитель-
ственных и государственных наград.

10. Пересмотреть целесообразность действующих НПА 
по назначению пенсий судьям.

11. Также поступали многочисленные вопросы и заме-
чания по текущей деятельности Социального фонда, 
ответы на которые были даны незамедлительно.

Таким образом, по результатам проведенной информаци-
онной работы по Нарынской  области мы пришли к сле-
дующим выводам:
1. Население Нарынской области в целом поддержива-

ет вносимые изменения в действующую пенсионную 
систему.

2. Предложения по изменению тарифов страховых 
взносов для фермерско-крестьянских хозяйств, а 
также для лиц, занятых индивидуальной трудовой 
деятельностью в целом, поддержаны, и высказаны 
мнения, о том, что концепция должна рассматри-
ваться комплексно с другими проблемами (занятость 
населения на местах, государственная поддержка 
сельхозпроизводителей, улучшение экономической 
ситуации и т.д.)

Баткенская, таласская и 
Чүйская области

В соответствии с приказом Социального фонда КР от 
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30.09.2013, №83, группа сотрудников Социального фон-
да Кыргызской Республики, во главе с руководителем 
аппарата Социального фонда Кыргызской Республики, 
Ирсалиевым М.Э. посетили районы и города Баткенской, 
Таласской и Чуйской областей с целью проведения семи-
наров во всех территориальных подразделениях Соци-
ального Фонда  для сотрудников по вопросам пенсионной 
реформы, а также организации обсуждений по вопросам 
планирующихся изменений в пенсионной политике среди 
сельских товаропроизводителей и лиц, занятых индиви-
дуальной трудовой деятельностью, с активным участием 
представителей МСУ.
В процессе встреч с населением были озвучены текущие 
проблемы пенсионной системы республики, существую-
щие предпосылки для реформирования, а также предло-
жения по возможным путям решения проблем действую-
щей пенсионной системы.
В каждом районе, где проводились встречи, наблюдалась 
хорошая явка активных представителей населения, пред-
ставителей местных кенешей, а также молодежи. Органы 
МСУ принимали активное и непосредственное участие 
во всех встречах сотрудников Социального фонда с на-
селением, на уровне мэров города, акимов и заместителей 
акима района или вице-мэров городов, курирующих со-
циальную сферу. 
По результатам встреч, были сделаны выводы, что в целом 
население области понимает необходимость и важность 
системы государственного пенсионного страхования, до-
статочно сведуще в вопросах пенсионного законодатель-
ства за исключением отдельных моментов. Представите-
ли местного населения понимают и поддерживают необ-
ходимость предлагаемых реформ. 
Также с пониманием были восприняты предложения по 
изменениям в тарифной политике для сельских товаро-
производителей и лиц, занятых индивидуальной трудо-
вой деятельностью. Пришедшая на встречи часть населе-
ния заверила, что в целом была бы не против повышения 
тарифов страховых взносов, если будут решены пробле-
мы с занятостью населения. В сельской местности по 
свидетельствам пенсионеров пенсии являются основным 
стабильным источником дохода. 
Таким образом, по результатам проведенной информаци-
онной работы рабочая группа пришла к следующим вы-

водам:
1. Население в целом поддерживает вносимые изменения 
в действующую пенсионную систему.
2. Предложения по повышению тарифов страховых взно-
сов для сельских товаропроизводителей и лиц, занятых 
индивидуальной трудовой деятельностью поддержаны с 
оговоркой, если будет поэтапно и в приемлемых размерах 
увеличены ставки тарифов, а также если будет улучшена 
ситуация и решены вопросы с повышением занятости на-
селения на местах.
3. Необходимо усилить работу по уплате страховых взно-
сов от трудовых мигрантов.

обобщенные замечания и предложения, 
поступившие от населения Баткенской, 

таласской и Чүйской областей в ходе 
проведенных встреч.

1. Ликвидировать привилегированные пенсии, персо-
нальные надбавки к пенсиям, надбавки к пенсиям судей, 
пенсии за звание «Народный», заслуженным артистам и  
т.д. Начисление пенсий должно происходить по одинако-
вым и равным для всего населения принципам.
2. Предусмотреть увеличение минимального требуемого 
стажа для назначения пенсии по возрасту.
3. В зависимости от экономического фактора  инфляции 
увеличить размеры пенсии.
4. Увеличить ставки тарифов страховых взносов для НПО. 
5. Предусмотреть в концепции механизм начисления пен-
сии, при котором будет стимулироваться больший стаж 
работы, чем больше стаж тем больше стимул.
6. Взять под контроль деятельность органов МСЭК, так 
как по свидетельствам жителей инвалидность часто по-
лучают люди, не имеющие для этого достаточных осно-
ваний. Что в свою очередь ведет к значительному росту 
необоснованных расходов на выплату пенсий по инвалид-
ности.
7. Исключить или увеличить возраст выхода на пенсию 
лицам, проживающим в условиях высокогорья, где име-
ются все жизненно важные социально-бытовые условия, 
в особенности женщинам, родившим 3 и более детей. 
8. Разработать механизм удержания страховых взносов с 
денежных переводов трудовых мигрантов.
9. Необходимы реформы в области начисления и механиз-
ма повышения пенсий.
10.Назначение персональных пенсий вызывает подозре-
ния вследствие непрозрачности процесса предоставления 
правительственных и государственных наград.
11. В тарифной политике социального страхования необ-
ходимо применение разных подходов для сельских това-
ропроизводителей и организованного сектора. 
12. Необходима гласность всех проводимых реформ и со-
ответствующая работа с населением.
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В соответ-
ствии Законом 
Кыргызской Ре-
спублики «О го-
сударственном 
пенсионном со-
циальном страхо-
вании» (далее За-
кон – ред.) пред-
усмотрено ниже 
следующие пра-
вило и порядок 
выплаты пенсии 
в Кыргызской Ре-
спублике.

Приостанов-
ление и возоб-
новление выпла-
ты пенсии

Выплата пенсии приостанавливается:
а) при неполучении пенсионером назначенной пенсии в 

течение трех месяцев подряд - на весь период неполуче-
ния пенсии, начиная с первого числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором истек срок;

б) при неявке пенсионера-инвалида в назначенный срок 
на переосвидетельствование во медико-социальную экс-
пертную комиссию - на три месяца, начиная с первого 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором истек 
указанный срок переосвидетельствования;

в) при непредоставлении документа, подтверждаю-
щего учебу в профессиональных начальных, средних и выс-
ших учебных заведениях, - на три месяца, после месяца, 
в котором родился учащийся или студент, получающий 
пенсию по случаю потери кормильца в соответствии с 
пунктом 4 статьи 18 настоящего Закона.

При устранении обстоятельств, указанных  выше, вы-
плата пенсии возобновляется в размере, выплачиваемом 
на день приостановления ее выплаты. После возобновле-
ния выплаты пенсии она подлежит перерасчету по основа-
ниям и в порядке, предусмотренном статьей 26-1 настоя-
щего Закона. 

Прекращение и восстановление выплаты пенсии
Выплата пенсии прекращается:
а) в случае смерти пенсионера, а также в случае при-

знания его в установленном порядке умершим или без-
вестно отсутствующим - с первого числа месяца, следу-
ющего за месяцем, в котором наступила смерть пенсио-
нера либо вступило в силу соответствующее решение об 
объявлении его умершим или безвестно отсутствующим;

б) по истечении шести месяцев со дня приостановле-
ния выплаты пенсии в соответствии с подпунктом "а" 
пункта 1 статьи 26-2 настоящего Закона - с первого 

числа месяца, следующего за месяцем, в котором истек 
указанный срок;

в) в случае утраты пенсионером права на назначен-
ную ему пенсию (обнаружение обстоятельств или доку-
ментов, опровергающих достоверность сведений, под-
тверждающих право на пенсию; истечение срока призна-
ния лица инвалидом; приобретение трудоспособности ли-
цом, получающим пенсию по случаю потери кормильца) - с 
первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
обнаружены указанные обстоятельства или документы, 
либо истек срок инвалидности, либо наступила трудоспо-
собность соответствующего лица.

Выплата пенсии восстанавливается:
а) в случае отмены решения о признании пенсионера 

умершим или безвестно отсутствующим - с первого чис-
ла месяца, следующего за месяцем, в котором вступило в 
силу решение об отмене решения о признании пенсионера 
умершим или безвестно отсутствующим;

б) по заявлению пенсионера в случае наступления но-
вых обстоятельств, дающих право на назначение пенсии, 
если со дня прекращения ее выплаты прошло не более 5 
лет, - с первого числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором органом, осуществляющим пенсионное стра-
хование, получены заявление о восстановлении выплаты 
пенсии и все необходимые документы.

При восстановлении выплаты пенсии право на пенсию 
не пересматривается, но размер восстановленной пенсии 
определяется заново с учетом статьи 26-1 настоящего За-
кона.

выплата пенсий
Пенсии выплачиваются за истекший месяц по жела-

нию пенсионеров либо путем зачисления на их счета в 
банковских или иных кредитных организациях, либо пу-
тем доставки по месту жительства организациями почто-
вой службы или отделениями Социального фонда.

Задержка выплаты пенсии влечет за собой ответствен-
ность, установленную Законом Кыргызской Республики 
"Об обеспечении своевременности выдачи заработной 
платы, пенсий, пособий и иных социальных выплат".

выплата пенсий работающим пенсионерам
Работающим пенсионерам пенсии выплачиваются в 

полном размере без учета получаемого заработка.
Выплата пенсий летному и летно-испытательному со-

ставу гражданской авиации производится в случае остав-
ления работы, дающей право на пенсию по возрасту за 
особые условия труда.

выплата пенсий по доверенности
По желанию пенсионера пенсия может выплачиваться 

по доверенности, выдаваемой в порядке, установленном 
законодательством Кыргызской Республики.

Выплата указанной пенсии по доверенности, срок дей-
ствия которой превышает один год, производится в тече-
ние всего срока действия доверенности при условии еже-

Правило и порядок выплаты пенсии
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годного подтверждения действия выданной доверенности 
в порядке, определяемом Правительством Кыргызской 
Республики.

выплата пенсии за прошлое время
Начисленные суммы пенсии, не востребованные пен-

сионером своевременно, выплачиваются за прошлое вре-
мя, но не более чем за 3 года, предшествующие моменту 
его обращения за получением начисленной пенсии.

Суммы пенсии, не полученные своевременно по вине 
органа, выплачивающего пенсию, выплачиваются за про-
шлое время без ограничения срока.

выплата пенсии лицам, находящимся в домах-ин-
тернатах для престарелых и инвалидов и в местах ли-
шения свободы

Пенсионерам, проживающим в домах-интернатах 
(пансионатах) для престарелых и инвалидов, находящим-
ся в следственных изоляторах и отбывающим наказание в 
исправительных учреждениях, выплачиваются страховые 
и накопительная части пенсии.

выплата недополученной пенсии и пенсионных на-
коплений в связи со смертью пенсионера и выплата 
пособия на погребение

Пенсию, недополученную в связи со смертью пенсио-
нера, имеют

право получить в равных долях родители, супруг(а), 
дети, а при их отсутствии - члены семьи, имеющие право 
на наследство.

Исковая давность выплаты пенсии, недополученной в 
связи со смертью пенсионера, устанавливается в соответ-
ствии со сроками, предусмотренными гражданским зако-
нодательством Кыргызской Республики.

В  случае смерти застрахованного лица пенсионные на-
копления, содержащиеся в накопительной части личного 
страхового счета, выплачиваются  наследникам в соответ-
ствии с Гражданским кодексом Кыргызской Республики.

Сроки и  порядок  осуществления  пенсионных  выплат 
наследникам из пенсионных накоплений, содержащихся в 
накопительной части личного страхового счета умерше-
го застрахованного лица, определяются Правительством 
Кыргызской Республики.

При отсутствии у умершего застрахованного лица на-
следников,  имеющих право на получение пенсионных 
накоплений,  по истечении одного года со  дня открытия 
наследства эти средства остаются в Государственном на-
копительном пенсионном фонде.

В случае смерти пенсионера его семье выплачивается 
пособие на погребение в размере десятикратной базовой 
части пенсии в течение двух недель после обращения. Ис-
ковая давность выплаты этого пособия устанавливается в 
соответствии со сроками, предусмотренными законода-
тельством Кыргызской Республики.

Если похороны пенсионера осуществлялись лицами, 
не являющимися членами семьи, пособие на погребение 
выплачивается этим лицам при предоставлении подтверж-
дающих документов.

выплата пенсий гражданам, выехавшим за грани-
цу на постоянное жительство

Пенсии гражданам, назначенные в Кыргызской Респу-
блике до их выезда на постоянное жительство в государ-

ства, с которыми не заключены межгосударственные со-
глашения (договоры) о пенсионном социальном страхова-
нии, выплачиваются за 3 месяца вперед с месяца подачи 
заявления в территориальные органы Социального фонда 
Кыргызской Республики о снятии с учета в связи с выез-
дом на постоянное место жительства за границу. За вре-
мя проживания этих граждан за границей выплачиваются 
только пенсии, назначенные вследствие трудового увечья 
или профессионального заболевания.

Пенсии гражданам, назначенные в Кыргызской Ре-
спублике до их выезда на постоянное место жительства в 
государства, с которыми заключены международные дого-
воры о пенсионном социальном страховании, выплачива-
ются по месяц подачи заявления в территориальные орга-
ны Социального фонда Кыргызской Республики о снятии 
с учета в связи с выездом на постоянное место жительства 
за границу, если иное не предусмотрено международными 
договорами.

См. постановление Правительства КР от 15 января 
2006 года N 17 "Об утверждении Положения о порядке 
выплаты пенсий гражданам Кыргызской Республики, вы-
езжающим (выехавшим) на постоянное жительство в 
Российскую Федерацию"

Порядок перевода пенсий, назначенных вследствие 
трудового увечья или профессионального заболевания, в 
другие страны устанавливается Правительством Кыргыз-
ской Республики.

См. постановление Правительства КР от 9 марта 
1995 года N 73 "О порядке перевода пенсий, назначенных 
вследствие трудового увечья или профессионального за-
болевания, в другие страны"

Суммы пенсионных накоплений, отраженные в нако-
пительной части личного страхового счета гражданина, 
выезжающего за пределы республики на постоянное ме-
сто жительства, по его заявлению выплачиваются в соот-
ветствии с правилами, утвержденными  Правительством 
Кыргызской Республики.

 В случае возвращения пенсионера на постоянное жи-
тельство в Кыргызскую Республику возобновляется вы-
плата базовой и страховых частей пенсии. Выплата нако-
пительной части пенсии пенсионеру может быть произве-
дена только при поступлении средств на накопительную 
часть личного страхового счета.

(Материал по теме на государственном языке мо-
жете ознакомиться в журнале  № 5 за 2013г. – ред.)

ИНфорМАцИя для ПеНсИоНерА
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В условиях значительной трудовой миграции на-
селения из Кыргызской Республики особо значимой 
стала проблема социального страхования трудовых ми-
грантов и их пенсионного обеспечения в будущем.

По экспертно-аналитическим оценкам, базирую-
щимся на анализе баланса трудовых ресурсов в разные 
сезоны, трудовую и предпринимательскую деятель-
ность за пределами страны осуществляют от 350 до 700 
тысяч граждан Кыргызской Республики. Большинство 
трудовых мигрантов, проработав определенный пери-
од в других странах, уплачивают страховые взносы в 
стране пребывания и их взносы остаются в пенсионных 
фондах этих стран.

При этом следует отметить, что значительное число 
кыргызских трудовых мигрантов (более 500 тыс. чело-
век) находится на территории Российской Федерации в 
качестве временно пребывающих. При этом они не по-
теряли связь с родиной и в будущем намерены вернуть-
ся в Кыргызскую Республику.

Таким образом, у трудовых мигрантов из Кыргыз-
стана на время их трудовой деятельности за пределами 
своей страны прерывается пенсионный стаж, что ска-
зывается на размере их будущей пенсии. 

Число пенсионеров в Кыргызстане с каждым го-
дом будет увеличиваться. Одновременно с этим будет 
увеличиваться и отток трудоспособного населения в 
поисках более привлекательной работы в России. Это 
означает, что работоспособные граждане Кыргызстана 
осуществляют пенсионные отчисления в бюджет дру-
гой страны, а для того, чтобы выплачивать пенсии и 
другие социальные выплаты своим гражданам, на госу-
дарственный бюджет Кыргызской Республики ложится 
непомерно высокая нагрузка, что в определенной мере 

способствует росту социального напряжения в стране.
В настоящее время основным юридическим осно-

ванием пенсионного обеспечения трудовых мигрантов 
является Соглашение государств СНГ о гарантиях прав 
граждан государств-участников Содружества Незави-
симых Государств в области пенсионного обеспечения 
от 13 марта 1992 года. В соответствии с данным Согла-
шением расходы, связанные с осуществлением пенси-
онного обеспечения, несет государство, предоставляю-
щее данное обеспечение, а взаимные расчеты не про-
изводятся, если иное не предусмотрено двусторонними 
соглашениями.

В соответствии с Законом Кыргызской Республики 
«О государственном пенсионном социальном страхо-
вании» право на пенсию имеют застрахованные граж-
дане Кыргызской Республики, иностранные граждане 
и лица без гражданства, проживающие в республике, 
вносящие взносы на государственное пенсионное со-
циальное страхование в соответствии с действующим 
законодательством.

Законодательством Кыргызской Республики предус-
мотрено восстановление страхового стажа для исчисле-
ния пенсии (с 1.01.1996 года).  

В целях восстановления страхового стажа и нако-
пления страховых взносов на личных страховых счетах 
за период с января 1996 года Законом Кыргызской Ре-
спублики «О тарифах страховых взносов по государ-
ственному социальному страхованию» предусмотрена 
уплата страховых взносов в любом размере, но не ме-
нее 8 процентов от размера среднемесячной заработной 
платы в месяц в Пенсионный фонд.

С 1 января 2012 года в Российской Федерации были 
приняты поправки в их законодательство в части уста-
новления тарифов страховых взносов, которым пред-
усмотрено, что работодатель в обязательном порядке 
платит страховые взносы за временно прибывающих 
граждан на территории Российской Федерации. 

В апреле 2013 года Правительством Кыргызской Ре-
спублики была принята Программа социального и пен-
сионного обеспечения трудовых мигрантов-граждан 
Кыргызской Республики, работающих на территории 
Российской Федерации с Планом мероприятий.

 Основной целью настоящей Программы является 
реализация механизма обеспечения прав трудовых ми-
грантов на получение полноценного социального, в том 
числе пенсионного обеспечения, предусмотренного за-
конодательством государства постоянного проживания 
и государства трудоустройства трудовых мигрантов, 

Социальное страхование 
трудовых мигрантов
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улучшение условий их трудоустройства.
Для этого требуется слаженное взаимодействие как 

государственных органов Кыргызской Республики, так 
и их согласованного взаимодействия с профильными 
государственными структурами Российской Федера-
ции.

В соответствии с Планом мероприятий Социальным 
фондом Кыргызской Республики разработан проект 
Соглашения между Правительством Кыргызской Ре-
спубликой и Правительством Российской Федерацией 
о гарантиях прав граждан в области пенсионного обе-
спечения, который предусматривает обеспечение сбора 
страховых взносов на пенсионное обеспечение и пере-
числение их Полномочному органу по месту посто-
янного проживания граждан обоих государств. Также 
для установления права на пенсию гражданам обоих 
государств учитывается страховой стаж, приобретен-
ный на территории обоих государств с даты вступления 
Соглашения. Данный проект Соглашения был одобрен 
распоряжением Правительства Кыргызской Республи-
ки 19 апреля 2013 года и в июне 2013 года направлен 
по дипломатическим каналам российской стороне для 
обсуждения этих норм.

В рамках реализации данной Программы была 
создана рабочая подгруппа по проработке механиз-
ма системы «единого окна». Наряду с представителя-
ми государственных органов в ее состав был включен 
представитель негосударственного пенсионного фонда 
«Кыргызстан».

Далее, Правительством Кыргызской Республики 
принято постановление «Об утверждении Положения 
о порядке взаимодействия госорганов и иных органи-
зации в системе «единого окна» от 2 октября 2013 года 
№550, которым предлагается уплата страховых взно-
сов трудовыми мигрантами -гражданами Кыргызской 
Республики, работающими на территории Российской 
Федерации в государственный орган социального стра-
хования добровольно в соответствии с действующим 
законодательством.

Так, в соответствии с Законом Кыргызской Респу-
блики «О тарифах страховых взносов по государствен-

ному социальному страхованию»  гражданам Кыр-
гызской Республики предусмотрена уплата страховых 
взносов в любом размере, но не менее 8 процентов от 
размера среднемесячной заработной платы по респу-
блике в месяц в Пенсионный фонд. Также внесение 
денежных средств на формирование негосударствен-
ной пенсии производится на основании Пенсионного 
договора трудового мигранта, заключаемого с негосу-
дарственными пенсионными фондами только на добро-
вольной основе.

Райхан Кенджабаева.
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- Год назад я уволился и пока не работаю, отразится ли 
это в будущем на размере моей пенсии, если да то как я 
могу восполнить этот пробел?

Жарматов Каныбек

-Вы можете ежемесячно уплачивать страховые взносы добровольно со-
гласно п.1 ст.10 Закона Кыргызской Республики «О тарифах страховых 
взносов по государственному социальному страхованию» «добровольная 
уплата страховых взносов в Пенсионный фонд и (или) Государственный 
накопительный пенсионный фонд может осуществляться физическими 

лицами, юридическими лицами в пользу физических лиц и членами крестьянских (фермерских) хозяйств с образовани-
ем юридического лица в любом размере, но не менее 8 процентов в Пенсионный фонд и (или) не менее 2 процентов в 
Государственный накопительный пенсионный фонд от размера среднемесячной заработной платы путем приобретения 
страхового полиса». 
Согласно п.15  Положения «О порядке уплаты страховых взносов путем приобретения страховых полисов» утверж-
денногоПостановлением Правительства Кыргызской Республикиот 15 апреля 2013 года №193«физические лица произ-
водят уплату страховых взносов через банковские учреждения или платежные терминалы»

- ОсОО ведет процедуру закрытия, в данный момент никто в нем не работает. Правильно ли 
будет если мы до полного закрытия будем сдавать нулевые отчеты ежеквартально?

Беспаева Айжана г. Токмок

-В соответствии с инструкцией «О порядке начисления и уплаты страховых взносов по государственному соци-
альному страхованию» - Плательщики страховых взносов ежемесячно составляют расчетные ведомости по средствам 
обязательного государственного социального страхования в двух экземплярах. Расчетные ведомости представляются в 
региональные органы страховщика до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

При прекращении деятельности плательщика - юридического лица, страховщиком в течение 30 дней производится 
проверка правильности и своевременности осуществления расчетов по социальному страхованию и составляется акт по 
форме, а плательщиком составляется заключительная Расчетная ведомость по средствам государственного социального 
страхования по форме.

На основании вышеизложенного при проведении процедуры закрытия, юридическое лицо должно обратиться пись-
менно в региональное управление Социального фонда с заявлением о прекращении деятельности и предоставлять рас-
четные ведомости с нулевыми показателями.

- Я работаю в ОАО, и с меня ежемесячно с заработной платы удерживаются страховые 
взносы. Могу ли я отказаться от уплаты страховых взносов? Я бы хотела направить их на 
накопительный депозит  в банке.

- Алиева дамира

-В соответствии со ст.1 Закона Кыргызской Республики «О государственном социальном страховании» «государ-
ственное социальное страхование является системой гарантированных государством видов обеспечения застрахован-
ных лиц при утрате ими заработка или дохода вследствие трудового увечья или профессионального заболевания, инва-
лидности, старости, потери кормильца и смерти за счет обязательных страховых взносов работодателей и граждан.

«Государственное социальное страхование является обязатель-
ным».

Согласно ст.2 Закона Кыргызской Республики «О тарифах страховых 
взносов по государственному социальному страхованию» «тарифы стра-
ховых взносов для работников, нанятых на постоянную или временную 
работу, независимо от вида собственности работодателя и вида регистра-
ции в органах налоговой службы Кыргызской Республики, работников, в 
том числе иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно про-
живающих в Кыргызской Республике, за исключением работников-пен-
сионеров, ежемесячно от всех видов выплат, начисленных в их пользу, 
независимо от источников финансирования, - в размере 10 процентов с 
распределением сумм страховых взносов по фондам в Пенсионный фонд 
- 8 процентов и в Государственный накопительный пенсионный фонд - 2 
процента».
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1.зАо «БтА Банк»— это универсальный, динамично развивающийся банк, 
который предоставляет своим клиентам широкий спектр банковских услуг 

ПОЛУЧАЙТЕ ПЕНСИЮ И СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО КАРТЕ ЭЛКАРТ!
ЗАО «БТА Банк» предлагает Вам стать держателями карт ЭЛКАРТ «Пенсионная карта»и 

«Социальная выплата»на базе заключенных договоров с Социальным Фондом Кыргызской 
Республики и Министерством Социального Развития Кыргызской Республики. Карты 
«Пенсионная карта» и «Социальная выплата» позволят Вам:
•  получать денежные средства в банкоматах и POS-терминалах банка БеСПлАтно;
•  получать вознаграждение на остаток денежных средств в размере 5% по карте «Пенсионная 
карта» и 3% по карте «Социальные выплаты»;
•  получить круглосуточный доступ к Вашим средствам, в том числе и в сети других банков;
•  по карте Вы можете оплачивать покупки и услуги, в том числе совершать коммунальные 
платежи через банкомат или SMS-платежи; 
•  переводить денежные средства с карты на карту.

Если вы хотите оформить банковскую платежную карту, Вам необходимо посетить банк:
ШАг 1. Предоставить паспорт. Заполнить и подписать Договор и Заявление на открытие 

карт-счета и получение карты.
ШАг 2. Получить изготовленную карту в течение 5 банковских дней.

2.осоо "Скаймобайл"-Кыргызский оператор сотовой связи.
Компания предоставляет услуги мобильной связи.

3. Ао Международный аэропорт Манас-безопасность, без-
упречность, профессиональный и индивидуальный подход к 
каждому гостю. Международный Аэропорт Манас- визитная 
карточка Кыргызстана!

4 .зАо «трансэлектро»
Электростанции, производство и распределение 
электроэнергии. Услуги модернизации, ремонта и 
технического обслуживания оборудования

Наши добросовестные плательщики
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Пенсионная система Азербайджана

ПеНсИоННАя сИстеМА МИрА

За последнее десятилетие система социальной защиты 
населения в Азербайджане претерпела существенные ка-
чественные изменения. Сегодня она представляет собой 
комплекс мер, направленных на профилактику социаль-
ного неблагополучия, повышение уровня жизни граждан.

госфонд социальной защиты (гфСз) - самый круп-
ный целевой фонд Азербайджана. его бюджет фор-
мируется частично за счет трансфертов из госнефте-
фонда, частично - из средств обязательных страховых 
взносов, которые платят работодатели и наемные ра-
ботники. одна из целей пенсионной реформы - соз-
дать полностью самофинансируемый гфСз из разных 
источников. за минувшие десять лет доходная часть 
бюджета гфСз возросла в семь раз, составив более 1,5 
млрд долл. Рост связан с увеличивающимися из года 
в год поступлениями по взносам обязательного соци-
ального страхования. другая доля поступлений - 64% 
- приходится на внебюджетный сектор, что говорит 
об успехе развития частного предпринимательства в 
стране, росте уровня занятости. 

Основным достижением следует признать создание 
принципиально новой пенсионной системы, которая, по 
заключению международных экспертов, может служить 
образцом для стран переходного периода

В Азербайджане применяется смешанная распредели-
тельно-накопительная система. Трудовые пенсии состоят 
из двух частей - базовой и страховой, что основывается на 
условно-накопительной модели, несущей в себе распре-
делительную функцию.Согласно распределительной (со-
лидарной) системе текущие пенсионные расходы финан-
сируются за счет отчислений на социальное страхование, 
выплачиваемых работающими в настоящее время лицами. 
Накопительная система предусматривает, что отчисления 
на социальное страхование каждого лица накапливаются 
на его личном счету, и они управляются путем участия 
в различных инвестиционных программах. Сумма на-
коплений увеличивается при правильном вложении этих 
средств, и по достижении пенсионного возраста пенсия 
лица финансируется за счет этих средств.

Проект концепции реформирования системы пенсион-
ного обеспечения в Азербайджане  в основном состоит из 
четырех компонентов, которые должны привести к кар-
динальным изменениям в пенсионной системе. Первым 

элементом является полная ликвидация базовой части 
пенсии, а также обеспечение ее роста за счет индексации 
всей суммы. Второй элемент - распределение источников 
финансового потока, отделение непосредственных обя-
зательств фонда и пенсионной системы от пенсионных 
обязательств государства. Третий элемент - определение 
максимального размера взноса по соцстрахованию, отчис-
ляемого в систему индивидуального учета. Ну и наконец, 
внедрение принципа добровольности в пенсионной систе-
ме. Он создает условия для формирования специализиро-
ванных пенсионных фондов - для родителей со стороны 
их детей.

Азербайджан вышел на качественно новый уровень 
социально-экономического развития, и произошло это во 
многом благодаря курсу на модернизацию промышлен-
ности с использованием современных и наукоемких тех-
нологий. Доходы от реализации энергетических ресурсов 
также направляются на диверсификацию экономики. За 
последние десять лет средства, направляемые из бюджета 
Государственного фонда социальной защиты на социаль-
ную защиту населения выросли в 7 раз, составив почти 3,4 
млрд. долл. С сентября этого года базовая часть трудовых 
пенсий увеличена на 17,6% и составила почти 128 доллар. 
Азербайджан среди стран СНГ уступает по этому показа-
телю лишь Казахстану 185 доллар и Беларуси 129 доллар.
Кроме того, повышены размеры минимальной зарплаты, 
стипендий студентов и докторантов, оклады работников 
госсектора. В общей сложности повышение коснулось по-
рядка трех миллионов граждан.

Основа модернизации пенсионной системы была за-
ложена в 2001 году, когда общенациональный лидер Гей-
дар Алиев утвердил концепцию, предусматривающую 
формирование современной модели пенсионной системы, 
отвечающей требованиям рыночной экономики и между-
народным стандартам. Партнерами азербайджанского 
правительства в этом процессе выступили Программа раз-
вития ООН и Всемирный банк, совместно с которыми реа-
лизован ряд важных проектов. Начиная с 2006 года в стра-
не действует утвердившаяся в международной практике 
система трудовых пенсий, основанная на трехступенчатой 
структуре, - базовая, страховая и накопительная части. В 
настоящее время функционируют два элемента - базовая и 
страховая. Опыт показал высокую социальную эффектив-
ность нововведений. Им удалось в разы увеличить как ми-
нимальный размер (базовая часть), так и среднемесячный 
размер пенсий. К примеру, за последние десять лет мини-
мальный размер трудовой пенсии возрос в 9,2 раза - до 128 
долл., средняя пенсия увеличилась в 8,4 раза - до 217 долл. 
Таким образом, средний размер пенсии по возрасту уже 
достиг 45% от суммы среднемесячной заработной платы в 
стране, что соответствует международной норме. Что ка-
сается страховой части пенсий, то, в зависимости от уров-
ня инфляции в стране, она ежегодно индексируется, что 
гарантирует защиту этих накопления от обесценивания.
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о ПолеЗНоМ

влияние продуктов на человеческий организм
влияние на память.

влияние на творчество.

влияние на ясность ума

Морковь.
Особенно облегчает заучивание чего-либо наизусть за счет того, 
что стимулирует обмен веществ в мозге. Перед экзаменом съешьте 
тарелку тертой моркови с растительным маслом.

Ананас.
Любимый фрукт театральных и музыкальных звезд. Тот, кому 
необходимо удерживать в памяти большой объем текста или нотных 
знаков, нуждается в большом количестве витамина С, который в 
достаточном количестве содержится в этом фрукте. Кроме того, 
в ананасе очень мало калорий (100 г — 56 кал.). Достаточно 
выпивать 1 стакан ананасового сока в день.

Авокадо.
Источник энергии для кратковременной памяти (например, при 
составлении планов, расписаний, списков покупок и т. д.) за счет 
высокого содержания жирных кислот. Достаточно 1/2 плода.

Инжир.
Освобождает голову для новых идей. Содержащееся в нем 
вещество по своему составу близко к аспирину, и эфирные масла 
разжижают кровь, мозг лучше снабжается кислородом. Лучший 
корм для журналистов и людей других творческих профессий.

тмин
Может спровоцировать рождение гениальных идей. Эфирные 
масла, содержащиеся в нем, стимулируют всю нервную систему. 
Тот, кто нуждается в творческой активности мозга, должен пить чай 
из тмина: 2 чайные ложки измельченных семян на чашку.

Капуста.
Снимает нервозность, активность щитовидной железы. Чтобы 
прошел «мандраж», съешьте салат из капусты перед экзаменами.
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Это НАдо ЗНАть

вСтРеЧАеМ новый 2014 - год 
СИней деРевянной лоШАдИ 

Синяя деревянная Лошадка – символ 2014 года. Основными цветами будут зеленый и 
синий цвет. Синий цвет - организованность, фанатизм, непреклонность, идеализм, сила 
духа, мир, глубина, видение, мудрость, тишина, спокойствие. 
Этот год принесет напористость и динамизм, сочетание расчетливости и огненной стра-
сти. Год деревянной Лошади «подарит» практичность, неумеренность и вспыльчивость.
Символ 2014 года обладает оптимизмом, жизнерадостностью, любит развлечения и про-
стор.Стихия - огонь, которой присуща такая характеристика, как подвижность, живость, 
внутренняя энергия, воодушевление, стремление к власти, жажда преобразований, твор-

ческое горение, внезапность, яркость.Амулетом этого года будет подкова, поэтому вы можете купить магнит в виде под-
ковы на холодильник или же приобрести парочку маленьких сувенирных подков. Они, к слову, должны украшать ваш 
дом не только в течении Новогодней ночи, а на протяжении всего года. Это приведет счастье в ваш дом.

Как правильно встретить новый год? 

Встречать Новый год лучше с семьей и близкими родственниками. В первые секунды Нового года 
настроиться на позитивное отношение ко всему окружающему, попросить Лошадь послать вам до-
бро и радость. Забудьте про агрессию, дарите людям любовь. Лошадь по своей природе оптимистич-
на, жизнерадостна, любит простор, развлечения, многолюдные сборища. Поэтому к встрече Нового 
2014 года не надо готовиться как-то особенно. Главное, чтобы этот день был наполнен положитель-
ными эмоциями, смехом и весельем.

         в чём встретить новый 2014 год? 

Лошадь - животное грациозное и спокойное. Основными цветами для выбора наряда могут стать 
синий, цвет морской волны и небесно голубой, зеленый, фиолетовый. Если вы подобрали одежду 
другого цвета, то аксессуары подойдут синего, зеленого, голубого оттенка. А вот вещи оранжевого, 
сиреневого, жёлтого цветов надевать не следует. При этом наряд должен быть необычным, даже 
экстравагантным. Ничего вычурного и кричащего, детали одежды, аксессуары должны быть изящ-
ными, утончёнными. Если верх выполнен в блеске, обувь лучше выбрать матовую, и наоборот. От-
лично будет смотреться бархат и шелк. Важным элементом являются аксессуры. Жемчуг, особенно 
чёрный, аквамарин, украшения из дерева отличный вариант.

Прическа на новый 2014 год - год лошади

В качестве прически на новый год  рекомендуются «конские хвосты». Их можно украсить заколками 
и другими аксессуарами из дерева, к стихии которого принадлежит знак лошади.Вне всякого со-
мнения, конский хвост является классической универсальной укладкой волос на все случаи жизни.

Что приготовить?  Кролик по-королевски

Ингридиенты: Потребуется 1 кролик среднего размера.
Для маринада:2 чайные ложки перца; 1 чайная ложка соли; пучок зеленого лука, молодого 
чеснока, сельдерея, петрушки 0,5 литра сухого белого вина; 50 грамм муки; 3 маленькие мор-

ковки; 300 грамм стручковой фасоли; 15 грамм тимьяна; 6 картофелин; 1 литр куриного бульона.
Приготовление: Промыть кролика, нарезать на небольшие части. Замариновать, обмазав солью, перцем, добавить лук и 
чеснок. Перемешать и залить белым вином.
Маринованные кусочки мяса покатать в муке и обжарить на сковороде.
Выложить мясо в кастрюлю, положить туда морковь, стручки фасоли. Залить оставшимся маринадом, добавить тимьян, 
лук, и чеснок. Поверх положить картофель, сельдерей и петрушку. Влить куриный бульон, посолить, поперчить. Поме-
стить в духовку на 40 минут.
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НА досУге

новогодний кроссворд

По горизонтали:
4. Линия раздела между территориями.
5. Царица цветов.
6. Связка срезанный стеблей с колосья-
ми.
10. Лиственное дерево, родственное 
тополю.
11. Миллиардная страна
14. Летний месяц.
15. Договор о выполнении чего-нибудь.
17. Аппарат соединяющий в себе ради-
оприемник и проигрыватель.
18. Болгарская прорицательница.

По вертикали:
1.Социальный……. Кыргызской Республики.
2.Природное явление происходящее в мае.
3.Священное место для каждого артиста.
5.Известный бразильский кинофильм ….. 
Изаура.
7.Денежное обеспечение за выслугу лет, по ин-
валидности, нетрудоспособности, в случае по-
тери кормильца.
8.За долголетнюю службу.
9.Сорт кофе.
12.Широкие слои трудящегося населения.
13.Подразделение учреждения входящее в со-
став какой-нибудь    организации.
14.Химический элемент, твердый металл.



Ожидание Нового года
Мерцает огнями планета,
Гирлянды повсюду горят,
Все ёлки нарядно одеты,
И дети до ночи не спят…
Мир ждёт с нетерпением чуда,
Больших перемен, волшебства!
Ждёт доброго Нового года,
И радостного торжества!
Под праздничный бой курантов
Бокалы с шампанским звенят,
Всё небо блестит в фейерверках,
И счастье в людских глазах!

Снежинки нежные, как бабочки 
порхают
И веселятся резво за окном,
Они нам светлый праздник 
предвещают –
Стучится во все двери Новый год!
Сверкают ёлки в разноцветных 
платьях,
Вокруг горят бенгальские огни.
И дети просто вне себя от счастья,
От нежности, любви и доброты!
Дома согреты радостью и смехом,
Пропитан воздух запахом конфет…
Наполнены сердца надеждами
 и светом, -
И лучше праздника, наверно, в мире 
нет!

ЧУДЕСНЫЙ ПРАЗДНИК НОВЫЙ ГОД
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урматтуу окурмандар!
«Пенсия» журналына жазылыңыздар!

2014-жылга  «Пенсия» журналына республикабыздын бардык почта 
түйүндөрүндө жазылуу жүрүп жатат.

«Пенсия» Сиздин келечектеги бактылуу карылыгыңызды камсыз 
кылууга жакын кеңешчи, сырдаш боло турган, чыдамсыздык менен 

күтүп окуган эң сүйүктүү журналыңыз болуп калмакчы.

«Пенсия» журналынан пенсияга байланыштуу жана социалдык-
маданий  тармактагы суроолорго маалыматтар менен кеңири кабардар 

боло аласыздар.Ошондуктан,«Пенсия» журналына жазылууну 
унутпаңыздар.

Жазылуунун баасы бир жылга - 380 сом
Индекс - 77303

«Пенсия» журналына жазылууну каалаган окурмандар төмөнкү 
телефондор менен байланышса болот.
Телефондор: 0 (312) 53-17-64, 53-02-76

Октябрьский филиал
ОКПО 26609709

Рег.№ 04-58 509-03
ИИН 01505200910247

ОАО «Айыл Банк» г. Бишкек БИК 135001
Спец.счет: р/с 1350108023103638


