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Күн тартибиндеги 1-маселе боюнча жыл 
ичинде жасалган иштер жөнүндө Социалдык 
фонддун төрагасынын биринчи орун басары 
Медер Ирсалиев, төраганын орун басары 
Гүлнур Жуматаева жана коомчулук менен 
иш алып баруу башкармалыгынын башчысы 
Жеңиш Мукамбетов кеңири баяндама 
жасашты.

Баяндамалардын соңунан аймактык 
башкармалыктардын координаторлору жана  
башчылары кыскача баяндамаларынан кийин 
башкармалыктын мүчөлөрүнүн суроолоруна 
жооп беришти.

Отурумда белгилүү болгондой 
2017-жылдын алдын ала жыйынтыгы 
боюнча Кыргыз Республикасынын 
Социалдык фондунун жалпы  

кирешеси жыл башындагы калдыкты эске ал- 
ганда 48907,5 млн. сомду түздү (ИДПга карата 
9,9 %), бул бекитилген бюджеттен 101,6 % 
көп. 2016-жылга бюджеттин аткарылышына 
салыштырмалуу 4 207,1 млн. сомго же 109,4% 
көп.

Камсыздандыруу төгүмдөрүн жыйноо

2017-жылдын жыйынтыгы менен Кыргыз 
Республикасынын Социалдык фондунун 
бюджетинде каралган план 28004,4 млн. сом, 
түзүмдүк бөлүмдөрү тарабынан 28742,0 млн. 
сом камсыздандыруу төгүмдөрү чогултуп, 
бул көрсөткүч планга карата 737,6 млн. сомго, 
былтыркы жылга салыштырмалуу 2 183,7 
млн. сомго көп дегенди билдирет.

млн.сом

категориянын аталышы 2017-жылга 
план

2017-жылдын 
аткарылышы

өсүү
сумма пайыз

Бардыгы 28004,4 28742,0 737,6 102,6
Чарба субъектилери 15849,7 16256,2 406,5 102,6
Бюджеттик ишканалар 11085,7 11344,5 258,8 102,3
Дыйкан, фермердик чарбалар 337,2 402,0 64,8 119,2
Жеке ишкерлер 731,8 739,3 7,5 101,0

Былтыркы жылга салыштырмалуу 
Кызыл-Кыя жана Балыкчы шаарларынан 

башка бардык райондордо камсыздандыруу 
төгүмдөрүнүн түшүшү көбөйгөн.

2017-жылдын жыйынтыгын чыгарган Социалдык фонддун башкармалыгынын 
кеңейтилген отуруму Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн аппаратынын  бөлүм 

башчыларынын орун басарларынын катышуусунда болуп өттү.

СОЦИАЛДЫК ФОНД ӨТКӨН ЖЫЛДЫН  
ЖЫЙЫНТЫГЫН ЧЫГАРДЫ

ИШМЕРДИК
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млн.сом

категориянын аталышы 2016-жыл 2017-жыл
өсүү

сумма пайыз
Бардыгы 26558,4 28742,0 2183,7 108,2
Чарба субъектилери 14979,8 16256,2 1276,4 108,5
Бюджеттик ишканалар 10575,7 11344,5 768,8 107,3
Дыйкан, фермердик чарбалар 314,9 402,0 87,1 127,7
Жеке ишкерлер 687,9 739,3 51,3 107,5

2017-жылы камсыздандыруу төгүмдөрүн 
жыйноо боюнча иштер негизинен 
камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөчүлөрдүн 
базасын тактоо, кеңейтүү, эсепке алуу жана 
камсыздандыруу төгүмдөрүн чогултуу 
иштерин автоматташтырууга багытталды.

2016-жылы Кыргыз Республикасынын 
Социалдык фонду тарабынан online түшкөн 
каражаттарга мониторинг жүргүзүү үчүн 
банк жана төлөм системалары аркылуу 
мамлекеттик социалдык камсыздандыруу 
боюнча төлөмдөрдү кабыл алуу боюнча 
биллинг системасы иштелип чыккан. 

Бүгүнкү күндө жеке ишкерлер тарабынан 
төлөнгөн камсыздандыруу төгүмдөрү 
«Мобильник», «Qiwi» төлөм кабыл алуу 
системалары  жана ААК «РСК Банк», ААК 
«Айыл Банк», ААК «Росинбанк» банкоматтары 
аркылуу кабыл алынууда. 2017-жылы төлөм 
кабыл алуу системалары жана банкоматтар 
аркылуу 5011,4 миң сомго 2557 төлөм кабыл 
алынган жана анын ичинен 3014,7 миң сомго 

1616 даана полис жазылган.
Финансылык санкциялардын түшүшү 

2017-жылдын жыйынтыгы менен 48,1 млн. 
сомду түздү, бул көрсөткүч 2016-жылга 
салыштырганда 5,1 млн. сомго көп жыйналды 
дегенди билдирет. 

Аскер кызматчыларына пенсиялык 
төлөмдөргө, жеңилдетилген пенсияларды 
жана пенсияларга кошумча акыларды төлөөгө, 
электр энергиясы үчүн компенсациялык 
төлөмдөргө республикалык бюджеттен 
милдеттүү бөлүнүүчү каражаттар 2017-жылы 
17560,1 млн. сом суммасында түштү.

Алдын ала маалыматтар боюнча 2017-
жылы Социалдык фонддун чыгымдары 
46458,5 млн сомду түздү, бул 2016-жылга 
салыштырмалуу 4146,2 млн. сомго көп.

2017-жылы пенсияларды жана башка 
социалдык төлөмдөрдү төлөөгө керектелүүчү 
сумма 39033,6 млн. сом өлчөмүндө толугу 
менен каржыланды. 2018-жылдын 1-январына 
карата пенсия төлөө боюнча карыздар жок. 

ИШМЕРДИК
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ИШМЕРДИК
2016-жылга салыштырмалуу пенсияларды 
жана башка социалдык төлөмдөрдү төлөөгө 
керектөөлөр 3296,9 млн. сомго өстү.

2017-жылдын 1-октябрынан баштап 
пенсияларды жогорулатуунун жыйынтыгы 
боюнча пенсиянын орточо өлчөм 5517 сомду 
түздү же 516 сомго көбөйтүлдү. Пенсияларды 
жогорулатууга 981,0 млн. сомдун тегерегинде 
керектелди.

2018-жылдын 1-январына карата 
республика боюнча пенсия алуучулардын 
саны 633,8 миң адамды түздү, анын ичинен: 
336,9 миң адам же жалпы санынын 53 % 
«Кыргызпочтасы» МИ филиалдары аркылуу, 

296,9 миң адам же 47 % республиканын 
банктары аркылуу пенсия алышат. 2016-жылга 
салыштырмалуу пенсионерлердин саны 16,4 
миң адамга көбөйдү.

Милдеттүү медициналык камсызданды-
руу фонду 2017-жылы 2167,5 млн. сомго, 
Эмгекчилердин ден-соолугун чыңдоо фонду 
255,3 млн. сомго кошумча каржыланды.

2017-жылдын алдын ала жыйынтыгы 
боюнча Социалдык фонддун бюджети 2449,0 
млн. сом профицит менен, же бюджетте 
белгиленген профициттен 793,0 млн. сомго 
көп аткарылды.

Жыл жыйынтыгына баа берген башкармалыктын  кеңейтилген 
отуруму  Социалдык фонддун пенсиялык жана тарифтик саясат 
башкармалыгынын, киреше башкармалыгынын, бюджеттик 
башкармалыгынын, жекече эсепке алуу башкармалыгынын, пенсияны 
борборлоштуруп чектөө жана кайра эсептөө башкармалыгынын, 
коомчулук менен иш алып баруу башкармалыгынын, ички 
аудит башкармалыгынын, Мамлекеттик топтомо пенсиялык 
фонду мекемесинин, Окуу борборунун, коррупцияга каршы 
маселелер боюнча ыйгарым укуктуунун жана кадрлар бөлүмүнүн 
2017-жылдагы Социалдык фонддун ишинин жыйынтыктары 
тууралуу маалыматты эске алып, Социалдык фонддун райондук жана 
шаардык башкармалыктарынын башчыларынын алдына төмөнкүдөй  
милдеттерди койду:

- камсыздандыруу төгүмдөрүн 
чогултууда көмөк көрсөткөн жергиликтүү өз 
алдынча башкаруу органдары (айыл өкмөт)
менен келишимдерди түзүүнү;

- дыйкан фермердик чарбалардын 
маалыматтарын киргизүү боюнча жана 
ушу тапта сатылган полистер боюнча иште 
тийиштүү контролдун жоктугу көрсөтүлсүн 
жана дыйкан фермердик чарбалардын 
иштелип чыккан маалыматтарынын 
камтылышын көбөйтүүнү;

- 2010-2018-жылдардын аралыгындагы 
мезгил үчүн дыйкан фермердик чарбалардын 
жана жеке ишкерлердин маалыматтарын 
иштеп чыгууну 2018-жылдын 31-майына 
бүтүрүүгө жетишүү;

- жеке ишкерлердин сатылган 
полистеринин реестри боюнча 
маалыматтарды жана 2016-жылдын 

1-январынан тартып «накталай эмес» 
белгисин көрсөтүп дыйкан фермердик 
чарбалар боюнча квитанцияларды «eLeed» 
маалымат системасына туруктуу негизде 
киргизүүнү колго алуу;

- мамлекеттик социалдык камсыздан-
дыруу жана пенсиялык камсыздоо, пенсияны 
чектөө жана кайра эсептөө үчүн жетишпеген 
жана тактоочу документтерди алууга жардам 
берүү боюнча калк арасында түшүндүрүү 
иштерин күчөтүүнү;

- жарандардын негиздүү кайрылуу-
ларын азайтуу максатында, кат жана оозеки 
кайрылуулар менен ишти жакшыртуу 
маселелери боюнча Социалдык фонддун 
буйруктарынын, Башкармасынын токтомдо-
рунун милдеттүү түрдө аткарылышын камсыз 
кылууга жетишүү;

- башка министрликтерден, ведомство-
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лордон, уюмдардан, ишканалардан, 
мекемелерден жана чет өлкөлөрдөн келип 
түшкөн сурам каттардын өз убагында жана 
толук аткарылышын көзөмөлгө алуу;

- Социалдык фонддун башкармалык-
тарындагы түзүмдүк бөлүмдөрүнүн иш 
милдеттерин так бөлүштүрүү жана бөлүмдөр 
ортосунда майнаптуу иш алып барууну жолго 
коюу;

- жарандардын жазуу жүзүндөгү жана 
оозеки кайрылуулары каттоого жана талаптуу 
түрдө эсепке алынып, иштин жыйынтыгы 
боюнча кварталдык отчет Социалдык 
фонддун коомчулук менен иш алып баруу 
башкармалыгына отчеттук мезгилден 
кийинки айдын 5-күнүнө чейин берилишин 
камсыз кылууга;

- коррупцияга каршы иш-чаралардын 
сапаттуу аткарылышына жетишүүгө;

- мамлекеттик социалдык 
камсыздандыруу жана жарандарга жеке 
камсыздандыруу эсебинен маалымат берүү 
боюнча мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн 
сапаттуулугун камсыздоо жана көзөмөл 
күчөтүүнү;

- бардык кызматкерлер тарабынан 
аткаруучулук тартиптин, кызматтык 
этиканын  бекем сакталышына жетишүү;

- мамлекеттик социалдык 
камсыздандыруу жана пенсиялык камсыздоо 
маселелери боюнча калк арасында, 
камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөчүлөрдүн 
арасында түшүндүрүү иштерин үзгүлтүксүз 
жана сапаттуу жана өз убагында жүргүзүүну 
жолго коюу;

- мамлекеттик социалдык 
камсыздандыруу жана пенсиялык камсыздоо 
маселелери боюнча кызматкерлерге 
техникалык окутууларды дайыма өткөрүүнү 
камсыздоо зарылдыгы белгиленди.

Андан сырткары аймактык 
башкармалыктардын кызматкерлери 
тарабынан иштеген пенсионерлердин 
пенсиясына жүргүзүлгөн кайра 
эсептөөлөрдүн тууралыгынын, баккан 
адамынан ажырагандыгы боюнча пенсия 
чектөөдөгү тактамалардын аныктыгын 

аныктоо жана чектелип келген пенсиялык 
иштин кармалбастан өз убагында төлөө 
жоопкерчилиги аймактык башкармалыктын 
башчысы жана пенсия чектөө бөлүмүнүн 
башчыларына жүктөлдү. 

- камсыздоо базаны кеңейтүү боюнча 
активдүү иш алып барууга талап коюлуп, 
карызды өндүрүүдө милдеттүү түрдө өндүрүү 
этаптарын сактоо менен мажбурлап өндүрүү 
чараларын колдонуу менен алынып барылган 
иш оптималдаштыруу мезгил талабы 
экендиги белгиленди.

-  Базарларда иштеген жеке ишкерлер 
менен жүргүзүлүүчү иштерди күчөтүү жана 
жеке ишкерлерди социалдык камсыздоого 
тартуу,  төлөөчүлөрдүн базасын тактоо 
жана толуктоо максатында Кыргыз 
Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 
мамлекеттик каттоо кызматы жана Кыргыз 
Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 
мамлекеттик салык кызматы менен тыгыз  
байланышта иш жүргүзүү белгиленди;

- кадрдык өздүк курам боюнча жана 
өндүрүштүк буйруктардын түзүлүшү укуктук-
ченемдик актылардын негизинде туура жана 
так даярдоону камсыздоо талап кылынды;

- кызматкерлер боюнча кадрдык 
өзгөрүүлөр ички локалдык актылардын 
негизинде Социалдык фонддун Төрагасынын 
орун басарлары (кураторлук боюнча) менен 
макулдашылып жүзөгө ашырууну;

- маалыматтарды иштеп чыгуу жана 
киргизүү бөлүмүнүн окутуудан өткөн 
кызматкерлерлерди башка түзүмдүк 
бөлүмдөргө орун алмаштыруулар жүргүзбөө 
зарылдыгы белгиленди.

Түзүмдүк бөлүмдөрдүн өз ара иш 
алып баруулары боюнча 

- бардык сатып алууларду "Мамлекеттик 
сатып алуулар жөнүндө". Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамына ылайык ишке 
ашырууну, 2018-жылдын 1-кварталынын 
жыйынтыгы менен 5-СФ кварталдык отчетун 
райондук жана шаардык башкармалыктар 
“Eleed” программасына ылайык тапшыруу 
милдеттендирилди.

Маалымат кыскартылып берилди.

ИШМЕРДИК
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ИШМЕРДИК

Кыргызстандын Социалдык фонду 
биринчи жолу  камсыздандыруу төлөмдөрүн 
төлөөчүлөргө “Социалдык жоопкерчиликтүү 
иш берүүчү” наамын ыйгарып, дипломдор 
менен сыйлады.

Аталган салтанат  Социалдык фонд 
2017-жылда жүргүзгөн иштеринин жыйынтыгын 
чыгарган башкармалыктын кеңейтилген 
отурумунда  жалпы катышуучулардын алдында 
болуп өттү.

Жалпы республика боюнча жоопкерчиликтүү 
иш берүүчүлөрдү аныктоо үчүн Социалдык фонд 
жыл боюу сынак жүргүзүп, келген.

Социалдык жоопкерчиликтүү иш берүүчү 
- бул кызматкерлерин пенсиялык камсыздоого, 
милдеттүү медициналык камсыздандырууга, 
кызматкерлерди жана алардын багуусундагы үй 
бүлө мүчөлөрүнүн ден-соолугун чыңдоо боюнча 
иш-чараларды каржылоого жана пенсиянын 
топтомо бөлүгүн түзүүгө камсыздандыруу 
төгүмдөрүн өз убагында жана толук көлөмдө 
төлөгөн камсыздандыруучу.  

Жыйынтыгында камсыздандыруучулардын 
региондук органдары тарабынан сунушталган, 
тандоонун бардык критерийлерине жооп берген 
төмөндөгү 9 төлөөчү тандалып алынды:

РЕСПУБЛИКАНЫН СОЦИАЛДЫК  
ЖООПКЕРЧИЛИКТҮҮ ИШ БЕРҮҮЧҮЛӨРҮ
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ИШМЕРДИК

Социалдык фонд быйыл да салтка айланган 
райондук, шаардык башкармалыктардын 
ортосунда жүргөн 2017-жыл ичинде аткарган 
иштери боюнча мелдештин жыйынтыктары 
март айынын ортосунда ведомоствонун баш-
кармалыгынын жыл жыйынтыгын чыгарган 
кеңейтилген отурумунда белгилүү болду. 
Жыйынтык боюнча биринчи топто Ош, Кара-
Кол, Балыкчы, Жалал-Абад, Кара-Көл, Таш-Көмүр, 
Майлуу-Суу, Кызыл-Кыя, Сүлүктү жана Бишкек 
шаарынын райондук башкармалыктарынын 
ортосунда жүргөн мелдеш боюнча 1-орун Таш-
Көмүр ШСФБга ыйгарылса (шаардык социалдык 
фонду башкармалыгы), 2-орунга Балыкчы 
ШСФБы, 3-орунга Сүлүктү ШСФБы ээ болушуп 1, 
2, 3-даражадагы дипломдор менен сыйланышты.

Экинчи топтогу Талас, Ош, (Ош шаары 
кошулбайт)Баткен, Нарын областтарынын 
райондук башкармалыктарынын ортосунда 
ушундай эле даражадагы дипломдор менен 
1-орунга чыккан Манас РСФБы (райондук 
социалдык фонд башкармалыгы), 2-орунду 
алган Ноокат РСФБы, 3-орун ыйгарылган Ак-
Талаа РСФБыга берилди. 

Үчүнчү топто Чүй, Ысык-Көл, Жалал-Абад 
областтарынын райондук башкармалыкта-
рынын ортосунда 1- орунга Аксы РСФБы, 
2-орунга Ноокен РСФБы,3-орунга Панфилов 
РСФБы табылып жогоруда аталган дипломдор 
менен сыйланышты.

Ал эми ар бир топто жеңүүчү деп табылган 
башкармалыктардын арасынан Социалдык 
фонддун ишинде жогорку көрсөткүчтөргө 
жетишкендиги үчүн Жогорку даражадагы 
Дипломго Аксы райондук башкармалыгы ээ 
болду.

МЫКТЫ РЕГИОНАЛДЫК  
БАШКАРМАЛЫКТАР 

“Майлуу-Суу электро лампа заводу 
Жоопкерчилиги чектелген коому

“Эл Кат Ош” Жоопкерчилиги чектелген коому
“Сын-Таш” Жоопкерчилиги чектелген коому
КДВ Бишкек “Ош филиалы” Жоопкерчилиги 

чектелген коому
“Даннур Юг” Жоопкерчилиги чектелген коому
“Манас» Эл аралык аэропорту» Ачык 

акционердик коому  
“Кант цемент заводу” Ачык акционердик 

коому

“Кыргызалтын” Ачык акционердик коомунун 
“АТИФ”

“Газпром нефть Азия” Жоопкерчилиги 
чектелген коом

Кыргыз Республикасынын Социалдык 
фонду аталган төлөөчүлөргө салтанаттуу түрдө 
“Социалдык жоопкерчиликтүү иш берүүчү” 
наамын ыйгарып, дипломдор менен сыйлады.
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2018-ЖЫЛ – АЙМАКТАРДЫ ӨНҮКТҮРҮҮ ЖЫЛЫ

СОЦИАЛДЫК ФОНДДУН ЖЕТЕКЧИЛЕРИ АЙМАКТАРДА 
ЖАШООЧУЛАР МЕНЕН ЖОЛУГУШУП КЕЛИШТИ

Социалдык фонддун Төрагасынын биринчи 
орун басары Медер Ирсалиев жана Коомчулук 
менен иш алып баруу башкармалыгынын 
башчысы Жеңиш Мукамбетов январь айынын 
акыркы күндөрүндө Жалал-Абад облусунун 
Чаткал районунун Сумсар, Каныш-Кыя 
айылдарында эл менен болгон жыйындарга 
катышышты.

 Ал эми Социалдык фондунун Төрагасынын 
орун басары Улан Асанов жана Коомчулук менен 
иш алып баруу башкармалыгынын башчысы 
Ж. Мукамбетов февраль айынын башында Ош 
облусунун Алай районунун Сары-Могол, Сары-
Таш айылдарындагы жыйындарга катышып 
келишти.

Жолугушуунун жүрүшүндө мамлекеттик 
социалдык камсыздандыруу жана пенсиялык 
камсыздоо, пенсиялык жана тарифтик саясат 
маселелери боюнча берилген суроолорго 

толук жооптор берилип, түшүндүрүү иштери 
жүргүзүлдү.

Тактап айтканда Алай районунун Сары- 
 Могол айылынын тургундары менен 
жолугушууда жашы пенсия курагына 
жетип, бирок жер үлүштөрү жоктугунан 250 
жарандын пенсияга чыгуу маселеси чечилбей 
жаткандыгынын негизги себептери, жер 
үлүшүн бөлүштүрүп берилсе маселени чечүү 
карала тургандыгы тууралуу, ал эми Сары-Таш 
айылынын тургундары менен жолугушууда 
жашы пенсия курагына жетип, бирок Сары-Таш 
айылы союз кезинде шаар тибиндеги поселок 
катары катталып, жергиликтүү калкка жер 
үлүштөрү берилбегендиктен 42 жарандын 
пенсияга чыгуу маселеси чечилбей жаткандыгы, 
жер үлүштөрүн азыркы учурда бөлүштүрүүгө 
болобу деген маселелер каралды.
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КЫЗМАТТАШУУ

ЕАЭБ ӨЛКӨЛӨРҮНДӨ ИШТЕГЕН ЭМГЕК МИГРАНТТАРЫ 
ПЕНСИЯ АЛУУГА УКУКТУУ БОЛУШАТ

Эмгек мигранттарын пенсия менен 
камсыздоо жөнүндө Келишимдин долбоору 
боюнча жакында Бишкекте Тегерек стол 
болуп өттү. 

Евроазиялык экономикалык биримдиктеги 
өлкөлөрдүн жарандары иштеп жаткан 
мамлекеттен пенсия алууга укуктуу болушат. 
Талдоочулар февраль айында Бишкекте болуп 
өткөн пенсиялык камсыздоо жөнүндөгү 
жыйынтыктоочу Келишимге акыркы 
толуктоолорду киргизишти.

Бул документ эки жылдан бери талкууда 
жүргөн. Документке кол коюу Биримдиктин 
өлкөлөрүндөгү мыйзам актыларынын ар 
түрдүүлүгүнөн улам создуктурулуп келген. 
Негизги айрымачылыктар пенсияга чыгуу 
курагынын жана төлөнүүчү суммаларды 
эсептөөдөгү принциптердин өзгөчөлүктөрүндө 
болчу.

“Пенсия пропорцианалдуу принциптер 
боюнча чектелет. Эгер Кыргызстандын 
жараны өз мекенинде 15 жыл, ал эми Россия 
Федерациясында же Белорусь, а балким 
Казакстан Республикаларында (Армения дагы 
кирет) 10 жылдан бери иштеген болсо соңку 
жылдар үчүн ошол мамлекеттер, башындагы 
15 жыл үчүн Кыргызстан пенсия чектеп берет”,- 
деп түшүндүрдү Кыргыз Республикасынын 
Социалдык фондунун төрагасы Теңизбек 
Абжапаров чет өлкөлүк жалпыга маалымдоочу 
каражаттардын өкүлдөрүнүн суроолоруна жооп 
берип жатып.

Расмий айрым маалыматтар боюнча 

Евроазиялык экономикалык биримдиктеги 
өлкөлөрдө Кыргызстандын бир миллионго 
жакын жараны иштеп жүрүшөт. Акыркы он 
чакты жылдын ичинде алар мекениндеги 

жакындарына 16,5 млрд.
доллар жөнөтүшкөн.

Эске салсак, КР Социалдык 
фонду 2015-жылдан бери 
Евразия экономикалык 
комиссиясынын (ЕЭК) 
алкагында Евроазиялык 
Экономикалык бирдикке 
м ү ч ө - м а м л е к е т т е р д и н 
ыйгарым укуктуу органдары 
менен биргеликте ЕАЭБке 
м ү ч ө - м а м л е к е т т е р д и н 
эмгекчилерин пенсиялык 
камсыздоо жөнүндө 
келишимдин долбоорунун 
үстүндө иштей баштаган. 

Келишимдин долбоорунун бир топ бөлүгү 
буга чейин да тараптар менен макулдашылып 
келген. Жогоруда белгиленгендей Россия 
Федерациясынын пенсиялык мыйзамдарына 
2015-жылы киргизилген жеке пенсиялык 
коэффициенттин көлөмүн эсептөө маселеси 
жөнгө салына электигине байланыштуу убакыт 
создуктурулуп келе жаткан.

Евразиялык Экономикалык бирликке мүчө-
мамлекеттердин эмгекчилерин пенсиялык 
камсыздоо жөнүндө келишимдин долбоору 
боюнча ЕЭК 2017-жылдын сентябрындагы өткөн 
кеңешмесинин жыйынтыгы боюнча Евразиялык 
өкмөттөр аралык кеңешменин 2017-жылдын 
августундагы тапшырмасын ишке ашыруунун 
алкагында талаш маселелерди мындан ары 
талкуулоо үчүн ар бир мүчө-мамлекетте 
ЕАЭБке мүчө-мамлекеттерде эмгектенгендерди 
пенсиялык камсыздоо жөнүндө келишимдин 
долбоору боюнча көчмө тегерек столдорду 
өткөрүү жөнүндө келишимге жетишилди.

Мүчө-мамлекеттерде көчмө тегерек 
столдорду өткөрүү жөнүндө сунуш ЕАЭБке мүчө-
мамлекеттерде эмгектенгендерди социалдык 
камсыздоо, пенсиялык укуктарды сактоо, 
медициналык жардам көрсөтүү жана кесиптик 
ишмердиги маселелери боюнча Консультативдик 
Комитеттин 2017-жылы 28-сентябрда өткөн 
жыйынында жактырылган.
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Мисалы биринчи көчмө Тегерек стол 2017-
жылы 28-ноябрда Казакстан Республикасынын 
Астана шаарында өткөн.

Сөз башында белгиленген Келишимдин 
долбоору боюнча кезектеги көчмө Тегерек стол 
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 
депутаттарынын, Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнүн жана мамлекеттик органдарынын 
жана коомдук уюмдардын өкүлдөрүнүн 
катышуусунда 2018-жылы 20-февралда Кыргыз 
Республикасынын Бишкек шаарында өттү.

Депутаттык корпусту, Өкмөттүн өкүлдөрүн 
жана коомчулукту келишимдин долбоорунун 
үстүндө иштердин жүрүшү жөнүндө маалымдоо 

аталган иш-чаранын максаты 
болуп эсептелет, анда ошондой 
эле Россия Федерациясынын 
Эмгек жана социалдык коргоо 
министрлиги тарабынан ЕАЭбке  
мүчө-мамлекеттерде эмгектенгендер 
үчүн келишимдин кабыл алыны-
шынын артыкчылыктары жөнүндө 
презентациясы белгиленип жатат.

Келишимди ишке ашыруу 
максатында аны менен 
бирге тараптардын ыйгарым 
укуктуу органдарынын өз ара 
аракеттешүүсүнүн тартибин 
регламенттеген документ кабыл 
алынышы керек. Ушуга байланыштуу 
аталган Тегерек столдун алкагында 
Келишимди ишке ашыруу 
боюна тийиштүү органдардын 

ортосунда өзара аракеттенүү тартибинин 
долбоорун иштеп чыгуу боюнча ЕАЭбке 
мүчө-мамлекеттердин пенсиялык камсыздоо 
чөйрөсүндөгү органдарынын ыйгарым укуктуу 
жана компетенттүү эксперттеринин ортосунда 
кеңешме өткөрүлмөкчү.

Эмгек мигранттарын пенсия менен 
камсыздоо жөнүндө келишимдин долбоорун 
талкуулаган катышуучулар кыргыз тарап 
аталган иш - чарага жогорку даярдыкта кам 
көргөнүн жана ал уюшкандыкта өткөнүн 
белгилишти.

КЫЗМАТТАШУУ
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"Пенсия журнал басылмасы" Бүгүнкү 
күндө Кыргыз Республикасынын Социалдык 
фонду менен Корея Республикасынын 
Улуттук пенсиялык кызматынын ортосунда 
кызматташуу жөнүндө Меморандумдун 
алкагында Корея Республикасынын Улуттук 
пенсиялык кызматынан (мындан ары – УПК) 
пенсиялык каражаттарды төлөп берүү маселеси 
боюнча Корея Республикасынын Улуттук 
пенсиялык кызматы менен кызматташып келе 
жатканы бир нече ирет малымдаган.

Меморандум Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнүн 2015-жылдагы № 579 буйругу менен 
бекитилген, ага ылайык Корея Республикасы-
нын аймагында эмгектенип жүргөн эмгек 
мигранттары улуттук мыйзамдарга ылайык 
Корея Республикасынын жарандарындай 
эле пенсиялык укуктарын түзө алышат. 
Камсыздандыруу учуру келгенде (пенсиялык 
куракка жеткенде, майыптыгы боюнча, баккан 
адамынан айрылганда, каза болгондо, башка 
өлкөгө туруктуу жашоого көчкөндө) Кореянын 
УПК пенсиялык топтоолорду төлөп берет. Эмгек 
мигранты Кореядан өз өлкөсүнө кеткенде 
камсыздандыруу учуру жетип пенсиялык 
төлөмдөрдү алуу укугу келип чыгат. 

Меморандум Кореянын УПК пенсиялык 
каражаттарды бир жолку төлөп берүүгө 
Кыргызстандын жарандарынан арыздарды 
кабыл алууну тартипке салууну белгилейт. КР 
жарандары тарабынан Кореянын аймагында 
иштеген мезгилинде топтолгон 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.

Меморандумду ишке ашыруу максатында 
КР Соцфонду менен «Кыргыз Почтасы» 
мамлекеттик ишканасы (МИ) ортосунда 
Кореянын УПК тапшырык бандеролдорун 
жөнөтүү боюнча почталык кызмат көрсөтүү 
тууралуу келишимге кол коюлган.

КР Социалдык фонду бир жолку төлөмдөрдү 
алууга Кыргызстандын жарандарынан 
арыздарды кабыл алат, арызга тиркелген 

документтердин пакетинин толуктугун 
текшерет, арыз берүү фактысын белгилейт жана 
пенсиялык топтоолордун төлөмдөрүн мындан 
ары уюштуруу үчүн Корея Республикасынын 
Улуттук пенсиялык кызматына өткөрүп берүүнү 
камсыз кылат.

Бир жолку пенсиялык төлөмдөр үчүн 
кайрылуу катталган жана жашаган жерине 
карабастан Кореянын УПК КР Соцфонддун 
региондук органына пенсияларды бир 
жолку төлөп берүүгө арыз жана эл аралык 
которууга арыз берүү аркылуу арыз ээси же 
ишеним берилген адам аркылуу жүргүзүлөт. 
Арызга Кыргыз Республикасынын Социалдык 
фондунун талаптарына ылайык документтер 
тиркелиши керек. 

Алуучу Кореядан кетүү ниетин бышыктоо 
үчүн авиабилет сатып алгандан кийин Корея-
нын аймагында бир жолку пенсиялык төлөм-
дөрү үчүн Кореянын УПК арыз берүү укугуна ээ.

Керектүү документтердин тизмеси:
1. Жалпы жарандык паспорт (сүрөтү, 

штампы,Кореядан чыгып кеткен датасы менен 
бетинин көчүрмөсү) ;

2. ID –карта;
3. Чет элдик жарандын Корея 

Республикасындагы каттоо картасынынын 
көчүрмөсү;

4. Банктык көчүрмө, арыз ээсинде бир 
жолку төлөмдөрдү алуу үчүн эсеп ачылыш 
керек;

5. Почта бөлүмдөрү менен берилген 
тиешелүү маркалар менен конверти жана 
«Кыргыз Почтасы» МИ тарабынан берилген 
тапшырык катты жөнөтүү жөнүндө акы төлөө 
квитанциясы;

6. Эгерде Корея өлкөсүнөн чыгуусунан 
кийин арыз ээсинде фамилиясы же аты 
өзгөрүлсө алмашуу боюнча документин берүүгө 
зарыл;

Бардык документтер жарактуу болушу 
керек!

Бардык зарыл документтер болгон учурда 
(салыштыруу үчүн көчүрмөсү жана түп нуска) 
арыз берүүчү Кыргыз Республикасынын 
Социалдык фондунун бөлүмдөрүндө  колдо 
болгон арыздардын формаларын толтурат.

КЫЗМАТТАШУУ

КОРЕЯДА ИШТЕГЕН КЫРГЫЗ ЖАРАНДАРЫ ТОПТОЛГОН 
ПЕНСИЛЫК ТӨЛӨМДӨРҮН АЛУУГА УКУКТУУ
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СОЦИАЛДЫК ФОНДДО КОРРУПЦИЯГА КАРШЫ 
АТКАРЫЛЫП ЖАТКАН ИШТЕР

Кыргыз Республикасынын Социалдык 
фондунун негизги максаттарынын 
бири болуп мамлекеттик социалдык 
камсыздандыруу жана пенсия менен 
камсыздоо тармагында сапаттуу 
мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү 
камсыздоо жана мүмкүн болгон 
коррупциялык көрүнүштөрдүн алдын 
алуу турат. “Пенсия журналы бул иштер 
тууралуу Кыргыз Республикасынын 
Социалдык фондунун Коррупциянын алдын-
алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу 
өкүлү Улан Токторбаев менен төмөнкүдөй 
мазмунда маектешти:

- Улан Аликович, Социалдык фонддо 
коррупцияга каршы аткарылып жаткан 
иштердин орчундууларын айтып берсеңиз?

Азыркы кезде коррупция менен күрөш 
жүргүзүү каражаттарынын бири болуп 
коррупцияга жол берүүчү шарттарды аныктап 
чыгуу жана жокко чыгаруу, ошондой эле андай 
шарттарды түзүү аракеттерине бөгөт коюу 
эсептелет эмеспи. Кыргыз Республикасынын 
Социалдык фондунун коррупцияга каршы 
чаралары коррупциялык схемаларды 
демонтаждоо боюнча иш-чаралардын 
деталдаштырылган планы күнүмдүк 
аткарылуучу иштер менен куралып, туруктуу 
аткарууга алынган.

Коррупцияга каршы пландык иш-чаралар 
негизинен алдын-алуучу мүнөздө болуп, 
мүмкүн болгон коррупциялык схемаларды 
жокко чыгарууга багытталган.

Кыргыз Республикасынын Президентинин 
«Бийлик органдарындагы саясий жана 
системалуу коррупциянын себептерин жоюу 
боюнча чаралар жөнүндө»  2013-жылдын 
12-ноябрындагы № 215- Жарлыгына ылайык, 
Кыргыз Республикасынын Коопсуздук 
кеңеши тарабынан ченемдик укуктук базаны 
жана Социалдык фонддун ишин талдоонун 
натыйжасында пенсияларды чектөө жана кайра 
эсептөө жана «Кыргыз почтасы» Мамлекеттик 
ишканасы аркылуу пенсиянын төлөнүшү, 
кирешелерди башкаруу жана мөөнөтү өткөн 
карыздар менен иш алып баруу сектору, 
активдерди башкаруу жана жекече эсепке алуу 
боюнча Социалдык фондунун системасында 

мүмкүн болгон коррупциялык схемаларды 
демонтаждоо боюнча иш-чаралардын 
деталдаштырылган планы бекитилип берилген, 
учурда анын аткарылышы боюнча сын пикирлер 
жетекчиликке алынып иштер улантылууда. 

- Жарандар үчүн кызмат көрсөтүүдө 
коррупциянын алдын-алуудагы негизги   
жылыштарды белгилеп айтсаңыз?

- Айтсак, соңку жылдарда жарандар үчүн 
Социалдык фондунун расмий сайты аркылуу 
жеке камсыздандыруу эсебинен каалаган 
убактысында жеке электрондук дарегине 
маалымат алуу мүмкүнчүлүгү түзүлдү. 
Муну менен Социалдык фондко төлөнгөн 
камсыздандыруу төгүмдөрү жөнүндө билип 
турууга кошумча ыкчам түрдөгү мүмкүнчүлүк 
берилди. Ал үчүн жаран өзүнүн жашаган  
жери боюнча тийиштүү Социалдык фондунун 
райондук, шаардык башкармалыгына арыз 
менен кайрылып, өзүнүн жеке электрондук 
дарегин көрсөтүү менен каттоодон өтүш керек, 
жеке камсыздандыруу эсебиндеги маалымат 
жаран көрсөткөн жеке электрондук дарегине 
жөнөтүлүп турат. 

Келечектеги пенсиянын өлчөмүн КР 
Социалдык фондунун расмий сайтындагы 
пенсиялык калькулятор аркылуу алдын-
ала, болжолдуу эсебин чыгарып көрүү 
мүмкүнчүлүгү түзүлдү. 

Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу 
каражаттары боюнча отчеттуулуктун 
электрондук системасы иштелип чыкты, 
муну менен камсыздандыруу төгүмдөрүн 
төлөөчүлөргө отчетторун интернет байланыш 
каражаттары аркылуу электрондук формада 
тапшыруу мүмкүнчүлүгү жаралды. Социалдык 
камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө шарттарын 
жөнөкөйлөтүү максатында Социалдык 
фондунун билинг системасы иштелип чыгып, 
мамлекеттик социалдык камсыздандыруу 
төлөмдөрү банктар жана төлөм терминалдары 
аркылуу алынат.

Накталай эмес төлөмдөрдүн үлүшүн 
жогорулатуу боюнча иштер жүргүзүлүп 
жатат. Пенсияларды төлөө үчүн улуттук 
төлөм системаларынын ыңгайлуулугу, 
артыкчылыктары тууралуу калк арасында 
дайыма түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп 

ИШМЕРДИК
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келгендиктен, пенсиясын коммерциялык 
банктардын карточкалары аркылуу каалаган 
убагында жана керектүү көлөмүндө ыңгайлуу 
шартта алууну каалаган пенсионерлердин саны 
өсүүдө.

Мыйзамдарга ылайык, курагы боюнча 
пенсия чектөө үчүн болгону негизги 5 гана 
документ талап кылынат, булар: паспорт, эмгек 
китепче, 5 жыл катары менен иштеген мезгили 
үчүн айлык акысы тууралуу архивдик маалым 
кат, диплом, аскер билети (эркек кишилер үчүн). 

Башка документтер негизги документтер 
жок болуп калган учурда гана жарандардын 
кызыкчылыгын көздөп башка документтер 
менен толукталат. Башкача айтканда, кошумча 
документтерди тапшыруу зарылчылыгы 
пенсияга чыгып жаткан жарандардын 
пенсиялык укуктарын толук кандуу камсыздоо 
максатында келип чыгат. 

Жарандарга ыңгайлуулук жана оңтойлуулук 
түзүү максатында  Социалдык фонд тарабынан 
пенсияны чектөөнү жана кайра эсептөөнү 
жөнөкөйлөтүү максатында документтердин 
санын азайтууга бир катар чаралар каралды. 
Пенсияны чектөө үчүн керектүү болгон  
1996-жылдан берки маалыматтар Социалдык 
фонддун жеке эсепке алуу базасында бар болгон 
учурда жарандардан суратып алуу токтотулду.

Пенсия чектөө үчүн зарыл болгон айлык 
акылары боюнча маалым катты тапшыруу 
тартибин жөнөкөйлөтүү максатында мыйзамга 
өзгөртүү киргизилди, ага ылайык жарандын 
мурда иштеген мекемесинен же болбосо архив 
агенттигинен айлык акылары боюнча маалым 
катты алууга мүмкүнчүлүгү жок болуп калган 
учурунда, пенсионердин макулдугу менен 
пенсиянын биринчи камсыздандыруу бөлүгү 
айлык  акынын белгиленген эң аз өлчөмүнөн 
камсыздандыруу стажына жараша пайыздарда 
көбөйтүлүп алынат.

Пенсияга чыгууга тапшырылуучу 
документтердин санын азайтууга чаралар 
көрүлүп, Социалдык фонддун аймактык 
башкармалыктарына Социалдык фонддун 
өзүнүн, ошондой эле эриш-аркак иш алып 
барган башка мамлекеттик органдардын 
карамагындагы жана компетенциясындагы 
документтерди жарандардан суратпастан өз 
алдынча толуктап чогултуу көрсөтмөлөрү 
берилди. Мисалга келтирсек бул документтер: 
айлык акылары боюнча жылдык маалым кат; 
Социалдык фонддо карыздарынын жоктугу 
боюнча маалым кат; жеке камсыздандыруу 
эсебинен көчүрмө; камсыздандырылган 

адамдын жеке идентификациялык номери; 
мекеменин жоюлгандыгы тууралу маалым 
кат; каражаттардын капитализацияланышы 
тууралу маалым кат; айлык акылары жана 
стажы боюнча текшерүүнүн актылары; эл 
аралык сурамжылоо каттары; кары адамдарды 
жана 1-топтогу майыптарды баккандыгы 
жөнүндө акт; пенсиянын чектелиши жөнүндө 
маалым кат; окуган жеринен академиялык 
маалым кат; балдардын туулгандыгы тууралу 
күбөлүктөр; жарандык алуусу же жарандыктан 
чыгуусу тууралу маалым кат.

- Социалдык фонддун иши менен кеңири 
таанышып чыгууга, маалыматтарды 
алып турууга жарандардын кандай 
мүмкүнчүлүктөрү бар экенин сиз да эске 
салып кетсе уну? 

Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду 
коррупциялык көрүнүштөрдүн алдын-алуу 
максатында ар бир жаран фонддун бардык иш 
багыттары жөнүндө толук кандуу маалыматты 
Интернет аркылуу расмий сайтка кирип алып 
турушуна кызыкдар.  

Социалдык фонддун “www.socfond.kg” 
расмий сайты калк үчүн ыңгайлуу форматта 
иштейт. Бул сайт аркылуу мамлекеттик 
социалдык камсыздандыруу жана пенсия менен 
камсыздоо маселелери боюнча суроолорду 
берип, жоопторун онлайн-режиминде алып 
турса болот.

Жарандардын өз алдынча түздөн-түз 
таанышуусу үчүн сайтта мамлекеттик 
социалдык камсыздандыруу жана пенсия менен 
камсыздоо боюнча укуктук-ченемдик актылар, 
маалыматтар, иш графиктери, жарандарды 
кабыл алуу графиги, 0(312) 54-33-16,  
57-66-61 ишеним телефондорунун номерлери, 
Call-борборунун 1202 кыска телефон номери, 
help@sf.kg электрондук почта дареги 
көрсөтүлгөн.

Жогорудагылардын негизинде, коомчулук 
тарабынан Кыргыз Республикасынын 
Социалдык фондунун коррупцияга каршы 
алдын-ала көрүлүп жаткан чараларын колдоого 
алышы биздин коомубузда коррупцияга терс 
мамилени калыптандырууга салым кошот.  

ИШМЕРДИК
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БАКТЫГҮЛ АШИМАЛИЕВА, 
КРСФНЫН ПЕНСИЯНЫ БОРБОРЛОШТУРУП 

ЧЕКТӨӨ ЖАНА КАЙРА ЭСЕПТӨӨ 
БАШКАРМАЛЫГЫНЫН БАШЧЫСЫ: 

”СОЦИАЛДЫК ФОНД  
МЕНЕН КАДАМДАШМЫН”

Редакция журналыбыздын маек төрүнө 
жогоруда аты аталган башкармалыктын 
башчысы Ашималиева Бактыгүл Догдурбаев-
наны чакырып, башкармалыктын жыл ичинде 
жасаган иши жана пенсияга чыгуу үчүн алгачкы 
кадамдар эмнеден башталышы керек деген 
маселе боюнча аңгемелешти. 

Бактыгүл Догдурбаевна, Сиз жетектеген 
башкармалык өткөн жылды кандай 
жыйынтыктадыңыздар, же 2017-жылы 
канча адамга жаңыдан пенсия чектелди?

Б.А.- Албетте биздин башкармалык 
Социалдык фонддун мамлекеттик социалдык 
пенсиялык камсыздандыруу жаатында 
жүргүзгөн ишмердигине өз милдетибизге 
ылайык салым кошуп келүүдө деп белгилей 
алам. Эгер суроого так сандар менен жооп 
бере турган болсом өткөн 2017- жылы өлкө 
аймагы боюнча 92 миң493 пенсиялык дело 
келип түшкөн. Ошол эле жылдын 1-январына 
карата калган 4117 пенсиялык дело бар 
болчу. Ошондо жалпы жонунан 95 миң 951 
пенсиялык иш кароодон өттү. Жыйынтыгында 
47миң443 делого пенсия жаңыдан чектелди, 
дагы 48 миң449 адамдын пенсиясын кайрадан 
эсептөө жүргүзүлдү, ал эми 59 пенсиялык дело 
кайрадан тариздөө үчүн Социалдык фонддун 

регионалдык башкармалыктарына жөнөтүлдү. 
Эми бул мисалдарды санап коюу, албетте 
оор эмес, бирок ошол ар бир делону үңүлүп 
текшерип чыгуу, тыкыр изилдөө оңой жумуш 
эмес. Ар бир делонун артында ПЕНСИОНЕР 
турат. Ал өлкөбүздүн жараны, жаштыгы артта 
калып- улгайган адам. Бизге келген бардык дело 
– кандайдыр бир тагдырлардын, күүдөн тайган 
өмүрлөрдүн, таман- акы, мандай-терлердин 
жыйындысын элестетет. Анан биз кантип 
дыкаттык менен мамиле жасабай коёбуз? 
Орустардагы белгилүү инсан Фаина Раневская 
айткандай миллиардаган адамдарга өмүр 
берилет,а карылык андай эмес. Келип түшкон 
делолордун баары оң жактуу чечилип кетишин 
биз дагы каалайбыз, тилекке каршы кээде жер-
жерлердеги кызматкерлердин ашелемдикке 

Карапайым жарандар адатта Социалдык 
фондду улгайган адамдарга пенсия чектеп 
берген түзүм катары түшүнүшөт.
Кандайдыр бир деңгээлде бул туура 
түшүнүк, анткени Кыргыз Республикасынын 
“Социалдык фонд жөнүндөгү” мыйзамында 
Кыргыз Республикасынын Социалдык 
фонду (мындан ары - Социалдык фонд) 
Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик 
социалдык камсыздандыруу жана 
пенсия менен камсыз кылуу чөйрөсүндө 
мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана 

башкарууну жүзөгө ашырган, мамлекеттик 
социалдык камсыздандыруу жана пенсия 
менен камсыз кылуу тутумунун өзалдынча 
башкаруу принцибинде иштеген аткаруучу 
органы болуп саналат деп айтылат. 
Андыктан бүтүндөй мамлекеттин саны 
600миңге чаап барган пенсионерлерине 
пенсия чектөө иши Социалдык фонддун 
Пенсияны борборлоштуруп чектөө жана 
кайра эсептөө башкармалыгы аркылуу 
өтөт. 
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жол берүүсүнөн улам айрым делолор артка 
кайтарылат, бирок алар дагы туура даярдалып 
келгенден кийин пенсия чектелбей койбойт.

-Сиз санап өткөн делолордун басымдуусу 
пенсиянын кайсы түрлөрү боюнча келип 
түштү?

Б.А.- Албетте жаш курагы боюнча пенсияга 
чыгуу жөнүндө делолор басымдуулук кылат.
Бирок, багуусунан айрылгандыгы боюнча 
пенсия чектөөнү сурагандарга караганда 
майыптыгы боюнча пенсияга чыгууга муктаж 
адамдардын саны арбып баратканы өкүндүрөт. 
Ырас, биз аларды бирден санап статистикалык 
отчет түзбөйбүз, бирок практикада бул 
байкалууда.

-Айрым делолордун кайра тариздөөгө 
артка кайтарылышына эмнелер себеп 
болушу мүмкүн, себеби делосун райондук-
шаардык башкармалыктарга тапшырган 
адам пенсияга үмүт кыла баштайт да, 
анын үстүнө сиздердин колго келгенге чейин 
ал документтерди жер-жерлерде карабай 
туруп кабыл алышы мүмкүн болбосо керек?

Б.А.-ооба туура айтып жатасыз,пенсияга 
чыгуучу адам адегенде жашаган жери 
боюнча Социалдык фонддун регионалдык 
башкармалыктарына кайрылат. Эми, адамдык 
фактор дейбизби, кээде биздин жер-жерлердеги 
кызматкерлерибиз дыкаттык менен көңүл 
бурбай калышат. Эмгек китепчеси боюнча же 
иштеген жылдарынын санын туура эсептебей 
калышат. Кайрылган жарандын делосун дароо 
каттап алып, анан кем-карчын толуктап кел деп 
талап кылган учурлар бар.

-Ыңгайы келгенде айта кетиңизчи, кайсы 
район-шаарлардан документтер туура 
кабыл алынууда? Өз ишине жоопкерчиликтүү 
кызматкерлерди атай кетсеңиз?

Б.А.- Мен өз милдетине жоопкерчиликтүү 
мамиле жасайт деп регионалдык башкар-
малыктардын пенсия бөлүмдөрүнөн Москва, 
Жайыл, Манас, Тоң, Нарын, Ноокен, Чоң-Алай 
райондорун жана Балыкчы, Каракол, Кара-Көл, 
Сүлүктү, Ош, Жалал-Абад шаарларын атаcам 
болот.

-Өзүңүз жогоруда бир белгилеп өттүңүз, 
ар бир делонун артында пенсияга үмүт 
кылган адам турат деп. Күн сайын бир канча 
пенсиялык делолорго көз салсаңыз, балким, 
Социалдык фонд сиздин тагдырыңыз чыгар.

Б.А.-Ооба, Жусуп Баласагын атындагы 
кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин 
учет-экономикалык факультетин аяктагандан, 
башкача айтканда студенттик отургучтан 

кийин эле келип иштеген жерим ушул тармак 
болуп калды.Бала- чагымда апама жардам берип 
(апам дагы ушул тармакта 40 жыл иштеген 
адам) кагаздарын кошо карашчумун. ,баламын 
да.1994-жылы пенсия эсептөө жана төлөө 
боюнча регионалдык борбордун босогосун 
жетектөөчү адис болуп аттадым эле, ошондон 
бери пенсионерлер менен байланыштамын.
Үйрөндүм, үйрөттүм дегендей...

-Чейрек кылымга барып калган тура 
эмгек тажрыйбаңыз. Бул аралыкта 
Социалдык фонд жасаган реформаларга да 
катышкан турбайсызбы анда?

Б.А.- Мына быйыл Кыргыз Республикасынын 
Социалдык фондунун түзүлгөнүнө 25 жыл 
толгону турат. Бул мезгилдердин аралыгында 
реформалардын башын Жарандарды жекече 
эсепке (персонификациялык учет) алуу 
баштады, андан соң пенсияга чыгуунун 
ийкемдүү курагы киргизилди, 2010-жылдан 
тарта мамлекеттик топтоо пенсиялык фонду 
иштей баштады. Албетте бул реформалардын 
баары камсыздандырылган адамдарга көрүлгөн 
камкордук эмеспи. Айтор Социалдык фонд 
менен кадамдаш келе жатабыз.

-Сиздин устаттарыңыз?
Б.А.-Кенедей кезимден социалдык 

камсыздандыруу деген сөз менен оозандырган 
албетте өзүмдүн апам болду. Бул системаны 
бир күндө өздөштүрүп кеткенге болбойт, 
ошондуктан апамдан көп нерсени сурачумун.
Ал эми өзгөчө белгилеп айта турган устатым – 
бул мени биринчи жолу жумушка кабыл алган, 
ишти үйрөткөн, пенсиялык мыйзамдар боюнча 
билимимди жогорулаткан Өскөнбаева Настагүл 
Алымкуловна. Азыр ардактуу эс алууда, 
социалдык камсыздоо тармагынын эмгек 
сиңирген кызматкери, Кыргыз Республикасына 
сиңирген өзгөчө эмгеги боюнча пенсия алуучу. 
Мамбеталиева Мария Улушбековна - пенсияны 
эсептөөнү үйрөткөн устатым. Азыркы кезде 
Каржы министрлигинде эмгектенет. Андан 
сырткары ушул күндө Биринчи май райондук 
башкармалыгынын пенсияны төлөөнү 
көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы болуп иштеп 
жаткан Анаркүл Абдрахманова да менин 
устатым.

-Биринчи жетекчилерди унутупоо бул 
адептүүлүктүн белгиси, эми бир аз башка 
нуктан суроо салгым келип турат. Сиз 
кутман курак деп эмнени түшүнөсүз?

Б.А.- Мен айтаар элем, ар бир курактын өзүнчө 
ырахаты бар деп. Жаш курак бул - максатка 
умтулуу, ийгиликтерди багынтуу болсо, жаштык 
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кез артта калган курак айталы, карылык бул 
балдарыңдын, өтөгөн эмгегиңдин ырахатын 
көрүү. Кутман курак бул тирүүлүктөгү, ар бир 
адамдын өмүр сапарындагы өзгөчө мезгил, 
көптү көрүп, көптү билгендик, турмуштук 
тажрыйбалуулук, тыянак чыгарчу жана 
бактылуу доордо күн кечирчү мезгил.

Менин кесиптештерим 

Билип алыңыз
Пенсия дайындоо үчүн кайрылуунун тартиби
1. Курагы боюнча майыптыгы боюнча, 

баккан адамынан айрылгандыгы боюнча 
пенсия алууга укугу бар камсыздандырылган 
адамдар пенсия дайындоо жөнүндө арыз менен 
өзү жашаган жердеги Социалдык фонддун 
аймактык бөлүмүнө арыз менен кайрылат.

Курагы боюнча пенсия дайындоо үчүн зарыл 
болгон документтердин тизмеси

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 
2005-жылдын 12-январындагы № 10 токтому 
менен пенсия дайындоо жана кайра эсептөө, 
пенсиянын бир түрүнөн экинчи түрүнө өтүү 
үчүн зарыл болгон документтердин тизмеси 
бекитилген.

Аталган тизмеге ылайык курагы боюнча 
пенсия дайындоо жөнүндө арыз менен кошо 
төмөнкү документтер берилүүгө тийиш:
 алуучунун паспорту
- качкындын расмий статусуна ээ болгон 

жарандар үчүн - качкындын күбөлүгү;
- КР аймагында туруктуу жашаган чет 

өлкөлүк жарандар үчүн - КР ички иштер 
органдары тарабынан берилген жашоо укугуна 
берилген уруксат.
 эмгек китепчеси;
 ООЖду же ЖОЖду бүткөндүгүн тууралуу 

диплом (1999-жылдын 19.02. чейинки окуу 
эсептелет. Күндүзгү бөлүм);
 аскердик билет;
 аялдар үчүн - балдарынын туулгандыгы 

тууралуу күбөлүгү;
 1996-жылдын 1-январына чейин катары 

менен каалаган 60 ай үчүн эмгек акы жөнүндө 
маалымкаттар;
 башка фамилияга берилген документтер 

болгондо никени каттоо же бузуу жөнүндө 
күбөлүк;
 пенсиялык күбөлүк алуу үчүн 3x4 см 

өлчөмүндөгү эки сүрөт.
 майыптыгы боюнча пенсия алуу 

жогоруда көрсөтүлгөн документтерден 
тышкары үчүн медико-социалдык эксперттик 
комиссия тарабынан берилген майыптыкты 
күбөлөндүргөн актынын көчүрмөсү;
 багуучусунан ажыраган боюнча пенсия 

алуу үчүн өлгөн адамдын жогоруда көрсөтүлгөн 
документтерден тышкары нотариалдык жол 
менен күбөлөндүргөн багуучунун өлгөндүгү 
тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү;
 балдардын күбөлүгүнүн көчүрмөсү;
 16 жаштан жогору балдар болсо окуган 

жеринен күндүзгү бөлүмдө окугандыгы 
тууралуу маалымкат.

Нуржамал Бейшекожоева, Сайрабүбү Салымбекова

Чолпон Омурзакова

Гүлбарчын Нурматова

Суроо салган “Пенсия” 

МЕН СОЦФОНДДО ИШТЕЙМ
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РАЙОНДО АЛДЫҢКЫ МЕКЕМЕ БОЛГОН БАШКАРМАЛЫК

Биз жөнүндө

Ак-Талаа райондук Социалдык фонд 
башкармасында 19 адам эмгектенет. Алардын 
ичинен 14 жооптуу кызматкерлер, 5 кенже 
техникалык кызматкерлер.

Социалдык фондуда 2 сектор, 3 бөлүм иш 
аткарат:

Кызматкерлердин ичинен 5 кызматкерибиз 
Кыргыз Республикасынын Социалдык 
фондунун «Отличниги» төш белгиси менен 
сыйланышкан (А.Таштанкулова, И.Акматалиев, 
З.Жумадилова, Д.Баялиева, Г.Осконбаева), 2 
кызматкерибиз Кыргыз Республикасынын 
Социалдык фондунун «Ардак грамоталарынын» 
ээси (Г,Шерматова, Ж.Акунова). Райондук 
Социалдык фонд башкармасы ишинде жогорку 
көрсөткүчтөргө жетишкендиктери үчүн 
райондук мамлекеттик администрациясы 
тарабынан уюштурулган мелдештин 
жыйынтыгы менен 2015,2016-жылдары 
«Алдыңкы мекеме» номинациясын жеңип алган. 
Ал эми Кыргыз Республикасынын Социалдык 
фонду тарабынан уюштурулган мелдештин 
жыйынтыгы менен 2014-жылы 1-даражадагы 
«Диплом», 2015-жылы 3 даражадагы «Диплом 
менен сыйланган.

Ишибиз жөнүндө

Ар бир сектордун, бөлүмдүн жыл 
башында жылдык пландары бекитилип 

А. Таштанкулова, Ак-Талаа РСФБнын башчысы

берилет. Жыл сайын райондук мамлекеттик 
администрациясында жетекчинин жылдык 
отчетун эл алдында угуп, баа берүү салтка 
айланып калган. 2017-жылдын отчету 
2018-жылдын башында-январь айында 
берилип, жакшы баага татыды. 2018-жылдын 
1-жарым жылдыгынын ичинде 18 айылда 
айылдык жыйындар өткөрүлүп, эл алдында 
отчет берилет жана Социалдык фондуга 
тиешелүү укутук-ченемдик актыларга 
киргизилген өзгөртүүлөр боюнча түшүндүрүү 
иштери жүргүзүлүп турулат. Жыл сайын апрель-
май айларында райондук билим берүү бөлүмү 
менен бирдикте окуучулардын социалдык 
сабаттуулугун жогорулатуу максатында окуу-
тренингдер өткөрүлүп келүүдө. 

Маалыматтар сүйлөйт

Үстүдөгү 2018-жылга карата социалдык 
фонд башкармасынын эсебинде 5235 пенсионер 
бар. 

Алардын ичинен: 
- жашы боюнча 4237 пенсионер.
- майыптуулугу боюнча 525 пенсионер 
- багуусунан ажырагандыгы боюнча 473 

пенсионер. 

Пенсионерлердин ичинен: 
13- персоналдык пенсионер 
64 – Донор 
2 – Согуштун катышуучусу 
6 - ЧАЭС
5 - Советтик Армиянын майыптары
654 – «Баатыр энелер»
239 - 80 жаштан жогоркулар.
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2017-жыл ичинде пенсияны каржылоого 

333106,1 миң сом төлөндү. Пенсионерлердин 
45 пайызы,же 2404 пенсионер почта байланыш 
түйүндөрүнөн, 55 пайызы, же 2849 пенсионер 
финансалык уюмдардан пенсия алышат. 

Жыл ичинде пенсияга төлөнгөн акча 
каражатынан:

- Почта байланыш түйүндөрүнө 152949,9 
миң сом берилди,же төлөнгөн пенсиянын 46 
пайызы. 

– банкатарга 180156,1 миң сом же төлөнгөн 
пенсиянын 54 пайызы. 

Пенсияга төлөнгөн акча каржатынын 32 
пайызы райондук уюмдардан чогулса, 68 
пайызын Республикалык Социалдык фонду 
тарабынан каржыланды. 2017-жылдын 
1-октябрына карата Кыргыз Республикасынын 
Окмотунун токтомунун негизинде пенсияга 
кайра эсептөөлөр жүргүзүлүп орточо эсеп 
менен алганда ар бир пенсионерге 520 сомдон 
кошулду.Эгерде көбөйгөнгө чейин бир айлык 
пенсиясынын өлчөмү 25443,2 миң сом болсо, 
кийин 28105,6 миң сомду түздү,же 2662,4 миң 
сомго көбөйдү. 

Бүгүнкү күндө пенсиянын бир айлык 
өлчөмү 30662,1 миң сомду түзөт. Райондо 18 
айыл-кыштактар алыс жайгашкандыктан 
атуулдардын пенсияга чыгууда керектүү 
иш кагаздарды даярдап тапшырууга 
убаракерчиликти тартпас үчүн ар бир 
почта байланыш бөлүмдөрүндө «Соцфонд 
маалымдайт» аттуу стенддер уюштурулган. 

Камсыздандыруу төгүмдөрүн өз мөөнөтүндө 
чегербеген мекеме-ишканаларга, дыйкандарга, 
жеке ишкерлерден 2241,5миң сом өндүрүлдү. 
Областтык экономсотко 2 материал бергенбиз, 
азыр сот өндүрүшүнө алынган, андан сырткары 
1025,1 миң сом айыптар салынып өндүрүп 
алдык. 

Ак-Талаа районунун калкынын саны 38800 
адам, анын ичинен 35440 адам жеке эсепке 
алууга камтылган. Жеке эсепке алуу системасын 
райондук ГААК бөлүмү жүргүзөт.

Кыргыз Республикасынын Социалдык 
фонд башкармасынын 2015-жылдын 
27-февралындагы №27 токтомуна ылайык 
«Eleed» программасына маалыматтарды 
киргизүү колго алынды. 2010-2014-жылдар 
үчүн программага толугу менен киргизилген.

– чарбалык субъектилерден эсептик 
ведомостору - 100% 

- дыйкан,фермерлердин төлөмдөрү - 100% 
- камсыздандыруу полистери - 100% ал 

эми 2017-жылдар үчүн:

- чарбалык субъектилердин эсептик 
ведомостору 100% 

- дыйкан,фермерлердин толомдору 100% 
- камсыздандыруу полистер 100%         
2017-жыл ичинде 1788 пенсиялык иштер 

маалымат базасына киргизилсе, анын ичинен 
1570 адамдын массалык кайра эсептооолору 
базага киргизилди.Каза болгондугу үчүн 218 
адам маалыматтык базадан чыгарылды.

Нургүль Жанузакова жана Венера Закирова

Биздин кызматкерлер:

Ильич Ибраимов жана Динара Сасыкова

Дилдекан Баялиева жана Билимкүл Мурзакулова
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СОЦИАЛИСТТИК ЭМГЕКТИН  
21 БААТЫРЫ ЧЫККАН РАЙОН

Адегенде район жөнүндө баян
Кара-Суу району Кыргызстандагы бирден-

бир чоң район болуп саналат. 421 401 миң калкы 
бар район 1920-жылы волостук комитети 
болуп түзүлгөн. Районду чыгышынан Өзгон, 
түштүгүнөн жана түштүк-чыгышынан Алай, 
батышынан Ноокат, Араван райондору, ал эми 
түндүгүнөн Өзбекстан Республикасы менен 
чектешет. Кара –Суу районунун жалпы аянты 
2,7 кв. чакырымды жана жалпы областтын 9,7 
жана калкынын 32 пайызын түзгөн ири район 
экендиги менен белгилүү.

Райондо жалпы республикага Фергана 
өрөөнүнө белгилүү базары менен да 
таанымал. Базарда ушул тапта 10миңге жакын 
адам соода-сатык иштери менен алектенет. 
Райондун даңкын чыгарган дагы бир 
маалымат бул: мында Социалисттик эмгектин 
эки жолку. Советтер союзунун, СССРдин 
“Данк” орденинин I, II, III даражадагы толук 
кавалеринин жана Социалисттик эмгектин 21 
баатыры чыккан аймак.

Райондун курамагына 16 айыл өкмөтү, 
райондук деңгээлдеги 1 шаар жана 134 айыл 
кирет

Кара-Суу райондук башкармалыгы 6 
бөлүмдөн турат:

Кызматкерлердин ичинен 4 кызматкери-
биз Кыргыз Республикасынын Социалдык 
фондунун «Отличниги» төш белгилери 
менен сыйланышкан С.Усөнов, М.Исмаилова, 
Ч.Кенжебаева, Б.Абылов, 3 кызматкерибиз 
Кыргыз Республикасынын Социалдык 
фондунун «Ардак грамоталарынын» ээси 
С.Шамшиев, А.Туратова, Ш.Эргешов. Райондук 
Социалдык фонд башкармасы ишинде жогор-
ку көрсөткүчтөргө жетишкендиктери үчүн 
райондук мамлекеттик администрациясы 
тарабынан уюштурулган мелдештин 
жыйынтыгы менен 2014-жылы «Мыкты 
мекеме» номинациясын жеңип алган. Ал 
эми Кыргыз Республикасынын Социалдык 
фонду тарабынан уюштурулган мелдештин 
жыйынтыгы менен 2017-жылы II даражадагы 
диплом менен сыйланган.

Ишибиз жөнүндө
Ар бир бөлүмдүн жыл башында жылдык 

пландары бекитилип берилет. Жыл сайын 
райондук мамлекеттик администрациясына 
жетекчинин эл алдында угуп баа берүү 
салтка айланып калган. 2017-жылдын отчету 
2018-жылдын январь айына берилип жакшы 
баага татыды. 2017-жылы 16 айылдык 
округда райондун акими, жетекчилер менен 
биргеликте элдик жыйындар өткөрүлүп эл 
алдында отчет берилет жана Социалдык 
фондуна тиешелүү укуктук ченемдик 
актыларга киргизилген өзгөрүүлөр боюнча 
түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп турулат.

Райондук маалыматтар.
Үстүдөгү 2018-жылга карата социалдык 

фонд башкармалыгынын эсебинде 36712 
пенсионер бар.

Алардын ичинен: 
- жашы боюнча 26548 пенсионер.
-майыптуулугу боюнча 7793 пенсионер
- багуусунан ажырагандыгы боюнча 2281 

пенсионер.

Султан Усонов, Кара-Суу РСФБнын башчысы
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Пенсионердин ичинен:
21-персоналдык пенсионер 
1-Донор
12-Согуштун катышуучусу
43-ЧАЭС
26 – Советтик Армиянын майыптары
1704 – «Баатыр энелер»
2467 – 80 жаштан жогоркулар.

2017-жыл ичинде пенсияны 
каржылоого 1957450406 миң сом төлөндү. 
Пенсионерлердин 53 пайызы, же 19797 
пенсионер почта байланыш түйүндөрүнүн, 
47 пайызы, же 16915 пенсионер финансылык 
уюмдардан пенсия алышат.

Жыл ичинде пенсияга төлөнгөн акча 
каражатынан:

- Почта байланыш түйүндөрүнө 
1030928462 миң сом берилди, же төлөнгөн 
пенсиянын 53 пайызы.

- банктарга 926521944 миң сом же төлөнгөн 
пенсиянын 47 пайызы.

Пенсияга төлөнгөн акча каражатынын 
45 пайызы райондук уюмдардан чогулса, 55 
пайызын Республикалык Социалдык фонду 
тарабынан каржыланды. 2017-жылдын 
1-октябрына карата көбөйгөнгө чейин бир 
айлык пенсиянын өлчөмү 162205372 миң сом 
болсо, кийин 174692253 миң сомду түздү, же 
12486881 миң сомго көбөйдү.

Бүгүнкү күндө пенсиянын бир айлык 
өлчөмү 177030337миң сомду түзөт. 
Райондо 17 айыл-кыштактар алыс 

жайгашкандыктан атуулдардын пенсияга 
чыгууда керектүү иш кагаздарды даярдап 
тапшырууга убаракерчиликти тартпас үчүн 
ар бир почта байланыш бөлүмдөрүндө 
«Соц фонд маалымдайт» аттуу стенддерди 
уюштуртанбыз.

Кара-Суу районунун калкынын саны 
421402 адам, анын ичинен жекече эсепке 
алуу системасы райондук ЖААК бөлүмүнө 
өткөрүлгөнгө чейин 387746 адам каттоого 
камтылган.

Кыргыз Республикасынын Социалдык 
фондунун 2015-жылдын 27-февралындагы 
№27 Токтомуна ылайык «Eleed» 
программасына маалыматтарды киргизүү 
колго алынды. 2010-2017-жылдар үчүн 
программага;

- чарбалык субьектилерден эсептик 
вдомостору,

- дыйкан,фермерлердин жылдык 
маалыматтарын,

- камсыздандыруу полистерин толугу 
менен киргизилүүдө.

Жарандардын өздүк эсебинен 2017-жыл 
ичинде пенсияга чыгуу үчүн жана маалымат 
алуу учун 3997 адамга көчүрмөлөр берилди.

Ал эми иштеп жаткан 1852 пенсионерге 
2017-жыл иштеген эмгек акысы боюнча 
кайра эсептөөгө көчүрмөлөр пенсия чектөө 
бөлүмүнө өткөрүлдү.

Кыргыз Республикасынын социалдык 
фондунун бюджетинин киреше бөлүгүн 
аткаруу максатында 2017-жылдын 12 айында 
467млн 136 миң 000 сом камсыздандыруу 
төлөмдөрү жыйналып планга карата 104,8% 
түзүп, коюлган пландан 21 млн 436миң 000 
сом көп жыйналды. 

Камсыздандыруу төгүмдөрүн өз 
мөөнөтүндө чегербеген мекеме-ишканаларга, 
дыйкан-чарбаларга, жеке ишкерлерге 
претензиялар жөнөтүлүп, 19 млн 963 миң 
600сом өндүрүлдү. Ош областынын райондор 
аралык сотуна 8 мекеме-ишкана 4млн 126 
миң 900 сомго сотко берилип, андан 2млн 
531миң 100 сом өндүрүлдү жана 2 ишкана 
финансы полициясына берилип 60миң 500 
сом өндүрүлдү. 

БИЗДИН АЙМАК
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СИЗ ҮЧҮН ЫҢГАЙЛУУЛУК

ИНТЕРНЕТ АРКЫЛУУ ЖЕКЕ ЭСЕПТЕН  
КАМСЫЗДАНДЫРУУ КӨЧҮРМӨСҮН АЛУУ

КР Социалдык фонду жарандар өздүк 
камсыздандыруу эсебинде топтолгон 
камсыздандыруу төгүмдөрү жөнүндө билүү 
жана on-line режиминде өздүк камсыздандыруу 
эсебинен маалымат алуу үчүн жаңы 
мүмкүнчүлүктөр пайда болгондугун билдирет.      

Камсыздандырылган адамдын өздүк 
камсыздандыруу эсеби – бул анын жекече 
идентификациялык номери. Өздүк 
камсыздандыруу эсебиндеги маалыматтар 
жарандын пенсияга укугун жана пенсиясынын 
өлчөмүн аныктоо үчүн колдонулат. 

Ал үчүн жаран электрондук дарегин көрсөтүп, 
инсандыгын ырастоочу документ жана арыз 
менен Кыргыз Республикасынын Социалдык 
фондуна же анын региондук башкармалыгына 
бир жолу кайрылышы керек.

Эми жаранда каалаган убакта жана өлкөнүн, 
дүйнөнүн каалаган бурчунан Порталга кирип, 
ЖИНди терип, өздүк камсыздандыруу эсебинен 
ыкча маалымат алуу, пенсиясынын толуктугун 
жана тууралыгын текшерүү, аны толуктоо жана 

өлчөмүн болжолдоо мүмкүнчүлүгү пайда болду.
Портал аркылуу өздүк камсыздандыруу 

эсебинен алынган маалыматты медициналык 
мекемеге, коммерциялык банктарга ж.б. 
көрсөтүү үчүн дагы пайдаланууга болот.

Бүгүнкү күндө on-line режиминде өздүк 
камсыздандыруу эсебинен маалымат алуу үчүн 
2 700 жаран катталган.

Социалдык фонддун Окуу борбору 
тарабынан топтолуп даярдалган укуктук-
ченемдик актылардын жыйнагынын 2 
томдугу 500 нуска менен жакында жарык 
көрдү. 

Жыйнак Кыргыз Республикасында 
мамлекеттик социалдык камсыздандыруу 
маселелерин жөнгө салуучу мыйзамдык, укук-
ченемдик, усулдук актыларды камтыйт. Жаңы 
жыйнак Социалдык фонддун кызматкерлери 
кызматтык милдеттерин аткарууда колдонууга 
багытталат. Жыйнактын жооптуу редактору 
Окуу борборунун директору Кылычбек 
Нусупбеков. – Социалдык фонддун кызмткерлери  
жетекчиликке алуучу мындай жыйнак 2006-
жылы дагы чыгарылган. Бирок андан бери 
мыйзамдык актыларга көп өзгөртүүлөр жана 
толуктоолор киргизилди.Ошондуктан Окуу 
борбору жыйнактын жаңы топтомун чыгарууну 
колго алды, - деп белгилейт жооптуу редактор.

УКУКТУК-ЧЕНЕМДИК АКТЫЛАРДЫН ЖАҢЫ ЖЫЙНАГЫ
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ТҮРКИЯДАГЫ КЫРГЫЗ ОКУТУУЧУЛАРЫ

Түркияда жалпысынан 183 университет-
те үч миңге жакын чет өлкөлүк агартуучу 
эмгектенет. Алардын арасында кыргызстан-
дык 46 улук окутуучу түрк жогорку окуу 
жайларында сабак берет. Илимдин эки 
профессору, беш доцент жана ондогон илимий 
кызматкерлер гуманитардык, инженердик 
жана медициналык факультеттердин 
мугалимдик курамын түзүүгө көмөк көрсөтүп 
келишет.

Мирбек Турдуев Түркиянын баш калаасы 
Анкарада эмгектенип келатканына он 
жылдан ашты. Ал жогорку билимин Кыргыз 
техникалык университетинде алгандан кийин 
магистратурасын Анкарадагы TOBB ETÜ 
университетинде улантып, доктордук наамын да 
ошол жактан алган. Учурда TED университетинде 
электрондук инженерия факультетинде 
нанотехнологиядан сабак берет.

- Чет өлкөлүк же түрк мугалим болобу, эч 
айырмасы жок. Жеңилдик деле жок. Илимий 
даражаларга көтөрүлүүдө да бирдей сынактарга, 
сабактарга катышабыз.

Түркиянын билим берүү системасында 
жогорку окуу жайларда мугалимдер ар бир 
адемиялык баскычка көтөрүлгөн сайын оор 
сынактардан өтүшү зарыл. Жаңы баштаган 
илимий ассистент доценттик наам алганга чейин 
бир канча сынактардан өтүп упай топтойт. Ал 
эми 2018-жылдан баштап дал ушул доценттик 
сынакка жеңилдетүүлөр киргизилди.

TED университетинин улук окутуучусу Мирбек 
Турдуев былтыр доценттик сынакка кирип, эми 
илимий даражасын күтүп жатыптыр.

- Мен экзамендеримди тапшырып, доценттик 
даражамды алам деп күтүп жатам. Мурун бул 
жараян эки баскычтан турчу. Биринчисинде 
жазган макалаларга, илимий иштериңе карашчу. 
Анан профессордук жюри топтолуп оозеки сынак 
кылчу. Азыр эми жөнөкөйлөтүп бир эле баскыч 
менен илимий даража бериле турган болуп калды.

Түркияда жашап, эмгектенип жаткан 
мугалимдердин дээрлик көпчүлүгү өздөрүнүн 
илимий изилдөөлөрүн, практикалык 
иштерин Кыргызстанга тиешелүү кылып, 
өз мекениндеги өнүгүүгө өбөлгө болсун деп 
аракет кылышат. Алар негизинен гуманитардык 
жана теология факультеттеринде иштешкени 
менен консерватория, медицина, инженерия 
факультеттеринде дагы эмгеги сиңген мугалим-
дер кездешет.

Кудрет Артыкбаев беш жылдан ашык убакыт-
тан бери Түркиянын Кастамону университетинде 
теология факультетинде доценттин милдетин 
аткаруучу болуп эмгектенет. Ал факультетте дин 
социологиясы жана араб тили сабактарынан дарс 
окуйт. Жаш агартуучу Түркиянын билим берүү 
системасында чет өлкөлүк адистерди жогорку 
окуу жайларга алуунун шарттарына токтолду.

Кудрет Артыкбаев Кастамону шаарында 
келинчеги, эки баласы менен турат. Келинчеги 
Букатча да өзү иштеген окуу жайда мугалим. 
Университет алардын бардык камсыздамаларын 
жана балдарынын мектеп чыгымдарын 
каржылайт. Кудрет Артыкбаев муну менен 
Түркияда жаш агартуучулар чоң колдоо көрүп 
жатканын баса белгиледи.

- Түркияда мугалимдердин социалдык 
укуктары жакшы корголот. Мисалы, менин 
балдарымдын чыгымдары менин айлыгымдан 
эмес, мамлекет тарабынан каржыланат. Мен 
университетте иштегеним үчүн үй-бүлөмдүн 
бардык мүчөлөрү ооруканаларда акысыз 
дарыланса болот. Андан тышкары, мамлекет 
канча балам болсо ошончо "колдоо акчасын" да 
чыгарып берет. Түркияда чет өлкөлүк мугалим 
болсом да түрктөрдөй эле бардык укуктардан 
пайдалана алам.

Көп жылдан бери сабак берип келген Кудрет 
Артыкбаевдин айтымында, айлык акы, социалдык 
укуктар түрк жараны менен бирдей болсо да чет 
өлкөлүк мугалимдердин иштөө сааты келишимге 
ылайык экенине токтолду.

- Биз Түркиянын жараны болбогондуктан 
штатка кирип иштей албайбыз. Бул жакта 
жумасына 10 саат сабакка кирүүгө милдеттүүсүз. 
Бирок ошол 10 сааттан ашык сабакка кирсем 
мага кошумча акы төлөнбөйт. Мен жыл сайын 
келишимдин негизинде контракт менен 
иштегеним үчүн мен 10 саат сабакка кирсем деле, 
20 саат сабакка кирсем деле айлыгым ошол эле 
бойдон калат. Ал эми түрк жарандары, албетте, 
кошумча акыларын дагы ала алышат.

Түркияда жалпысынан 183 университет бар. 
Алардын 118и мамлекеттик, ал эми 65и жеке 
менчик университеттер. Бул университеттерде 203 
өлкөдөн келген чет өлкөлүк студенттер билим алат. 
Ал эми Түркиянын Миграция департaментинде 
19 миңден ашык кыргызстандык катталган. 
Алар негизинен Стамбул, Анкара, Измир, Анталия 
сыяктуу чоң шаарларда жашап, эмгектенишет.

Элвира Будайчиева

КЫЙЫРДАГЫ КЫРГЫЗДАР
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САРАМЖАЛДУУ КАЛК

Бүгүнкү күндө дүйнөдө эң жогорку 
симпатияга ээ болгон өлкө - бул Германия  
экен. Анткени адамдар Германияны 
же немистерди тактык, жогорку сапат, 
прагматизм жана өз ишин билгендик менен 
айкалыштырат экен. Кантип немистер 
ушундай симпатияга ээ болду?

Немистердин жашоо образы кандай б.а. 
"орточо немис" бул ким, кантип жашайт жана 
күнүмдүк жашоосунда эмне менен алек, карап 
көрөлү.

"Орточо немис" же Томас Мүллер
"Фонекс" телеканалынын изилдөөсүнө 

ылайык, Германияда эң көп кездешкен фамилия 
- бул Мүллер. Немистердин футболдук курама 
командасында дээрлик бардык муундарда 
жок дегенде бир Мүллер деген оюнчу болгон. 
Буга азыркы футболчу Томас Мүллер да далил 
боло алат. Айта кетчү нерсе, немис элинде 
эң көп кездешкен эркектин аты Томас болсо, 
аялдардыкы Сабина. Демек, биз "орточо 
немисти" Томас Мүллер деп атап койсок 
болчудай.

Айтмакчы "мүллер" тегирменчи дегенди 
түшүндүрөт, орто кылымда ар бир айылда 
бирден тегирменчи же "мүллер" болгондуктан 
бул сөз фамилияга айланып, таркап, көбөйүп 
кеткен экен.

Нан, сыр жана кофе
"Орточо немис" же Томас Мүллер эртең 

менен саат 6:20да ойгонуп, 7:15те тамак ичет 
экен. Ал эртең менен көпчүлүк убакта нан менен 
сыр жеп, кофе ичет, булардын ордуна токоч 
менен мүслини жактыргандар да барын айта 
кетели. Баса, Германияда нандын 300дөн ашуун 
түрү бар жана жүздөгөн жылдардан бери иштеп 
келаткан наабайкана же "бэкерайлар" көп.

Түшкү тамакка поммес (майга бышырылган 
картөшкө) менен карри вурст болсо кечинде 
кайра эле нан менен сары май же сыр желет. 
Андан сырткары немистер этти көп жеген 
улуттарга кирет "орточо немис" жылына 60 
килограммдай эт жейт экен.

"Фольксваген - Голф"
Германия жогорку сапаттагы техниканын 

мекени болгонуна карабастан "орточо немис" 
жашоосунда болгону 25 эле колфон (мобилдик 
телефон), 12 көмпүтөр жана 10 автоунаа 

алмаштырат экен.
Томас Мүллер 10 автоунааны ар алты жыл 

сайын алмаштырат. Немис эркектер үчүн 
автоунаа - бул сыймык. Немистердин үч эң 
көп айдаган автоунаасы: "Фолксваген Гольф", 
"Ауди А4" жана "Мерседес S" классы. Көпчүлүк 
немистер "Порше" автоунаасын алсам деп 
кыялданганы менен мингени "Гольф". Бул факт 
биз үчүн аябай таңкалычтуу болсо керек, бизге 
ал жактан ар кандай автоунаалар келет эмеспи.

Немистер абдан сарамжалдуу болгону 
үчүн "Гольф" айдаса керек, анткени бул 
автоунаа арзан жана майды азыраак ичет. 
Акыркы маалыматтарга ылайык, Германияда 
41 миллион автоунаа бар. Бул сан өсүп 
бараткандыктан Томас Мүллер жылына орточо 
60 саат жол тыгынында турат.

Бюро жумушу
Немистер эң көп аркалаган жумуштар: 

биринчи орунда бюро жумушу, экинчи орунда 
сатуучу анан үчүнчү орунда айдоочу (көбүнчө 
жүк ташуучу унаалардын айдоочулары). Аялдар 
үчүн үчүнчү орунда медайым (медсестра) 
жумушу болуп эсептелет.

"Орточо немис" б.а. 62% немистер бир жылда 
18.000 - 42.000 еврого чейин маяна алышат. Бир 
айлык орточо маянасы (салыктан сырткары) 
1.450 еврону түзөт.

Томас Мүллер көбүнчө бюро жумушун же аз 
кыймылдаган жумуш жасап майлуу тамакты 
көп жейт жана күнүнө бир бөтөлкө сыра ичет. 
Андыктан жашы өткөн сайын анын курсагы 
чоңойо берет экен.

Томас Мүллер жана спорт
Анткен менен Германияда 500дөн ашуун 

спорт уюмдары бар, бул боюнча немистер 
дүйнөдө алдына эч кимди салбайт. 60% ашуун 
жаштар жумасына эки-үч жолу спорт менен 
машыгат.

Немистерде эң популярдуу спорттун 
түрү - футбол. Спорттон сырткары немистер 
саякаттаганды да жакшы көрөт, Томас Мүллер 
жашоосунда кеминде 63 жолу саякатка чыгат 
жана биринчи өз өлкөсү Германияны түрө 
кыдырып, андан кийин Испания жана Италияга 
барышат.

Баатыр Алымкулов

УКТУҢУЗ БЕЛЕ?
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БАЙЫРКЫ МАЙРАМ 

Миңдеген жылдар өтсө да бул майрамдын 
формасы менен маңызы болгону болгондой 
сакталып, чыныгы элдик майрам бойдон 
калууда.

Нооруз майрамын ритуалсыз элестетүү 
мүмкүн эмес. Арча түтөтүп, айлананы 
жамандыктан тазалоо азыркы кыргыздардын 
турмушундагы табигый нерсе. Ал эми Нооруз 
күндөрү бул ритуал массалык мүнөзгө ээ болот. 

Алас, алас, алас!
Ар балээден калас.
Жер жаңырып, чөп чыкты,
Желин жарылып, сүт чыкты!
Жер бетине жапжашыл чөп чыкты.
Оо, жараткан!
Жакшылыгыңды аяба!
Кампабызга дан толсун,
Дасторконубузга нан толсун.
Үлүшүбүзгө мал толсун.
Аксакалдарыбыз акылман болсун,
Байбичелерибиз мээрман болсун!
Келин-кыздар ыймандуу болсун,
Жигиттерибиз эр жүрөк баатыр болсун!
Өлкөбүздө тынчтык болсун!
Айдан аман,
Жылдан эсен бололу!
Алас, алас, алас!

Бул майрам кайдан келип, эмнеден улам 
пайда болгон?

Жер бетиндеги эң байыркы Нооруз 
майрамынын башатын Чыгыш Ирандагы 
Хорасан шаарынын аты, ал жерден таркаган 
жер иштетүү маданияты менен байланышта 
карашат.

Нооруз алды үй-жайды тазалоо, короо-
жайды иретке келтирүү, жакшы тилек менен 
дасторкон жайып тамак берүү салты совет 
доорундагы 70 жылдык солгундоодон кийин 
акыркы 20 жылдан бери кулачын улам кеңири 
жайып, азыркылардын да парзына кайрадан 
айланып келатат.

Нооруз табиятынан дыйканчылык майрамы. 
Андыктан эзелтен келаткан салт боюнча жаңы 
жылдык дасторконго 7 түрлүү даам: алма, 
көк чөп, дан азыктары, чычырканактын ашы, 
чеснок, нан, сумах даамы ден-соолук үчүн коюла 
турган.
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Бул майрамдын өзгөрүүсүз келаткан дагы 
бир символу – өнгөн буудай. Өнгөн буудайды 
бир катар эл жаңырган жашоонун белгиси 
катары жаңы жылдык дасторкондун ажарын 
ачмакка коюшат.

Ноорузга байланыштуу ырым-жырымда 
деги эле көп. Мындай ырым-жырымдарды улуу 
ойчулдар Беруни, Махмуд Кашгари менен Омор 
Хайамдын саптарынан кездештирүүгө болот.

Алсак, Берунинин байыркы бакшылардан 
жазып алганы бар. Анын биринде,

“Нооруз күнү таң алды менен үч кашык бал 
жеп, шам жакса оорудан куткарат” деп жазылса, 
экинчи жазма “Нооруз күнү таңкы намаздын 
алдында кичине кант жеп, олива майы менен 
сүйкөнүп алса, жыл бою адам сак жүрөт” дейт.

Фарсы булактарындагы ырымдар көбүнесе 
денди соо сактоого прагматикалык көрсөтмө 
болсо, кыргыз ритуалдарында аруу тилекти 
улуу сөз аркылуу жеткирүү байкалат. Кыргыз эл 
артисти, Балбай Алагушев Нооруз күнү берилчү 
байыркы кыргыз баталарынын айтып берди:

“Арыба, Нооруз!
Келе бер, Нооруз!
Элибиз айдан аман, жылдан эсен болсун!
Талаабызга ак нан берсин!
Алдыбыздан ак дасторкон,
Башыбыздан бак-дөөлөт,
Ырыс-кешик, ынтымак,
Узун өмүр ырашкерчилик кетпесин!”
Балбай Алагушев Ноорузда айтылчу 

кыргыздын бата сөзүн улады:

“Кыргыздар Нооруз күнүн Улустун күнү деп:
Улусуң оң болсун,
Ак мол болсун,
Улус күн бакты алып келсин,

Төрт түлүк малды алып келсин
Улус күн береке берсин!
Балаа, жалаа жерге кирсин!
Күлүгүң миништүү болсун!

Көңүлүң улустуу болсун!
Пейилиң жугуштуу болсун!
Ар бир нерсени азыр берсин!
Кеткениңди келтирсин!

Кемтигиңди толтурсун!
Бак-дөөлөттү кудайым,
Насип этип болтурсун
Оомийийн”,- деп ак бата берилген экен дейт.

Азыр өздөрүн мусулман катары тааныган 
кыргыздардын жашоосунда зороастризм 
доорунан бери келаткан отко таазим кылуу, 
отту – ыйык от деп атоо, шам жагуу, арча 
түтөтүп аластоо Ноорузда эле эмес күнүмдүк 
жашоосунда деле байкоого болот.

Нооруз майрамы кайдан келбесин, анын 
символдору менен ритуалдары эмнени 
билдирбесин, кайсы ишенимге таандык 
болбосун – бул майрам миңдеген жылдар бою 
жер бетиндеги көптөгөн элдерин чыныгы элдик 
майрамы катары калууда. Аны 2010-жылы БУУ 
адамзаттын маданий мурасы деп жарыя кылып, 
“Бардык элдердин Эл аралык майрамы” деп 
бекитип берген.

Материал интернеттен алынды.

БАЙЫРКЫ МАЙРАМ 
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ДОГОВОР О ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ – СТАНЕТ 
ЭТАПОМ РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАЦИИ

Одним из наиболее важных результатов 
экономической интеграциив рамках 
Евразийского экономического союза стало 
функционирование с 2015 года единого рынка 
трудовых ресурсов.

Гарантированный Договором о Союзе доступ 
трудящихся к системам социального обеспече-
ния государств-членов (кроме пенсионного) 
обеспечил реализацию равных прав трудящихся 
с гражданами государства трудоустройства и 
позволил им беспрепятственно осуществлять 
трудовую деятельность в любой точке Союза, 
минимизируя их социальные риски и тем 
самым, создавая условия для развития единого 
рынка труда.

Пенсионное обеспечение трудящихся 
государств-членов и членов семьи сегодня 
регулируется законодательством государства 
постоянного проживания.

В связи с этим проблемными являются 
вопросы, возникающие с формированием, 
сохранением и реализацией пенсионных 
прав трудящихся государств-членов при 
осуществлении ими трудовой деятельности на 
территории другой страны Союза.

Например, если трудящийся работал в 
какой-либо стране Союза, а затем вернулся в 
свою страну, то при назначении пенсии в стране 
проживания уплаченные взносы в пенсионную 
систему государства трудоустройства не 
учитываются при определении размера пенсии.

В этой связи, Евразийской экономической 
комиссией совместно с государствами-
членами по поручению глав государств 
разработан проект Договора о пенсионном 
обеспечении трудящихся Союза, основной 
целью которого являются создание равных 
условий при формировании пенсионных прав, 
а также сохранение и реализация этих прав, 
решение вопросов, связанных с назначением 
и экспортом пенсий трудящихся, а также 
развитие сотрудничества в сфере пенсионного 
обеспечения между уполномоченными 
органами стран.

В соответствии с Договором, государство 
трудоустройства будет гарантировать 
гражданам других государств одинаковый со 
своими гражданами объем прав на пенсионное 
обеспечение при аналогичных условиях.

Каждое государство будет выплачивать 
трудящемуся часть пенсии за периоды стажа 
работы (сформированные пенсионные права) 
на своей территории, при условии официально 
оформленных трудовых отношений и уплаты 
взносов в пенсионную систему этой страны.

Трудящийся сможет получать пенсию в  
стране проживания или в государстве 
трудоустройства. Каждое государство, в 
котором уплачивались взносы в пенсионную 
систему, должно будет назначить и выплачивать 
(экспортировать) пропорциональную часть 
пенсии за период работы на его территории.

Например, гражданин Кыргызстана, 
отработавший некоторое время в России, 
будет иметь право на назначение и получение 
российской пенсии за период работы на 
территории Российской Федерации, а также 
пенсии от Кыргызстана за кыргызский стаж. 
Таким образом, для этого трудящегося полная 
пенсия будет состоять из кыргызской и 
российской частей.

Формирование и реализация пенсионных 
прав трудящихся будет происходить на тех же 
условиях и в том же порядке, что и для граждан 
государства трудоустройства, а именно:

- равный объем и одинаковый порядок 
уплаты взносов в пенсионную систему 

Т.М. Жаксылыков
Член Коллегии (Министр)

по экономике и финансовой политике
Евразийской экономической комиссии
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государства трудоустройства;

- трудящийся получит право на пенсию 
в том же возрасте, что и гражданин страны 
трудоустройства, например, гражданин 
Кыргызстана, имея российский стаж работы, 
сможет претендовать на пенсию в соответствии 
с законодательством России в 55/60 лет 
(женщины/мужчины), на кыргызскую пенсию 
в 58/63 лет согласно законодательству 
Кыргызской Республики;

- на трудящихся будут распространяться 
одинаковые требования для назначения пенсии, 
в том числе о наличии необходимого стажа 
работы, например, в настоящее время в России 
для получения права на пенсию требуется 9 лет 
страхового стажа (с 2024 года - 15 лет страхового 
стажа);

- для определения права на пенсию 
предусмотрено суммирование страхового 
стажа трудящегося, сформированного во всех 
государствах-членах.

Важно, чтобы граждане осуществляли 
трудовую деятельность в стране 

трудоустройства на законном основании, 
так как при нелегальном трудоустройстве не 
осуществляются платежи в пенсионную систему 
и не формируются пенсионные права.

В текущем году на первом заседании 
Евразийского межправительственного совета, 
которое состоялось 2 февраля в Алматы, 
премьер-министры стран Союза подчеркнули 
высокую важность Договора о пенсионном 
обеспечении трудящихся Союза и необходимость 
его подписания в 2018 году.

После подписания Договора для трудящихся 
в полном объеме будут формироваться 
пенсионные права, приобретенные ими при 
осуществлении трудовой деятельности в 
странах Союза.

Вступление в силу Договора о пенсионном 
обеспечении трудящихся Союза станет 
следующим этапом развития евразийской 
интеграции и создаст условия для устойчивого 
развития единого рынка трудовых ресурсов в 
рамках Евразийского экономического Союза.

В соседнем Казахстане размер пенсии 
составляет в среднем 206 долларов. 
Пользуются ей около двух миллионов 
человек. Сумма выплаты повышается 
ежегодно.

Пенсионеры Армении, их примерно 
полмиллиона, получают от государства 
в среднем по 85 долларов. Последнее 
повышение проводилось в 2015-м сразу на 
15%.

Среди стран Содружества больше всего 
пенсионеров в России – более 40 миллионов. 
Средняя пенсия составляет примерно 253 
доллара, а последнее повышение было в 
прошлом месяце – почти на 4%.

А в Беларуси средний размер пенсии 
160 долларов, последний раз повышали 
ее в ноябре 2017-го на 5%. Эти выплаты 
в стране получают более 2,5 миллионов 
человек.
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г.Бишкек         № 215 (20)     от 27 декабря 2017 года

О бюджете Социального фонда Кыргызской Республики на 2018 
год и прогнозе на 2019-2020 годы

Статья 1.
Утвердить бюджет Социального фонда 

Кыргызской Республики на 2018 год по доходам 
в сумме 51086887,9 тыс. сомов и расходам в сумме 
49850035,3 тыс. сомов согласно приложению 1.

Установить профицит бюджета Социального 
фонда Кыргызской Республики на 2018 год в 
сумме 1236852,6 тыс. сомов.

Статья 2.
Одобрить прогноз бюджета Социального 

фонда Кыргызской Республики на 2019-2020 
годы согласно приложению 2.

Статья 3.
Формировать доходную часть бюджета 

Социального фонда Кыргызской Республики 
на 2018 год за счет поступлений по источникам 
согласно приложению 3.

Статья 4.
Установить средства на финансирование 

расходов бюджета Социального фонда 
Кыргызской Республики на 2018 год согласно 
приложению 4.

Статья 5.
Установить финансирование Социального 

фонда Кыргызской Республики из 

республиканского бюджета с учетом расходов 
по выплате пенсионных средств на 2018 год в 
сумме 19852358,0 тыс. сомов.

Статья 6.
1. Установить на 2018 год финансирование 

Фонда обязательного медицинского 
страхования при Правительстве Кыргызской 
Республики в сумме 2191267,8 тыс. сомов, в 
том числе на погашение задолженности по 
страховым взносам в сумме 64241,3 тыс. сомов.

2. Установить на 2018 год финансирование 
Фонда оздоровления трудящихся в сумме 
266778,6 тыс. сомов, в том числе на погашение 
задолженности по страховым взносам в сумме 
9728,6 тыс. сомов.

Статья 7.
Утвердить бюджет Государственного 

накопительного пенсионного фонда на 2018 год 
согласно приложению 5.

Статья 8.
Настоящий Закон подлежит официальному 

опубликованию и вступает в силу с 1 января 
2018 года.

Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 5 января 
2018 года N 1

Президент 
Кыргызской 
Республики                         С.Жээнбеков

Принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 30 ноября 2017 года

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

БЮДЖЕТ
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 Приложение 1 к Закону Кыргызской Республики "О бюджете Социального 
фонда Кыргызской Республики на 2018 год и прогнозе на 2019-2020 годы"

БЮДЖЕТ Социального фонда Кыргызской Республики на 2018 год

 № позиции Бюджет на 2018 год 
(тыс. сом.)

Всего доходов 1 51086887,9
в % к ВВП 2 9,5
в том числе:   
Пенсионный фонд с учетом остатка на начало года 3 47262528,0
Государственный накопительный пенсионный фонд 4 1440283,4
Фонд обязательного медицинского страхования 5 2127026,5
Фонд оздоровления трудящихся 6 257050,0
Всего расходов 7 49850035,3
в % к ВВП 8 9,3
в том числе:   
Пенсионный фонд 9 45951705,5
Государственный накопительный пенсионный фонд 10 1440283,4
Фонд обязательного медицинского страхования 11 2191267,8
Фонд оздоровления трудящихся 12 266778,6
Дефицит (-), профицит (+) 13 1236852,6
ВВП 14 538134800,0

 

 Приложение 2 к Закону Кыргызской Республики "О бюджете Социального 
фонда Кыргызской Республики на 2018 год и прогнозе на 2019-2020 годы" 

ПРОГНОЗ бюджета Социального фонда Кыргызской Республики на 2019-2020 годы

 № позиции Прогноз на 2019 год 
(тыс. сом.)

Прогноз на 2020 год 
(тыс. сом.)

Всего доходов 1 53207078,7 55545878,8
в % к ВВП 2 9,0 8,6
в том числе:    
Пенсионный фонд с учетом 
остатка на начало года 3 49154290,5 51248337,6

Государственный 
накопительный пенсионный 
фонд

4 1531083,4 1628183,4

Фонд обязательного 
медицинского страхования 5 2249910,8 2381558,8

Фонд оздоровления трудящихся 6 271794,0 287799,0
Всего расходов 7 52619595,1 55305182,3
в % к ВВП 8 8,9 8,5
в том числе:    
Пенсионный фонд 9 48566806,9 51007641,1
Государственный 
накопительный пенсионный 
фонд

10 1531083,4 1628183,4

Фонд обязательного 
медицинского страхования 11 2249910,8 2381558,8

Фонд оздоровления трудящихся 12 271794,0 287799,0
Дефицит (-), профицит (+) 13 587483,6 240696,5
ВВП 14 589873100,0 648480100,0

 

БЮДЖЕТ
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 Приложение 3 к Закону Кыргызской Республики "О бюджете Социального 
фонда Кыргызской Республики на 2018 год и прогнозе на 2019-2020 годы"

ДОХОДЫ бюджета Социального фонда Кыргызской Республики на 2018 год по экономической 
классификации

  № позиции
Бюджет на 

2018 год  
(тыс. сом.)

 Доходы с учетом остатка на начало года 1 51086887,9
 Остаток на начало года 2 1509229,7
1 Доходы 3 49577658,2
12 Взносы/отчисления на социальные нужды 4 29579308,2
1211 Страховые взносы 5 29536808,2
1211100 Страховые взносы в Пенсионный фонд 6 25638714,0

1211200 Страховые взносы в Государственный накопительный 
пенсионный фонд 7 1440283,4

1211300 Страховые взносы в Фонд обязательного медицинского 
страхования 8 2192810,8

1211400 Страховые взносы в Фонд оздоровления трудящихся 9 265000,0
1221 Прочие доходы Социального фонда 10 42500,0
12211100 Капитализируемые суммы для выплаты пенсий 11 500,0

12211200 Средства, взыскиваемые с работодателей и граждан в 
результате предъявления регрессных требований 12 3000,0

12211300 Проценты за предоставление отсрочки по уплате 
страховых взносов 13 -

12211400 Пени и штрафы, начисленные за несвоевременное и 
неполное перечисление страховых взносов 14 38000,0

12211900 Прочие доходы Социального фонда 15 1000,0
13 Полученные официальные трансферты 16 19852358,0

1333
Средства, полученные из республиканского бюджета 
другими единицами сектора государственного 
управления

17 19852358,0

14 Неналоговые доходы 18 145992,0
1411 Проценты 19 110992,0

14111300
Проценты, начисленные по размещению временно 
свободных денежных средств в ГЦБ, ноты НБКР, на 
краткосрочные депозиты

20 20992,0

14111400 Проценты, начисленные на остатки денежных средств на 
счетах в коммерческих банках 21 90000,0

1412 Дивиденды и прибыль 22 35000,0

14121200 Дивиденды по акциям предприятий и доходы от их 
реализации, принадлежащие Социальному фонду 23 35000,0

 

 Приложение 4 к Закону Кыргызской Республики "О бюджете Социального 
фонда Кыргызской Республики на 2018 год и прогнозе на 2019-2020 годы"

РАСХОДЫ бюджета Социального фонда Кыргызской Республики на 2018 год по экономической 
классификации

  № позиции Бюджет на 2018 
год (тыс. сом.)

2 Расходы 1 49850035,3
 Итого операционные расходы 2 49783484,6
2111 Заработная плата 3 531226,7
2121 Взносы в Социальный фонд 4 91636,7
2211 Расходы на служебные поездки 5 19270,2
2212 Услуги связи 6 6254,2
2213 Арендная плата 7 2025,6
2214 Транспортные услуги 8 11158,4
2215 Приобретение прочих товаров и услуг 9 27646,2
2221 Расходы на текущий ремонт имущества 10 5100,0

2222 Приобретение предметов и материалов для текущих 
хозяйственных целей 11 14010,9

БЮДЖЕТ



33          №4 (29) декабрь, 2017-жыл

2224 Приобретение угля и других видов топлива 12 2464,8
2225 Приобретение услуг охраны 13 1902,5
2226 Расходы на оплату услуг банков 14 11314,0
2227 Расходы по оплате услуг по выплате пенсий и пособий 15 375290,6
2231 Коммунальные услуги 16 7455,8
2621 Текущие гранты международным организациям 17 5858,3

2631 Текущие гранты другим единицам сектора государственного 
управления 18 3898329,8

2711 Пособия по социальному обеспечению 19 44690539,9
2824 Резервные фонды 20 42500,0
2828 Фонд развития Социального фонда 21 39500,0
 Итого нефинансовые активы 22 66550,7
3111 Здания и сооружения 23 39215,7
3112 Машины и оборудование 24 27335,0

 

 Приложение 5 к Закону Кыргызской Республики "О бюджете Социального 
фонда Кыргызской Республики на 2018 год и прогнозе на 2019-2020 годы"

БЮДЖЕТ Государственного накопительного пенсионного фонда на 2018 год

  № позиции
Бюджет на 

2018 год  
(тыс. сом.)

 Средства пенсионных накоплений на начало года 1 13704757,6
1 Доходы 2 3163404,9
1211 Страховые взносы 3 1440283,4

12111200 Страховые взносы работников в Государственный 
накопительный пенсионный фонд 4 1440283,4

1223 Прочие доходы Государственного накопительного 
пенсионного фонда 5 9841,9

12231100 Прочие доходы Государственного накопительного 
пенсионного фонда 6 9841,9

1411 Доходы от собственности и проценты 7 1713279,6

14111500

Проценты, поступившие от размещения средств 
пенсионных накоплений в депозиты, государственные 
ценные бумаги, облигации кыргызских эмитентов, в 
ипотечные ценные бумаги

8 1713279,6

1451 Прочие неналоговые поступления 9 -

14511400
Поступление средств пенсионных накоплений в 
Государственный накопительный пенсионный фонд от 
управляющих компаний

10  

2 Расходы 11 1663867,0
2111 Заработная плата постоянных работников 12 5760,5
2121 Взносы в Социальный фонд 13 993,7
2211 Расходы на служебные поездки 14 697,6
2212 Услуги связи 15 838,3
2214 Транспортные услуги 16 208,1
2215 Приобретение прочих товаров и услуг 17 1805,2

2222 Приобретение предметов и материалов для текущих 
хозяйственных целей 18 824,0

2226 Расходы на оплату услуг банков 19 1094,6
2227 Расходы на оплату услуг по выплате пенсий 20 1062,5
2231 Коммунальные услуги 21 144,2
2711 Пособия по социальному обеспечению 22 125000,0
2825 Передача средств пенсионных накоплений 23 1514504,1

2826 Расходы по инвестированию средств пенсионных 
накоплений 24 10934,2

 Средства пенсионных накоплений на конец года 25 15204295,5
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БИЛЛИНГОВАЯ СИСТЕМА ПО ПРИЕМУ ПЛАТЕЖЕЙ ЧЕРЕЗ 
ПЛАТЕЖНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ

Социальным фондом Кыргызской 
Республики разработана система по приему 
платежей по государственному социальному 
страхованию через банки и платежные 
терминалы для мониторинга поступлений 
в реальном времени. Также заключены 
договора с банками ОАО «Айыл Банк», ОАО 
«РСК Банк», ОАО БТА Банк и «Росинбанк» 
для автоматизированного приема платежей 
осуществляемых посредством платежных 
терминалов с последующим перечислением 
платежей на счета Социального фонда а 
также обработки и передачи информаций о 
плательщиках через операторы платежной 
системы.

Биллинговая система – автоматизированная 
информационная система по приему и 
учету уплаченных страховых взносов 
индивидуальными предпринимателями и 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 
(далее - плательщики) через платежные 
системы коммерческих банков.

При уплате страховых взносов через 
платежные системы, плательщиком вводится 
персональный идентификационный номер 
ПИН, а данные плательщика заполняются 
автоматически, далее плательщик производит 
уплату страховых взносов, после чего 
платежная система выдает платежный чек об 
уплате страховых взносов. В платежном чеке 
указан ПИН, ФИО плательщика сумма уплаты 
страховых взносов и район.

При уплате страховых взносов, уплаченная 
сумма попадает на баланс плательщика 
по выбранному району и отображается в 
автоматизированной информационной системе 
(Система). Плательщик с платежным чеком 
обращается к сотруднику регионального органа 
ответственному за выписку страховых полисов 
и квитанций. Сотрудник регионального органа 
проводит поиск плательщика в Системе по 
ПИНу и при наличии и достоверности уплаты 
страховых взносов сотрудник регионального 
органа, регистрирует страховой полис или 
квитанцию в Системе и выписывает бланк 
страхового полиса или квитанцию.

 www.socfond.kg

Инструкция для граждан
Для проведения платежей через терминалы 

оплат (интерфейс)
В главном меню платежного терминала 

"Мобильник" выберите - Налоги,Сборы, Штрафы

НОВШЕСТВО
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КАК И ГДЕ МОЖНО ОПЛАТИТЬ НАЛОГИ, ТАМОЖЕННЫЕ 
ПЛАТЕЖИ И ВЗНОСЫ В СОЦФОНД В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН?

«РСК Банк» предлагает воспользоваться 
возможностью безналичной оплаты платежей в 
режиме 24/7 в пользу Государственной налоговой 
службы, Государственной таможенной службы и 
Социального фонда Кыргызской Республики.

Осуществить безналичные платежи возможно 
посредством платежных карт Элкарт любого банка, 
а также Visa, MasterCard и «Алай Кард», выпущенных 
«РСК Банком», через банкоматы и платёжные 
терминалы «РСК Банка». Очень важно и удобно, 
что по платежной карте можно оплачивать налоги 
и сборы, как за себя, так и за другого плательщика 
(родственника, друга, знакомого), указав его данные.

Преимущества:
* Моментальное зачисление на счет ГНС, ГТС или 

Соцфонда КР.
* Режим 24/7 без перерывов и выходных;
* Единая комиссия за платеж:
- в пользу ГНС и Социального фонда КР - 15 сомов,
- в пользу ГТС - 20 сомов для карт Элкарт.
Как совершить НАЛОГОВЫЙ платеж:
- вставьте карточку в банкомат и введите ПИН-

код;
- выберите пункт меню «Моментальные 

платежи»;
- выберите пункт меню «Оплата гос. услуг»;
- выберите пункт меню «Государственная 

налоговая служба КР»;
- выберите пункт в меню «Вид налога» (например, 

«Налог на транспортные средства физических лиц»), 
на экране появится Уведомление налоговой службы;

- введите 14-значный номер ПИН (ИНН свой или 
лица, за которого Вы хотите совершить платеж)

- выберите область/город/район/аймак 
(выбирается при необходимости);

- в случае оплаты налога на транспортное 
средство (ТС), необходимо ввести номер ТС, 
используя для этого дополнительные клавиши на 
мониторе и на клавиатуре.

- введите сумму платежа;
- на экране появятся реквизиты платежа. Будьте 

внимательны, проверьте правильность введенных 
данных: сумму, область, район, (госномер ТС), ФИО и 
ПИН плательщика налога.

- комиссия – 15 сомов;
- возьмите чек;
- на чеке отображается: дата и время оплаты, 

ИНН плательщика, область, район, госномер ТС, ФИО 
плательщика, номер чека, сумма платежа, комиссия, 
вид налога.

Вы можете удостовериться в зачислении средств, 
зайдя на сайт налоговой инспекции в онлайн режиме.

Для этого необходимо:
1. Зайти на сайт www.sti.gov.kg
2. Выбрать в правой колонке в разделе 

«Электронные сервисы» ссылку «Поиск чека об 
уплате налога».

3. Ввести ИНН, номер чека и дату платежа. На 
экране появится полная информация о платеже.

Как совершить ТАМОЖЕННЫЙ платеж:
- вставьте карточку в банкомат и введите ПИН-

код;
- выберите пункт меню «Моментальные 

платежи»;
- выберите пункт меню «Оплата гос. услуг»;
- выберите пункт меню «Государственная 

таможенная служба КР»;
- выберите одно из 5 направлений таможенного 

платежа пункт по виду таможенного платежа 
(например, Таможня штрафы или Таможня 
авансовый);

- ведите данные (ГТД или авансовый счет);
- в случае наличия задолженности (кроме 

авансового платежа) на экране выйдет информация 
по виду платежа, по плательщику и по суммы к 
оплате;

- подтвердите сумму платежа (в случае авансового 
платежа видите сумму аванса);

- на экране появятся реквизиты платежа. Будьте 
внимательны, проверьте правильность введенных 
данных и подтвердите платеж.

- комиссия – 20 сомов для Элкарт;
- возьмите чек;
- на чеке отображаются: дата и время оплаты, 

сумма платежа, комиссия, область, район, 
направление платежа и реквизиты плательщика.

Как совершить платеж в пользу Социального 
фонда КР:

- вставьте карточку в банкомат и введите ПИН-
код;

- выберите пункт меню «Моментальные 
платежи»;

- выберите пункт меню «Оплата гос. услуг»;
- выберите пункт меню «Социальный Фонд КР»;
- выберите область/район или г.Бишкек;
- выберите отделение Социального Фонда КР;
- введите 14-значный номер ПИН (ИНН свой или 

лица, за которого хотите совершить платеж);
- введите сумму платежа;
- на экране появятся реквизиты платежа. Будьте 

внимательны, проверьте правильность введенных 
данных и нажмите кнопку «Оплатить»;

- комиссия – 15 сомов;
- возьмите чек;
- на чеке отображаются: дата и время оплаты, 

ПИН и ФИО плательщика, сумма платежа, комиссия, 
область, услуга.

ВНИМАНИЕ:
Чек печатается на термобумаге и надписи на 

нем подвержены “выгоранию” при хранении при 
температуре выше 35⁰С. «РСК Банк» рекомендует 
сделать копию чека;

При необходимости оплату можно произвести 
наличными через кассы Банка в режиме онлайн в 
пользу ГТС и оффлайн в пользу ГНС и Соцфонда КР.

socfond.kg
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ПЕНСИОННЫЙ СЛОВАРЬ

Государственное социальное 
страхование - страхование, 
осуществляемое за счет обязательных 
страховых взносов работодателей и 
граждан с целью обеспечения пенсиями 
и пособиями, предусмотренными 
законодательством Кыргызской 
Республики.

Застрахованное лицо - лицо, 
прошедшее регистрацию в органах 
социального страхования, имеющее 
удостоверение социальной защиты.

Персональный идентификацион-
ный номер - индивидуальный 
номер, присваиваемый органом 
социального страхования гражданам 
Кыргызской Республики, иностранным 
гражданам и лицам без гражданства 
и сохраняющийся за этими лицами в 
течение всей их жизни.

Работодатели - юридические 
лица, в том числе иностранные, и 
их подразделения; международные 
организации, осуществляющие 
свою деятельность на территории 
Кыргызской Республики; крестьянские 
(фермерские) хозяйства; граждане, 
в том числе иностранные, лица 
без гражданства, проживающие 
в Кыргызской Республике, и 
индивидуальные предприниматели, 
использующие наемных работников по 
трудовому договору.

Плательщики страховых взносов 
- работодатели, а также граждане, 
в том числе индивидуальные 
предприниматели, иностранные 
граждане, лица без гражданства (далее 
- граждане), которые самостоятельно 
уплачивают страховые взносы в 
Социальный фонд Кыргызской 
Республики согласно законодательству 
Кыргызской Республики.

Накопительная часть страхового 
счета - часть личного страхового счета, 
в которой учитываются поступившие 
накопительные страховые взносы 
застрахованных лиц, инвестиционный 
доход, на основании которой 
производится выплата накопительной 
части пенсии.

Страховой стаж - суммарная 
продолжительность периодов трудовой 
деятельности застрахованного лица, 
в течение которых застрахованным 
лицом (или за него) уплачивались 
страховые взносы.

Условная часть страхового счета 
- часть личного страхового счета, в 
которой учитывается информация о 
периоде страхования в виде заработной 
платы или страховых взносов, на 
основании которой рассчитывается 
страховая часть пенсии.
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БУДНИ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА

 В целях повышения грамотности в сфере 
социального страхования и пенсионного  
обеспечения учреждение «Учебный центр» 
Социального фонда Кыргызской Республики 
постоянно проводит обучение среди 
госслужащих (Министерства, ведомства, 
организации, ВУЗы, и т.д.

Целью информационно-разъяснительной 
кампании является : 

• повысить пенсионную и социальную 
грамотность учащейся молодежи 
средних школ, средних специальных и 
высших образовательных учреждений, ее 
заинтересованность в формировании будущей 
пенсии; 

• повысить уверенность молодежи в 
надежности государственного социального 
страхования и пенсионного обеспечения;

• сформировать понимание личной 
ответственности каждого за свое будущее 
пенсионное обеспечение. Стимулировать 
личные инициативы по повышению пенсий 
за счет формирования дополнительных 
пенсионных накоплений.

Так, сотрудники учебного центра Соцфонда 
КР в январе текущего года в  рамках обучения 
проводили лекции-семинары по вопросам 
социального страхования и пенсионного  
обеспечения для сотрудников Государственной 
Таможенной службы КР, Государственного 
агентства связи при Государственном комитете 
информационных технологий и связи КР, 

министерства здравоохранения КР, фонда 
управлений государственным имуществом и 
министерства иностранных дел КР.

В ходе лекции сотрудники Соцфонда также 
отвечают на все интересующиеся вопросы.

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ
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СПОСОБЫ БОРЬБЫ СО СТАРОСТЬЮ

Известно, что биогенную еду употребляли: 
тибетские мудрецы, йоги, абхазские 
долгожители, китайские императоры, 
космонавты и русские богатыри.

Проростки входили в состав пищи, а также 
лекарства многих десятков народов Востока и 
Запада. Еще за 3000 лет до нашей эры китайцы 
регулярно употребляли в пищу проростки 
бобов. Такими же проростками капитан Кук 
избавил свою команду от цинги. На Руси 
издавна применяли проращенную пшеницу. Из 
древнерусских летописей известно, что воины 
славян в походах питались проращенным зерном, 
а больных и ослабленных детей наши предки 
кормили проращенной пшеницей, после чего 
дети быстро набирали вес и выздоравливали.

Уже в наше время легендарный Махатма 
Ганди ел проростки ежедневно и рекомендовал 
делать то же своим последователям. Вечно 
юная «бабушка» американского кинематографа 
Лиз Тейлор и обаятельная Джейн Фонда, 
обладающая фигурой шестнадцатилетней 
девушки, значительное место в своем рационе 
отвели нежной зелени молодых проростков. Их 
примеру последовали и топ-модели, поскольку в 
их работе хороший цвет лица, белоснежные зубы, 
упругая кожа, блестящие ухоженные волосы — 
не роскошь, а необходимые профессиональные 
качества.

Биогенную еду употребляли в былые 
времена многие мудрые народы, благодаря чему 
могли жить на Земле неограниченное время. 

Древние греки считали, что «умереть в 70 лет — 
это почти то же самое, что умереть в колыбели». 
А древние рукописи свидетельствуют, что 
человек может жить около 1000 лет. В книге 
Бытия записано, что патриарх Мафусаил 
жил 969 лет. В «Авесте» также упоминаются 
древние цари, которые жили по 1000 лет. И в 
этом нет ничего сверхъестественного для тех, 
кто осознаёт значение ферментов. Организм 
человека состоит из протоплазмы. Ученые 
утверждают, что в протоплазме нет ничего, что 
могло бы стареть или не могло бы обновляться. 
К 1928 году. было зарегистрировано 8000 
поколений протоплазмы, которую в течение 17 
лет исследовали ученые Л. Вудруф, Р. Эрдман 
и другие., и эта протоплазма не только не 
изменялась, но в ней не было обнаружено ни 
малейших признаков разрушения.

Сам по себе процесс старения происходит 
тогда, когда умирает больше клеток, чем 
возрождается. А это происходит лишь тогда, когда 
в еде не хватает ферментов. Профессор Генри 
Шерман также доказал, что продолжительность 
жизни животных можно увеличить с помощью 
пищи, в которой содержатся ферменты.Питание 
биогенной едой, содержащей максимальное 
количество ферментов – это сокровенный 
секрет поддержания молодости кожи и чуть ли 
не физического бессмертия.

Считается, что до Всемирного Потопа 
биогенная еда была основой рациона людей. Но 
после катастрофы знания о биогенной еде были 
утрачены. Лишь некоторые представители 
человеческого рода смогли сохранить тайны 
долголетия. Ими в частности были йоги, волхвы, 
друиды.

Сегодня по причине ужасных неразумных 
привычек в питании средняя продолжительность 
жизни обычного человека составляет 70 лет, 
поэтому сама мысль, что можно жить долго и 
при этом не страдать, кажется фантастической. 
Но всё зависит от вашего настроя и вашего 
образа жизни, мысленных убеждений, привычек 
в питании.

Люди придумали очень много еды, 
сокращающей жизнь и ничуть не меньше 
средств по борьбе со старением. Но какой смысл 
бороться с последствиями старения, если не 
устранять причины?
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ЧТО ТАКОЕ БИОГЕННАЯ ЕДА?

Пример биогенной еды-проросшие семена и 
ростки подсолнечника, тыквы, льна, кунжута; 
проращенные зёрна пшеницы, ржи, ячменя, 
амаранта; горчицы, нута, маша.

Особенности еды:
• Является самой целебной едой на 

планете, издавна применяется как допинг и 
лучшее лекарство.

• Содержит биоэнергию в максимальной 
фазе своей активности.

• Обладает свойством биогенности 
(посадив проросток в землю, он порождают 
новую жизнь, превращаясь в растение). Именно 
поэтому биогенную еду называют живой едой.

• Способна заряжать человека 
максимальным количеством биоэнергии.

• Повышает физическую и психическую 
энергию человека.

• Способствует сокращению время сна, 
которое организм использует для пополнения 
биоэнергии.

Проростки — это самые лучшие поставщики 
ферментов, энзимов, источников жизненной 
энергии, витаминов, пищевых волокон, 
клетчатки, аминокислот, жирных кислот, 
сахаров, микро- и макроэлементов. Проростки 
содержат примерно в 40 раз больше природных 
ферментов, чем любые другие продукты. А 
содержащиеся в проростках антиоксиданты 
предотвращают разрушение ДНК, что 
способствует продлению жизни.

Резкое увеличение количества витаминов 
свойственно только прорастающим семенам: 
ведь они должны быстро преодолеть все 
препятствия на пути к солнечному свету. Позже, 
когда начинает работать корневая система и 
появляются всходы, содержание витаминов 
значительно снижается. Считается, что в 
зеленых растениях витаминов в среднем в 340 
раз меньше, чем в проростках.

Таким образом, используя в пищу 
проращенные семена, человек способен 
получать максимальное количество 
необходимых организму природных витаминов-
антиоксидантов, способных защищать 
от болезней и продлевать жизнь. В ниже 
представленной таблице для примера указаны 
проценты от суточной необходимой дозы ряда 
витаминов, содержащихся в 100 г проростков 
пшеницы, либо в таком же количестве тех 
овощей и фруктов и других продуктов, которые 
мы можем приобрести на рынке круглый год.

Диета из семян проростков дешева. Но еще 
надо учитывать то, что из одного килограмма 
сухих семян получается 1.5, а то и 2 кило 
«готовой» пищи (в результате напитывания 
их водой). В то время когда, покупая те же 
апельсины, бананы, мандарины, и т.п. – почти 
половину веса мы выкидываем в мусорный бак в 
виде кожуры косточек и прочего, что делает эти 
продукты еще дороже относительно реальной 
массы потребляемого после их очистки. Да еще 
надо учитывать то, что 300 граммами семян 
можно плотно покушать, в то время как 300 
грамм апельсин или банан -«смешная доза».

О преимуществах проростков знали ещё 
наши предки. Они всегда ценили прежде всего 
качество еды, а не её количество. Причём для 
полноценной жизни нашим предкам хватало 
в день не больше горсти проростков. Остались 
свидетельства, что наши предки принимали еду 
не чаще, чем 1-2 раза в день. Древние мудрецы 
объявили, что человек, питающийся один раз в 
день, является мудрым, питающийся дважды в 
день – гурманом, ищущим счастье во временных 
наслаждениях, а питающийся трижды в день – 
является больным человеком. Интересно, что 
даже в античную эпоху греки и римляне, их 
армия, состоявшая из атлетов, маршировавших 
сутками, ели один раз в день.
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Более тысячи лет одноразовое питание 
вечером по окончанию дневной работы было 
нормой для народов, живших на побережье 
Средиземного моря. Привычка питаться три 
раза в день появилась только в последние два 
столетия из-за недостатка в питании жизненной 
энергии, ферментов, витаминов, которые 
погибают на огне и при помощи различных 
процессов рафинирования, консервирования, 
обдирки и обработки.

В качестве примера можно сказать, что 
100 граммов проросшей пшеницы приносят 
большую питательную ценность, чем 1 кг 
белого хлеба или 500 г свежих фруктов и 
овощей, которые помимо прочего часто 
содержат нитраты, ядовитые вещества. 
Питание проростками помогает многократно 
экономить не только деньги и время, но и 
энергопотенциал. Именно поэтому многие йоги 
питаются в основном биогенной едой, расходуя 
биоэнергию для духовных целей, развития 
интуиции, космического сознания.

Состав биогенной еды:
Максимальное количество живых ферментов 

(энзимов), с помощью которых осуществляются 
все метаболические процессы, усвоение белков, 
жиров, углеводов.

Практически полный набор живых 
аминокислот, из которых формируются все 
живые клетки.

Зелёные побеги бобовых содержат живой 
хлорофилл, который по составу аналогичен 
крови человека, поэтому активно участвует в 
кроветворном процессе.

Неиссякаемый источник клетчатки, которая 
необходима для поддержания здоровья 
микрофлоры и улучшения переваривания еды.

Практически все живые микро- и 
макроэлементы.

Практически все живые витамины, которые 
нужны для нормализации обменных процессов.

Степень усваивания человеческим 
организмом

Так как в биогенной еде биоактивные 
вещества находятся в органических 
соединениях, то они очень легко усваиваются за 
счёт своих же ферментов. Процент усваивания 
биогенной еды достигает 90-100% при 
тщательном пережёвывании.

Последствия употребления:
После употребления биогенной еды человек 

чувствует прилив жизненных сил, лёгкость 
и сытость в течение целого дня или даже 
нескольких дней. В результате регулярного 
питания только лишь биогенной едой у человека 
пропадает тяга к мёртвым продуктам питания, 
алкоголю, курению, наркотикам, пропадает 
аппетит, появляется возможность обходиться 
без еды в течение нескольких дней и недель.

Регулярное потребление проростков 
стимулирует обмен веществ и кроветворение, 
повышает иммунитет, компенсирует 
витаминную и минеральную недостаточность, 
нормализует кислотно-щелочной баланс, 
способствует очищению организма от шлаков 
и эффективному пищеварению, повышает 
потенцию, замедляет процессы старения. 
Особенно полезны проращенные семена детям 
и пожилым людям, беременным женщинам 
и кормящим матерям, людям интенсивного 
умственного и физического труда.

Кроме общего положительного влияния 
на организм человека, проростки каждой 
отдельной культуры, имея в своем составе 
определенный набор полезных веществ, 
витаминов и микроэлементов, обладают 
специфическим оздоравливающим 
действием и рекомендуются людям, 
страдающим теми или иными недугами. 
Включение проростков в ежедневный 
рацион – важнейший элемент для человека, 
ведущего здоровый образ жизни.

Материал взят с интернета.

ДЛЯ ВАС
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ИНФОРМАЦИЯ ПО РАЗМЕЩЕННЫМ СРЕДСТВАМ ГНПФ 
 СОЦИАЛЬНОГО ФОНДА КР ПО СОСТОЯНИЮ НА 22.03.2018Г.

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

1 ГКО (2 года) 730 дн. 9,20-18,00 4 010 516 767,87
2 ГКО (3 года) 1095 дн. 11,00-17,50 2 755 601 969,66

1057 дн. 15,72 27 849 000,00

3 ГКО (5 лет) 1825 дн. 12,50-20,00 3 143 140 329,63
4 ГКО (7 лет) 2555 дн. 14,87-18,00 1 670 222 640,63
5 ГКО (10 лет) 3650 дн. 17,50-18,50 1 033 380 949,32

Всего в ГЦБ 12 640 711 657,11
№    

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

1 Банк №1 365 8,00 31 000 000,00
2 Банк №2 365 8,00-9,10 287 000 000,00
3 Банк №3 365 8,00-9,80 81 000 000,00
4 Банк №4 365 12,00 50 000 000,00
5 Банк №5 365 9,50-9,60 144 000 000,00
6 Банк №6 365 8,30-9,60 100 000 000,00
7 Банк №7 365 8,00-8,10 65 000 000,00
8 Банк №8 365 8,00 6 000 000,00

Всего в депозитах коммер.банков 764 000 000,00
Всего средств в ГЦБ и депозитах : 13 404 711 657,11

Остаток по счету ГНПФ 
1350108024055349-Айыл Банк 156 038 018,19

Остаток по счету ГНПФ 
1299004140021451-РСК Банк 380 544 522,82

Остаток по счету доходов 
ГНПФ 1299004140020845-РСК 
Банк

408 007 246,90

Остаток по счету расходов 
ГНПФ 1299004140020946-РСК 
Банк

1 311 941,35

Остаток кассы 340,00
Остаток текущего счета ГНПФ 
в НБКР 1013890100000738 600,06

Текущий счет ГНПФ в НБКР 
1013890100000738 600,06

Итого на счетах: 945 902 669,32
ВСЕГО активов: 14 350 614 326,43
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