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СОЦИАЛДЫК ФОНДДУН  
ЭЛ АРАЛЫК КЫЗМАТТАШУУСУ

Кыргыз Республикасынын Социалдык 
фондунун социалдык камсыздандыруу жана 
пенсия менен камсыздоо жаатындагы эл 
аралык кызматташуусу жылдан жылга 
уланып келүүдө. Мындай кызматташуулар-
дын дагы бири болгон “Евразия өлкөлөрүнүн 
жана Грузиянын пенсиялык камсыздоо  жана 
социалдык камсыздандыруу системасын 
өнүктүрүүнүн перспективалары” деген 
аталыштагы эл аралык конференция 
Грузиянын Батуми шаарында май айынын 
ортосунда болуп өттү.

 Иш чаранын уюштуруучулары Пенсиялык 
жана социалдык фонддордун эл аралык 
ассоциациасы (МАПСФ) жана Грузиянын 
Эмгек, саламаттыкты сактоо жана социалдык 
коргоо министрлиги болду.

Аталган эл аралык иш чарага Кыргыз 
Республикасынын Социалдык фондунун 
төрагасы Теңизбек Абжапаров, Ош 
шаардык башкармалыгынын башчысы, 
Ош облусу боюнча координатор Арстанбек 
Абдуллаев жана Социалдык фондунун 
борбордук аппаратынын эл аралык 
кызматташуу бөлүмүнүн башчысы Асель 
Масадыкова катышып келди. Андан 
сырткары Пенсиялык жана социалдык 
фонддордун эл аралык ассоциациясынын 
уюшулганынын 25 жылдыгынын урматына 
атайын чакырылгандардын катарында 
Социалдык фондунун мурунку жетекчиси 
Роза Учкемпирова жана Батма Аманалиева-
лар да болду.

Сөз болуп жаткан конференциянын 
дагы бир катышуучулары Евразия 
жана Көз карандысыз  мамлекеттер  
шериктештигиндеги өлкөлөрдүн (КМШ) 
мамлекеттик жана мамлекеттик эмес жана 
социалдык камсыздандыруу фонддорунун 
жетекчилери менен өкүлдөрү, эмгек  жана 
пенсиялык камсыздоо маселелери боюнча 
илимий кызматкерлери болушту.

Конференциянын жүрүшүндө катышуучу-
лардын жарыш сөздөрүндө  пенсиялык систе-
мадагы реформалардын учурдагы абалы,орун 
алган көйгөйлөр жана Евразия жана Көз ка-
рандысыз мамлекеттер шериктештигиндеги 
өлкөлөрдө социалдык камсыздандыруу, пен-
сиялык камсыздоонун тенденциялары менен 
келечеги туурасында маалыматтар кеңири 
орун алды.

Кыргыз тараптын катышуусунун максаты 
жана милдети болуп:

Евразия жана КМШ өлкөлөрүндөгү 
пенсиялык системадагы реформага жана 
жаңы саамалыктарга  анализ жасоо, баа берүү; 

ПЕНСИЯЛЫК САЯСАТ



5          №2 (27) июнь, 2017 жыл

мигрант эмгекчилерди социалдык 
камсыздоо чөйрөсүндө өз ара пайдалуу 
кызматташуунун жаңы бутактарын издөө 
жана тажрыйба алмашуу;

Пенсиялык жана социалдык фонддордун 
эл аралык ассоциациасы (МАПСФ), жакынкы 
чет өлкөлөрдүн фонддорунун, компетенттүү  
түзүмдөрүнүн  социалдык камсыздандыруу 
жана пенсиялык камсыздоо жаатында 
ишмердик жана достук мамилелерди колдоо 
жана кубаттоо эсептелет. 

Катышуучулардын айтымында конферен-
ция иштиктүү маанайда өтүп өз максатына 
жетүү менен аяктады. Кыргыз тарап “Кыр-
гыз Республикасында пенсиялык системанын 
өнүгүүсүнүн учурдагы тенденциясына ана-
лиз” деген аталышта доклад жасап, катышуу-
чулардын кызыгуусун арттырды.

Ассоциация жөнүндө

Пенсиялык жана социалдык фонддор-
дун эл аралык ассоциациясы өз курамында 
коомдук пайдалуу максаттарга жетишүү үчүн 
жалпы кызыкчылыктарды коргоочу юриди-
калык жактарды ыктыярдуу түрдө бириктир-
ген коммерциялык эмес корпоративдүү уюм 
болуп саналат.

Ассоциацияны түзүүнүн жана 
анын ишмердигинин максаты болуп 
Ассоциациянын мүчөлөрүнүн жалпы 
кызыкчылыктарын коргоо жана мүчөлөрүнүн 
ишмердигин координациялоо, алардын 
(мүчөлөрдүн) мыйзамдык укуктарын жана 
кызыкчылыктарын коргоо, Ассоциация 
мүчөлөрүнүн социалдык камсыздоону 
өнүктүрүү жана кубаттоого багытталган эл 
аралык планда кызматташуусун уюштуруу 
саналат.

ПЕНСИЯЛЫК САЯСАТ
Ассоциациянын негизги ишмердиги болуп 

төмөнкүлөр саналат:
Ассоциацияга мүчө-өлкөлөрдө социалдык 

камсыздоо маселелери боюнча маалыматтар-
ды топтоо, анализ жасоо жана таратуу;

Социалдык камсыздоо жаатында көйгөй-
лүү макалаларды жана докладдарды, доку-
менттерди жана материалдарды, мыйзам-
дык жана нормативдик-укуктук актылардын 
жыйнагын даярдоо жана басып чыгаруу;

Пенсиялык камсыздоо жана социалдык 
камсыздандырууну координациялоо, 
социалдык программаларды иштеп чыгууга  
жана экономикалык реформаларды 
жүргүзүүгө байланыштуу социалдык 
чыңалууну  төмөндөтүү боюнча чараларга 
катышуу;

Ассоциация мүчөлөрүнүн укук, 
негизинен  көп тараптуу жана эки тараптуу 
макулдашууларга келишүү  жана улуттук 
мыйзамдарды жакындатуу жаатында 
кызматташуусу;

Пенсиялык камсыздоо жана социалдык 
камсыздандыруу боюнча эл аралык 
келишимдерден келип чыккан өз ара 
милдеттердин аткарылышына көмөктөшүү;

Ассоциация мүчөлөрүнүн өтүнүчү 
боюнча мыйзамдык жана нормативдик 
укуктук- актылардын, социалдык камсыздоо 
жаатындагы көйгөйлөр туурасындагы 
макалалар, илимий изилдөөлөрдү жүзөгө 
ашыруу келечектүү изилдөөчү долбоорлорду 
инвестициялоону жүргүзүүгө көмөк 
көрсөтүүнү жүзөгө ашыруу;

Ассоциацияга мүчө өлкөлөрдүн жана 
башка мамлекеттерде социалдык камсыздоо 
чөйрөсүндө бирдиктүү маалыматтык 
системанын өнүктүрүлүшүнө көмөктөшүү;

Эл аралыкк онференцияларды, кеңеш-
мелерди жана иш-чараларды,Ассоциация 
мүчөлөрүнүн кадрларын даярдоону жана 
алардын квалификациясын жогорулатууну 
уюштуруу;

Эл аралык социалдык камсыздоо 
ассоциациясы жана башка эл аралык  уюмдар 
жана мекемелер менен кызматташуу;

Ассоциация социалдык камсыздоо жана 
социалдык коргоо жаатындагы маселелер ме-
нен алектенген бардык уюмдар, мекемелер 
жана фонддор менен ар дайым кызматташуу-
га даяр.
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СОЦИАЛДЫК ФОНДУНУН ТӨРАГАСЫНЫН ОРУН БАСАРЫ

АСАНОВ УЛАНБЕК ЖАЛАЛОВИЧ:
"ЭМГЕК МИГРАНТТАРЫ МЫЙЗАМДУУ ИШТЕСЕ,  

ПЕНСИЯ МЕНЕН КАМСЫЗДАЛАТ"

Кыргыз Республикасынын калкынын көп- 
чүлүгү эмгек миграциясында жүрүшөт. Мындай 
шарттарда эмгек мигранттарын социалдык кам- 
сыздандыруу жана келечекте аларды пенсия ме-
нен камсыз кылуу маселеси өзгөчө олуттуу болуу-
да. Эмгек мигранттарынын көпчүлүгү өлкөдөн чы-
гуунун расмий эмес каналдарын колдонушат жана 
барган өлкөлөрүндө мыйзамсыз (легалдуу эмес 
шарттарда) жүрүшөт. Башка мамлекеттердей эле 
Кыргыз Республикасында пенсияга чыгуу укугу 
жана пенсиянын өлчөмү төлөнгөн камсызданды-
руу төгүмдөрүнө жараша болот. Эмгек мигрант-
тарынын көпчүлүгү Кыргыз Республикасынын 
жарандары болуп саналат, алар башка өлкөлөрдө 
иштеп, ошол өлкөнүн пенсиялык курагына жет- 
пестен биздин өлкөгө кайтып келишет.

Башка өлкөлөрдө иштеген мезгилде төлөгөн 
камсыздандыруу төгүмдөрү ошол өлкөлөрдүн Пен-
сиялык фонддорунда кала берет жана иштеген 
мезгили Кыргыз Республикасында стаж катары 
алынбайт. Ар бир камсыздандырылган адамдын өз 
пенсиясын түптөөгө жана социалдык камсыздан-
дыруусун каржылоого жеке жоопкерчилиги – со- 
циалдык камсыздандыруунун негизги принципте-
ринин бири болуп саналат.

1996-жылдын 1-январынан тартып камсыз- 
дандыруу стажын толуктоо үчүн жана жеке эсеп-
теринде камсыздандыруу төгүмдөрүн топтоо мак-
сатында «Мамлекеттик социалдык камсыздан-
дыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн 
тарифтери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамы боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүн 
каалаган өлчөмдө, бирок өткөн календардык жыл-
дагы орточо бир айлык эмгек акынын 8 пайы- 
зынан кем эмес өлчөмдө төлөөгө болот.

Азыркы кезде эмгек мигранттарын пенсия- 
лык камсыздоо боюнча негизги юридикалык до-
кумент болуп - КМШ өлкөлөрүнүн жарандарынын 
пенсиялык камсыздоо жаатындагы укуктарынын 
кепилдиги жөнүндө 1992-жылдын 13-мартында-
гы Макулдашуу эсептелет. Бул Макулдашуу күчүнө 
киргенге чейинки СССРдин аймагында иштеген 
мезгил эмгек стажы катары эсепке алынат. Кайсы 
мамлекет пенсия менен камсыз кылса, ошол мам-
лекет пенсиялык камсыздоо чыгымдарын алат, ал 
эми өз ара эсептешүүлөр жүргүзүлбөйт.

Белгилүү болгондой, 2014-жылдын декабрын-
да Евразия экономикалык бирлиги жөнүндө кели-
шимге Кыргыз Республикасы кошулуп, келишимге 

кол коюлду. Келишимде бирликке мүчө мамлекет-
тердин жарандары–эмгекчилерди социалдык кам-
сыздандыруу каралган. ЕАЭБ мүчө-мамлекеттер-
дин эмгекчилерин пенсиялык камсыздоо жөнүндө 
өз алдынча эл аралык келишимди иштеп чыгуу 
менен пенсиялык камсыздоо (камсыздандыруу) 
маселеси чечилмекчи.

2015-жылдын августунда Кыргыз 
Республикасынын Социалдык фонду ЕАЭБ мүчө-
мамлекеттердин эмгекчилерин пенсиялык 
камсыздоо жөнүндө келишимдин долбоору 
боюнча иштерди баштады. Келишимдин максаты 
– пенсиялык камсыздоо жаатында тең укуктарды 
камсыз кылуу, ЕАЭБ мүчө-мамлекеттердин 
аймагында иштеп тапкан укуктарды коргоо, 
пенсия төлөөгө ЕАЭБ мүчө мамлекеттердин 
милдеттемелерин бөлүштүрүү, ошондой эле 
ЕАЭБ мүчө мамлекеттердин ортосунда пенсиялык 
камсыздоо боюнча кызматташтыкты өнүктүрүү 
болуп саналат.

Келишимдин долбооруна ылайык пенсияга 
чыгууга укук мүчө-мамлекеттин аймагында 12 
айдан кем эмес иштеген мезгилде келип чыгат. 
Мында топтомо пенсияга, ошондой эле майыптыгы 
жана баккан адамынан айрылгандыгы боюнча 
пенсияларга укуктуу болбойт.

Келишим күчүнө киргенден кийинки эмгек 
стажы кайсы мамлекеттин аймагында иштеп 
табылса, пенсияны ошол мүчө-мамлекет чектейт 
жана төлөйт;

Келишим күчүнө киргенге чейинки эмгек 
стажы үчүн пенсия мүчө-мамлекеттин мыйзамда-
рына жана КМШга катышкан өлкөлөрдүн жа-
рандарынын пенсиялык камсыздоо жаатындагы 
укуктарынын кепилдиги жөнүндө 1992-жылдын 
13-мартындагы Макулдашууга ылайык чектелет 
жана төлөнөт.

Азыркы учурда Келишимдин долбоорунун бир 
топ бөлүгү макулдашылды. Тараптар консенсуска 
келбеген Келишимдин долбоору боюнча жөнгө 
салынбаган маселе бар. 

Ошону менен катар эле Келишимди практи-
калык ишке ашыруу тартиби жөнүндө маселе 
каралып жатат, ал үчүн мүчө-мамлекеттердин 
компетенттүү, ыйгарым укуктуу органдарынын 
ортосунда өз ара чогуу аракеттенүү талап кылынат. 
Белгилүү болгондой, «аймактык» приницибинде 
жашаган жери боюнча гана пенсиялык камсыздо-
ого алынат, ошондуктан «аймактыкка» караганда 

ПЕНСИЯЛЫК САЯСАТ
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пропорционалдуулук принциби боюнча түзүлгөн 
Келишимди ишке ашыруу механизми бир топ та-
таал. Ушуга байланыштуу ЕАЭС мүчө-мамлекеттер-
дин компетенттүү органдарынын ортосунда өз ара 
аракеттешүү боюнча кошумча ченемдик укуктук 
актылар иштелип жатат.  

Келишимге кол коюуда ЕАЭБ мүчө-
мамлекеттерде эмгектенген жарандарыбызды 
пенсиялык камсыздоо менен камтуу мүмкүнчүлүгү 
берилет, б.а. ар бир мамлекет аймагында иштеген 
стажга ылайык пенсия эсептейт жана төлөп берет.   

Бүгүнкү күндө КР Социалдык фонду Корея  
Республикасынын Улуттук пенсиялык кызматынан 
пенсиялык каражаттарды төлөп берүү маселеси 
боюнча кызматташуу жөнүндө Меморандумдун ал-
кагында Корея Республикасынын Улуттук пенсия-
лык кызматы менен кызматташып жатат. 

Корея Республикасынын аймагында 

эмгектенип жүргөн эмгек мигранттары улуттук 
мыйзамдарга ылайык Корея Республикасынын 
жарандарындай эле пенсиялык укуктарын 
түзө алышат. Азыркы учурда Кореяда топтомо 
пенсиялык система колдонулат. Камсыздандыруу 
төгүмдөрүнүн өлчөмү алган кирешенин 9 % түзөт: 
4,5 % иш берүүчү, 4,5 % - кызматкер которот. 
Камсыздандыруу учуру келгенде (пенсиялык 
куракка жеткенде, майыптыгы боюнча, баккан 
адамынан айрылганда, каза болгондо, башка 
өлкөгө туруктуу жашоого көчкөндө) Кореянын 
Республикасынын Улуттук пенсиялык кызматы 
пенсиялык топтоолорду төлөп берет. Эмгек 
мигранты Корея Республикасынан өз өлкөсүнө 
кеткенде камсыздандыруу учуру жетип, пенсиялык 
төлөмдөрдү алуу укугу келип чыгат.  

КР жарандары тарабынан Корея Респуб- 
ликасынын аймагында иштеген мезгилинде топ-
толгон жана Корея аймагында талап кылынбаган 
пенсиялык топтоолор (камсыздандыруу төгүмдөрү 
жана аларды инвестициялоонун натыйжасында 
алынган киреше) бир жолку төлөмдөргө жатат. 
Жарандар, эгерде Кореяда иштеген жана Кореядан 
чыгып жатканда пенсиялык төлөмдөрүн албаган 

адамдардын мураскору болсо, аталган пенсиялык 
төлөмдөргө укуктуу. 

КР Социалдык фонду бир жолку төлөмдөрдү 
алууга республикабыздын жарандарынан  
арыздарды кабыл алат, арызга тиркелген доку-
менттердин толуктугун текшерет, арыз берүү фак-
тысын белгилейт жана пенсиялык топтоолорду 
төлөө үчүн Корея Республикасынын Улуттук пен-
сиялык кызматына өткөрүп берет. 

Бир жолку пенсиялык төлөмдөрдү алуу үчүн 
арыз менен арыз ээси же ишеним көрсөтүлгөн 
адам кайрылат. Алар катталган жана жашаган 
жерине карабастан Кореянын Улуттук пенсиялык 
кызматынан Соцфонддун региондук органына 
пенсияларды бир жолку төлөп берүүгө арыз 
жана эл аралык которууга арыз берүү менен 
кайрылышат. 

Алуучу Кореядан кетүү ниетин бышыктоо 

үчүн авиабилет сатып алгандан кийин Кореянын 
аймагында бир жолку пенсиялык төлөмдөр үчүн 
Кореянын Улуттук пенсиялык кызматына арыз 
берүү укугуна ээ. 

Ушул жылдын март айынын аяк ченинде КР 
Өкмөтү менен Түркия Республикасынын Өкмөтүнүн 
ортосунда социалдык камсыздоо жөнүндө эл 
аралык келишимдин долбоорун иштеп чыгуу 
боюнча кыргыз жана түрк тараптардын ортосунда 
сүйлөшүүлөр аяктады. Түркияда иштеген кыргыз 
жарандарынын жана Кыргыз Республикасында 
иштеген түрк жарандарынын эмгек стажын өз 
ара чегерүү, пенсияларды пропорционалдуулук 
принциби боюнча экспорттоо, өндүрүштө 
кайгылуу кырсыктарга жана кесиптик оорууларга 
байланыштуу социалдык камсыздоо. 

Пенсиялык камсыздоо жаатында эл аралык 
макулдашуулар боюнча чечимдерди кабыл алууда 
ар бир өлкө менен мамлекет аралык мамилелер 
жана өлкөбүздүн жана жарандарыбыздын 
кызыкчылыктарын сактоо керектиги эске 
алынганын айта кетким келет. 

ПЕНСИЯЛЫК САЯСАТ
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ПЕНСИЯЛЫК САЯСАТ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

1-берене.
“Мамлекеттик пенсиялык социалдык 

камсыздандыруу жөнүндө” Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз 
Республикасынын Жогорку Кеңешинин 
Ведомосттору, 1997-ж., № 8, 392-ст.) 
төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 7-берененин 4-пункту төмөнкүдөй 
редакцияда баяндалсын:

“4. Пенсионерлердин кызыкчылыктарын 
коргоону камсыз кылуу максатында 
пенсиянын камсыздандыруу бөлүктөрүнө 
индексация жүргүзүлөт. Орточо эмгек акынын 
чоңдугунун жана индексациянын алдындагы 
календарлык жылы калыптанган керектөө 
бааларынын индексинин өсүшү пенсиянын 
камсыздандыруу бөлүктөрүн индексациялоо 
шарты болуп саналат.

Пенсиянын камсыздандыруу бөлүктөрүн 
индексациялоонун коэффициенти керектөө 
бааларынын индексинин суммасынын жана 
мурдагы календардык жылы калыптанган 
орточо айлык эмгек акынын өсүшүнүн орточо 
маанисинен кем эмес чоңдугун түзөт. Мында 
индексациянын өлчөмү өткөн календардык 
жыл үчүн пенсионердин жашоо минимумунун 
чоңдугунун өсүшүнүн кем эмесин түзөт.

Пенсияларды индексациялоо Кыргыз 
Республикасынын Социалдык фондунун 
бюджетинде каралган каражаттардын 
чектеринде жыл сайын жүргүзүлөт. 
Пенсияларды индексациялоо тартиби 
Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан 
аныкталат.”;

2) 17-берене төмөнкүдөй мазмундагы 
4-пункт менен толукталсын:

“4. I топтогу майыптын пенсиясынын 
жалпы өлчөмү өткөн календардык жылы 
иш жүзүндө калыптанган пенсионердин 
жашоо минимумунун чоңдугунан төмөн эмес 
белгиленет.”;

Бишкек шаары, 2017-жылдын 6-майы № 76

Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына 
(“Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө” 
жана “Кыргыз Республикасында эң төмөнкү эмгек акы жөнүндө” 

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) өзгөртүүлөрдү  
киргизүү тууралуу

3) 22-берененин 5-пункту төмөнкүдөй 
редакцияда баяндалсын:

“5. Жеке камсыздандыруу эсебинин 
шарттуу бөлүгүндө эсепке алынган бардык 
төлөнгөн мезгил үчүн топтолгон төгүмдөрдүн 
суммасы өткөн календардык жылы иш 
жүзүндө калыптанган керектөө бааларынын 
индексинин чоңдугуна жараша жыл сайын 
индексацияланат.”;

4) 23-берененин 5-бөлүгү төмөнкүдөй 
редакцияда баяндалсын:

“Пенсияны эсептөө үчүн иш жүзүндөгү 
орточо айлык эмгек акы болбогон же 
белгиленген эң аз эмгек акынын өлчөмүнөн 
төмөн болгон учурларда, эсептөө үчүн 
эмгек акынын белгиленген эң аз өлчөмү 
камсыздандыруу стажына жараша 
пайыздарда алынат: 15 жылга чейин - 200 
пайыз, 15 жылдан 20 жылга чейин - 250 пайыз, 
20 жыл жана андан жогору - 300 пайыз.”;

5) 26-1-берене төмөнкүдөй мазмундагы 
5-пункт менен толукталсын:

“5. Пенсионердин арызы боюнча 
пенсиянын камсыздандыруу бөлүгүн (ЖЭ1) 
эсептөө үчүн эмгек акынын башка өлчөмүнөн 
пенсияны кайра эсептөө пенсия дайындалган 
күндөн тартып үч жылдын ичинде бир жолу 
жүргүзүлөт, мында мурда жүргүзүлгөн кайра 
эсептөөлөр сакталат.”.

2-берене.
“Кыргыз Республикасында эң төмөнкү 

эмгек акы жөнүндө” Кыргыз Республикасы-
нын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын 
Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2008-ж, № 8, 
92-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

3-берене “өлчөмү” деген сөздөн кийин, 
“мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыз- 
дандыруу чөйрөсүндөгү мыйзамдарга ылайык 
пенсияларды эсептөө үчүн орточо бир айлык 
эмгек акынын өлчөмүн аныктоону кошпогон-
до,” деген сөздөр менен толукталсын.



9          №2 (27) июнь, 2017 жыл

ПЕНСИЯЛЫК САЯСАТ
3-берене.
Ушул Мыйзам 2016-жылдын 1-октябрынан 

тартып күчүнө кире турган ушул Мыйзамдын 
1-беренесинин 2-пунктун кошпогондо, 
расмий жарыяланган күндөн тартып он күн 
өткөндөн кийин күчүнө кирет.

1-берене.
“Мамлекеттик пенсиялык социалдык 

камсыздандыруу жөнүндө” Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз 
Республикасынын Жогорку Кеңешинин 
Ведомосттору, 1997-ж., № 8, 392-ст.) 
төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

7-беренеде:
а) 2-пунктунда:
- экинчи сүйлөмүндө “Кыргыз 

Республикасынын Жогорку Кеңеши 
тарабынан мыйзам менен пенсиялык 
камсыздандыруу иши бардык түрлөрү үчүн 
бирдей өлчөмдө” деген сөздөр “Кыргыз 
Республикасынын Өкмөтү тарабынан” деген 
сөздөргө алмаштырылсын;

- пункт төмөнкүдөй мазмундагы үчүнчү 
сүйлөм менен толукталсын: “Пенсиянын ба-
залык бөлүгү пенсиясынын камсыздандыруу 
бөлүгү пенсия дайындалган датага карата 
пенсионердин үч жашоо минимумунун чоңду-
гунан (өткөн календардык жылда иш жүзүн-
дө түзүлгөн) ашпаган адамдарга дайындалат 
жана төлөнөт.”;

б) 4-пунктунда:
- биринчи сүйлөмү “пенсиянын” деген 

сөздөн кийин “базалык жана” деген сөздөр 

“Эркин Тоо” газетасынын 2017-жылдын 
12-майында N 57-58 жарыяланды

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү үч 
айлык мөөнөттө өзүнүн ченемдик укуктук 
актыларын ушул Мыйзамга ылайык 
келтирсин.

менен толукталсын;
- пункт төмөнкүдөй мазмундагы 

экинчи жана үчүнчү сүйлөмдөр менен 
толукталсын: “Индексациялоодон мурдагы 
өткөн календардык жылда республика 
боюнча орточо эмгек акынын чоңдугунун 
көлөмүнүн көбөйүшү пенсиянын базалык 
бөлүгүнө индексациялоо жүргүзүү үчүн шарт 
болуп саналат. Эгерде пенсиянын жалпы 
өлчөмү пенсионердин жашоо минимумунун 
чоңдугунан (өткөн календардык жылда иш 
жүзүндө түзүлгөн) төмөн болсо, пенсиянын 
базалык бөлүгү индексацияланат.”.

2-берене.
Ушул Мыйзам 2017-жылдын 1-октябрынан 

тартып күчүнө кирет.
“2011-жылдын 1-октябрынан тартып 

пенсиянын базалык бөлүгүнүн өлчөмүн 
белгилөө жөнүндө” Кыргыз Республикасынын 
2011-жылдын 27-сентябрындагы № 156 
Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын 
Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2011-ж., № 8, 
1096-ст.) күчүн жоготту деп таанылсын.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бир 
айлык мөөнөттө ушул Мыйзамды ишке 
ашыруу үчүн тиешелүү ченемдик укуктук 
актыларды кабыл алсын.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

Бишкек шаары, 2017-жылдын 6-майы № 77

“Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө”  
Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

Кыргыз Республикасынын 
Президент       А.Атамбаев

2017-жылдын 30-мартында Кыргыз Республика-
сынын Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынган

Кыргыз Республикасынын 
Президент       А.Атамбаев

2017-жылдын 30-мартында Кыргыз Республика-
сынын Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынган
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КРСФнын  
 АППАРАТЫНЫН ЖЕТЕКЧИСИ 

БАКЫТ ИШЕНАЛИЕВ: 
”Социалдык фонддо 

кадрларды тандап алуу жана 
алар менен иштешүү талапка 

ылайык жүргүзүлөт”

-Бакыт Абдыкадырович, Социалдык 
фонддо бош жумуш орундарына кадрларды 
кабыл алуу, кадрларды башка орундарга 
которуу жана жылыштыруу  кандай 
тартипте жүргүзүлөрү туурасында баяндап 
берсеңиз?

Бош кызмат орундарына талапкерлерди 
тандоо, ошондой эле иштеп жаткан кызмат-
керлердин кызматтык орундарын жылышты-
руу Кыргыз Республикасынын Социалдык 
фондунун Башкармалыгынын 2015-жылдын 
20-апрелиндеги №52 токтому менен бекитил-
ген «Кыргыз Республикасынын Социалдык 
фондунун бош кызмат орундарына талапкер-
лерди тандоо жөнүндө» жана 2015-жылдын 
20-апрелиндеги №53 токтому менен беки-
тилген «Кыргыз Республикасынын Социал-
дык фондунун административдик-башкаруу-
чулук персоналын башка ишке которуу, орун 
жылыштыруу тартиби жөнүндө» Жоболоруна 
ылайык жүргүзүлүп турат.

Азыркы учурда бош кызмат орундарына 
талапкерлерди тандап алуу борборлоштуруп 
– борбордук аппаратта тандалып, 
жумушка кабыл алууга райондук, шаардык 
башкармалыктардын башчыларына жөнө-
түлөт. Түзүмдүк бөлүктөрдүн бош кызмат 
орундары боюнча тиешелүү каттарынын 
негизинде жарыя расмий массалык-маалымат 
каражаттарында – “Эркин-Тоо” газетасында, 
Социалдык фонддун интернет баракчасында 
жайгаштырылат жана талапкерлердин 
келип түшкөн арыздары комиссиялык түрдө 
каралып, тандоо өткөрүлөт. 

Конкурстук тандоонун шарттары, 
Социалдык фонддун иш багыттарын 

жөнгө салуучу негизги укуктук-ченемдик 
актылардын тизмеси, компьютердик 
тестирлөөнүн суроолору Социалдык фонддун 
www.socfond.kg интернет баракчасында 
жайгаштырылган.

-Үстүдөгү жылдын жарымы соңуна 
чыгып баратат, бул аралыкта канча жолу 
конкурстар өткөрүлдү жана кадрларды 
тандап алууда Социалдык  фонд негизинен 
кандай критерийлерге басым жасайт?

Конкурстук тандоо негизинен эки 
этаптан турат, биринчиден компьютердик 
тестирлөөдөн берилген суроолордун 60 
пайызынан жогору жооп берген талапкерлер 
экинчи этапка, аңгемелешүүгө кирет. 
Аңгемелешүүдө  талапкерлер менен 
квалификациялык, жагдайлык маселелер 
боюнча маектешүү жүргүзүлүп, талапкердин 
жеке инсандык жана профессионалдык 
сапаттары, келечектеги мүмкүн болгон 
кызматта ишти алып баруу боюнча жаңы 
ойлору, маалыматтыгы, бул кызматка 
баруунун максаты талкууланып, арасынан 
татыктуу талапкер тандалып алынат.  

Ал эми, кызматкерлердин орундарын 
жылыштырууда райондук, шаардык 
башкармалыктын башчысынын сунушундагы 
орун жылыштыруунун зарылчылыгы, орун 
жылыштыра турган кызматкерлер боюнча 
маалыматы эске алынып, макулдашуу 
ирээтинде жүргүзүлүп турат.

-Кызматкерлерге дем берүү максатында 
ыйгарылуучу Социалдык фонддун өзүнүн 
наамдары жана сыйлыктары бар эмеспи, 

МАЕК БЕТ
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бул сыйлыктарга кимдер ээ боло алышат, 
ушул туурасында да токтолсоңуз?

Социалдык фонддун 2011-жылдын №112 
токтому менен бекитилген “Кыргыз Республи-
касынын Социалдык фондунун сыйлыктары 
жөнүндө” Жобосуна ылайык эки мекемелик 
сыйлыгы бар, булар  “Кыргыз Республикасы-
нын Социалдык фондунун отличниги” төш 
белгиси жана Кыргыз Республикасынын Со-
циалдык фондунун Ардак грамотасы.  

Бул сыйлыктар кызматкерге ак ниет 
эмгеги үчүн моралдык жактан дем берүү 
жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик 
социалдык камсыздандырууну өнүктүрүүгө 
зор салымын кошкон адамдарды белгилөө 
максатында ыйгарылат. 

Кыргыз Республикасынын Социалдык 
фондунун 2011-жылдын №112 токтому 
менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын 
Социалдык фондунун сыйлыктары жөнүндө” 
Жобосуна 2017-жылдын 27-февралындагы 
№21 токтом менен киргизилген 
өзгөртүүлөргө ылайык мекемелик сыйлыкка 
талапкерлердин иш-кагаздарын кароо 
комиссиялык түрдө ар бир жылдын сентябрь 
айында октябрь айында белгиленүүчү 
кесиптик майрамга карата жүргүзүлөт.

- Жакында  министрликтер жана ведо-
мосттор арасында спорттук спартакиа- 
да болуп өттү, бул иш-чарага борбордук 
апппараттын жана Бишкек шаарындагы 
райондук башкармалыктардын кызмат-
керлери да катышып келди. Спорттук күч 
сынашуу жагынан кандай көрсөткүчтөргө 
ээ болушту?

Кыргыз Республикасынын Президентинин 
2013-жылдын 21-январындагы №11 Жарлы-
гы менен бекитилген 2013-2017-жылдардын 
мезгилине Кыргыз Республикасын туруктуу 
өнүктүрүүнүн Улуттук стратегиясы ылайык 
мамлекет дене тарбияны жана спортту өнүк-
түрүү багытына көңүл буруп, Кыргыз Респуб- 
ликасынын Өкмөтү тарабынан мамлекеттик 
кызматкерлер арасындагы спорттук мелдеш-
терди өткөрүүдө бир топ иштер аткарылып 
жатат.

Бул мелдештерге Кыргыз Республи-
касынын Социалдык фондунун эмгек 
жамааты бирдиктүү курама команда менен 

активдүү катышып, жакшы ийгиликтерге 
жетишип отурат, алардын арасынан 
жакшы көрсөткүчтөрдү багындырган 
кызматкерлерди атап кетсек:

- Волейбол оюнунда айымдардын кура-
ма командасы 1 орунду ээледи (Г. Шербекова 
– Свердлов райондук башкармалыгы; А. Бай-
кожоева – Свердлов райондук башкармалыгы; 
Г. Тажибаева – Октябрь райондук башкарма-
лыгы; Ж. Мырзакаримова – Октябрь район-
дук башкармалыгы; Н. Тоялиева – Бакай-Ата 
райондук башкармалыгы; Г. Джолдошева –  
Бакай-Ата райондук башкармалыгы; С. Усена- 
лиева – Пенсияларды борборлоштуруп чек-
төө жана кайра эсептөө башкармалыгы;  
Э. Оморова – Окуу борбору).

- Тогуз коргоол оюну боюнча эркектер 
арасында 1 орунда У. Муратбеков – Ленин 
райондук башкармалыгы.

- Тогуз коргоол оюну боюнча айымдар 
арасында 2 орунда К. Алымкулова – Ысык-
Ата райондук башкармалыгы.

- Жеңил атлетикадан чуркоо боюнча 
эркектер арасында 100 жана 200 метрлик 
аралыктарда 1 орундарда О. Сайпидинов – 
Юридикалык башкармалык; 1000 метрлик 
аралыкта 2 орунда У. Абдимомунов – Баткен 
райондук башкармалыгы.

- Жеңил атлетикадан чуркоо боюнча 
айымдар арасында 200 метрлик аралыкта 
1 орунда жана 100 метрлик аралыкта 2  
орунда А. Исакова – Свердлов райондук 
башкармалыгы.

- Жеңил атлетикадан чуркоо боюнча 
айымдар арасында 45 жаштан жогору 
катышуучулар: 100 жана 500 метрлик 
аралыктарда 3 орундарда А. Ниязова – 
Чүй-Токмок райондук башкармалыгы; 200 
метрлик аралыкта 3 орунда Б. Сарымсакова 
– Окуу борбору.

- Оор атлетикадан гиря көтөрүү боюнча 
3-орунда Э. Жаныбеков – Чүй-Токмок 
райондук башкармалыгы. 

Жогорудагы көрсөткүчтөр Социалдык 
фонддун кызматкерлери спорт менен 
машыгууга жана сергек жашоого жакшы 
көңүл буруп тургандыктарын тастыктайт. 

Рахмат!

Суроо салган “Пенсия” журналы

МАЕК БЕТ
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«Мамлекеттик социалдык камсызданды-
руу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн 
тарифтери жөнүндө» Кыргыз Республикасы-
нын Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу»  
Кыргыз Республикасынын Мыйзамын ишке 
ашыруу максатында, «Кыргыз Республикасы-
нын Өкмөтү жөнүндө» Кыргыз Республикасы-
нын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 
17-беренелерине ылайык Кыргыз Республика-
сынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 
2013-жылдын 22-майындагы № 278 «Мамле-
кеттик социалдык камсыздандыруу боюнча 
камсыздандыруу төгүмдөрүн эсептөөнүн жана 
төлөөнүн тартиби жөнүндө нускаманы бекитүү 
тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр 
жана толуктоолор киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген 
Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу 
боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүн 
эсептөөнүн жана төлөөнүн тартиби жөнүндө 
нускамада:

- 4-пункту төмөнкүдөй редакцияда 
баяндалсын: 

«4. Мамлекеттик социалдык камсызданды-
руу органдары төмөнкүлөрдү каттайт:

юридикалык жактарды – турган жери 
(юридикалык дареги) боюнча;

юридикалык жактардын обочолонгон 
бөлүмдөрүн (филиалдар, өкүлчүлүктөр) – иш 
жүргүзгөн жери боюнча;

жеке адамдар – жашаган жери же 
экономикалык иш жүргүзгөн жери боюнча.»;

- 19 жана 20-пункттары төмөнкүдөй 
редакцияда баяндалсын:

«19. Юридикалык жакты түзбөгөн дый-
кан (фермердик) чарбалардын башчылары 
жана мүчөлөрү үчүн камсыздандыруу тө-
гүмдөрүнүн тарифтери «Мамлекеттик социал-
дык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу  
төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө» Кыргыз  
Республикасынын Мыйзамынын 5-статьясы-

нын 2-пунктуна ылайык белгиленет.
Юридикалык жакты түзбөгөн дыйкан 

(фермердик) чарбалардын башчылары жана 
мүчөлөрү камсыздандыруу төгүмдөрүн жер 
үлүшүнүн иш жүзүндөгү аянтына жараша 
камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтеринин 
базалык ставкасына пропорциялуу төлөйт.

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммала-
рын фонддор боюнча бөлүштүрүү төмөндө-
гүдөй өлчөмдөрдө жүргүзүлөт:

- Пенсиялык фондго - 90 пайыз;
- Милдеттүү медициналык камсыздандыруу 

фондуна - 10 пайыз.

Жер мамилелери чөйрөсүндөгү ченемдик 
укуктук актылар менен жөнгө салынган жер 
үлүштөрүнө укук белгилөөчү документтер 
юридикалык жакты түзбөгөн дыйкан 
(фермердик) чарбаларына камсыздандыруу 
төгүмдөрүн чегерүү жана төлөө үчүн негиз 
болуп эсептелет. 

Юридикалык жакты түзбөгөн дыйкан 
(фермердик) чарбалардын мүчөлөрүнүн 
камсыздандыруу төгүмдөрү дыйкан 
(фермердик) чарбанын башчысы тарабынан 
төгүлөт, ал төгүмдөр анын мүчөлөрүнүн 
жеке камсыздандыруу эсептерине укук 
күбөлөндүрүүчү документ менен белгиленген 
жер участогунун үлүштөрүнө пропорциялуу 
бөлүштүрүлөт («Мамлекеттик социалдык 
камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу 
төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө» 
Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 
11-статьясында каралган адамдарды жана 
өлгөн жарандарды кошпогондо).

Юридикалык жакты түзбөгөн дыйкан 
(фермердик) чарбалардын башчылары жана 
мүчөлөрү үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн 
тарифтери шаарларда жана калктуу конуштар-
да жакын турган административдик район- 
дор үчүн колдонулуучу камсыздандыруу тө-
гүмдөрүнүн базалык ставкалары боюнча белги-
ленет.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2013-жылдын 22-майындагы № 278 «Мамлекеттик социалдык 

камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүн эсептөөнүн жана 
төлөөнүн тартиби жөнүндө нускаманы бекитүү тууралуу» токтомуна 

өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

ПЕНСИЯЛЫК РЕФОРМА

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ
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Калктуу конуштарда, жайгашкан жерине  
карабастан ошол калктуу конуш аймагында 
жайгашкан район үчүн белгиленген камсыздан-
дыруу төгүмдөрүнүн тарифтери колдонулат.

Бийик тоолуу шарттарда жана алыскы ба-
рууга кыйын зоналарда жайгашкан юридика-
лык жакты түзбөгөн дыйкан (фермердик) чар-
баларынын башчыларына жана мүчөлөрүнө 
камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөдө «Мам-
лекеттик пенсиялык социалдык камсыздан-
дыруу жөнүндө» Кыргыз Республикасы-
нын Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнүн 2007-жылдын 13-февралында-
гы № 55 токтому менен бекитилген Кыргыз  
Республикасынын алыскы жана барууга кы- 
йын зоналарда жайгашкан калктуу конуштар-
дын тизмегине жана Кыргыз Республикасы-
нын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 3-майындагы 

№ 235 токтому менен бекитилген Бийик тоо-
луу шарттарда жайгашкан, ал жерлерде иштөө 
жеңилдетилген пенсиялык камсыздоого укук 
берүүчү калктуу конуштардын тизмегине ыла- 
йык мөөнөтүнөн мурда пенсияга чыгуу боюнча 
жеңилдиктер берилет.

Мисал:
1) Чүй облусунун Ысык-Ата районунда 

жашаган, 5 адамдан турган Алиевдердин үй-
бүлөсүнүн дыйкан чарбасы (мындан ары - 
Алиевдердин үй-бүлөсү) 19,5 га жерге ээ.

«Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу 
боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн 
тарифтери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамы  менен белгиленген тариф ставкалары 
боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн 
суммалары Алиевдердин үй-бүлөсү үчүн 
төмөнкүдөй эсептелет:
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1 Алиев А. А. 2,0 800,0 1,0 74,2 0,0 0,0 0,0 0 3,0 874,2
2 Алиева Б. Б. 0,5 200,0 0,0 0,0 10,0 2130,0 0,5 7,5 11,0 2337,5
3 Алиев К. А. 0,5 200,0 0,0 0,0 1,0 213,0 0,5 7,5 2,0 420,5
4 Алиева М. А. 1,0 400,0 0,5 37,1 0,0 0,0 0,0 0 1,5 437,1
5 Алиева Т. Т. 1,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0 2,0 0,0

 Бардыгы 5 1600 2 111,3 11 2343 1,5 15 19,5 4069,3

Алиевдердин үй-бүлөсүнүн чарба мүчөсү 
Алиева Т. Т. II топтогу майып, ушуга байла-
ныштуу ал мыйзамдарга ылайык камсыздан-
дыруу төгүмдөрүн чегерүүдөн жана төлөөдөн 
бошотулган.

Төлөөгө жыйынтык сумма 4069,3 сомду 
түзөт;

2) 2015-2016-жылдар үчүн юридикалык жак-
ты түзбөгөн дыйкан (фермердик) чарбалардын 
башчылары жана мүчөлөрү жана жер участогу-
на (үлүшүнө) ээ жеке жактар үчүн камсыздан-
дыруу төгүмдөрүн төлөө «Мамлекеттик социал-
дык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу 
төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө» Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамы менен (2015-жыл-
дын 19-мартындагы № 60 редакциясындагы) 
белгиленген тарифтердин ставкалары боюнча 
республиканын райондорунда жана шаарла-
рында мурдагы календардык жылга түзүлгөн 

орточо бир айлык эмгек акыдан төмөнкүдөй 
өлчөмдөрдө жүргүзүлөт:

- 2 гектарга чейин жер үлүшүнө ээ 
болгондор, - 2015-жылдын 1-январынан тартып 
2016-жылдын 31-декабрына чейин ай сайын - 
0,5 пайыз;

- 2 ден 10 гектарга чейин жер үлүшүнө ээ 
болгондор:

- 2015-жылдын 1-январынан тартып 
2015-жылдын 31-декабрына чейин ай сайын - 1 
пайыз;

- 2016-жылдын 1-январынан тартып 
2016-жылдын 31-декабрына чейин ай сайын - 
1,5 пайыз;

-  10 гектар жана андан ашык жер үлүшүнө ээ 
болгондор:

- 2015-жылдын 1-январынан тартып 
2015-жылдын 31-декабрына чейин ай сайын - 2 
пайыз;

ПЕНСИЯЛЫК РЕФОРМА
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Алиевдердин үй-бүлөсүндө чарба мүчөсү 
Алиев К. А. 2016-жылдын мартында 16 
жашка толду. Демек 2016-жылдын январь, 
февраль айларында ал мыйзамдарга ылайык 
камсыздандыруу төгүмдөрүн чегерүүдөн жана 
төлөөдөн бошотулган.

Ошондой эле Алиевдердин үй-бүлөсүндө 
чарба мүчөсү Алиева Т. Т. II топтогу майып, 
ал мыйзамдарга ылайык камсыздандыруу 
төгүмдөрүн чегерүүдөн жана төлөөдөн 
бошотулган.

2016-жылдын I – жарым жылдыгы үчүн 
төлөөгө бардык сумма: 3470,4 сомду түзөт.

2015-2016-жылдар үчүн камсыздандыруу 
төгүмдөрүнүн суммаларын эсептөө ушул 
мисалга окшош жүргүзүлөт;

3) 2015-жылга чейин  юридикалык 
жакты түзбөгөн дыйкан (фермердик) 
чарбалар камсыздандыруу төгүмдөрүн салык 
мыйзамдарында белгиленген жер салыгынын 
базалык ставкасынын өлчөмүндө төлөшкөн.

Мисал:
19,5 га жерге ээ болгон Алиевдердин үй-

бүлөсү үчүн 2014-жылга камсыздандыруу 
төгүмдөрүнүн суммаларын эсептөө төмөнкүдөй 
жүргүзүлөт:

Жерлер Аянт 
(га)

Ысык-Ата райо-
ну боюнча жер 
салыгынын ба-
залык ставкасы 

(сом/га) 

Камсыздан-
дыруу тө-

гүмдөрүнүн 
жалпы өлчөмү 

(сом.)
Сугат 
жерлер 5 400 2000

Кайрак 
жерлер 2 74,2 148,4

Көп 
жылдык 
өсүмдүктөр

11 213 2343

Чабынды 0,5 29,7 14,85
Жайыт 1 10,8 10,8
Бардыгы: 19,5 4517,05

Мурдагы мезгилдерге камсыздандыруу 
төгүмдөрүнүн суммасын эсептөө 2014-жыл 
үчүн эсептөөгө окшош жүргүзүлөт.

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн 
суммаларын бөлүштүрүү чарбанын эмгекке 
жарамдуу мүчөлөрүнө карата жүргүзүлөт 
(«Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу 
боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн 
тарифтери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамынын 11-статьясында көрсөтүлгөн 
адамдарды жана өлгөн жарандарды 
кошпогондо).
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1 Алиев А.А. 2,0 1,0 0,0 0,0 3,0 1,5 9640 144,6 6 867,6
2 Алиева Б.Б. 0,5 0,0 10,0 0,5 11,0 3,0 9640 289,2 6 1735,2
3 Алиев К.А. 0,5 0,0 1,0 0,5 2,0 1,5 9640 144,6 4 578,4
4 Алиева М.А. 1,0 0,5 0,0 0,0 1,5 0,5 9640 48,2 6 289,2
5 Алиева Т.Т. 1,0 0,5 0,0 0,5 2,0 1,5 9640 0 6 0,0

 Бардыгы 5 2 11 1,5 19,5 626,6 3470,4

- 2016-жылдын 1-январынан тартып 
2016-жылдын 31-декабрына чейин ай сайын - 3 
пайыз.

Юридикалык жакты түзбөгөн дыйкан 
(фермердик) чарбалардын башчылары жана 
мүчөлөрү тарабынан төлөнгөн камсыздандыруу 
төгүмдөрүнүн суммаларын фонддор боюнча 
бөлүштүрүү төмөнкүдөй өлчөмдөрдө 
жүргүзүлөт:

Пенсиялык фондго - 90 пайыз;
Милдеттүү медициналык камсыздандыруу 

фондуна - 10 пайыз.
Мисал:
19,5 га жерге ээ болгон Алиевдердин үй-

бүлөсү үчүн 2016-жылдын биринчи жарым 
жылдыгына камсыздандыруу төгүмдөрүнүн 
суммаларын эсептөө төмөнкүдөй жүргүзүлөт:

ПЕНСИЯЛЫК РЕФОРМА
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Жер участогуна (үлүшүнө) менчик укугу 
жыл башынан алынбаган учурда камсыздан-
дыруу төгүмдөрүн чегерүү менчик укугун ал-
ган учурдан тартып жүргүзүлө баштайт. Кам-
сыздандыруу төгүмдөрүн эсептөө төмөнкүдөй 
жүргүзүлөт: жылдык чегерүү суммасы 12 айга 
бөлүнөт жана менчик укугу башталган учур-
дан тартып жылдын аягына чейинки айлардын  
санына көбөйтүлөт. 

Жер үлүшүнө же анын бир бөлүгүнө ээ 
болгон, бирок дыйкан (фермердик) чарбасынын 
мүчөсү болуп саналбаган, же өзүнүн жер үлүшүн 
же анын бир бөлүгүн ижарага берүү менен 
киреше алган жеке жактар үчүн, ошондой эле 
дыйкан (фермердик) чарбаларынын жерлерин 
ижарага алган жеке жактар-ижарачылар үчүн 
камсыздандыруу төгүмдөрүн чегерүү жана 
төлөө ушул пунктка ылайык жүргүзүлөт.

Юридикалык жана жеке жактарга (айыл 
чарба продукцияларын өндүрүү (өсүмдүк 
өстүрүүчүлүк жана мал чарбачылыгы боюнча 
айыл чарба кооперативдерин кошпогондо) 
Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун 
(жайыттарды кошпогондо) жерлерин, токой 
фондусунун участокторун ижарага берүүдө 
камсыздандыруу төгүмдөрүн чегерүү жана 
төлөө ушул пунктка ылайык жерди, участокту 
ижарага алуучу тарабынан жүргүзүлөт.

Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фон-
дунун (жайыттарды кошпогондо) жерлеринен 
ижарага берилген жерлер үчүн камсызданды-
руу төгүмдөрүн чегерүү жана төлөө үчүн негиз 
болуп Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 
2007-жылдын 22-июнундагы № 243 «Айыл чар-
ба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерле-
рин ижарага берүүнүн шарттары жана тарти-
би жөнүндө типтүү жобо тууралуу» токтомуна 
ылайык жергиликтүү өз алдынча башкаруу ор-
ганы менен түзүлгөн ижарага берүү келишими 
саналат.

Токой фондунун ижарага берилген 
участоктору үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүн 
эсептөө жана төлөө үчүн негиз болуп Кыргыз 
Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 
19-октябрындагы № 482 «Токой фондунун 
участокторун ижарага берүү жана пайдалануу 
тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу 
жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 
айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү жана 
толуктоолорду киргизүү жөнүндө» токтомуна 
ылайык токой чарбасынын мамлекеттик 
органдары менен түзүлгөн токой фондунун 

участокторун ижарага берүү жөнүндө типтүү 
келишим саналат.

Жеке жактарга жайыттарды пайдалануу 
укугу берилгенде камсыздандыруу төгүмдөрү 
ушул пунктта белгиленген өлчөмдөрдө жана 
тартипте жайыт пайдалануучулар тарабынан 
төлөнөт.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 
2009-жылдын 19-июнундагы № 386 «Жайыттар 
жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамын ишке ашыруу боюнча чаралар 
тууралуу» токтомуна ылайык берилген жайыт 
билеттери жайыттарды пайдалангандыгы үчүн 
камсыздандыруу төгүмдөрүн чегерүү жана 
төлөө үчүн негиз болуп саналат.

20. Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн 
тарифтеринин базалык ставкасы боюнча 
төлөө мөөнөтү төмөнкүдөй белгиленет:  
камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтеринин 
базалык ставкалары жылдык суммасынан 50  
пайыздан  кем эмес өлчөмдө – үстүдөгү жылдын 
15-июлуна чейин жана чегерилген сумманын 
калдыгы – кийинки жылдын 15-январына 
чейин.

Бийик тоолуу жана алыскы барууга кыйын 
аймактарда жайгашкан юридикалык жакты 
түзбөгөн дыйкан (фермердик) чарбалардын 
башчылары жана мүчөлөрү, жер участогуна 
(үлүшүнө) ээ болгон жеке жактар үчүн кийинки 
жылдын 15-январына чейин камсыздандыруу 
төгүмдөрүнүн тарифтеринин базалык 
ставкалары боюнча жеңилдетилген төлөө 
мөөнөтү белгиленет.

Камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө банк 
мекемелеринде же төлөм терминалдары 
аркылуу камсыздандыруучунун алыш-бериш 
эсебине жүргүзүлөт.

Банк мекемелери жок калктуу 
конуштарда камсыздандыруу төгүмдөрү 
камсыздандыруучунун региондук органынын 
ыйгарым укуктуу адамына төлөнөт, ал 
юридикалык жакты түзбөгөн дыйкан 
(фермердик) чарбалардын башчыларына жана 
мүчөлөрүнө жана жер участогуна (үлүшүнө) ээ 
жеке жактарга камсыздандыруу төгүмдөрүнүн 
төлөнүшү тууралуу квитанция жазып берет. 

Камсыздандыруучунун региондук органы-
нын ыйгарым укуктуу адамы (жооптуу кыз-
маткер) төлөөчүдөн алынган камсызданды-
руу төгүмдөрүн 2 жумуш күнүнүн ичинде банк 
мекемелери аркылуу камсыздандыруучунун 
алыш-бериш эсебине которот.
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Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммасы 
ушул Нускаманын 2 жана 21-тиркемелерине 
ылайык камсыздандыруу төгүмдөрүн 
төлөгөндүгү жөнүндө квитанцияны берүү 
менен ар бир адамдын камсыздандыруу эсебине 
киргизилет.

Камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөгөндүгү 
жөнүндө квитанцияны юридикалык жакты 
түзбөгөн дыйкан (фермердик) чарбалардын 
башчыларына жана мүчөлөрүнө, жер 
участогуна (үлүшүнө) ээ жеке жактарга жазып 
берүү тартиби ушул Нускаманын 22-главасына 
ылайык жүргүзүлөт»;

- 22-пункттун экинчи-төртүнчү абзацтары 
төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«19,5 га жерге ээ болгон Алиевдердин үй-
бүлөсү үчүн мисал (анын ичинде: 5 га - сугат жер, 
2 га - кайрак жер, 11 га - көп жылдык өсүмдүктөр, 
0,5 га - чабындылар жана 1 га - жайыт). Табигый 
кырсыктан (суу ташкыны, сел жүрүү, жер 
титирөө, жер көчкү, мөндүр уруу, кургакчылык, 
үшүк ж.б.) улам 5,5 га жер жабыр тарткан, анын 
ичинен 2 га -  сугат жер, 2 га - кайрак жер жана 
0,5 га - чабынды. Табигый кырсыктан жабыр 
тарткан жердин аянты = 5,5 га / 19,5 га * 100 % 
= 28,2 %. Демек, эсептелген камсыздандыруу 
төгүмдөрүнүн жалпы суммасынан 28,2 % 
камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөдөн 
бошотулат, алар чарба мүчөлөрүнүн ортосунда 
пропорциялуу бөлүштүрүлөт»;

- 33-пункту күчүн жоготту деп таанылсын;
- төмөнкүдөй мазмундагы 22-глава менен 

толукталсын:
«22. Юридикалык жакты түзбөгөн дыйкан 

(фермердик) чарбалардын башчылары жана 
мүчөлөрүнүн камсыздандыруу төгүмдөрүн 
төлөгөндүгү жөнүндө квитанцияны жана айыл 
чарба багытындагы жер участоктору (үлүш- 
төрү) үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүн төлө-
гөндүгү жөнүндө квитанцияны жазып берүү 
тартиби.

4110. Ушул Нускаманын 2-тиркемесине 
ылайык форма боюнча  Юридикалык жакты 
түзбөгөн дыйкан (фермердик) чарбалардын 
башчылары жана мүчөлөрү тарабынан 
камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөгөндүгү 
жөнүндө квитанциялар жана 21-тиркемесине 
ылайык айыл чарба багытындагы жер 
участоктору (үлүштөрү) үчүн камсыздандыруу 
төгүмдөрүн төлөгөндүгү жөнүндө 
квитанциялар (мындан ары – квитанция) жер 
участогунун (үлүшүнүн) жайгашкан жери 

боюнча камсыздандыруучунун региондук 
органдарында алынат.

4111. 2-тиркемеге ылайык форма боюнча 
квитанция календардык жылдын I жана II 
жарым жылдыгында 6 айдан ашпаган мөөнөткө 
ушул Нускаманын 19-пунктунун 2-пунктчасына 
ылайык төлөнгөн камсыздандыруу төгүмдө- 
рүнө жазылат.  

4112. 21-тиркемеге ылайык форма боюнча 
квитанция календардык жылдын 12 айынан 
ашык эмес мөөнөткө ушул Нускаманын 
19-пунктунун 1 жана 3-пунктчаларына ылайык 
төлөнгөн камсыздандыруу төгүмдөрүнө 
жазылат.

4113. Квитанция төмөнкүдөй документтер 
көрсөтүлгөн учурда жазылат:

- паспорт же ким экендигин ырастаган башка 
документ;

- жер мамилелери чөйрөсүндөгү ченемдик 
укуктук актылар менен регламенттелген жер 
участогуна (үлүшүнө) укук күбөлөндүрүүчү 
документ;

- камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тийиштүү 
суммасын төлөгөндүгү тууралуу квитанция, чек 
же төлөм тапшырыгы. 

4114. Квитанция камсыздандыруучунун ре-
гиондук органынын жетекчисинин жана анын 
жооптуу кызматкеринин мөөрү жана колу бол-
гондо жарактуу деп эсептелет. Квитанциянын 
биринчи нускасы дыйкан (фермердик) чарба-
нын башчысына же мүчөсүнө жана жер участо-
гуна (үлүшүнө) ээ болгон жеке жактарга бери-
лет, экинчиси - камсыздандыруучунун регион-
дук органында калат.

4115. Квитанцияны жазып берүүдө 
камсыздандыруучунун региондук органынын 
ыйгарым укуктуу адамы юридикалык жакты 
түзбөгөн дыйкан (фермердик) чарбалардын ар 
бир мүчөсүнө жана жер участогуна (үлүшүнө) ээ 
жеке жактарга камсыздандыруу төгүмдөрүнүн 
суммасын бөлүштүрөт.

4116. Квитанция жоголгон учурда 
камсыздандыруучунун региондук органдары 
камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөчүгө 
камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөгөндүгүн 
ырастаган маалымкат беришет. 

4117. Камсыздандыруучунун региондук 
органдары күн сайын айыл чарба 
багытындагы жер участоктору (үлүштөрү) 
үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөгөндүгү 
жөнүндө берилген квитанциялардын 
реестрлерин ушул Нускаманын 18-тиркемесине 
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ылайык форма боюнча түзүшөт. 
4118. Квитанциялардын бланктары так 

отчеттуулук бланктары болуп саналат.»;
- 55 жана 56-пункттары күчүн жоготту деп 

таанылсын.
- төмөнкүдөй мазмундагы 561-пункт менен 

толукталсын:
«561.. Социалдык фондго камсыздандыруу 

төгүмдөрү боюнча карыздарынын жоктугу 
жөнүндө маалымкат төлөөчүгө арыз берилген 
күнгө карата берилет.»;

- 61-пунктунун экинчи абзацындагы 
«өткөн отчеттук мезгил үчүн чегерилген 
камсыздандыруу төгүмдөрүнөн» деген 
сөздөр «өткөн отчеттук мезгил үчүн 
түзүлгөн төлөмдөрүнөн» деген сөздөр менен 
алмаштырылсын;

- 68-пункту төмөнкүдөй редакцияда 
баяндалсын:

«68. Төлөөчүнүн иши токтотулган учурда 
камсыздандыруучунун региондук органы 
тарабынан камсыздандыруу төгүмдөрү 
боюнча эсептердин туура жана өз убагында 
жүргүзүлүшүн текшерүүгө арызды берген 
күндөн баштап 15 календарлык күндүн ичинде 
текшерүү жүргүзүлөт жана камсыздандыруу 
төгүмдөрү боюнча карыздарынын жоктугу 
жөнүндө маалымкат берүү менен ушул 
Нускаманын 8-тиркемесине ылайык форма 
боюнча акт түзүлөт. Текшерүүнүн жыйынтыгы 
боюнча төлөөчү тарабынан ушул Нускаманын 
7-тиркемесине ылайык форма боюнча 
мамлекеттик социалдык камсыздандыруу 
каражаттарынын акыркы эсептешүү ведомосту 
түзүлөт.»;

- төмөнкүдөй мазмундагы 681 - пункт менен 
толукталсын:

«681. Камсыздандыруу төгүмдөрүн 
төлөөчүлөр чегерилген жана төлөнгөн 
камсыздандыруу төгүмдөрүн, белгилүү мезгил 
үчүн карыздардын калдыгын (ашык төлөөнү) 
тактоо үчүн ушул Нускаманын 19-тиркемесине 
ылайык форма боюнча эки нускада милдеттүү 
мамлекеттик камсыздандыруу каражаттары 
боюнча салыштырып текшерүү актыларын 
түзүшөт. 

Эсептешүү ведомостторун электрондук-
санариптик кол тамганы (ЭСК) колдонуу менен 
электрондук түрдө берген төлөөчүлөр үчүн 
салыштырып текшерүү актылары ЭСК менен 
күбөлөндүрүлөт жана электрондук түрдө 
берилет.

Эсептешүү ведомостторун кагаз түрүндө 
берген төлөөчүлөр үчүн салыштырып текшерүү 
актылары мөөр менен күбөлөндүрүлөт жана 
кагаз  түрүндө берилет.

Салыштырып текшерүү актылары отчеттук 
кварталдан кийинки айдын 20сына чейин 
берилет.»;

- төмөнкүдөй мазмундагы 89-пункт менен 
толукталсын:

«89. Чегерилген туумдарды эсептөөнүн, ад-
министративдик укук бузуу жөнүндө прото-
колдун жана административдик айып салуу 
жөнүндө токтомдун бир нускасы төлөөчүгө кол 
койдуруп берилет же тапшыргандыгы жөнүндө 
билдирүү менен почта аркылуу жиберилет.»;

- 1-тиркеменин 4-пункту «Банктын 
аталышы,» деген сөздөрдөн кийин 
«аккумуляциялык эсеп жана МТПФ эсеби 
боюнча» деген сөздөр жана аббревиатура менен 
толукталсын;

- 12-тиркемедеги «текшерүүнүн 
жүрүшүндө» деген сөздөр «башка тараптан 
укук бузуулар табылганда» деген сөздөр менен 
алмаштырылсын;

- 14-тиркеме ушул токтомдун 1-тиркемесине 
ылайык редакцияда баяндалсын;

- 15-тиркемеде:
«Эскертүү: Тарифтин түрү» бөлүмү 

төмөнкүдөй мазмундагы он биринчи абзац 
менен толукталсын:

«24 - лотоктордо, соода орундарында товар 
сатуу жолу менен базарларда соода жүргүзгөн 
жеке ишкерлер»;

«Эскертүү: Тарифтин түрү» деген 
бөлүмүндөгү он экинчи - он төртүнчү абзацтары 
күчүн жоготту деп таанылсын;

- Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу 
боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүн 
эсептөөнүн жана төлөөнүн тартиби жөнүндө 
нускама ушул токтомдун 2-тиркемесине 
ылайык редакцияда 21, 18 жана 19-тиркемелер 
менен толукталсын».

2. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн 
тартып он беш күн өткөндөн кийин күчүнө 
кирет.

Премьер-министр           С.Ш.Жээнбеков
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1-тиркеме

Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча 
камсыздандыруу төгүмдөрүн эсептөөнүн жана 

төлөөнүн тартиби жөнүндө нускамага
14-тиркеме

Форма

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтеринин
СТАВКАСЫ

 (эмгек акы төлөө фондунун суммасынан пайыз менен)

№ Код Категориялардын  
аталышы

Фонддор

 Кошумча ЭТФ 
суммасын  
аныктоо 

үчүн ОАЭнин 
өлчөмү

Пенсия-
лык фонд

ММКФ ЭДЧФ МПТФ
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1. Тариф - негизги (юридикалык жактар үчүн)
1 001 Негизги кызматкер 15 8 2 0 0,25 0 2 ОЭАдан 40 %
2 001-64/69 Негизги кызматкер 15 10 2 0 0,25 0 0 ОЭАдан 40 %
3 003 Пенсионер 15 8 2 0 0,25 0 0 ОЭАдан 40 %
4 010 Чет өлкөлүк жаран 3 0 0 0 0 0 0 ОЭАдан 40 %
5 100 1-2-топтогу майыптар 15 2 0 0 0,25 0 0 ОЭАдан 40 %
6 101 УАСтын 1-2-топтогу 

майыптары жана аларга 
теңештирилген адамдар

15 0 0 0 0,25 0 0 ОЭАдан 40 %

7 102 УАСтын катышуучулары 
жана аларга теңештирилген 
адамдар

15 0 2 0 0,25 0 0 ОЭАдан 40 %

8 106 КТП 15 8 2 0 0,25 0 2 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

9 106-64/69 КТП 15 10 2 0 0,25 0 0 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

10 107 Пенсионер КТП 15 8 2 0 0,25 0 0 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

2. Мамлекеттик ишканалар, уюмдар же мекемелер, мамлекеттик бюджеттен каржыланган уюмдар 
үчүн тарифтер

1 001 Негизги кызматкер 15 8 2 0 0,25 0 2 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

2 001-64/69 Негизги кызматкер 15 10 2 0 0,25 0 0 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

3 003 Пенсионер 15 8 2 0 0,25 0 0 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

4 010 Чет өлкөлүк жаран 3 0 0 0 0 0 0 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

5 100 1-2-топтогу майыптар 15 2 0 0 0,25 0 0 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

6 101 УАСтын катышуучусу/
майыбы

15 0 2 0 0,25 0 0 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

7 102 УАСтын катышуучуларына 
теңештирилген адамдар

15 0 2 0 0,25 0 0 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан
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8 106 КТП 15 8 2 0 0,25 0 2 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

9 106-64/69 КТП 15 10 2 0 0,25 0 0 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

10 107 Пенсионер КТП 15 8 2 0 0,25 0 0 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

3. Кыргыз азиздер жана дүлөйлөр коому үчүн тарифтер
1 001 Негизги кызматкер 15 7,5 2 0 0,25 0 2 Иш жүзүндөгү 

эмгек акыдан
2 101-64/69 Негизги кызматкер 15 9,5 2 0 0,25 0 0 Иш жүзүндөгү 

эмгек акыдан
3 003 Пенсионер 15 2 2 0 0,25 0 0 Иш жүзүндөгү 

эмгек акыдан
4 100 1-2-топтогу майыптар 15 2 2 0 0,25 0 0 Иш жүзүндөгү 

эмгек акыдан
5 101 УАСтын катышуучусу/

майыбы
15 0 2 0 0,25 0 0 Иш жүзүндөгү 

эмгек акыдан
6 102 УАСтын катышуучуларына 

теңештирилген адамдар
15 0 2 0 0,25 0 0 Иш жүзүндөгү 

эмгек акыдан
7 106 КТП 15 7,5 2 0 0,25 0 2 Иш жүзүндөгү 

эмгек акыдан
8 06-64/69 КТП 15 9,5 2 0 0,25 0 0 Иш жүзүндөгү 

эмгек акыдан
9 107 Пенсионер КТП 15 2 2 0 0,25 0 0 Иш жүзүндөгү 

эмгек акыдан
4. Коммерциялык эмес, диний жана коомдук уюмдар үчүн тарифтер

1 001 Негизги кызматкер 15 8 2 0 0,25 0 2 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

2 001-64/69 Негизги кызматкер 15 10 2 0 0,25 0 0 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

3 003 Пенсионер 13 2 0 0 0,25 0 0 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

4 010 Чет өлкөлүк жаран 3 0 0 0 0 0 0 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

5 100 1-2-топтогу майыптар 13 2 0 0 0,25 0 0 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

6 101 УАСтын катышуучусу/
майыбы

13 0 2 0 0,25 0 0 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

7 102 УАСтын катышуучуларына 
теңештирилген адамдар

13 0 2 0 0,25 0 0 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

8 106 КТП 15 8 2 0 0,25 0 2 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

9 106-64/69 КТП 15 10 2 0 0,25 0 0 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

10 107 Пенсионер КТП 13 2 0 0 0,25 0 0 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

5. Эл аралык макулдашууларга ылайык түзүлгөн уюмдар жана эл аралык долбоорлордо иштеген 
адамдар үчүн тарифтер

1 001 Негизги кызматкер 15 8 2 0 0,25 0 2 ОЭАдан 40 %
2 001-64/69 Негизги кызматкер 15 10 2 0 0,25 0 0 ОЭАдан 40 %
3 003 Пенсионер 15 8 2 0 0,25 0 0 ОЭАдан 40 %
4 010 Чет өлкөлүк жаран 3 0 0 0 0 0 0 ОЭАдан 40 %
5 100 1-2-топтогу майыптар 15 2 0 0 0,25 0 0 ОЭАдан 40 %
6 101 УАСтын катышуучусу/

майыбы
15 0 2 0 0,25 0 0 ОЭАдан 40 %
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7 102 УАСтын катышуучуларына 
теңештирилген адамдар

15 0 2 0 0,25 0 0 ОЭАдан 40 %

8 106 КТП 15 8 2 0 0,25 0 2 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

9 06-64/69 КТП 15 10 2 0 0,25 0 0 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

10 107 Пенсионер КТП 15 8 2 0 0,25 0 0 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

6. Жеке ишкерлер үчүн тарифтер
1 001 Негизги кызматкер 15 8 2 0 0,25 0 2 ОЭАдан 40 %
2 001-64/69 Негизги кызматкер 15 10 2 0 0,25 0 0 ОЭАдан 40 %
3 003 Пенсионер 15 8 2 0 0,25 0 0 ОЭАдан 40 %
4 010 Чет өлкөлүк жаран 3 0 0 0 0 0 0 ОЭАдан 40 %
5 100 1-2-топтогу майыптар 15 2 0 0 0,25 0 0 ОЭАдан 40 %
6 101 УАСтын катышуучусу/

майыбы
15 0 2 0 0,25 0 0 ОЭАдан 40 %

7 102 УАСтын катышуучуларына 
теңештирилген адамдар

15 0 2 0 0,25 0 0 ОЭАдан 40 %

8 106 КТП 15 8 2 0 0,25 0 2 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

9 06-64/69 КТП 15 10 2 0 0,25 0 0 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

10 107 Пенсионер КТП 15 8 2 0 0,25 0 0 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

7. Текстиль жана тигүү өндүрүшүндө иштеген жалданган кызматкерлер үчүн тарифтер
1 001 Негизги кызматкер 

(тигүүчү)
4,75 4 1 0 0,25 0 2 ОЭАдан 40 %

2 001-64/69 Негизги кызматкер 
(тигүүчү)

4,75 6 1 0 0,25 0 0 ОЭАдан 40 %

3 003 Пенсионер (тигүүчү) 4,75 4 1 0 0,25 0 0 ОЭАдан 40 %
4 010 Чет өлкөлүк жаран 3 0 0 0 0 0 0 ОЭАдан 40 %
5 100 1-2-топтогу майыптар 4,75 2 1 0 0,25 0 0 ОЭАдан 40 %
6 101 УАСтын катышуучусу/

майыбы
4,75 4 1 0 0,25 0 0 ОЭАдан 40 %

7 102 УАСтын катышуучуларына 
теңештирилген адамдар

4,75 4 1 0 0,25 0 0 ОЭАдан 40 %

8 106 КТП 15 8 2 0 0,25 0 2 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

9 106-64/69 КТП 15 10 2 0 0,25 0 0 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

10 107 Пенсионер КТП 15 8 2 0 0,25 0 0 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

8. Жогорку технологиялар паркынын жана анын дирекциясынын кызматкерлери үчүн тарифтер
1 001 Негизги кызматкер 0 10 0 0 0 0 2 ОЭА
2 101-64/69 Негизги кызматкер 0 12 0 0 0 0 0 ОЭА
3 003 Пенсионер 0 10 0 0 0 0 0 ОЭА
4 100 1-2-топтогу майыптар 0 2 0 0 0 0 0 ОЭА
5 106 КТП 15 8 2 0 0,25 0 2 Иш жүзүндөгү 

эмгек акыдан
6 06-64/69 КТП 15 10 2 0 0,25 0 0 Иш жүзүндөгү 

эмгек акыдан
7 107 Пенсионер КТП 15 8 2 0 0,25 0 0 Иш жүзүндөгү 

эмгек акыдан
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9. Айыл чарба продукцияларын өндүрүү боюнча айыл чарба кооперативдери үчүн тарифтер (өсүмдүк 
өстүрүүчүлүк жана мал чарбачылык)

1 001 Негизги кызматкер 0 8 2 0 0 0 2 ОЭАдан 40 %
2 001-64/69 Негизги кызматкер 0 10 2 0 0 0 0 ОЭАдан 40 %
3 003 Пенсионер 0 8 2 0 0 0 0 ОЭАдан 40 %
4 010 Чет өлкөлүк жаран 3 0 0 0 0 0 0 ОЭАдан 40 %
5 100 1-2-топтогу майыптар 0 2 2 0 0 0 0 ОЭАдан 40 %
6 101 УАСтын катышуучусу/

майыбы
2 0 0 0 0 0 0 ОЭАдан 40 %

7 102 УАСтын катышуучуларына 
теңештирилген адамдар

2 0 0 0 0 0 0 ОЭАдан 40 %

8 106 КТП 8 2 0 0 0 2 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

9 106-64/69 КТП 10 2 0 0 0 0 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

10 107 Пенсионер КТП 8 2 0 0 0 0 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

11 104 Ижарага берүүчү (айыл чарба кооперативинин мүчөсү)
12 104 2015-ж. 92,6 7,4 ОЭАнын

40 %нан 4 %
13 104 2016-ж. 92,6 7,4 ОЭАнын

40 %нан 6 %
14 104 2018-ж. 92,6 7,4 ОЭАнын

40 %нан 8 %
10. Жалпы категориялар үчүн тарифтер

1 103

Бирдиктүү салыктын же салык контрагынын негизинде салык салуунун жөнөкөйлөтүлгөн 
системасы боюнча милдеттүү патентти сатып алуу жолу менен жалпы салык режиминин 

жана/же атайын салык режиминин негизинде салык төлөөчү ЖИ
9 0 1 0 0 0 0 ОЭАдан 10 %

2 104 Ижарага берүүчү 9 0 1 0 0 0 0 ОЭАдан 10 %
3 105 Калем акылар, сыйакылар 9 0 1 0 0 0 0 ОЭАдан 10 %
4 103 Атайын салык режиминин негизинде салык төлөөчү - ыктыярдуу патентти сатып алуу 

аркылуу (кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктү ижарага берүүдөн киреше алуучу жеке 
ишкерлерден сырткары), ошондой эле товарларды контейнерлерден, павильондордон, 

күркөлөрдөн сатуу аркылуу иш жүргүзгөн ЖИ
5 103 2015-ж. 90 10 ОЭАдан 4 %
6 103 2016-ж. 90 10 ОЭАдан 6 %
7 103 2017-ж. 90 10 ОЭАдан 8 %
8 103 2018-ж. 90 10 ОЭАдан 10 %
9 103 Базарларда товарларды лотоктордон, соода орундарынан сатуу аркылуу ишкердик 

жүргүзгөн ЖИ
10 103 2015-ж. 90 10 ОЭАдан 2 %
11 103 2016-ж. 90 10 ОЭАдан 3 %
12 103 2017-ж. 90 10 ОЭАдан 4 %
13 103 2018-ж. 90 10 ОЭАдан 5 %

Эскертүү:
ММКФ - Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду;
ЭДЧФ - Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фонду;
МТПФ - Мамлекеттик топтомо пенсиялык фонд;
КТП - кенже тейлөө персонал; 
ЖИ - жеке ишкер;
ОЭА - орточо айлык эмгек акы;
Кошумча ЭТФ - кошумча эмгек акы төлөө фонду.
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МЕЗГИЛ БАРАКТАРЫНДАГЫ СҮРӨТТӨР

UNICEF Kyrgyzstan  Мамлекеттик архивден 
төмөнкүдөй сүрөттөрду таап чыкты.

1942-жыл, Фрунзе шаары, №6-мектеп.

1952-жыл, Кызыл-Кыядагы балдар 
бакчасы.

1951-жыл, Кара-Суудагы балдар бакчасы.

“Кыргызстан 80ден ашуун улуттун 
күлдөрү жашаган эзелтен көп улуттуу олко. 
Кыргызстандык балдар мындан 70 жыл 
илгери кантип чоңоюшканын ушул сүрөттөр 
аркылуу билиңиз.

1949- жыл, Таластагы ясли.

КЫРГЫЗСТАНДЫН БАЛДАРЫ



23          №2 (27) июнь, 2017 жыл

МЕЗГИЛ БАРАКТАРЫНДАГЫ СҮРӨТТӨР

1956-жыл, Жалал-Абад шаарындагы  Карл 
Маркс атындагы балдар бакчасы. Бөбөктөрдү 
мамлекеттик ишмерлердин сүрөттөрү курчап 
турат.

1932-жыл. Бул сүрөттөрдө болсо дунган 
балдар бакчасындагы балдар, Фрунзе шаары.

Бул сүрөт 1956-жылы Кара-Суу 
районундагы бала бакчадан тартылган.

1922-жыл. Плакаттарда араб ариби.
Кирилица киргизилгенге чейин элдин 
сабаттуулугу араб ариби менен жоюлган.
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Ак каптал – дасыккан, көптү көргөн, башы 
бышкан дегенди билдирет. 

Жаагыңа жылан уялагыр – кандайдыр 
жагымсыз, өтө суук сөз айткан, тили 
заар кишиге карата каргоо, наалат айтуу, 
абдан нааразы болуп күйүнүү маанисинде 
колдонулат. 

Алек-чалек кылуу – айласын кетирүү, жан 
алакетке түшүрүү, чакчалекейин чыгаруу.

Далба-далба болуу – бөлөк-бөлөк болуп 
айрылуу, бөлүнүү, самсаалап тамтыгы кетүү, 
жыртылуу.

Баш коштур – чогултуу, бириктирүү, 
жыйноо. Мисалы: карыларды баш коштуруп, 
акыл сурады.

Кара бет – катуу уят болуу, маскара болуу, 
шермендеси чыгуу. 

Баш тоголотуу – үйрөтүү, жол көрсөтүү, 
баштоо. 

Доорон сүрүү – өз эркинче сайрандоо, 
өмүрүн көңүлдүү өткөрүү, жыргоо. 

Ат тезегин кургатпайт – тез тез келип 
туруу.

Оозу менен орок оруп, тили менен 
буудай кууруйт-бир нерсени билип билбей, 
акылсынгандар.

Кудайдын кулагы сүйүнүсүн – Жакшылык 
эле болсун, ылайым жамандык болбосун 
деген мааниде колдонулат. 

“Чырпык башын сындырбайт” – «эчтеме 
кылбайт» «иштебейт», «бош эле жүрөт» 

“Коён жүрөк” – коркок мүнөздөгү адамдарга 
айтылат.

“Сиркеси суу көтөрбөйт” – тамашага 
чыдабаган, кызуу кандуу, ачуусу тез адам

“Төөнүн куйругу жерге тийгенде” – эч 
качан бербейт, сени алдаган, эми ага ишенбе.

“Бут бутуна тийбейт” – ыкчам, бат 
кыймылдаган

“Биттин ичегисине кан куят” – колунан 
баардык иш келген адам жөнүндө

“Ити чөп жеп калды” – иши жүрүшүп 
калгандарга карата.

“Кой үстүндө торгой жумурткалайт” – 
токчулук убагы, күз мезгилинде.

“Котур ташы койнунда” – ичинен бышкан, 
бирөөгө жакшылык ыраа көрбөйт.

“Ит үрө берет, кербен жүрө берет” – акылсыз 
ушакчы адамдар айта берет, бирок ак адам эч 
качан жеңилбейт.

“Тооктукундай мээси жок” – эч нерсеге 
акылы жетпейт.

“Көзгө сайса көрүнгүс” – караңгы, жымжырт 
жашоо.

“Эшек такалоо” – бош эле жүрүү.
“Көзүн май басуу” – эч нерсени таппайт, 

көрбөйт.
“Кайда барсаң Мамайдын көрү” – баягы 

эле көрүнүш, бардык жерде кыйынчылык 
дегенди билдирет.

“Эртеңки куйруктан бүгүнкү өпкө” – бар 
нерсеге каниет кылуу, барына шүгүрчүлүк

“Атка жеңил тайга чак” – шайдоот, бат 
кыймылдоо.

“Кессең кан чыкпайт” – битир, сараң 
адамдарга карата айтылат.

“Оозуна ак ит кирип, кара ит чыкты” – 
оозунан ачуу, заар, жаман сөздөр чыгуу.

“Чубактын кунундай чубалган” – эч 
бүтпөгөн же бүтөрү билинбеген иш 

“Мурдуңа карап бышкыр, жылкыңа ченеп 
ышкыр” – абалыңа карап иш кыл, алыңа чакта

“Жумурткадан кыр издөө” – жок жерден 
шылтоо таап чыр чыгарган адамдар. Баары 
ойдогудай болсо да кычыланып сөз таап уруш 
чыгарат.

«Өгүз болгуча торпок пейили калбаптыр» – 
ушул жашка келгиче, бала кыял, мүнөз, пейили 
өзгөрүлбөптүр. Эр катары токтолбоптур» – 
сымал түшүнүктү сыпаттап турат.

«Шодокондун бүркүтүндөй жутунуп» – 
ач көз, алдым жуттум адамдын кейипкерин 
берүү. 

БИЛИП ЖҮР

Фразеологизм грек тилинен – айтылыш, 
сөз, деген түшүнүктү билдирет. Фразеологиялык 
сөз айкаштар – тилдин туруктуу сөз айкаштары 
же сүйлөмдөр. Фразеологиздин курамындагы 
сөздөр өздөрүнүн баштапкы түздөн түз, негизги 
маанисинен ажырап, бир бүтүнгө биригип, ойду 
курч, элестүү берет. Алар бир тилден экинчи 

тилге сөзмө сөз которулбайт, которсо мааниси 
бузулуп кетет. Фразеологизмдерди уюштурган 
сөздөр туруктуу келет, өзгөрбөйт. Адабиятта 
жазуучунун оюн жеткиликтүү, таамай берүүдө, 
чыгарманын таасирдүүлүгүн арттырууда чоң 
мааниге ээ. 

ДЕҢИЗДЕЙ ТЕРЕҢ КЫРГЫЗ ТИЛ 
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АДЕП-УЛУТТУН ЖҮЗҮ

Муну билип коюубуз керек. Токтоолук, 
сукут тартуу, тартип, максат, үнөм, 
аракетчилдик жана тырышчактык, 
туруктуулук, калыстык-тууралык, назиктик… 
мына ушулар инсандар үчүн эң зарыл 
сапаттардан экенин калк даанышмандары 
белгилеп келишкен экен…

Карыларга сыйынуу
Карыларга сыйынуу. Ата-баба салтында 

улууларды сыйлоо, улуу жашка чыгуу, андай 
адамдарды керемет катары керуу наркы 
бар. «Карыя жүздөн ашты», «Байбиче жүзгө 
чыкты» десе, алардын мынча жашоолору 
кийинки муундарга таңсык да, улгу да! 
«Баланын чоң энесин чакыргыла», же 
«Ошого бирдеме жеткиргиле», «Бата алып 
кел», «Батаны ошол чоң атамдан уккула» – 
өңдүү жөрөлгөлөр элибиздин сыйкорлугун, 
ынтымак-ырысын аныктап келген. Андай 
улуу жашты жашагандарга эч бир жардамын 
аяшпаган. Айыл усту урматтаган. Ырым 
үчүн ал адам көз жумганда бирдемелерин 
алышкан. Таберик кылышкан. Эски көйнөгү 
болсо да бөлүп-бөлүп кетишкен. Беттерин, 
көздөрүн сүртүшкөн. Кешик түбүн талашып 
ичишкен… Эң негизги ой-тилек – так ошондой 
улуу жашты самоо, «Кудай ушунун жашына 
жеткизсе экен»-дегени.

Кыргыз ата адамдарды сыноодо эске алуучу сапаттар:

Биринчиден, эр жигитти – казатта; 
Экинчиден, дыйканды үрөөн сээп, жыйнап-оруп алууда; 
Үчүнчүдөн, соодагерди – эсеп-кысапта; 
Төртүнчүдөн, дөөлөттүнү колу ачык, ак көңүл 

берешендикте; 
Бешинчиден, тууган-урукту бактысыздык башына 

келгенде; 
Алтынчыдан, дос-тамырларды – иш түшкенде; 

«Алдыңа келсе атаңын кунунан кеч». 
Атынан түшүп, курун моюнуна салып 

чөгөлөй калса, кундан, күнөөдөн кечирүү 
шарты бар. Ушундан улам «алдыңа келсе 
атаңдын кунунан кеч» – деген сөз калат. 
Анткени күнөөсүн моюнга алып атайын 
жолдугун жасап келүүлөрү, адамдын 
жүйөөлүү сөздөрү эмес, кара ташты эритет. 
Курду моюнга салуу, бардык күнөөнү моюнга 
алуу. Ага карабай, элдин элчилдигин санабай, 
кеп-сөзгө жарабай, ажыр-жооп, каяша кылуу – 
элден-жерден чыгуу. Арийне, кундан кутулуу, 
кунду кечирүү оңой-олтоң эместир. Бирок эл-
журт бар жерде акыры баары жайында болот

Чакчая кароо (көздү чакчайтуу). 
Бул да терс сапаттарга кирет. Чакчаюу – 
адептүүлүктүн өтө одоно түрү. Ал – адамды 
жек керүү сезими. Тактап айтканда антип 
жекире кароо аркылуу ал – көралбастыгын, 
ичтеги кузаматтыгын чыгаруусу. Ошондой 
мамилеси менен адамдар бири-биринин ички 
сырын, өчүн билдирип коюусу; 

Экинчиден, кээде үй-бүлөдө да, тууган 
ичинде да өз ара көздү чакчайтуу, бир карап 
алуулар бар. Мында бирөөсү туура эмес, 
олдоксонуурак иш кылып койсо, алдыртан ага 
эскертүүсү. «Минтпей жүр» – деген белгиси. 
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«Атың барда жер тааны, атаң барда эл 
тааны». 

Бала ат жалын тартып минээри менен эле 
ата-эненин кубанычы артылат. Азыр деле 
эркек бала малга-башка тээк болот. Илгери 
«ат-адамдын канаты» аталгандыктан алыс-
жакындагы аш-тойлор, таң-тамашаларга 
ат менен арбын барышчу. Аларга сөзсүз ат 
менен барып көрө турган. Андай жагдайлар 
балага унутулгус элес калтырган. Албетте, 
эл көргөн, жер көрген бала укмуштарга күбө 
болгон. Кагылат-согулат, таалим-тарбия алат, 
бирөөлөргө таасирленет. Айрым үлгүлүү 
жагдайларын, ошондой жердеги оң каада-
салтын, үрп-адатын бала өзүнө сиңирет. «Жер 
тамырынан эл тамыры көп», жакындары 
чыгат. Таанышуулар, достошуулар, илгери-

“Колуңда жүрүп билинбейт, камчыдан 
өткөн курал жок” деп байыркылар камчынын 
ар убакта керектигин, беттеште да чоң огожо 
болорун баса белгилешкен. Камчынын биз 
билбеген жана билбеген касиеттери тууралуу 
колумнист Шаакан Токтогул кеп салды.

кийин кайын-журт, куда-сөөк күтүүлөр, жана 
башка байланыштар өөрчүйт. Аттан ат тандап, 
баласына арнап, айыл аралатуу – аталык 
камкордук болуп саналат.

Өлүмтүгүн артып... 
Бул – адамдардагы терс көрүнүш. 

Бирөөлөргө саласал кылуусу, аны жашоо-
тиричилигинде пайдалануусу. Тагыраак 
айтсак, өз адебин-абийирин сактабоосу. 
Өлүмтүк – адамзат бул жарык жана жалган 
дүйнөдөн кайтканда жумшалуучу анын 
кепиндери, баштап сактаган, жыйган, тергени. 
Сөздүн өтмө маанисинде деле алганда 
ошондой уятсыз учурларга чейин ортоктош 
болуусу. Өзүнөн эчтеке чыкпагандар, 
бирөөлөрдү аңдыгандар тууралуу сөз кыябын 
келтирүүсү.

Камчы деген эмне?

Байыркы доордо эң негизги унаа жылкы 
болгондуктан, машинанын ачкычындай эле 
ар бир үйдүн көздөй буюму катары саналган 
камчыны ат жабдыктардын бир бөлүгү деп 
карасак болот. Ал эшиктен киргенде боз үйдүн 

Камчынын орду, касиети, мааниси, сыры...
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эр жагында капшуурундан төмөн, босогодон 
жогору керегенин башына илинген. Сабына 
карата табылгы сап камчы, элик сап камчы, 
теке мүйүз же ыргай сап камчы деген түрлөрү 
бар. Өрүмүнө карата жылан боор, төрт өрүм, 
сегиз өрүм, кырк өрүм деген аталыштар 
уланат. Камчынын дагы бир түрү — булдурсун. 
Мында өрүмүнө өзөк салынып өрүлөт же 
болбосо өрүмдүн учуна коргошун уютулуп 
жасалат.

Камчынын мааниси

Камчы бийликтин символу катары 
каралып, башчыдан мурас катары мураскорго 
өткөн. Башкаруучунун камчысы өзүнөн-өзү 
журттун жүгүн моюнга арткан. Санжыралык 
маалыматтарда Алымбек датка Кокон 
ордосундагы кызматына киришкенде 
Курманжан энеге камчы тартуу кылган. 
Ушуну менен Алайдын элин Курманжанга 
табыштаганн билдирген. Байтиктин атасы 
Канай каза болгондо камчысын Жангарачка 
калтырып кеткен. Жангарач солто элине бий 
болуп, Байтик баралына келген, өз элиңе 
өзүң баш бол деп Канайдан калган камчыны 
карматкан дешет. Мына ушундан улам бийлик 
тегереткен камчынын мааниси чоң болгон.

Каймана мааниси

Кыргыз коомунда кишинин ар бир 
аракети сүйлөнүп-делбесе деле бир маанини 
туюнтары баарына маалым, аны ар бир 
кыргыз билет, түшүнөт. Босогону басып өтсө 
кеги барын аңдайт, ак сунса пейли таза экен 
дейт. Мына ошол сыңары келген кишинин 
колундагы камчысы эле андан кабар берип, 
үй ээси ошого жараша камылгасын көргөн. 
Коноктун камчыны ээрдин кашына илип 
киргени шашылыштыгынан, даам ооз тийип 
эле чыгарынан кабар берген. Ал эми бүктөй 
кармап кирсе чабармандык, кабарга келгени 
маалым болгон. Эгер камчыны сүйрөп кирсе 
өчөгүштүктү, камчылашып, жоолашарын 
туюнткан. Камчыны ала кирип, керегенин 
башына илип койсо шашпай жата конок болуп 
кетээри белгилүү.

Кыргызда эркек “пир” делет. Андыктан 
ал колдонгон буюмдарда кара күчтөрдү 
өткөрбөгөн, коргоочу касиет күчтүү болот 

деген ишеним бар. Камчы колдонулбай эле 
илинип турса да кара күчтөрдү күүп тураары, 
аял кишинин бала-чаканы анда санда камчы 
менен чаап турганда суук көз, кирине дегендин 
баарын тазалап салары элдик ишенимдерде 
кеңири жайылган. Камчы сөзүнүн уңгусу 
“кам” бакшы дегенди түшүндүргөн. Байыркы 
доорлордо ооруп калган кишини бакшылар 
камчы менен чаап отуруп айыктырган. Элдик 
дарыгерликте камчы азыркы күндө деле 
кеңири пайдаланылат. 

Камчынын тилеги

Эгер жаңы үйлөнгөн жигитке камчы 
белек кылынса, “тукум улансын, көп балалуу 
бол” деген изги тилек. Ал эми отузга таяган 
жигитке берилсе, “эл үчүн камчыланып, элге 
иште” деген каалоону туюнткан. Неси болсо 
да камчы — тилеги жакшы буюм, ар дайым эр 
кишиге белекке ылайыктуу.

Камчыга байланыштуу сыпаттамалар, 
макал-лакаптар

Элге кызмат кылаар, мыкты болор уулду 
“камчыга сап жигит” дешкен. “Камчысы 
катуунун катыны уяттуу” дешкен. 
Анын мааниси үй-бүлө башчысы эркек 
болгондуктан, аялынын, балдарынын 
аракетинен анын күчү, деңгээли көрүнөт 
дегендикте жатат. Биринчиден, камчы — 
башчылыктын белгиси, ошондуктан эркекке 
таандык буюм. Экинчиден, ал алган аялына 
жоопкер. Аялдын андан аркы кадамы, жүрүш-
турушу, кийген кийими эркектин талабына 
жараша болот. Ашкере ачык, ашкере обу жок 
аялдарды “күйөөсүнүн камчысы бош тура” 
деп коюшат.

Эркектин касиетин сактап турат

Камчынын мааниси — адилдиктин 
бийлиги, башчылык болсо, касиети — 
жоокердик коргоочулук сапат. Бул албетте, 
жигитке таандык сапаттар. Ушундан улам 
кыргыз коомундагы ар бир жигитте камчы 
болушун каалар элем. Баатыр атабыз, айкөл 
атабыз Манастан бери уланып келаткан асыл 
кыргыз жигитинин кымбат касиеттери, асыл 
сапаттары камчыда уютулгандыр балким…
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В целях реализации Закона Кыргызской 
Республики «О внесении изменения в 
Закон Кыргызской Республики «О тарифах 
страховых взносов по государственному 
социальному страхованию», в соответствии 
со статьями 10 и 17 конституционного Закона 
Кыргызской Республики «О Правительстве 
Кыргызской Республики» Правительство 
Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства 
Кыргызской Республики «Об утверждении 
Инструкции о порядке начисления и уплаты 
страховых взносов по государственному со-
циальному страхованию» от 22 мая 2013 года  
№ 278 следующие изменения и дополнения:

в Инструкции о порядке начисления и 
уплаты страховых взносов по государственно-
му социальному страхованию, утвержденной 
вышеуказанным постановлением:

- пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Органы государственного социального 

страхования осуществляют регистрацию:
юридических лиц - по месту нахождения 

(юридическому адресу);
обособленных подразделений юридиче-

ского лица (филиалы, представительства) - по 
месту ведения деятельности;

физических лиц - по месту проживания или 
ведения экономической деятельности.»;

- пункты 19 и 20 изложить в следующей 
редакции:

«19. Тарифы страховых взносов для глав и 
членов крестьянских (фермерских) хозяйств 
без образования юридического лица устанав-
ливаются в соответствии с пунктом 2 статьи 
5 Закона Кыргызской Республики «О тари-
фах страховых взносов по государственному  
социальному страхованию».

Уплата страховых взносов главами 
и членами крестьянских (фермерских) 
хозяйств без образования юридического 
лица осуществляется исходя из фактической 
площади земельной доли пропорционально 
базовым ставкам тарифа страхового взноса.

Распределение сумм страховых взносов по 
фондам производится в следующих размерах:

- в Пенсионный фонд - 90 процентов;
- в Фонд обязательного медицинского 

страхования - 10 процентов.

Основанием для начисления и уплаты стра-
ховых взносов крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами без образования юридического 
лица являются документы, удостоверяющие 
право на земельные доли, регламентиро-
ванные нормативными правовыми актами в  
сфере земельных отношений.

Страховые взносы за членов крестьянских 
(фермерских) хозяйств без образования юри-
дического лица вносятся главами крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, которые рас-
пределяются на личные страховые счета его 
членов (за исключением лиц, предусмотрен-
ных статьей 11 Закона Кыргызской Респуб- 
лики «О тарифах страховых взносов по госу-
дарственному социальному страхованию», и 
умерших граждан), пропорционально долям 
земельного участка, установленным правоу-
достоверяющим документом. 

Тарифы страховых взносов для глав и  
членов крестьянских (фермерских) хозяйств 
без образования юридического лица в горо-
дах и населенных пунктах устанавливаются 
по базовым ставкам тарифов страховых взно-
сов, применяемых для близлежащих админи-
стративных районов.

О внесении изменений и дополнений в постановление
Правительства Кыргызской Республики

«Об утверждении Инструкции о порядке начисления и
уплаты страховых взносов по государственному

социальному страхованию» от 22 мая 2013 года №278

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА  
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ОТ 25 МАЯ 2017 ГОДА, № 305
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В населенных пунктах, вне зависимости от 
расположения, применяются тарифы страхо-
вых взносов, установленные для района, на 
территории которого расположен этот насе-
ленный пункт.

Главам и членам крестьянских (фермер-
ских) хозяйств без образования юридическо-
го лица, расположенных в условиях высоко-
горья и отдаленных труднодоступных зонах, 
при уплате страховых взносов предоставля-
ются льготы по досрочному выходу на пен-
сию в соответствии с Законом Кыргызской 
Республики «О государственном пенсионном 
социальном страховании», Перечнем насе-
ленных пунктов, расположенных в отдален-
ных и труднодоступных зонах Кыргызской 
Республики, утвержденным постановлением 
Правительства Кыргызской Республики от 

13 февраля 2007 года №55, и Перечнем насе-
ленных пунктов, расположенных в условиях 
высокогорья, работа в которых дает право на 
льготное пенсионное обеспечение, утверж-
денным постановлением Правительства  
Кыргызской Республики от 3 мая 2013 года  
№ 235.

Пример:
1). крестьянское хозяйство семьи Алие-

вых, состоящей из 5 человек, проживающей в 
Ысык-Атинском районе Чуйской области (да-
лее - семья Алиевых), имеет 19,5 га земли. 

Расчет суммы страховых взносов по став-
кам тарифов, установленных Законом Кыр-
гызской Республики «О тарифах страховых 
взносов по государственному социальному 
страхованию», для семьи Алиевых произво-
дится следующим образом:
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1 Алиев А.А. 2,0 800,0 1,0 74,2 0,0 0,0 0,0 0 3,0 874,2

2 Алиева Б.Б. 0,5 200,0 0,0 0,0 10,0 2130,0 0,5 7,5 11,0 2337,5

3 Алиев К.А. 0,5 200,0 0,0 0,0 1,0 213,0 0,5 7,5 2,0 420,5

4 Алиева М.А. 1,0 400,0 0,5 37,1 0,0 0,0 0,0 0 1,5 437,1

5 Алиева Т.Т. 1,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0 2,0 0,0

 Всего: 5 1600 2 111,3 11 2343 1,5 15 19,5 4069,3

В семье Алиевых член хозяйства Алиева Т.Т.  
имеет II группу инвалидности, в этой связи она 
освобождена от начисления и уплаты страхо-
вых взносов, согласно законодательству.

Итого сумма к оплате составляет 4069,3 
сома;

2) уплата страховых взносов за 2015-2016 
годы для глав и членов крестьянских (фер-
мерских) хозяйств без образования юриди-
ческого лица и физических лиц, владеющих 
земельным участком (долей), производится 
по ставкам тарифов, установленных Законом 
Кыргызской Республики «О тарифах страхо-
вых взносов по государственному социаль-

ному страхованию» (в редакции Закона от 19 
марта 2015 года № 60), от среднемесячной 
заработной платы, сложившейся в районах и 
городах республики за предыдущий кален-
дарный год, в следующих размерах:

- владеющие земельной долей до 2 га – 
ежемесячно, с 1 января 2015 года по 31 дека-
бря 2016 года – 0,5 процента;

- владеющие земельной долей от 2 до 10 га:
ежемесячно, с 1 января 2015 года по 31  

декабря 2015 года –  1 процент; 
ежемесячно, с 1 января 2016 года по 31  

декабря 2016 года –  1,5 процента;
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- владеющие земельной долей от 10 га и 
выше:

ежемесячно, с 1 января 2015 года по 31  
декабря 2015года –  2 процента;

ежемесячно, с 1 января 2016 года по 31  
декабря 2016 года –  3 процента.

Распределение по фондам уплаченных 
сумм страховых взносов главами и членами 
крестьянского (фермерского) хозяйства без 

образования юридического лица производит-
ся в следующих размерах:

в Пенсионный фонд - 90 процентов;
в Фонд обязательного медицинского 

страхования - 10 процентов.
Пример: 
Для семьи Алиевых, владеющей 19,5 га 

земли, расчет суммы страховых взносов за 
первое полугодие 2016 года производится 
следующим образом:
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1 Алиев А.А. 2,0 1,0 0,0 0,0 3,0 1,5 9640 144,6 6 867,6

2 Алиева Б.Б. 0,5 0,0 10,0 0,5 11,0 3,0 9640 289,2 6 1735,2

3 Алиев К.А. 0,5 0,0 1,0 0,5 2,0 1,5 9640 144,6 4 578,4

4 Алиева М.А. 1,0 0,5 0,0 0,0 1,5 0,5 9640 48,2 6 289,2

5 Алиева Т.Т. 1,0 0,5 0,0 0,5 2,0 1,5 9640 0 6 0,0

 Всего 5 2 11 1,5 19,5 626,6 3470,4

В семье Алиевых члену хозяйства  
Алиеву К.А. в марте 2016 года исполнилось 
16 лет, соответственно за январь, февраль 
2016 года он освобожден от начисления 
и уплаты страховых взносов, согласно 
законодательству.

Также в семье Алиевых член хозяйства  
Алиева Т.Т., которая имеет II группу 
инвалидности, освобождена от начисления 
и уплаты страховых взносов, согласно 
законодательству.

Итого сумма к оплате за I полугодие 2016 
года составляет: 3470,4 сома.

Расчет сумм страховых взносов за 
2015-2016 годы производится аналогично 
настоящему примеру;

3) до 2015 года крестьянские (фермерские) 
хозяйства без образования юридического 
лица уплачивали страховые взносы в размере 
базовой ставки земельного налога, установ-
ленного налоговым законодательством. 

Пример:
Для семьи Алиевых, владеющей 19,5 га 

земли, расчет суммы страховых взносов за 
2014 год производится следующим образом:

Земли
Пло-
щадь 
(га)

Базовая ставка 
земельного нало-

га по Ысык- 
Атинскому райо-

ну (сом/га)

Общий размер 
страховых 

взносов (сом.)

Орошаемые 
пашни 5 400 2000

Богарные 
пашни 2 74,2 148,4

Многолет-
ние насаж- 
дения

11 213 2343

Сенокосы 0,5 29,7 14,85
Пастбища 1 10,8 10,8
Всего: 19,5 4517,05

За более ранние периоды расчет суммы 
страховых взносов производится аналогично 
расчету за 2014 год.

Распределение сумм страховых взносов 
производится в отношении трудоспособных 
членов хозяйства (за исключением лиц, пред-
усмотренных статьей 11 Закона Кыргызской 
Республики «О тарифах страховых взносов 
по государственному социальному страхова-
нию», и умерших граждан).

В случае, когда право собственности на 
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земельный участок (долю) приобретен не с 
начала года, начисление страховых взносов 
производится с момента приобретения права 
собственности. Расчет страховых взносов про-
изводится следующим образом: годовая сум-
ма начисления делится на 12 месяцев и умно-
жается на количество месяцев до конца года 
с момента наступления права собственности.

Для физических лиц, владеющих земель-
ной долей или ее частью, но не являющихся 
членами крестьянского (фермерского) хозяй-
ства или получающих доход за сдачу в аренду 
своей земельной доли или ее части, а также 
для физических лиц - арендаторов земель кре-
стьянского (фермерского) хозяйства начисле-
ние и уплата страховых взносов осуществля-
ются в соответствии с настоящим пунктом.

Основанием для начисления и уплаты 
страховых взносов для физических лиц, вла-
деющих земельной долей или ее частью, но 
не являющихся членами крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, являются документы, 
удостоверяющие право на земельный участок 
(долю), регламентированные нормативными 
правовыми актами в сфере земельных отно-
шений, а для физических лиц - арендаторов 
земель – договор об аренде земельного участ-
ка (доли). 

При передаче в аренду физическим и юри-
дическим лицам (за исключением сельскохо-
зяйственных кооперативов по производству 
сельскохозяйственной продукции (растени-
еводства и животноводства) земли из земель 
Государственного фонда сельскохозяйствен-
ных угодий (за исключением пастбищ), участ-
ков лесного фонда начисление и уплата стра-
ховых взносов осуществляются арендатором 
земли, участка  в соответствии с настоящим 
пунктом. 

Основанием для начисления и уплаты 
страховых взносов за арендованные земли 
из земель Государственного фонда сельско-
хозяйственных угодий (за исключением паст-
бищ) является договор аренды, заключенный 
с органом местного самоуправления в соот-
ветствии с постановлением Правительства 
Кыргызской Республики «О Типовом положе-
нии об условиях и порядке предоставления в 
аренду земель Государственного фонда сель-
скохозяйственных угодий» от 22 июня 2007 
года № 243.

Основанием для начисления и уплаты 
страховых взносов за арендованные участ-
ки лесного фонда является Типовой договор 
о предоставлении в аренду участков лесно-
го фонда, заключенный  с государственными 
органами лесного хозяйства в соответствии с 
постановлением Правительства Кыргызской 
Республики «Об утверждении Положения о 
порядке предоставления в аренду и пользо-
вания участками лесного фонда и о внесении 
изменений и дополнений в некоторые реше-
ния Правительства Кыргызской Республики» 
от 19 октября 2007 года № 482.

При предоставлении физическим лицам 
права на использование пастбищ страховые 
взносы уплачиваются пастбищепользова-
телем в размерах и порядке, установленных  
настоящим пунктом.

Основанием для начисления и уплаты 
страховых взносов за пользование пастбища-
ми являются пастбищные билеты, выданные 
в соответствии с постановлением Правитель-
ства Кыргызской Республики «О мерах по  
реализации Закона Кыргызской Республики 
«О пастбищах»» от 19 июня 2009 года № 386.

20. Сроки уплаты по базовым став-
кам тарифов страховых взносов уста-
навливаются следующим образом:  
в размере не менее 50 процентов от годовой 
суммы базовой ставки тарифов страховых 
взносов - до 15 июля текущего года, и остаток 
начисленной суммы - до 15 января следующе-
го года.

Для глав и членов крестьянских (фермер-
ских) хозяйств без образования юридиче-
ского лица и физических лиц, владеющих зе-
мельным участком (долей), расположенных в 
условиях высокогорья и отдаленных трудно-
доступных зонах, устанавливаются льготные 
сроки уплаты по базовым ставкам тарифов 
страховых взносов, до 15 января следующего 
года.

Уплата страховых взносов производится 
плательщиками в учреждениях банка или че-
рез платежные терминалы на расчетный счет 
страховщика.

В населенных пунктах, в которых отсут-
ствуют банковские учреждения, страховые 
взносы уплачиваются уполномоченному лицу 
регионального органа страховщика, который 
выписывает квитанцию об уплате страховых 
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взносов главам и членам крестьянских (фер-
мерских) хозяйств без образования юридиче-
ского лица и физическим лицам, владеющим 
земельными участками (долей).

Уполномоченное лицо (ответственный ра-
ботник) регионального органа страховщика 
перечисляет страховые взносы, полученные 
от плательщика, на расчетный счет страхов-
щика через банковские учреждения, в тече-
ние 2 рабочих дней.

Суммы страховых взносов заносятся на 
личный страховой счет каждого, с выда-
чей квитанции об уплате страховых взносов 
согласно приложениям 2 и 21 к настоящей  
Инструкции.

Порядок выписки квитанций об уплате 
страховых взносов главам и членам крестьян-
ских (фермерских) хозяйств без образования 
юридического лица и физическим лицам, 
владеющим земельными участками (долей), 
осуществляется в соответствии с главой 22  
настоящей Инструкции.»;

- абзацы второй-четвертый пункта 22 из-
ложить в следующей редакции:

«Пример для семьи Алиевых, владеющей 
19,5 га земли (в том числе: 5 га – орошаемой 
пашни, 2 га – богарной пашни, 11 га – много-
летних насаждений, 0,5 га – сенокоса и 1 га 
– пастбищ). Вследствие произошедшего сти-
хийного бедствия (наводнение, сели, земле-
трясение, оползни, град, засуха, заморозки и 
т.д.) пострадало 5,5 га, из них 2 га – орошае-
мой пашни, 2 га – богарной пашни и 0,5 га – 
сенокоса. Площадь пострадавшей вследствие 
произошедшего стихийного бедствия земли = 
5,5 га / 19,5 га * 100 % = 28,2 %. Значит, из об-
щей суммы начисленных страховых взносов к 
освобождению от уплаты страховых взносов 
подлежат 28,2 %, которые распределяются 
пропорционально между членами хозяйства»;

- пункт 33 признать утратившим силу;
- дополнить главой 22 следующего содер-

жания:
«22. Порядок выписки квитанции об упла-

те страховых взносов главами и членами 
крестьянских (фермерских) хозяйств без об-
разования юридического лица и квитанции 
об уплате страховых взносов за земельные 
участки (доли) сельхозназначения.

4110. Квитанции об уплате страховых 
взносов главами и членами крестьянских 

(фермерских) хозяйств без образования 
юридического лица по форме согласно 
приложению 2 и квитанции об уплате 
страховых взносов за земельные участки 
(доли) сельхозназначения (далее – квитанция) 
согласно приложению 21 к настоящей 
Инструкции приобретаются в региональных 
органах страховщика по месту нахождения 
земельного участка (доли). 

4111. Квитанция по форме согласно прило-
жению 2 выписывается на уплаченные стра-
ховые взносы согласно подпункту 2 пункта 
19 настоящей Инструкции, на срок не более 6 
месяцев в I и II полугодиях календарного года.

4112. Квитанция по форме согласно при-
ложению 21 выписывается на уплаченные 
страховые взносы согласно подпунктам 1 и 3 
пункта 19 настоящей Инструкции, на срок не 
более 12 месяцев календарного года.

4113. Квитанция выписывается при  
предъявлении следующих документов:

- паспорт или другой документ, удостове-
ряющий личность;

- документ, удостоверяющий право на  
земельный участок (долю), регламенти-
рованный нормативными правовыми актами 
в сфере земельных отношений;

- квитанция, чек или платежное поручение 
об уплате причитающейся суммы страхового 
взноса.

4114. Квитанция считается действительной 
при наличии печати и подписи руководителя 
и ответственного работника регионального 
органа страховщика. Первый экземпляр кви-
танции передается главе или члену крестьян-
ского (фермерского) хозяйства и физическим 
лицам, владеющим земельным участком (до-
лей), второй - остается в региональном органе 
страховщика.

4115. При выписке квитанции, уполномо-
ченное лицо регионального органа страхов-
щика распределяет сумму страховых взносов 
на каждого члена крестьянского (фермерско-
го) хозяйства без образования юридического 
лица и физических лиц, владеющих земель-
ным участком (долей). 

4116. При утрате квитанции региональные 
органы страховщика выдают плательщику 
страховых взносов справку, подтверждающую 
факт уплаты страховых взносов.

4117. Региональные органы страховщика 
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ежедневно составляют реестры выписанных 
квитанций об уплате страховых взносов за зе-
мельные участки (доли) сельхозназначения 
по форме согласно приложению 18 к настоя-
щей Инструкции.

4118. Бланки квитанций являются бланка-
ми строгой отчетности.»;

- пункты 55 и 56 признать утратившими 
силу;

- дополнить пунктом 561 следующего  
содержания:

«561. Справка об отсутствии задолженно-
сти по страховым взносам перед Социальным 
фондом выдается плательщику на дату пода-
чи заявления.»; 

- в абзаце втором пункта 61 слова «начислен-
ных страховых взносов за предыдущий отчет-
ный период» заменить словами «платежей, сло-
жившихся за предыдущий отчетный период»;

- пункт 68 изложить в следующей редак-
ции:

«68. При прекращении плательщиком  
деятельности региональным органом стра-
ховщика производится проверка правиль-
ности и своевременности осуществления 
расчетов по страховым взносам в течение 15 
календарных дней с даты подачи заявления 
на проведение такой проверки, и составля-
ется акт по форме согласно приложению 8 к 
настоящей Инструкции, с выдачей справки 
об отсутствии задолженности по страховым 
взносам. По итогам проверки плательщиком 
составляется заключительная расчетная ве-
домость по средствам государственного соци-
ального страхования, по форме согласно при-
ложению 7 к настоящей Инструкции.»;

- дополнить пунктом 681 следующего со-
держания:

«681. Плательщики страховых взносов для 
уточнения начисленных и уплаченных стра-
ховых взносов, остатка задолженности (пе-
реплаты) за определенный период составля-
ют акты сверок по средствам обязательного 
государственного страхования, в двух экзем-
плярах, по форме согласно приложению 19 к 
настоящей Инструкции.

Для плательщиков, предоставляющих 
расчетные ведомости  в электронном виде с 
применением электронно-цифровой подписи 

(ЭЦП), акты сверок заверяются ЭЦП и предо-
ставляются в электронном виде. 

Для плательщиков, предоставляющих рас-
четные ведомости  в бумажном виде, акты 
сверок заверяются печатью и предоставляют-
ся в бумажном виде.

Акты сверок предоставляются до 20 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом.»;

- дополнить пунктом 89 следующего  
содержания:

«89. Один экземпляр расчета начислен-
ной пени, протокола об административном 
правонарушении и постановления о наложе-
нии административного штрафа вручаются 
плательщику под роспись или направляются  
почтой, с уведомлением о вручении.»; 

- в пункте 4 приложения 1 после слов «(Наи-
менование банка, расчетный счет» дополнить 
словами и аббревиатурой «по аккумуляцион-
ному счету и счету ГНПФ)»;

- в приложении 12 слова «при проверке» 
заменить словами «при выявлении правона-
рушения со стороны»;

- приложение 14 изложить в редакции  
согласно приложению 1 к настоящему поста-
новлению;

- в приложении 15:
раздел «Эскертүү: Тарифтин түрү» допол-

нить абзацем одиннадцатым следующего  
содержания:

«24 - лотоктордо, соода орундарында товар 
сатуу жолу менен базарларда соода жүргүзгөн 
жеке ишкерлер»;

в разделе «Примечание: Вид тарифа» аб-
зацы двенадцатый-четырнадцатый признать 
утратившими силу; 

- Инструкцию о порядке начисления и 
уплаты страховых взносов по государствен-
ному социальному страхованию дополнить 
приложениями 21, 18 и 19 в редакции соглас-
но приложению 2 к настоящему постановле-
нию.».

2. Настоящее постановление вступает в 
силу по истечении пятнадцати дней со дня 
официального опубликования.

Премьер-министр       С.Ш.Жээнбеков
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Приложение 1

Приложение 14
к Инструкции о порядке начисления и уплаты 

страховых взносов по государственному 
социальному страхованию

Форма

СТАВКИ
тарифов страховых взносов

(в процентах от суммы фонда оплаты труда)

№ 
п/п Код Наимено-

вание категории

Фонды

Размер СМЗ для 
определения сум-

мы дополни-
тельного ФОТ

Пенсион-
ный фонд ФОМС ФОТ ГНПФ

Ра
бо

то
-

да
те

ль

Ра
бо

тн
ик

Ра
бо

то
-

да
те

ль

Ра
бо

тн
ик

Ра
бо

то
-

да
те

ль

Ра
бо

тн
ик

Ра
бо

тн
ик

1. Тариф - основной (для юридических лиц)
1 001 Основной работник 15 8 2 0 0,25 0 2 40 % от СМЗ
2 001-64/69 Основной работник 15 10 2 0 0,25 0 0 40 % от СМЗ
3 003 Пенсионер 15 8 2 0 0,25 0 0 40 % от СМЗ
4 010 Иностранный гражданин 3 0 0 0 0 0 0 40 % от СМЗ
5 100 Инвалиды 1-2 группы 15 2 0 0 0,25 0 0 40 % от СМЗ
6 101 Инвалиды ВОВ 1-2 группы и 

лица, приравненные к ним
15 0 0 0 0,25 0 0 40 % от СМЗ

7 102 Участники ВОВ и лица, 
приравненные к ним

15 0 2 0 0,25 0 0 40 % от СМЗ

8 106 МОП 15 8 2 0 0,25 0 2 От фактической 
зарплаты

9 106-64/69 МОП 15 10 2 0 0,25 0 0 От фактической 
зарплаты

10 107 Пенсионер МОП 15 8 2 0 0,25 0 0 От фактической 
зарплаты

2. Тарифы для государственных предприятий, организаций или учреждений, организаций, 
финансируемых из государственного бюджета

1 001 Основной работник 15 8 2 0 0,25 0 2 От фактической 
зарплаты

2 001-64/69 Основной работник 15 10 2 0 0,25 0 0 От фактической 
зарплаты

3 003 Пенсионер 15 8 2 0 0,25 0 0 От фактической 
зарплаты

4 010 Иностранный гражданин 3 0 0 0 0 0 0 От фактической 
зарплаты

5 100 Инвалиды 1-2 группы 15 2 0 0 0,25 0 0 От фактической 
зарплаты

6 101 Участник/
инвалид ВОВ

15 0 2 0 0,25 0 0 От фактической 
зарплаты

7 102 Лица, приравненные к 
участникам ВОВ

15 0 2 0 0,25 0 0 От фактической 
зарплаты

8 106 МОП 15 8 2 0 0,25 0 2 От фактической 
зарплаты
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9 106-64/69 МОП 15 10 2 0 0,25 0 0 От фактической 
зарплаты

10 107 Пенсионер МОП 15 8 2 0 0,25 0 0 От фактической 
зарплаты

3. Тарифы для Кыргызского общества слепых и глухих
1 001 Основной работник 15 7,5 2 0 0,25 0 2 От фактической 

зарплаты
2 101-64

/69
Основной работник 15 9,5 2 0 0,25 0 0 От фактической 

зарплаты
3 003 Пенсионер 15 2 2 0 0,25 0 0 От фактической 

зарплаты
4 100 Инвалиды 1-2 группы 15 2 2 0 0,25 0 0 От фактической 

зарплаты
5 101 Участник/инвалид ВОВ 15 0 2 0 0,25 0 0 От фактической 

зарплаты
6 102 Лица, приравненные к 

участникам ВОВ
15 0 2 0 0,25 0 0 От фактической 

зарплаты
7 106 МОП 15 7,5 2 0 0,25 0 2 От фактической 

зарплаты
8 06-64/69 МОП 15 9,5 2 0 0,25 0 0 От фактической 

зарплаты
9 107 Пенсионер МОП 15 2 2 0 0,25 0 0 От фактической 

зарплаты
4. Тарифы для некоммерческих, религиозных и общественных организаций

1 001 Основной работник 15 8 2 0 0,25 0 2 От фактической 
зарплаты

2 001-64/69 Основной работник 15 10 2 0 0,25 0 0 От фактической 
зарплаты

3 003 Пенсионер 13 2 0 0 0,25 0 0 От фактической 
зарплаты

4 010 Иностранный гражданин 3 0 0 0 0 0 0 От фактической 
зарплаты

5 100 Инвалиды 1-2 группы 13 2 0 0 0,25 0 0 От фактической 
зарплаты

6 101 Участник/инвалид ВОВ 13 0 2 0 0,25 0 0 От фактической 
зарплаты

7 102 Лица, приравненные к 
участникам ВОВ

13 0 2 0 0,25 0 0 От фактической 
зарплаты

8 106 МОП 15 8 2 0 0,25 0 2 От фактической 
зарплаты

9 106-64/69 МОП 15 10 2 0 0,25 0 0 От фактической 
зарплаты

10 107 Пенсионер МОП 13 2 0 0 0,25 0 0 От фактической 
зарплаты

5. Тарифы для организаций, созданных в соответствии с международными соглашениями, и лиц, 
работающих в международных проектах

1 001 Основной работник 15 8 2 0 0,25 0 2 40% от СМЗ
2 001-64/69 Основной работник 15 10 2 0 0,25 0 0 40% от СМЗ
3 003 Пенсионер 15 8 2 0 0,25 0 0 40 % от СМЗ
4 010 Иностранный гражданин 3 0 0 0 0 0 0 40 % от СМЗ
5 100 Инвалиды 1-2 группы 15 2 0 0 0,25 0 0 40 % от СМЗ
6 101 Участник/инвалид ВОВ 15 0 2 0 0,25 0 0 40 % от СМЗ

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА



36          №2 (27) июнь, 2017 год

7 102 Лица, приравненные к 
участникам ВОВ

15 0 2 0 0,25 0 0 40 % от СМЗ

8 106 МОП 15 8 2 0 0,25 0 2 От фактической 
зарплаты

9 06-64/69 МОП 15 10 2 0 0,25 0 0 От фактической 
зарплаты

10 107 Пенсионер МОП 15 8 2 0 0,25 0 0 От фактической 
зарплаты

6. Тарифы для индивидуальных предпринимателей
1 001 Основной работник 15 8 2 0 0,25 0 2 40 % от СМЗ
2 001-64/69 Основной работник 15 10 2 0 0,25 0 0 40 % от СМЗ
3 003 Пенсионер 15 8 2 0 0,25 0 0 40 % от СМЗ
4 010 Иностранный гражданин 3 0 0 0 0 0 0 40 % от СМЗ
5 100 Инвалиды 1-2 группы 15 2 0 0 0,25 0 0 40 % от СМЗ
6 101 Участник/инвалид ВОВ 15 0 2 0 0,25 0 0 40 % от СМЗ
7 102 Лица, приравненные к 

участникам ВОВ
15 0 2 0 0,25 0 0 40 % от СМЗ

8 106 МОП 15 8 2 0 0,25 0 2 От фактической 
зарплаты

9 06-64/69 МОП 15 10 2 0 0,25 0 0 От фактической 
зарплаты

10 107 Пенсионер МОП 15 8 2 0 0,25 0 0 От фактической 
зарплаты

7. Тарифы для наемных работников, занятых в текстильном и швейном производствах
1 001 Основной работник 

(швейник)
4,75 4 1 0 0,25 0 2 40 % от СМЗ

2 001-64/69 Основной работник 
(швейник)

4,75 6 1 0 0,25 0 0 40 % от СМЗ

3 003 Пенсионер (швейник) 4,75 4 1 0 0,25 0 0 40 % от СМЗ
4 010 Иностранный гражданин 3 0 0 0 0 0 0 40 % от СМЗ
5 100 Инвалиды 1-2 группы 4,75 2 1 0 0,25 0 0 40 % от СМЗ
6 101 Участник/инвалид ВОВ 4,75 4 1 0 0,25 0 0 40 % от СМЗ
7 102 Лица, приравненные к 

участникам ВОВ
4,75 4 1 0 0,25 0 0 40% от СМЗ

8 106 МОП 15 8 2 0 0,25 0 2 От фактической 
зарплаты

9 106-64/69 МОП 15 10 2 0 0,25 0 0 От фактической 
зарплаты

10 107 Пенсионер МОП 15 8 2 0 0,25 0 0 От фактической 
зарплаты

8. Тарифы для работников Парка высоких технологий и его дирекции
1 001 Основной работник 0 10 0 0 0 0 2 СМЗ
2 101-64/69 Основной работник 0 12 0 0 0 0 0 СМЗ
3 003 Пенсионер 0 10 0 0 0 0 0 СМЗ
4 100 Инвалиды 1-2 группы 0 2 0 0 0 0 0 СМЗ
5 106 МОП 15 8 2 0 0,25 0 2 От фактической 

зарплаты
6 06-64/69 МОП 15 10 2 0 0,25 0 0 От фактической 

зарплаты
7 107 Пенсионер МОП 15 8 2 0 0,25 0 0 От фактической 

зарплаты
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9. Тарифы для сельскохозяйственных кооперативов по производству сельскохозяйственной продукции 
(растениеводство и животноводство)

1 001 Основной работник 0 8 2 0 0 0 2 40 % от СМЗ
2 001-64/69 Основной работник 0 10 2 0 0 0 0 40 % от СМЗ
3 003 Пенсионер 0 8 2 0 0 0 0 40 % от СМЗ
4 010 Иностранный гражданин 3 0 0 0 0 0 0 40 % от СМЗ
5 100 Инвалиды 1-2 группы 0 2 2 0 0 0 0 40% от СМЗ
6 101 Участник/инвалид ВОВ 2 0 0 0 0 0 0 40 % от СМЗ
7 102 Лица, приравненные к 

участникам ВОВ
2 0 0 0 0 0 0 40 % от СМЗ

8 106 МОП  8 2 0 0 0 2 От фактической 
зарплаты

9 106-64/69 МОП  10 2 0 0 0 0 От фактической 
зарплаты

10 107 Пенсионер МОП  8 2 0 0 0 0 От фактической 
зарплаты

11 104 Арендодатель (член сельхозкооператива)
12 104 В 2015 г.  92,6  7,4    4 % от 40 % СМЗ
13 104 В 2016 г.  92,6  7,4    6 % от 40 % СМЗ
14 104 В 2018 г.  92,6  7,4    8 % от 40 % СМЗ

10. Тарифы для общих категорий

1 103

ИП, уплачивающий налоги на основе общего налогового режима и/или специальных 
налоговых режимов путем приобретения обязательного патента по упрощенной системе 

налогообложения на основе единого налога или на основе налогового контракта
9 0 1 0 0 0 0 10 % от СМЗ

2 104 Арендодатель 9 0 1 0 0 0 0 10 % от СМЗ
3 105 Гонорары, вознаграждения 9 0 1 0 0 0 0 10 % от СМЗ
4 103 ИП, уплачивающие налоги на основе специального налогового режима - путем приобретения 

добровольного патента (за исключением ИП, получающих доход от сдачи в аренду 
движимого и недвижимого имущества), а также осуществляющие деятельность на рынках 
путем реализации товара с контейнера, в павильонах, в киосках

5 103 В 2015 г.  90  10    4% от СМЗ
6 103 В 2016 г.  90  10    6% от СМЗ
7 103 В 2017 г.  90  10    8% от СМЗ
8 103 В 2018 г.  90  10    10% от СМЗ
9 103 ИП, осуществляющие предпринимательскую деятельность на рынках путем реализации 

товара с лотков, торговых мест
10 103 В 2015 г.  90  10    2% от СМЗ
11 103 В 2016 г.  90  10    3% от СМЗ
12 103 В 2017 г.  90  10    4% от СМЗ
13 103 В 2018 г.  90  10    5% от СМЗ

 
Примечание:

ФОМС - Фонд обязательного медицинского страхования;
ФОТ - Фонд оздоровления трудящихся;
ГНПФ - Государственный накопительный пенсионный фонд;
МОП - младший обслуживающий персонал; 
ИП - индивидуальный предприниматель;
СМЗ - среднемесячная заработная плата;
Доп.ФОТ - дополнительный фонд оплаты труда.

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕНСИОННОГО ФОНДА  
УЗБЕКИСТАНА В 2017 ГОДУ

В 2017 году доходы Пенсионного фонда 
Узбекистана запланированы в размере 14.59 
триллиона сумов, расходная же часть превысит 
14.49 триллиона сумов. Данные параметры 
внебюджетного Пенсионного фонда, 
созданного при министерстве финансов 
республики, были уточнены в соответствии 
с постановлением президента Узбекистана 
«О прогнозе основных макроэкономических 
параметров и показателей Государственного 
бюджета Узбекистана на 2017 год» от 
27 декабря 2016 года. Как следует из 
действующего законодательства, доходная 
часть внебюджетного Пенсионного фонда 
республики составляют страховые взносы 
граждан, отчисления, получаемые от 
единого социального платежа, обязательные 
отчисления, получаемые от объема 
реализации товаров, услуг и работ, а также 
прочие доходы.

Полученные таким образом средства 
используются для выплаты пенсий 
работающим и неработающим пенсионерам, 
пособий нетрудоспособным и престарелым 
гражданам, пособий на погребение и других 
видов выплат.

В наступившем году размер ставки единого 
социального платежа остался неизменным. 
Для малых предприятий, микрофирм 
и фермерских хозяйств она составит 
15 процентов, а для прочих категорий 
плательщиков – 25 процентов. Средства 
единого социального платежа подлежат 
распределению между Советом Федерации 
профсоюзов и целевыми государственными 
фондами. Во внебюджетный Пенсионный 
фонд при этом идут 14.8 процента от 
отчислений малых предприятий, микрофирм 
и фермерских хозяйств, от прочих же 
плательщиков приходит 24.8 процента. 
Что касается остальных 0.2 процента, то 
они распределяются в равных долях между  
Советом Федерации профсоюзов и Государст-
венным фондом содействия занятости. 

Напомним, что как сообщалось ранее, с 
1 января 2017 года ставка обязательного 
страхового взноса граждан от полученных в 
виде оплаты труда доходов была увеличена с 
7.5 до 8 процентов.

В настоящее время в Узбекистане 
насчитывается около 2.8 пенсионеров при 
населении примерно 32 миллиона человек.

ПЕНСИОННЫЕ НОВОСТИ СНГ
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РАЗМЕР СОЦСТРАХОВАНИЯ ПЕНСИИ  
В ТАДЖИКИСТАНЕ НА ФЕВРАЛЬ 2017 ГОДА

Размер социального страхования и пен-
сий в Таджикистане на 2017 год по доходам 
определен в сумме свыше 2 млрд. 657,3 млн. 
сомони.

Согласно госбюджету страны, указанная 
сумма определена за счет социального нало-
га в сумме свыше 2,5 млрд. сомони и субвен-
ции из республиканского бюджета — в сумме  
65 млн. сомони.

По данным министерства финансов стра-
ны, субвенции из республиканского бюджета 
выделяются в тех случаях, если доходы бюд-
жета социального страхования и пенсий не 
покрывают реальную потребность выплаты 
пенсий и пособий.

Доходы бюджета социального страхования 
и пенсий за счет социального налога, расходов 
для выплаты пенсий и социальных пособий 
в Горно-Бадахшанской автономной области, 
областях, городе Душанбе, городах и райо-
нах республиканского подчинения и объема 
субвенций, выделяются областям, городам и  
районам республиканского подчинения.

В Таджикистане отменили «верхний  
порог» пенсии

Размер самой высокой пенсии в Таджики-
стане на начало 2017 года составил 15 тысяч 
сомони ($1 тыс. 691). Об этом сообщила жур-
налистам на пресс-конференции первый за-
меститель директора Агентства социального 
страхования и пенсий при правительстве Тад-
жикистана Назокат Одиназода.

По ее словам, выплаты по самым высоким 
пенсиям в стране доходят до 15 тысяч сомо-
ни. «Однако, самые высокие пенсии в 2016 
году в стране получали всего девять человек, 
двое из которых скончались, их пенсию полу-
чают их несовершеннолетние дети», — сооб-
щила она.

Средний размер трудовых пенсий в стране 
в 2016 году составил 274 сомони, страховых 
пенсий — 284 сомони, социальных пенсий — 
144 сомони. Пенсионные выплаты в 2016 году 
в среднем по стране оставили 272 сомони. Это 
на 18,2% выше показателя 2015 года.

«В настоящее время размер минимальной 
пенсии составляет 156 сомони, а максималь-
ной — 748 сомони. Размер пенсии граждан за-
висит от стажа работы и суммы начисления», 
— сообщила Назокат Одиназода.

В 2016 году было выплачено пенсий на об-
щую сумму 2 миллиарда 193,8 млн. сомони, 
или на 11,6% выше показателей 2015 года. 
«Задолженности по выплате пенсий и оказа-
нию социальной помощи нет», — сказала Оди-
назода.

По ее словам, общая численность пенси-
онеров в стране в 2016 году по сравнению с 
2015 годом возросла на 2,8%, достигнув 642 
тыс. 927 человек. Из общего числа пенсионе-
ров в стране 144 тыс. 622 человека получают 
пенсии по инвалидности.

Как сообщил председатель банка Рухул-
ло Хакимзода, уже сейчас 88% пенсионеров 
(585,5 тыс. человек) получают пенсию в 60 фи-
лиалах государственного сбербанка страны 
с помощью банковских карт. Обслуживание 
пожилых граждан ведется бесплатно. 9 тыс.  
пенсионеров подключены к услуге «СМС- 
оповещение» и информацию о своем счете 
оперативно и также бесплатно получают на 
мобильные телефоны. Численность граждан 
пенсионного возраста в Таджикистане в 2016 
году составила 927 тыс. человек.
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РАЗМЕР ПЕНСИИ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ В 2015-2017 ГОДУ

Система государственного пенсионного 
обеспечения появилась в Великобритании в 
1908 году. С тех пор в стране прошло множество 
реформ, которые совершенствовали эту 
систему, благодаря чему она продолжает 
служить образцом социальной поддержки 
населения для других стран.Например, в 
2015 году размер пенсии в Великобритании 
был одним из самых высоких среди стран 
Евросоюза.

В настоящий момент выделяют три уровня 
пенсионной системы Англии. Основным 
новшеством является возможность личного 
пенсионного обеспечения. Этот способ 
набирает популярность, поскольку позволяет 
получать пенсию, размер которой ничем не 
ограничен, но поступления для неё берутся 
только из зарплаты.

Небольшой процент от доходов, размер 
которых британцы устанавливают сами, 
перечисляется в частные пенсионные фонды.

Пенсии первого уровня

Меньшее, на что может рассчитывать 
гражданин страны, это государственная 
пенсия, на которую имеет право любой 
подданный королевства, достигший 
пенсионного возраста. Для мужчин он в 
настоящее время составляет 65 лет, для 
женщин – 60-65 лет, в зависимости от года 
рождения.

В 2015 году государственная пенсия 
составила £113.10 (свыше 10 тысяч рублей) в 
неделю. Её размер одинаков для всех, однако 

ежегодно регулируется с учётом инфляции 
и других факторов. В 2016 году британские 
пенсионеры получают £ 151.25 в неделю 
(более 14 тысяч рублей).

Базовая пенсия

Второй уровень пенсий в Великобритании 
называется базовой государственной 
пенсией. По этой схеме количество денег, 
получаемых еженедельно, зависит от выслуги 
лет и размера заработной платы. Однако 
законы часто меняются, в связи с чем есть 
свои нюансы.

Если человек достиг пенсионного возраста 
до 6 апреля 2016 года, большее, на что он 
может рассчитывать, это £119.30 в неделю 
(примерно 11,200 в пересчёте на рубли). Для 
тех, кто вышел на пенсию 6 апреля или позже, 
закон, установил другой размер пенсии — 
£155.65 в неделю (более 14500 р.).

Каждый год пенсионного стажа 
увеличивает сумму еженедельных выплат 
на £4,44. Следовательно, минимальная 
возможная пенсия в Объединенном 
Королевстве на этот год составляет £44,40 в 
неделю (около 4 тысяч рублей).

Чтобы претендовать на минимальную 
трудовую пенсию, нужен трудовой стаж 
не менее 10 лет. Это не относится к 
индивидуальным предпринимателям, хотя 
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они, как и лица, не подтвердившие нужное 
количество лет стажа, могут выплатить в фонд 
государственного социального страхования 
определённый взнос и тоже получать эту 
пенсию.

Негосударственная пенсионная система

В Британии существует возможность 
отказаться от второго уровня пенсий и 
выбрать накопление пенсии в одном из 
множества частных фондов либо страховых 
компаний. Верхней границы выплат эта схема 
не предполагает.

Среди состоятельных пенсионеров 
наибольшую популярность завоевали 
профессиональные пенсионные фонды. 
Чтобы в них участвовать, необязательно 
быть гражданином этой страны. Достаточно 
отработать на британском предприятии не 
менее двух лет.

Большинство работников вносит 5 – 8 %  
заработка, но взнос по желанию можно 
увеличивать. С 2017 года вступит в силу 
реформа, которая позволяет снять четверть 
всех накоплений без уплаты налога. Это даст 
возможность гражданам, например, улучшить 
жилищные условия сейчас, пожертвовав 
размером пенсии в будущем.

Прочие доплаты и льготы

На размере пенсии сказываются различные 
факторы, в том числе, инвалидность, воинская 
служба, статус вдовы. Пострадавшие в период 
второй мировой войны тоже имеют право на 
надбавку. При подсчёте пенсии для ветеранов 
ВОВ учитывается воинское звание и тяжесть 
ранений (вплоть до того, какой палец был 
потерян в сражении).

Размер ежемесячных выплат колеблется 
от 150000 до 650000 рублей.

И наконец, для помощи пожилым людям 
предусмотрено множество скидок, льгот 
и бесплатных услуг. Государство помогает 
оплачивать жильё, медикаменты и транспорт. 
Такая же ситуация наблюдается и в других 
европейских государствах. Например, в 
Германии 98% пенсионеров могут свободно 
прожить на пенсию.

В этих странах старики могут себе 
позволить покупку новинок техники, и 
автомобилей, ведут активный образ жизни и 
много путешествуют.
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ГНПФ

ИНФОРМАЦИЯ ПО РАЗМЕЩЕННЫМ СРЕДСТВАМ ГНПФ 
СОЦИАЛЬНОГО ФОНДА КР ПО СОСТОЯНИЮ НА 05.06.2017Г.

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

1 12-месячные ГКВ 364 дн. 8,00-13,70 296 389 226,44
2 ГКО 2 года 730 дн. 9,48-18,00 3 731 737 049,30
3 ГКО (3 года) 1095 дн. 13,50-17,50 1 833 560 902,24

1057 дн. 15,72 27 849 000,00
4 ГКО (5 лет) 1825 дн. 17,00-20,00 1 568 417 741,77
5 ГКО (7 лет) 2555 дн. 16,00-18,00 778 125 723,05

Всего в ГЦБ 8 236 079 642,80
№    

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

1 Банк №1 365 10,00-20,30 154 000 000,00
2 Банк №2 365 10,80-15,11 721 250 000,00
3 Банк №3 365 9,10-14,03 414 000 000,00
4 Банк №4 365 9,10-9,80 51 000 000,00
5 Банк №5 365 12,50 50 000 000,00
6 Банк №6 365 10,50-15,10 606 750 000,00
7 Банк №7 365 10,20-10,30 200 000 000,00
8 Банк №8 365 9,50-10,10 169 000 000,00
9 Банк №9 365 15,20-15,50 541 500 000,00

10 Банк №10 365 9,60-10,80 75 000 000,00
Всего в депозитах коммер.банков 2 982 500 000,00
Всего средств в ГЦБ и депозитах : 11 218 579 642,80

Остаток по счету ГНПФ 
1350108024055349-Айыл Банк 55 696 744,21

Остаток по счету ГНПФ 
1350108021998242-Айыл Банк 51 717 443,25

Остаток по счету ГНПФ 
1299004140021451-РСК Банк 250 023 938,84

Остаток по счету ГНПФ 
1299004140021552-РСК Банк 84 266 175,54

Остаток по счету доходов 
ГНПФ 1299004140020845-РСК 
Банк

338 230 558,49

Остаток по счету расходов 
ГНПФ 1299004140020946-РСК 
Банк

1 534 957,75

Текущий счет ГНПФ в НБКР 
1013890100000738 600,06

Итого на счетах: 781 470 418,14
ВСЕГО активов: 12 000 050 060,94



Страховые взносы –  
это твоя будущая пенсия.
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